
سرتیپی پور، محسن
شناخت مواد و مصالح/مؤلف: محسن سرتیپی   پور؛ ویراستار ادبی: حسین داوودی. ــ تهران: 

شرکت چاپ و نشر کتاب هاى درسى ایران 
16٢ ص.:   مصور. ــ شاخٔه فنى و حرفه اى

متون درسى رشتٔه نقشه کشی معماری گروه تحصیلی هنر، زمینٔه  هنر.
برنامه ریزى محتوا و نظارت بر تألیف: دفتر تألیف کتاب هاى درسی فنى و حرفه اى و کاردانش 

وزارت آموزش    و پرورش. 
1. مواد صنعتی. ٢. مواد خام. الف. داوودی، حسین، ویراستار. ب. ایران. وزارت آموزش   و 

پرورش. دفتر تألیف کتاب هاى درسی فنى و حرفه اى و کار دانش. ج. عنوان.د.فروست. 

620
/112

ش 442س/

شناخت مواد ومصالح
پایۀ دهم 

دورۀ دوم متوسطه

رشتۀ نقشه کشى معمارى
گروه تحصیلی هنر

زمینۀ هنر
شاخۀ فنی وحرفه ای

ــــْل َفرََجُهــــْم  ــــٍد َو َعجِّ ــــٍد َو آِل ُمَحمَّ اَللُّٰهــــمَّ َصـــــلِّ َعلــــٰی ُمَحمَّ



ISBN   964 - 05 - 1559 - 0     964-05   -155٩- 0   شابک     

آموزشی وزارت  برنامه ریزی  و  پژوهش  به سازمان  متعلق  کتاب  این  معنوی  و  مادی  کلیه حقوق 
آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی 
و ارائه در پایگاه های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، 
تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان 

تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

شناخت مواد و مصالح ـ 210627 نام کتاب:
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی پدیدآورنده:

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف: 
محمدعلی خان محمدی ، نبی الله مقیمی ، ویدا تقوایی، پرستو آریانژاد، غالمحسین قربانیان،عبدالحمید 

قنبران ، ملک طباطبایی زواره و دارا افشار قوچانی )اعضای شورای برنامه ریزی(
محسن سرتیپى پور )مؤلف ( ـ حسین داوودی )ویراستار ادبی(

شناسه افزوده برنامه ریزی و تألیف: 

مدیریت آماده سازی هنری:  اداره کّل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی 
طاهره حسن زاده )طراح جلد( ـ  صغرٰی عابدی )صفحه آرا(  شناسه افزوده آماده سازی:

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی ـ ساختمان شمارۀ ٤ آموزش و پرورش )شهید موسوی(
 تلفن: ٩ـ٨٨٨٣1161، دورنگار: ٨٨٣0٩266، کد پستی: 1٥٨٤7٤7٣٥٩

www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir :وب گاه

نشانی سازمان:

 شرکت چاپ ونشر کتاب های درسی ایران: تهران ـ کیلومتر 17 جادۀ مخصوص کرج   ـ خیابان61  
ـ  ٣7٥1٥  ـ ٤٤٩٨٥161، دورنگار: 44985160، صندوق پستی: 1٣٩ )داروپخش( تلفن: ٥  

ناشر:

چاپخانه:   شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران »سهامی خاص«
چاپ چهارم 1398 سال انتشار و نوبت چاپ:

وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی



و  آیید  بیرون  وابستگی  این  از  که  کنید  کوشش  عزیزان  شما 
احتیاجات کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی 

خودتان غافل نباشید و از اّتکای به اجانب بپرهیزید.
 

ُه« َس ِسُرّ امام خمینى »ُقِدّ



همکاران محترم و دانش آموزان عزیز:
بـه نشانى  پیشنهادات و نظرات خود را در بارۀ محتواى این کتاب 
تهران ـ صندوق پستى شمارۀ  4874/15  دفتر تألیف  کتاب هاى درسی فنى و 

حرفه اى و کاردانش ، ارسال فرمایند.
info@tvoccd.sch.ir پیام نگار )ایمیل( 
www.tvoccd.sch.ir وب گاه )وب سایت( 



فهرست مطالب

فصل اّول:خواص و ویژگی های فنی مصالح                                                                     1
مقدمه                                                                                                        1  
1ــ1ــ خواص فیزیکی                                                                                   2  
1ــ1ــ1ــ سختی اجسام                                                                      3   
2ــ1ــ1ــ آب و مصالح ساختمانی                                                         ٤   
3ــ1ــ1ــ حرارت و مصالح ساختمانی                                                  5   
٤ــ1ــ1ــ قابلیت جذب و انعکاس نور                                                   6   
5 ــ1ــ1ــ الکتریسیته و مصالح ساختمانی                                            6   
6 ــ1ــ1ــ صدا                                                                                   6   
2ــ1ــ خواص مکانیکی                                                                                  6  
3ــ1ــ خواص شیمیایی                                                                                  ٧  
٤ــ1ــ چگونگی تولید مصالح                                                                          ٨  
5  ــ1ــ خطرات واکنش های شیمیایی                                                              9  
6  ــ1ــ اثرات کربنات ها و سولفات ها بر مصالح ساختمانی                                 9  

مصالح و محیط زیست                                                                            11 فصل دوم: 
مقدمه                                                                                                       11  
1ــ2ــ محیط زیست و مصرف مصالح                                                            12  
2ــ2ــ اثرات ساختمان سازی بر تخریب الیٔه ازن                                              12  
3ــ2ــ بازیافت مواد و مصالح و اهمیت آن                                                      1٤  



٤ــ2ــ  اقدامات برای سهولت بازیافت مواد ساختمانی                                     1٤  
5  ــ2ــ احیای بناها و اثرات آن بر بازیافت مصالح                                              15  

زمین                                                                                                        18 فصل سوم: 
مقدمه                                                                                                       18  
1ــ3ــ پیدایش زمین                                                                                             19  
2ــ3ــ ساختمان زمین                                                                                   19  
3ــ3ــ زلزله چیست و چگونه به وجود می آید؟                                                 21  
٤ــ3ــ مقیاس شدت و بزرگی زلزله و اثرات آن بر ساختمان ها                              25  
5  ــ3ــ زمین شناسی و احداث ساختمان                                                          26  

سنگ ها                                                                                                     28 فصل چهارم: 
مقدمه                                                                                                         28  
1ــ٤ــ انواع سنگ ها از نظر منشأ پیدایش                                                       3٠  
2ــ٤ــ نام گذاری سنگ ها براساس نوع کار روی آن ها                                      36  
3ــ٤ــ مشخصات کلی سنگ برای مصرف در ساختمان                                    3٨  

خاک                                                                                                         41 فصل پنجم: 
مقدمه                                                                                                       41  
1ــ5  ــ هوازدگی و به وجود آمدن خاک رس                                                   ٤2  
2ــ5  ــ خاک رس و ترکیبات آن                                                                      ٤٤  
3ــ5  ــ چگونگی دست یابی به خاک رس                                                         ٤5  
٤ــ5  ــ خواص خاک رس                                                                             ٤5  
5  ــ5  ــ اثر رطوبت بر خاک ها                                                                         ٤6  
6ــ5  ــ رنگ خاک رس                                                                                  ٤6  
٧ــ5  ــ کاربرد خاک رس                                                                               ٤٧  
٨   ــ5  ــ مالت ِگل                                                                                            ٤٧  



9  ــ5  ــ اندود کاه گل                                                                                         ٤٨  

آجر و سرامیک                                                                                        50 فصل ششم: 
مقدمه                                                                                                       50  
1ــ6  ــ مواد اولیٔه تهیٔه آجر                                                                             52  
2ــ6ــ انواع کوره های آجرپزی                                                                        5٧  
3ــ6  ــ ویژگی های آجر خوب                                                                            5٨  
٤ــ6  ــ آجرهای متداول ساختمانی                                                                    59  
5  ــ6  ــ اجزای آجر                                                                                           63  
6  ــ6  ــ کاشی و سرامیک                                                                               63  

آهک                                                                                                         68 فصل هفتم: 
مقدمه                                                                                                       68  
1ــ٧ــ پختن سنگ آهک                                                                              69  
2ــ٧ــ انواع کوره های آهک پزی                                                                   69  
3ــ٧ــ آهک شکفته                                                                                      ٧٠  
٤ــ٧ــ انواع مالت های آهکی                                                                        ٧2  

گچ                                                                                                            76 فصل هشتم: 
مقدمه                                                                                                       76  
1ــ٨   ــ انواع کوره های گچ پزی                                                                      ٧٧  
ـ  ٨  ــ زماِن گرفتن مالت گچ                                                                         ٧٨ 2ـ  
ـ  ٨  ــ گچ مرمری یا مرمر مصنوعی                                                               ٧9 3ـ  
ـ  ٨  ــ ویژگی های گچ                                                                                    ٨٠ ٤ـ  
ـ  ٨  ــ مصارف گچ                                                                                      ٨1 5  ـ  
ـ  ٨  ــ ساختن مالت گچ                                                                                 ٨3 6ـ  
ـ  ٨  ــ مالت های گچ                                                                                    ٨3 ٧  ـ  



چوب                                                                                                         86 فصل نهم: 
مقدمه                                                                                                       86  

1ــ9ــ ساختمان درخت                                                                                   ٨٨      
2ــ9ــ چوب                                                                                                  ٨9  
3ــ9ــ انواع چوب ها از نظر مقاومت                                                               ٨9  
٤ــ9ــ خواص چوب                                                                                     9٠  
5  ــ9ــ بررسی میزان رطوبت در چوب ها                                                          92  
6  ــ9ــ اشکال گوناگون چوب از نظر مصرف                                                     93  
٧ــ9ــ معایب چوب و چگونگی حفاظت از آن                                                 9٨  
٨   ــ9ــ حفاظت چوب در برابر آتش سوزی                                                      99  
9ــ9ــ اتصاالت چوبی                                                                                    99  

فلزات                                                                                                      101 فصل دهم: 
مقدمه                                                                                                       101  
1ــ1٠ــ فلزات آهنی                                                                                      1٠2  
2ــ1٠ــ انواع کوره های آهن گدازی                                                               1٠٤  
3ــ1٠ــ مشتقات آهن                                                                                     1٠5  
٤ــ1٠ــ اشکال و مقاطع مختلف فوالدهای ساختمانی                                     1٠9  
5  ــ1٠ــ روش های اتصال قطعات فلزی                                                          111  
6  ــ1٠ــ چدن                                                                                               112  
٧ــ1٠ــ آلومینیوم                                                                                          112  
٨   ــ1٠ــ مس                                                                                                115  

فصل یازدهم: سیمان، بتن                                                                                              116
مقدمه                                                                                                       116  
1ــ11ــ سیمان پرتلند و مواد تشکیل دهندٔه آن                                                11٧  
2ــ11ــ انواع سیمان پرتلند                                                                            11٨  



3ــ11ــ سیمان روباره )سیمان آهن گذاری یا سیمان سه باره(                             12٠  
٤ــ11ــ سیمان پوزوالن )سیمان تراس(                                                           12٠  
5  ــ11ــ سیمان رنگی                                                                                    12٠  
6  ــ11ــ انبار کردن سیمان                                                                              121  
٧ــ11ــ مهم ترین کاربرد سیمان در ساختمان                                                   122  
٨   ــ11ــ مالت ماسه سیمان                                                                            122  
9ــ11ــ بتن                                                                                                  122  
1٠ــ11ــ مصالح سنگی در بتن و دانه بندی آن ها                                             123  
11ــ11ــ آب                                                                                                 125  
12ــ11ــ افزودنی های بتن                                                                             126  
13ــ11ــ انواع بتن                                                                                       126  

فصل دوازدهم:   شیشه                                                                                                  128
مقدمه                                                                                                       128  
1ــ12ــ ترکیب شیشه های ساختمانی                                                              13٠  
2ــ12ــ ساختن شیشه جام به روش جدید و انواع آن                                       133  
3ــ12ــ طریقٔه نگهداری و انبار کردن شیشه                                                   135  

فصل سیزدهم:   عایق های رطوبتی، حرارتی و صوتی                                                   137
مقدمه                                                                                                       137  
1ــ13ــ قیر و انواع عایق های قیری                                                                13٨  
2ــ13ــ انواع قیرها                                                                                       13٨  
3ــ13ــ شناسایی کیفیت قیرها                                                                        139   
٤ــ13ــ کاربرد قیر در ساختمان                                                                      1٤1  
5  ــ13ــ مزایای قیر                                                                                        1٤2  
6ــ13ــ معایب قیر                                                                                         1٤2  
٧ــ13ــ عایق های رطوبتی آماده                                                                      1٤3  



٨  ــ13ــ عایق های حرارتی                                                                             1٤3  
9ــ13ــ مصالح عایق حرارتی و روش های عایق کاری                                      1٤3  
1٠ــ13ــ عایق های صوتی                                                                             1٤٤  
11ــ13ــ طبیعت صوت و چگونگی اشکال آن                                                1٤5  

12ــ13ــ انواع مصالح مورد استفاده در ساختمان با  
                                       اهداف عایق بندی صوتی                                                                 1٤5

فصل چهاردهم:   پالستیک ها                                                                                        147
مقدمه                                                                                                       147  
1ــ1٤ــ انواع پالستیک                                                                                1٤9  
2ــ1٤ــ کاربرد پالستیک در عایق کاری ساختمان                                            15٠  
3ــ1٤ــ خواص فنی پالستیک ها                                                                    15٠  
٤ــ1٤ــ اتصال قطعات پالستیکی                                                                    152  

فصل پانزدهم:   مصالح کف سازی، دیوارسازی و رنگ آمیزی                                        154
مقدمه                                                                                                       154  
1ــ15ــ مصالح کف سازی                                                                             155  
2ــ15ــ دیوارهای سبک                                                                               15٧  
3ــ15ــ دیوارهای سبک مرکب                                                                     15٨  
٤ــ15ــ رنگ و پوشش سطح دیوار با آن                                                        159  
5ــ15ــ کاغذ دیواری                                                                                   16٠  



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. قالب یک سمینار 2٠ـ

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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