نماسازی در سطح شهر
ًوای ّش ساختواى دس ضىلدّی تِ هجوَػِ ضْشی وِ دس آى حضَس داسد ،هَثش است .اگش تِ ًوای یه ساختواى
تذٍى دس ًظش گشفتي ًوای دیگش ساختواىّای ضْش تَجِ ضَدّ ،وگًَی ًوای ضْشی دس هجوَع اص تیي هیسٍد.
تِ ًمل اص پایگاُ اعالع سساًی ضْشساصی ٍ هؼواسی ،تشسسی آهاسی ًطاى دٌّذُ دس ایشاى ًیض ضْش ًطیٌی عی
دِّّای گزضتِ تا ضتاب فضایٌذُ ای گستشش یافتِ ٍ ّوچٌاى ایي سًٍذ اداهِ داسد.
سضذ سشیغ جوؼیت ٍ گشایص هشدم تِ ضْش ًطیٌی ،تماضای فضایٌذُای سا تشای تْیِ هسىي تِ دًثال داضتِ وِ ایي
هَضَع دس پی خَد هطىالت ػذیذُ ای دس صهیٌِ تَسؼِ ضْشی تَجَد آٍسدُ است.
ساصًذگاى ٍ تَلیذوٌٌذگاى هسىي آصاد تِدلیل ایٌىِ تِدًثال فشٍش سشیغ ٍ تاصگطت سشهایِ خَد ّستٌذ ،سؼی دس
ّش چِ تیطتش هغشح وشدى خَد دس هحلِ هسىًَی ٍ ًوایطی هتوایض اص تٌای خَد داسًذ ٍ تِ ّویي دلیل یىی اص
دالیل ػوذُ ًاّواٌّگی ًوای ساختواىّا دس سغح ضْش ّستٌذ.

دس ساتغِ تا هسىي تؼاًٍی ضشایظ تذتشی ٍجَد داسد .تِ دلیل ٍضؼیت هالی ضؼیف ساصًذگاى ٍ ایٌىِ ساوٌاى ٍ
هالىاى تِدًثال فشٍش ساختواى ًیستٌذ ،تذٍى اًجام ػولیات پایاًی ًظیش ًواساصی هَسد استفادُ لشاس هی گیشًذ ٍ یا
تا ووتشیي ّضیٌِ ٍ تذٍى عشاحی ًوا ،حجن ٍ والثذ ساختواى سّا هیضَد .الثتِ دس سالّای اخیش دس ضْش تْشاى
ّیچ ساختواًی تذٍى ًواساصی ًثَدُ است ،لیىي ایي هسالِ دس ضْشستاىّا ّوچٌاى اًجام هیضَد.

چگونه به موضوع نما در معماری بیندیشیم؟
ًوا دس لغت ًاهِ دّخذا تِ هؼٌای صَست ظاّشی ّش چیضی ،آًچِ وِ دس هؼشض دیذ ٍ تشاتشچطن است ،آًچِ اص
تیشٍى دیذُ هی ضَد ،هٌظشُ خاسجی تٌا ٍ ػواست ،لسوت خاسجی ساختواى ٍ ًواساصی ،في سٍساصی ساختواى ٍ
ساختي ًوای ػواست است.
دس سالّای اخیش پس اص هغشح ضذى دٍتاسُ اّویت فضاّای ػوَهی ٍ اسصش صًذگی ضْشیً ،وا اّویت دٍتاسُ ای
یافتِ استً .وا دس ػول دسٍى ساختواى سا اص تیشٍى ٍ فضای خصَصی سا اص فضای ػوَهی جذا هی وٌذً .وا حاوی اص
هَلؼیت فشٌّگی ساصًذگاى ساختواى است ٍ ًطاًگش هیضاى ًظن عشح ساختواى ،اهىاًات ٍ رٍق تضییي ٍ خاًِ آسایی
عشاح ٍ هاله است .یه ًوا تِ هثاتِ هؼشفی ٍضؼیت ساوٌاى ساختواى دس تیي ػوَم استً .وا دس ٍالغ صَست
ساختواى ٍ تْتشیي تیاى حالتی است وِ فشد عشاح یا هاله اص خَد دس تشاتش تیشٍى داسدً .واّای داخل ساختواى
تیطتش جٌثِ خصَصی داسًذ ،لیىي ًواّایی وِ تِ سوت وَچِ ٍ تافت ضْش تاص هیضًَذ ،جٌثِ ػوَهی تش داسًذ
ًوای ّش ساختواى هَثش دس هجوَػِ ضْشی است وِ دس آى حضَس داسد ٍ ایي تاثیش سا دس تذًِ خیاتاىّا یا هیذاىّا
وِ دس آى لشاس گشفتِ است هی گزاسد .اگش تِ ًوای ساختواى ٍاحذی ،تذٍى دس ًظش گشفتي ًوای دیگش ساختواًْا فىش
ضَدّ ،وگًَی ًوای ضْشی دس ولیت اص تیي هیسٍد.

ًوای سٍ تِ وَچِ ٍ خیاتاى تایذ تاتغ ػَاهل ّوثستگی تیي ًواّای اعشاف تاضذ .اها دس ػیي حال تش اساس تشویثی

اص اجضا هختلف تش حسة ػولىشد ،اتؼاد ٍ هصالحطاى ضخصیت خاظ خَد سا داسد.
ًوا دس ٍالغ یه سغح صاف ٍ تخت ًیست تلىِ آى سغح اًتمالی تیي فضای داخل ٍ خاسج است وِ تا ػمة
ًطستگی ٍ پیص آهذگی ،تشاس ٍ غیشُ تا فضای داخل هسىي استثاط پیذا هیوٌذ.
تشای ایٌىِ ًوای ساختواى حشین خصَصی ساوٌاى خَد سا حفظ وٌذ تایذ ًسثت تِ خیاتاى تستِتش ٍ هحفَظتش
تاضذ.
ًوای ساختواى تایذ تِدًثال خلك یه ولیت ّواٌّگ تٍِسیلِ تٌاسة خَب پٌجشُ ّا ،تاصضَّای دس ،سایثاى ٍ
هحذٍدُ سمفّا ،ساصُ ػوَدی ٍ افمی ،هصالح ،سًگ ،ػٌاصش تضییٌی ٍ ...تاضذ .پٌجشُّا ّوَاسُ تا دیگش ػٌاصش دیَاس،
سغَح تاص ٍ تستِ ،تیشُ ٍسٍضي ،صاف ٍ ًاّوَاس سا تَجَد هی آٍسًذ .تِ ػلت تىشاس دٍسُ ای پٌجشُ ّا ،دس
ساختواىّای چٌذ عثمًِ ،ظن واهلی تِ چطن هیخَسد .اها گاُ تِػلت افضایص ًَس دس عثمات تاالتش واّص دادُ
هیضَد ٍ ایي ًظن آٌّگ خَد سا اص دست هیدّذ.
هصالح ًوا دس سًگ ،ضىل ،صتشی ٍ خطٌی ًوا تاثیش هی گزاسد .هصالح تَهی ًطاى هیدّذ وِ ًوا هشتَط تِ چِ
هٌغمِ ای است.
تشویة پٌجشُ ّا ،ایَاىّا ،دسّا ٍ تِعَس ولی تاصضَّاّ ،وچٌیي تافت ٍ جٌس ًوا ٍ ووپَصسیَى آى دس ّش ػصش
هتفاٍت است ٍ دس ػیي حال دس یه تذاٍم ضْشی تغییش هیوٌذ .عشاح هیتَاًذ ًوا سا تِ ػالیتشیي حذ تشویة
هؼواسی تشساًذ ٍ یا آًشا تا حذ یه سغح تذٍى عشاحی ٍ فىش سّا وٌذ.
نمای ساختمان خالق نمای شهری است
ًوای ضْشی اص هجوَػِ ًواّای هطشف تِ فضای ػوَهی تِدست هی آیذ .ایي ًواّا اص جْتی ّوگي ٍ اص جْتی
ًاّوگي ّستٌذ .هی تَاًٌذ ّوگي تاضٌذ چَى تا استفادُ اص صتاًی هطتشن سٍی تذًِ اجضا ضْش اجشا هی ضًَذ ٍ اها اص
آًجا وِ ّش وذام اص ایي فضاّا تِ ووه ایي صتاى ،هماصذ ٍ ًیاصّای خَد سا تیاى هیوٌذً ،اّوگي ّستٌذ .دس

ضْشّای ها صتاى هطتشوی تیي ًواّا ٍجَد ًذاسد ًِ .فشٌّگ هطتشوی تشای تیاى داسًذ ًِ ،هصالح یىساًی تِواس
گشفتِ اًذ ٍ ًِ سثه هطخصی سا دًثال هیوٌٌذ.
دس ٍالغ ّش یه اص ًواّا دس ضْش ًطاًِ ٍضؼیت التصادی ٍ اجتواػی ساصًذُ ٍ ًحَُ تفىش ٍ ًگشش اٍ تِ
هسایل هختلف است
ًوای ضْشی دس ٍالغ تشویثی اص اجضا هتفاٍت است وِ تش اساس اتفالاتی وِ دس خیاتاىّا ٍهؼاتش هیافتذ ضىل هی
گیشد.
ایي اجضا دس صَست سػایت هسایلی وِ پیص اص ایي ًیض تِ آى پشداختِ ضذ هیتَاًٌذ تا یىذیگش ًماط اضتشان جالثی
داضتِ تاضٌذ وِ ًوی تَاى ٍجَد آًْا سا ًفی وشد.
تا تَجِ تِ هغالة روش ضذُ ًواّای ساختواًی ًمص هْوی دس سیوا ٍ هٌظش ضْشی داضتِ ٍ تَجِ تِ ًوا حتی دس
گزضتِ ًیض هَسد تَجِ تَدُ ٍ تا هَتیف ّا ٍ عشح ّای اسلیوی ایي صیثایی ّا دس ًواّا هٌظَس هی گشدیذ.

اهشٍص هطىالتی دست تِ دست یىذیگش دادُ ٍ تاػث ضذُ است وِ ها ًواّای تخت ٍ غیشحشفِ ی دس سغح ضْش
هطاّذُ وٌین ٍ ًواّای ساختواًی ٌَّص دس ضْشّای وَچه هَسد ستن لشاس هی گیشًذ ٍ گاّی سّا ضذُ تا ّواى
هصالح تٌای تالی هی هاًذ .اهیذ است ّوطْشیاى ػضیض ًواّای ساختواى ّای خَد سا هْن تلمی وشدُ ٍ ّواى گًَِ
وِ داخل ساختواى سا تِ دست عشاحاى ٍ هٌْذساى هی سپاسًذ دستاسُ ًوای خَد ًیض ایي گًَِ ػول ًوایٌذ.
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