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چكيده
امروزه در شهر تهران رشد فزاینده ساختمانهای مسکونی در راستای تأمین مسکن جدید برای شهروندان و از طرفی نوسازی
بافت فرس��وده ،مش��اهده میشود .پوسته خارجی س��اختمان به عنوان یکی از مؤثرترین عناصر زیباییشناختی در نمای شهری و
همچنین به عنوان مفصل درون و بیرون فضای مس��کونی ،نقش مهمی بر س��یمای ش��هر عهده دارد .در این تحقیق سعی بر آن
اس��ت تا سیستمی مناس��ب برای جداره خارجی ساختمان مسکونی در تهران معرفی شود .در این راستا ،ابتدا مطالعاتی بر مبنای
تحقیقات موجود صورت گرفته و چهار نمونه از سیستم نماهای شناخته شده و موجود در کشور ،معرفی شده است .سپس با تکنیک
دلف��ی نظری��ات متخصصان بر مبنای چهار عامل وی��ژه تعیینکنندهی کیفیت ،جمعآوری و مورد ارزیابی واقع ش��ده و در نهایت
با روش تحلیل سلس��لهمراتبی ،چهار سیس��تم نما با هم مقایسه گرفته اس��ت .تحلیل یافتهها نشان میدهد که سیستم صفحات
ساندویچی با بتن پاششی ،سیستم نمای مناسب برای ساختمانهای مسکونی تهران میباشد.
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صنعت ساختمان مأمن بسیار گستردهای برای ابداعات و نوآوریهای
فناوری اس��ت (قهرمانی .)1387 ،امروزه در شهری مانند تهران با وجود
اینکه در صنعت س��اختمان پیشرفتهای قابلتوجهی صورت گرفته و
طرحهایی به بهرهبرداری میرسد که سالهای گذشته امکان طراحی
و س��اخت آنها برای ما نبود ،ولی متاس��فانه اصولی بنیادی و اولیه در
س��اخت بناهای مسکونی و غیره لحاظ نمیشود (حس��ینعلیپور و حقیقی،
 .)1389از جمل��ه این اصول میتوان به صنعتیس��ازی ،مقاومس��ازی،
عایقبندی و اصل سبکسازی سازهها ،اشاره کرد .از میان موارد ذکر
شده بحث عایقبندی حرارتی و جلوگیری از اتالف انرژی بهطور ویژه
در ساختمانهای مسکونی ،موضوع بحث تحقیق میباشد.
مهمترین بخش س��اختمان در بحث اتالف انرژی ،پوسته خارجی آن
اس��ت که خود شامل سه بخش پوسته صلب ،بازشو و همچنین بخش
متصلکنن��دهی این دو عنصر میباش��د (ابراهیمپور و هم��کاران.)1383 ،
پوس��تهی صلب به عنوان عمدهترین عامل تش��کیلدهندهی پوس��ته
خارجی در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته است .در ساختمانهای
مس��کونی تهران در حال حاضر ،نقاط ضعف متعددی در اجرای پوسته
و نمای خارجی مش��اهده میش��ود .علل این نابسامانی را در دو عامل
عمده میتوان جس��تجو کرد .اول اینکه بسیاری از طرحهای عمرانی
توسط متخصصین واجد شرایط اجرا نمیشود و در بعضی موارد مجری
بدون علم و تحصیالت دانش��گاهی ،تنها بر مبنای تجربیات شخصی
ب��ه اجرای طرح میپردازد .دوم آنکه در مواردی که مجری ،متخصص
در این رش��ته هم میباش��د ،عدم اط�لاع کافی از عل��وم روز و نبود
مرجع مناس��ب برای ارتقا ء این علوم در مورد افرادی که سالها پیش
تحصیالت خود را به پایان رس��انیدهاند ،موجب میش��ود تا همچنان
روشهای قدیمی و پر مشکل گذشته به کار گرفته شود (فرجزاده اصل و
همکاران .)1390 ،در رابطه با مورد اول نیاز به بررسی و تحقیق گسترده
در س��اختار شغلی کشور و مس��ائل مرتبط الزم است که در این مقاله
اش��ارهای به آن نخواهد ش��د ولی در مورد مؤلفه دوم میتوان باایجاد
مراجعی کارب��ردی برای مجریان ،اطالعرس��انی کاف��ی برای بهبود
روشهای ساخت امروزی را فراهم کرد.
روش تحقیق
ه��دف این تحقیق ،انتخاب سیس��تمی مناس��ب برای ج��داره خارجی
ساختمانهای مس��کونی در شهر تهران میباش��د .در این راستا ،ابتدا
مطالعات��ی بر مبنای تحقیق��ات موجود صورت گرفت��ه و چهار نمونه از
نماهای ش��ناخته ش��ده و موجود در کشور که دو مورد آنها تک جداره و

دو مورد دیگر دو جداره میباشند ،معرفی میشود .این چهار سیستم نما
عبارتند از :تخته سیمانی روی عایق حرارتی ،عایق قالب ماندگار (،1)ICF
دیوار دو الیه با قالب سر خود بتنی و صفحات ساندویچی با بتن پاششی
روی نما .سیس��تمهای موجود برای نمای ساختمان دارای ویژگیهای
مختلفی هستند که هر کدام میتوانند در ارتقای کیفیت سیستم نما تأثیر
ویژهای داشته باشند .برخی از مهمترین این ویژگیها روی چهار نمونه
نمای حاضر ،مورد س��نجش قرار گرفتهاند .گر چ��ه قابلیتهای واقعی
سیستمهای نمای ساختمانی شامل ویژگیهای بسیار متعددی میشود،
ام��ا با توجه به محدودیتهای این تحقیق ،چهار ویژگیانتخاب گردیده
ت آنها در نمونههای مورد بررسی ،مورد تجزیه
و با توجه به میزان اهمی 
و تحلیل قرار گرفتهاند .چهار معیار انتخابی عبارتند از :مقاومت در برابر
زلزله ،هزینه و س��رعت اجرا ،عایق حرارتی ،زیباییشناسی معماری .در
این تحقیق ،اطالعات الزم از طریق مطالعات میدانی ،مصاحبه ،استفاده
از م��دارک و اطالعات جامع موجود در س��ازمان تحقیقات مس��کن و
شهرسازی ،گردآوری شده است .روش تحقیق در پژوهش حاضر ،کیفی
اس��ت و برای مقایس��ه تطبیقی نمونههای موردی از سنجش کمی نیز
استفاده میگردد .پس از تعیین معیارهای مورد مطالعه روی نما ،تحلیل
کم��ی از طریق امتیازدهی به این معیارها ،ص��ورت میگیرد .در مرحله
تحلیل ،ابتدا با توجه به اهداف تحقیق ،دستهبندی اطالعات اسنادی به
صورت موضوعی انجام و یافتهها طبقهبندی گردیده تا در انجام تحلیل
استفاده گردند .بررسی تطبیقی این چهار نمونه نما با توجه به دیدگاههای
متخصصان در مورد میزان اهمیت هر یک از چهار معیار انتخابی ،انجام
میش��ود .در این زمینه ،از فرایند تحلیل سلس��لهمراتبی ( 2)AHPبرای
مقایس��ه تطبیقی چهار سیستم نما استفاده گردیده که نمودار درختی آن
در شکل  1ارائه شده است.
تعاری��ف و مفاهیم موجود پیرام��ون جدارههای مورد
بررسی
سیستم صفحات ساندویچی با بتن پاششی روی نما

در سيس��تم پانل ساندويچي ،3صفحات متشكل از پانل عايق حرارتي
(پلي اس��تايرن منبس��ط يا پلييورت��ان) ،همراه با دو ش��بكه فلزي در
طرفين عايق ،كه به وس��يلهی مفتوله��اي فوالدي مورب به يكديگر
متصل ش��دهاند ،يك شبكه فلزي س��ه بعدي را تشكيل ميدهد .اين
قطع��ات پس از انتقال به محل احداث س��اختمان ،به يكديگر متصل
و از دو طرف بتن پاش��يده 4ميش��ود .ميلگرد (مفتول) مورد استفاده با
قطرهاي مختلف 2/5 ،تا  5ميليمتر ،و شبكهها با چشمههاي متفاوت،
 50×50تا  150×150ميليمتر ،توس��ط توليدكنندگان مختلف ساخته
ميشود (محمدکاری و احمدی .)1387 ،فاصله دو شبكه موازي نيز بسته به
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شکل  .1نمودار درختی انتخاب جدارهی مناسب با توجه به چهار معیار مورد مطالعه

سيس��تم س��ازهاي ديوارهاي قالب س��رخود بتني ابتدا در كشورهاي
اس��كانديناوي ،بهویژه س��وئد مطرح گرديده اس��ت .در اين سيس��تم،
قسمتي از ديوارهاي بتن مسلح بهصورت پيش ساخته در كارخانه توليد
ميش��ود .اين ديوارها از دواليه بتن مسلح با فاصله نسبت به يكديگر
س��اخته ميش��ود .فاصله بين دو اليه ،عالوه بر تأثيري كه بر كاهش
وزن دي��وار در زمان حمل و جابجايي (در مقايس��ه با ديوارهاي پيش
س��اخته يكپارچه توپر) دارد ،نصب و برپايي آن را نيز تسهيل ميكند.
در این سیستم ،بتنريزي درجا ميتواند به يكپارچگي اعضاي سازهاي
كمك كند و عملكرد لرزهاي ساختمان را بهبود بخشد .بتن پيشساخته
و بت��ن درجا ،توس��ط ميلگردهايي كه ميان دوجداره تعبيه ش��دهاند و
همچنين توس��ط قفل و بست بين اليهها ،به يكديگر متصل ميشوند.
معمو ًال قطعات پيش ساخته قالب سرخود ،بدون ميلگرد انتظار طراحي
و توليد ميش��وند .اتصال دو اليه بتني طرفين قطعه ،توسط خرپاهاي
فلزي صورت ميگيرد تا عملكردي مركب داش��ته باش��ند .اين اقدام،
در عي��ن دارا بودن مزاياي اجرايي ،خطر آس��يب ديدن در زمان حمل

سيس��تم قالبهاي عايق ماندگار اساس ًا شامل قالبهاي دائمي است
كه براي بتنريزي و س��اخت ديوارهاي بتن مسلح استفاده شده و پس
از بتنريزي ،جزئي از ديوار محس��وب ميشوند .در كشورهاي صنعتي،
اين محصول براي س��اخت واحدهاي كوچك مسكوني مورد استفاده
5
ق��رار ميگيرد .عمده قالبها در اين سيس��تم از جنس پلياس��تايرن
منبس��ط شده است ،ولي به ندرت از پالس��تيكها يا مصالح ديگر نيز
اس��تفاده ميشود .از جمله ميتوان از كامپوزيت پلياستايرن ـ سيمان
يا ف��وم پلييورتان 6به عنوان انواع ديگر قالب نام برد ،كه به نس��بت
پلياستايرن ،ميزان استفاده از آنها بسيار اندك است.
در اين سيستم ،قطعات به عنوان قالب گم (ماندگار) براي بتن سازهاي
اعم از ديوار باربر و غيرباربر ،زير س��طح زمين يا روي س��طح زمين به
كار ميروند .اين قطعات براي س��اخت تير ،نع��لدرگاه ،ديوار خارجي
و داخلي ،ش��الوده و ديوار حايل بتني مس��لح يا غير مس��لح نيز به كار
ميرود .اين قطعات پس از بتنريزي و عملآوري بتن ،در محل باقي
ميمانند و ميبايس��ت با مواد نازككاري داخلي و خارجي محافظت
شوند .انواع مختلفي از اين قالبها وجود دارد كه از نظر ابعاد بلوك،

هویت شهر

سیستم دیوار دو الیه با قالب سر خود بتنی

سیستم عایق قالب ماندگار ()ICF
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نوع مصرف ،ميزان بتن وارد ش��ده و ضخامت عايق حرارتي از  70تا
نزدي��ك  150ميليمتر تغيير ميكند (;Pokharel & Mahendran, 2003
 .)Frostig, 2003كش��ورهاي ارائه كننده اين سيس��تم در ابتدا اتريش
و ايتاليا بودند .الزم به توضيح اس��ت اين سيس��تم ،با توجه به ضوابط
حاكم در كشورهاي نامبرده،كاربرد چنداني ندارد و محدود به ساخت و
ساز معدود وياليي در خارج از شهرها ميشود .در سالهاي بعد ،ساخت
و فروش آن در كشورهايي مانند چين ،افغانستان ،عراق ،تركيه ،برزيل،
آرژانتين ،كلمبيا و ايران گسترش يافت.

را كاه��ش ميدهد ،و باعث ميگردد نياز ب��ه قالببندي كام ً
ال منتفي
گ��ردد يا به حداقل كاهش يابد .در برخي مدارك و مس��تندات موجود
درخصوص س��اختمانهاي با سيس��تم ديوارهاي بتن��ي دواليه قالب
سرخود ،جزئيات اتصال مناسب بين عناصر باربر سازهاي براي مناطق
با خطر لرزهخيزي كم و زياد ارائه ش��ده اس��ت .ولي به نظر ميرس��د
بيشترين كاربرد اينگونه ساختمانها در مناطق با خطر لرزهخيزي كم
بوده باشد (محمدکاری و همکاران.)1387 ،
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ش��كل هندس��ي س��وراخها (يا فضاي داخلي براي بتنريزي) و نوع
اجزاي تش��كيلدهنده با هم متفاوت هستند (محمدکاری و خلیلیجهرمی،
.)1387
سيستم تختهسيماني روي عايق حرارتي
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در چن��د دهه اخير ،توليدكنندگان مصالح س��اختماني تالش كردهاند تا
محصوالتي در صنعت ساختمان عرضه كنند كه ضمن كمك به اهداف
فوق ،مش��خصات فني مناسبي از جهات بيان شده داشته باشد .از جمله
اين محصوالت ميتوان «نماي تخته س��يماني روي عايق حرارتي» را
ب��ه عنوان يك زير سيس��تم نام برد كه در اين تحقی��ق به آن پرداخته
شده اس��ت .بهطوركلي در ساختمانسازي،كاربرد فراواني براي قطعات
تختهاي شكل وجود دارد .اين قطعات با مصالح مختلف از جمله گچ يا
چوب ساخته ميشوند ،و بسته به محل و نوع استفاده ،انتظارات مختلفي
در ه��ر حالت وجود دارد .براي كاربردهاي خارجي ،و در مواردي كه حد
باالي مش��خصات مكانيكي مد نظر است ،تختههاي سيماني به عنوان

يكي از مناسبترين راهحلها مطرح ميشود .با توجه به مشخصات برتر
اي��ن محصول در مناطق مرطوب و با بارندگ��ي زياد ،فناوري توليد آن،
خصوص ًا دركش��ورهاي اروپايي ،در طول چند دهه گذش��ته ،با تحوالت
چش��مگيري همراه بوده است (محمدکاری .)1387 ،اين محصول ،عالوهبر
داشتن مشخصات فني مناسب ،امكانات جديدي را نيز در طراحي نماي
ساختمان ايجاد ميكند (.)Georgiades & Vakakis, 2009
عوامل مؤثر در کیفیت جدارهها
در ای��ن قس��مت با توج��ه به جمعبن��دی اطالعات گردآوری ش��ده،
خصوصیات سیستمهای مورد مطالعه به تفکیک معیارها و زیرمعیارها،
بررسی شدند (جدول .)1
یافتهها
در این قس��مت ،خصوصیات سیس��تمهای نما به تفکی��ک معیارها،
بررسی شدند و در نهایت در قالب جدول خالصه گردید (جدول .)1
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جدول  .1خصوصیات سیستمهای موردمطالعه به تفکیک معیارها و زیرمعیارها
(مأخذ :محمدکاری و همکاران1387 ،؛ محمدکاری و خلیلی جهرمی1387 ،؛ محمدکاری و احمدی)1387 ،
معیار

زیر معیار

سیستم دیوار دو الیه با قالب
سر خود بتنی

سیستم تخته سیمانی روی
عایق حرارتی

مقاومت در برابر
زلزله

هزینه و سرعت
اجرا

سیستم صفحات ساندویچی با بتن سیستم عایق قالب ماندگار
ICF
پاششی روی نما

پیوستگی بین اجزای
نما

بتنریزی درجا منجر به
یکپارچگی میشود.

-

بتن پاششی باعث پیوستگی بین
اجزاست.

بتنریزی درجا منجر به
یکپارچگی میشود.

اتصال به اجزای باربر

اتصال مناسب ندارد.

دارای اتصال مناسب
(پیچ و مهره)

دارای اتصال مناسب (جوش)

-

وزن

-

سبکی تخته سیمانی عامل
مؤثر است.

وزن نسبتٌا باالیی دارد.

-

سرعت و سهولت
نصب

دارای سرعت باالی نصب

-

سرعت نصب بسیار باالست.

سرعت باالی قالببندی

میزان نیاز به
تجهیزات

نیاز به امکانات سنگین

عدم نیاز به امکانات سنگین
نصب

عدم نیاز به امکانات سنگین نصب

عدم نیاز به امکانات
گرانقیمت

سهولت تأمین مصالح

-

در بعضی موارد گرانی
مصالح

سهولت تأمین مصالح در داخل
کشور

-

امکان موازی کردن
اقدامات اجرایی

وجود دارد.

وجود دارد.

وجود دارد.

وجود دارد.

محدودیتهای فصلی
و دمایی در اجرا

دارد.

وجود محدودیتهای اندک
فصلی

بهطورجدی محدودیت دارد.

به دلیل وجود عایق،
محدودیت ندارد.

میزان اتالف و
ضایعات مصالح

کم است.

-

در مورد بتن پاشش میتواند باال
باشد.

-

مطالعهی تطبیقی جدارههای خارجی (نما) در ساختمانهای مسکونی تهران با ...
صفحات
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ادامه جدول  .1خصوصیات سیستمهای موردمطالعه به تفکیک معیارها و زیرمعیارها
(مأخذ :محمدکاری و همکاران1387 ،؛ محمدکاری و خلیلی جهرمی1387 ،؛ محمدکاری و احمدی)1387 ،
معیار

زیر معیار

سیستم دیوار دو الیه با قالب
سر خود بتنی

سیستم تخته سیمانی روی
عایق حرارتی

زیباییشناسی
معماری

امکانایجاد تغییرات
در ساخت و
بهرهبرداری

(مناسب برای طراحی مدوالر).

(مناسب برای طراحی
مدوالر).

ندارد.

دارد.

خطر جذب آب و
یخزدگی

ندارد.

دارد.

دارد.

ندارد.

عملکرد در فضاهای
خورنده یا مناطق با
نوسان دمایی باال

-

ندارد.

ضعیف

به دلیل وجود پلیاستایرن،
مناسب است.

با توجه به میزان
ضریب هدایتی
مصالح تشکیلدهنده،
بهطورجداگانه در
هر سیستم محاسبه
میشود.

-

-

با توجه به میزان ضریب
هدایتی مصالح تشکیلدهنده،
بهطورجداگانه در هر سیستم
محاسبه میشود.

با توجه به میزان
ضریب هدایتی
مصالح تشکیلدهنده،
بهطورجداگانه در هر
سیستم محاسبه میشود.

مقاومت در برابر زلزله
عوامل متعددی در تعیین میزان مقاومت جداره نقش دارند .از جمله آنها
به سه مورد ذیل که مهمترین آنها است ،اشاره میشود:
وزن مخص�وص :با توجه به رابطه محاس��به میزان نی��روی وارده در
زلزله V=CW, C=ABI/R (V،برابر نیروی زلزله C ،ضریبی ثابت و
 Wبرابر وزن میباش��د) .میتوان نتیجه گرفت که وزن دیوار با میزان
نیرویی که زلزلهایجاد میکند ،رابطه مستقیم دارد (معینفر.)1385 ،
همانطورکه در جدول  2مش��اهده میشود ،دیوار قالب سر خود بتنی
سبکترین و سیستم صفحات ساندویچی سنگینترین جداره میباشند.
اتصاالت :چگونگی اتصال نما به س��اختمان در هنگام زلزله میتواند
سرنوشتس��از باش��د .سیس��تمهای تک جداره از این عامل مستثنی
هستند ولی سیس��تمهای تخته سیمانی و صفحات ساندویچی نیازمند
اتصال مناسب جداره دوم به دیوار بنایی میباشند .در سیستم صفحات

س��اندویچی ،جداره دوم توسط جوش به س��ازه اصلی متصل شده (در
اس��کلت فلزی) و ش��بکه فلزی پانلهای س��اندویچی نیز به قیدهای
افقی و عمودی متصل به س��ازه ،جوش داده میش��وند .به دلیل عدم
محدودیت درایجاد اتص��ال و همچنین مقاومت قابل قبول جوش (در
صورت اجرای مناسب) ،مقاومت اتصال نما به سازه در برابر نیروهای
ناش��ی از زلزله ،مناس��ب خواهد بود .این امر در سیستم تخته سیمانی
نی��ز صادق خواهد بود ب��ا این تفاوت که به جای جوش ،از پیچ ومهره
برای اتصال استفاده میشود (به دلیل اینکه قیدهای افقی و عمودی،
از جنس آلومینیوم میباشد).
میزان تردی و شکنندگی مصالح :استفاده از مصالحی چون سنگ
و شیش��ه در هر سیستم نمایی ،میتواند در هنگام زلزله خطرساز باشد
(فرجزاده اصل و همکاران .)1390 ،به کارگیری فراوان نماهای شیش��های
تغییر مکان ساختمان را افزایش میدهد (موسوی.)1389 ،

جدول  .2وزن مخصوص سیستمهای نما
نوع نما

سیستم دیوار دو الیه با قالب
سر خود بتنی

سیستم تخته سیمانی روی
عایق حرارتی

وزن در مترمربع ()kg

115

198

سیس��تم صفحات س��اندویچی با سیستم عایق قالب ماندگار ICF
بتن پاششی روی نما
354

245
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سهولت شکلدهی به
اجزای نما

قابلیت شکلدهی ندارد

قابلیت شکلدهی دارد

دارای قابلیت کم شکلدهی

قابلیت شکلدهی باال

هویت شهر

عایق حرارتی

سیستم صفحات ساندویچی با بتن سیستم عایق قالب ماندگار
ICF
پاششی روی نما

مهندس محمدحسین شیرازیان ،دکتر سید باقر حسینی ،مهندس سعید نوروزیان ملکی

عایق حرارتی
سیس��تم عایق قالب ماندگار ( )ICFطبق نتایج بهدست آمده از جدول ،3
بهتری��ن عایق حرارتی بین سیس��تمهای موردمطالعه میباش��د .این
در حالی اس��ت که طبق نظر متخصصان به ترتیب سیس��تم صفحات
ساندویچی و سیستم  ICFاز لحاظ عدمانتقال حرارت عملکرد بهتری
دارند (جدول .)3
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دستمزد :بسته به اینکه هر سیستم چه مقدار نیاز به نیروی متخصص
دارد یا مدت زمان اجرای هر سیس��تم چقدر میباشد ،دستمزد نیروی
اجرا میتواند متنوع باشد .بعضی سیستمها در عین سرعت باالی اجرا،
نی��از به نیروی متخصص برای کار میباش��ند ک��ه اگر چه عامل اول
میتواند در کاهش هزینه مؤثر باش��د ولی آموزش نیروی کار میتواند
هزینهبر باشد.
نیاز به تجهیزات :بعضی از سیستمها توسط ابزارهای عادی موجود در
کارگاه قابل اجرا میباش��ند در مقابل سیستمهایی مانند قالب سر خود
بتنی نیاز به تجهیزات خاص برای جابجایی یا نصب قطعات دارند.
محدودیتهای اجرا :بعضی سیس��تمها امکان اجرای موازی مراحل
مختلف س��اخت همزمان با اجرای نما را دارا میباش��ند؛ در مقابل در
بعضی سیستمها سلسلهمراتب زمانی در اجرای بخشهای مختلف باید
رعایت ش��ود که این میتواند عاملی در جهت کاهش س��رعت ساخت
قلمداد ش��ود .همچنی��ن محدودیتهای اقلیم��ی و دمایی میتواند در
تعیین مدت زمان اجرا بسیار مؤثر باشد .برای مثال در سیستم صفحات
س��اندویچی ،برای اجرا محدوده دمایی معینی وجود دارد که میتواند

هزینه و سرعت اجرا
مؤلفههای متعددی در تعیین میزان هزینه سیس��تم نما نقش دارند که
به سه مورد عمده آن اشاره میشود:
قیم��ت مواد و مصالح :در جدول زیر قیمت تقریبی حال حاضر مصالح
سیستمهای مختلف با اس��تخراج قیمت اجزای تشکیلدهنده هریک،
مشخص شده است .شایان ذکر است قیمتهای روز مصالح از مجریان
و شرکتهای پیمانکاری مختلف ،جمعآوری شده است (جدول .)4
همانطورکه مش��اهده میشود برای سیس��تمهای دو جداره ،هزینهی
بیشتری برای تأمین مصالح باید صرف شود.

جدول  .3محاسبهی ضریب تبادل حرارت سیستمهای نما

7

سیستم نما

مصالح تشکیلدهنده

ضخامت

ضریب هدایت حرارت

سیستم دیوار دو الیه با قالب سر
خود بتنی

سیستم تخته سیمانی روی عایق
حرارتی

(e(m

)λ (W/m ˚C

ضریب تبادل حرارت
)(W/m ˚C
2

=k

بتن سبک
الیه هوا
نما
نازککاری داخلی

0.15

0.31

0.05

0.024

0.015

0.35

0.02

0.35

دیوار سفالی

0.21

1.15

نازککاری
ایزوالسیون پشم سنگ
تخته سیمانی

سیس��تم صفحات س��اندویچی با
بتن پاششی روی نما

عایق پلی استایرن ()EPS
بتن پاششی
الیه هوا
دیوار سفالی
نازککاری
الیه نما

سیس��تم عای��ق قال��ب ماندگار
()ICF

دو الیه پلی استایرن
نازککاری
بتن
الیه نما

0.02

0.35

0.08

0.041

0.02

0.17

0.1

0.038

0.045

0.33

0.05

0.024

0.21

1.15

0.02

0.35

0.015

0.35

2× 0.06

0.038

0.02

0.35

0.2

0.33

0.015

0.35

0.35+0.22=0.57

0.4+ 0.22 +0.22 =0.84

0.18 +0.22 +0.22=0.62

0.24 +0.22=0.46

مطالعهی تطبیقی جدارههای خارجی (نما) در ساختمانهای مسکونی تهران با ...
صفحات
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جدول  .4محاسبهی هزینهی ساخت هر یک از سیستمهای نما
نوع نما

سیستم دیوار دو الیه با قالب
سر خود بتنی

سیستم تخته سیمانی روی
عایق حرارتی

قیمت هر مترمربع (تومان)

37000

51000

48000

35000

سپس جهت انجام مقایسه میان امتیازات کسب شده توسط هر کدام
از سیس��تمهای نمای مورد مطالعه ،با استفاده از رابطه زیر ،امتیاز هر
سیستم مبنی بر چهار عامل اصلی ،محاسبه گردیده است (رابطهی .)2
در این رابطه A ،سیستمی است که امتیاز آن قرار است محاسبه شود.
وزن یکی از چهار عامل مورد مطالعه در سیس��تمهای نما است که از
روش تحلیل فرایند سلس��لهمراتبی بهدست آمده و امتیاز همان عامل
اس��ت که در س��نجش دیدگاهها به سیس��تم  Aداده شده است i .نیز
تعداد عوامل مورد بررسی در مورد هر یک از سیستمهای نما میباشد

(عزیزی و ملکمحمدنژاد1386 ،؛ قدسیپور1385 ،؛ ماکوئی.)1386 ،

;)Forman & Gass, 2001; Bhushan & Kanwal, 2004; Saaty, 2008

پرس��شنامه تهیه شده ش��امل دو جدول مجزا میباشد که در جدول
اول متخصصان از بین اعداد  1تا  9کیفیت جداره نما را به تفکیک در
ارتباط با هر یک از چهار ویژگی منتخب مشخص میکنند .برای مثال
سیس��تم  ICFنسبت به هر یک از چهار مؤلفه عایق حرارتی ،مقاومت
در برابر زلزله ،هزینه و س��رعت اجرا و زیباییشناسی ،نمره مشخصی

جدول  .5جدول مقایسه زوجی معیارها
زیبایی شناسی معماری

هزینه و سرعت اجرا

مقاومت در برابر زلزله

عایق حرارتی

0.50
1
0.33
1
2.833

1
9
1
3
14

0.25
1
0.11
1
2.361

1
4
1
2
8

عایق حرارتی
مقاومت در برابر زلزله
هزینه و سرعت اجرا
زیبایی شناسی معماری
جمع هر ستون

جدول  .6ضریب اهمیت معیارهای مورد مطالعه
ویژگی

عایق حرارتی

مقاومت در برابر زلزله

هزینه و سرعت اجرا

زیباییشناسی معماری

ضریب اهمیت

0.115

0.490

0.086

0.309



  
 
 


 

رابطهی  :1روند استاندارد (نرمالیزه) کردن ستونهای جدول
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پس از تش��کیل جدول  ،Aمحاس��به ضریب اهمی��ت معیارها انجام
پذیرفته اس��ت .ابتدا میانگین هندسی ردیفهای جدول  Aمحاسبه و
سپس آنها را استاندارد (نرمالیزه) مینمایند (رابطهی  .)1پس از انجام
این مرحله سازگاری منطقی قضاوتها بررسی شدهاند (زبردست.)1384 ،
ضریب اهمیت نهایی برای هر عامل مورد بررس��ی به قرار زیر اس��ت
(جدول :)6

Saaty & Peniwati, 2008).
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امکان کار در بعضی فصول را از بین ببرد.
برای استفاده از امتیازات حاصل از نظرسنجی که در مورد ویژگیهای
موردمطالعه روی هر نما از پرسشنامه بهدست آمده و محاسبه امتیازات
کل برای هر یک از سیس��تمهای نما و مقایس��ه میان آنها ،از روش
تحلیل فرایند سلسلهمراتبی بهرهگیری شد .برای تعیین ضریب اهمیت
معیارهای مش��خصکنندهی کیفیت نما ،از جدول  16کمیتی استفاده
میشود (جدول  .)5با توجه به اینکه چهار معیار برای هر نما مشخص
ش��ده ،مقایسههای دوبهدو در جدول  4×4به صورت زیر آورده میشود

سیس��تم صفحات س��اندویچی با سیستم عایق قالب ماندگار ICF
بتن پاششی روی نما

مهندس محمدحسین شیرازیان ،دکتر سید باقر حسینی ،مهندس سعید نوروزیان ملکی

…Score A = ∑ wi × qi , i = 1,2,3,
رابطهی  .2محاسبه وزن نهایی گزینهها
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دریافت میکند و این روند برای س��ه سیستم دیگر نیز تکرار میشود.
پرس��شنامهها توسط  25متخصص که در زمینه ساخت و ساز مشغول
به کار هستند ،تکمیل گردیده است (جدول .)7
در جدول��ی دیگر نیز چهار مؤلفه مورد مطالعه روی سیس��تمهای نما،
دارای ضریب اهمیت میش��وند .به این ترتیب که توسط متخصصان
نس��بت اهمیت ه��ر عامل به عامل دیگ��ر با اع��دادی از بین  1تا 9
مشخص میشود (جدول .)8
در نهایت میانگین نمرات بهدس��ت آمده برای هر سیس��تم توس��ط هر
متخصص و سایر امتیازات بهدست آمده از بقیه پرسشنامهها ،محاسبه
گردی��د که نتیجه نهایی در جدول  9ذکر ش��ده اس��ت .امتیازات نهایی
نش��ان میدهد از دیدگاه متخصص��ان ،عامل مقاوم��ت در برابر زلزله،
مهمترین معیار و عامل هزینه و س��رعت اج��را ،کماهمیتترین معیار
برای سنجش میزان کیفیت سیستم نما میباشد و با در نظر گرفتن کلیه
معیارهای مطرح ش��ده در پرسشنامه ،سیس��تم صفحات ساندویچی با
بتن پاششی روی نما ،مناسبترین سیستم برای ساختمانهای مسکونی
تهران میباشد .این در حالی است که سیستم دیوار دو الیه با قالب سر
خود بتنی ،از نقطه نظر متخصصان ،نامناس��بترین سیستم پیشنهادی
میباش��د .از سیستمهای موردبررسی ،دو مورد به صورت دو جداره و دو

سیس��تم دیگر به صورت تکجداره اجرا میشوند .این نکته باید مدنظر
قرار گیرد که سیس��تمهای دو ج��داره در مقابل انتقال انرژی مقاومترند
ولی هزینه آنها میتواند از دیوارهای تک جداره بیشتر باشد .سیستمهای
 ICFو دیوار دو الیه با قالب س��ر خود بتنی ،دیوارهایی هستند که الیه
عایقبندی در آنها موجود اس��ت ،پس رقابت برای این سیستمها برای
کسب بیشترین مقبولیت با توجه به همه عوامل منطقی خواهد بود.
همانطورک��ه مش��اهده میش��ود ،سیس��تمهای دو ج��داره ،از دید
متخصصان در مجموع امتیاز بیشتری کسب کردهاند .علت آن میتواند
ضری��ب اهمیت  0/115عایق حرارتی (که در دیوارهای دو جداره بهتر
اس��ت) در مقابل ضریب اهمی��ت  0/086هزینه و س��رعت اجرا (که
در دیوارهای تک-جداره بهتر اس��ت) ،باش��د .این در حالی اس��ت که
ب��ر خالف دیدگاه متخصصان که سیس��تمهای دوجداره را عایقهای
بهتری در مقابل انتقال حرارت میدانند ،سیستمهای تکجداره ضریب
هدایت کوچکتری در محاسبات بهدست آوردند؛ یعنی عایقهای بهتری
هس��تند .میتوان گفت نکتهای که متخصصان بدان توجه نداشتهاند،
پل حرارتی اس��ت که ش��بکه نگهدارن��ده دیواره��ای دو جدارهایجاد
میکند .با توجه به همه عوامل ،سیس��تم صفحات س��اندویچی با بتن
پاششی روی نما به عنوان بهترین سیستم از دید متخصصان ،انتخاب

جدول  .7امتیاز حاصل از نظرسنجی متخصصان در مورد ویژگیهای موردمطالعه روی هر نما
نوع نما

عایق حرارتی

مقاومت در برابر زلزله

هزینه و سرعت اجرا

زیباییشناسی معماری

سیستم دیوار دو الیه با قالب سر خود بتنی

8

6

8

9

سیستم تخته سیمانی روی عایق حرارتی

8

7

7

6

سیستم صفحات ساندویچی با بتن پاششی روی نما

7

8

8

5

سیستم عایق قالب ماندگارICF

9

8

7

7

جدول  .8نمونهای از ضرایب اهمیت مؤلفههای موردمطالعه روی سیستمهای نما
زیباییشناسی معماری

هزینه و سرعت اجرا

مقاومت در برابر زلزله

عایق حرارتی

1/2

1

1/4

1

عایق حرارتی

1

9

1

4

مقاومت در برابر زلزله

1/3

1

1/9

1

هزینه و سرعت اجرا

1

3

1

2

زیباییشناسی معماری

مطالعهی تطبیقی جدارههای خارجی (نما) در ساختمانهای مسکونی تهران با ...
صفحات

5-15

جدول  .9وزن نهایی هر یک از سیستمهای نما
معیار

ضریب اهمیت

عایق حرارتی

0.115

امتیازات حاصل از نظرات متخصصان
سیستم دیوار دو الیه با سیس��تم تخته سیمانی سیس��تم صفح��ات سیس��تم عای��ق قالب
ماندگار ()ICF
س��اندویچی ب��ا بت��ن
روی عایق حرارتی
قالب سر خود بتنی
پاششی روی نما

5.3

7.6

7.4

5.4

2.597

3.724

3.626

2.646

7.1

6.4

5.8

7.1

0.610

0.550

0.499

0.610

4.3

6.3

6.4

5.1

ضریب اهمیت زیباییشناسی معماری × میانگین نمرات
کسب شده

1.329

1.947

1.978

1.576

امتیاز نهایی سیستمهای نما

5.272

6.957

7.058

5.648

ضریب اهمیت عایق حرارتی × میانگین نمرات کسب شده
مقاومت در برابر زلزله

0.490

ضریب اهمیت مقاومت در برابر زلزله× میانگین نمرات
کسب شده
هزینه و سرعت اجرا

0.086

ضریب اهمیت هزینه و سرعت اجرا × میانگین نمرات
کسب شده
زیباییشناسی معماری

0.309

گردید و سیس��تم تخته سیمانی روی عایق حرارتی با اختالف کمی در
جایگاه دوم قرار گرفت.
نتیجهگیری
انتخاب سیس��تم نمای مناسب برای هر ش��هر و موقعیت جغرافیایی
میتوان��د منحصر به فرد باش��د .به عالوه مؤلفهه��ای متنوعی میزان
کیفیت یک سیس��تم نما را مشخص میکند .یعنی ممکن است که در
چهار عامل موردمطالعه روی نما ،یک سیس��تم در دو عامل قابلقبول
و در دو عامل دیگر غیرقابلقبول باش��د .به همین جهت در مقایسهی
تطبیقی سیستمهای نما که با روش  AHPصورت پذیرفت ،به عوامل
مؤثر در کیفیت نما ،ضریب اهمیت اختصاص داده شد.
از آنجای��ی که ش��هر موردمطالعه تهران میباش��د و مهمترین عامل
تعیینکننده طبقنظر متخصصان در این ش��هر ،مقاومت در برابر زلزله
میباش��د ،لذا در این تحقیق سیس��تمی پیش��نهاد میگردد که از این
نظ��ر در اولویت بوده و بهطورنس��بی رتبه قابلقبولی در س��ایر عوامل
کسب کند .از میان سیستمهای نما ،سیستم تخته سیمانی بهطورقابل
مالحظهای از سیس��تم صفحات ساندویچی سبکتر است و همچنین
از میان دو سیس��تم دیگر ،سیس��تم قالب س��ر خود بتنی به مراتب از
سیس��تم  ICFسبکتر است .پس میتوان به این نکته اشاره کرد که

نمای مناس��ب برای ش��هر زلزلهخیزی مانند تهران ،سیستم صفحات
س��اندویچی با بتن پاشش��ی روی نما میباشد .ش��ایان ذکر است که
سیس��تم تخته س��یمانی روی عایق حرارتی از دید متخصصان که بر
خالف  ،ICFامتیازبیش��تری کس��ب ک��رده بود ،با اخت�لاف کمی در
جایگاه دوم مناسبترین سیستم نما قرار گرفت.
پینوشتها
1.Insulating Concrete Forms
2. Analytical Hierarchy Process
3. Sandwich Panel
4. Shotcrete
5. Polystyrene
6.Polyurethane

 .7در جدول باال ،ضریب هدایت حرارت الیه نما برای همه سیستمها0/35 ،
برابر ضریب هدایت گچ در نظر گرفته شده است.
 برای همه سیستمها الیه نازککاری در نظر گرفته شده است. از جزئیات��ی نظیر انتقال حرارت توس��ط اتصاالت پی��چ و مهره صرفنظرشده است.
 عملکرد سیس��تمها در شهری همانند تهران مورد بررسی قرار میگیرد .درحالی که دمای داخل  +25و دمای خارج  -5درجه س��انتیگراد فرض ش��ده
که در این شرایط دمایی ضریب هدایت هوا  0/024در نظر گرفته شده است.
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0.736

0.736

0.955

0.816
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6.4

6.4

8.3

7.1
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 مق��دار  0/22بر حاصل نهایی همه سیس��تمها افزوده ش��ده اس��ت .اینمقدار میزان افزایش انتقال حرارت به واس��طه پل حرارتی است که اسکلت
ساختمانایجادمیکند.
 در نمای تخته س��یمانی و نمای صفحات س��اندویچی با بتن پاششی روینما ،همچنین پل حرارتی که به واس��طه ش��بکه فلزی نگهدارنده پوسته نما،
ایجاد میشود ،لحاظ گردیده است.
 کلیه مقادیر از نش��ریه شماره  211مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن اخذشده است.
 نماهای مورد بررسی ،شامل سیستمهای به کار گرفته شده در ساختمانهایمسکونی است.
 قطر جداره نما برای هر سیس��تم به متقدار متغ��ارف و معمول آن در نظرگرفته میش��ود (ریاض��ی1374 ،؛ ابراهیمپور و هم��کاران1383 ،؛ مظفری

ترشیزی.)1382 ،
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