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در سراسر   ی با انواع مصالح ساختمان دیهزاران سازه جد بایهر روز تقر
باعث شده  ی گسترده در مصالح ساختمان تنوع .شود ی ان ساخته مجه

  شانی ها دهیکردن ا یی اجرا یپروژه برا رانیاست تا دست سازندگان و مد 
انواع مصالح   ی به درست دی با یاز احداث هر ساختار  قبل .باز باشد
تواند به  ی مورد نظر م   الینوع متر شناخت .کرد یی را شناسا ی ساختمان 

  نیا یبرا پس .درک کنند ی پروژه خود را به خوب یازهای افراد کمک کند تا ن
از نماتک   یگر ی کدام هستند، با مقاله د  جیرا ی مصالح ساختمان  دیکه بدان

 .دیهمراه باش

 

 ی انواع مصالح ساختمان 1#

 حکم پوست، گوشت و استخوان ساختمان را دارند که ی ساختمان  مصالح
کدام از انواع   هر .کنند ی م نیساختار را تضم  ی کپارچگی گریکدیکنار  در

از سازه مورد   یقسمت که دارند در ییها  ی ژگیو لیبه دل ی مصالح ساختمان 
 .رندیگ ی استفاده قرار م

 .داد میرا شرح خواه جیرا ی مقاله مصالح ساختمان  نی ادامه ا در
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  یانواع مصالح ساختمان نی بتن پرکاربردتر 2# 
(Concrete) 

 

  نیا .دانست ی مصالح ساختمان  نی تر  یو کاربرد نی توان مهمتر  ی را م بتن
و درشت و آب و طبق طرح  زیر ی سنگدانه ها مان،یاز س  ی سنگ مصنوع

 یبرا یار یبه صورت اخت یی ایمیش ی مواد افزودن  از .شود  ی اختالط ساخته م 
ماده استفاده    نیا گریبتن و بهبود خواص د رشیروند گ یکند  ای ع یتسر 

دهنده   لیبتن به مقدار و نسبت اختالط مواد تشک ات یخصوص .شود ی م
کند، مقاومت بتن  دایپ شیافزا مانیهر چه مقدار س مثالا  .دارد ی آن بستگ

منحصر به فرد بتن باعث شده  یها  ی ژگیو  قت،یحق  در .شود ی م  شتریب
 یو آتش سوز  یفشار  یمقابله با تنش ها یبرا  الیمتر نی ا است تا

 .عملکرد را از خود نشان دهد نیبهتر
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 :شود؛ از جمله ی استفاده م  ی مختلف یاز بتن در ساخت سازه ها امروزه

 ها  ساختمان •
 ها پل •
 سدها  •
 ها برج •
 ها  جاده •
 موارد  ریسا و •

  یدر برابر تنش ها ی دم مقاومت کافمشکل بتن ع نینماند، مهمتر  ناگفته
گرد ها و ساخت بتن مسلح قابل  لی م قیاز طر رادیا نی ا است که ی کشش

 .حل است

 

 (Stone) سنگ 3#

  از شود که ی محسوب م ی انواع مصالح ساختمان  نی تر ی میاز قد زین سنگ
ها در اشکال، ابعاد و   سنگ .دوران باستان تا به امروز محبوب بوده است

صنعت ساختمان از سنگ   در .مختلف قابل سفارش هستند یاندازه ها
  ی م  انیو کارفرما سازندگان .شود  ی استفاده م  ی داخل  نات ینما و تزئ یبرا

از  عدب .سنگ مورد نظر خود کنند دیها اقدام به خر ی توانند از سنگ فروش 
سنگ  یبا استفاده از دستگاه ها نی حمل سنگ به محل کارگاه، متخصص
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  ی گوناگون برش م یکاربردها یمختلف برا یسنگ ها را به اندازه ها ،یُبر 
 .دهند

 

 :انواع سنگ عبارتند از نیتر  متداول

 سنگ  ماسه •
 ت یگران •
 تراورتن  •
 ت یکوارتز  سنگ •
 مرمر  سنگ •
 آهک سنگ •
 کیآنت سنگ •
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 (Cement) مانیس 4#

 .شود ی ماده چسبنده محسوب م  ای عامل اتصال  کیبه عنوان  مانیس
  یدر دما ی ومینیو آلوم  ی س یلیس ،ی آهک هیبا سوزانده شدن مواد اول مانیس

  هیحاصل از مواد اول ینکرهایبا ُخرد کردن کل سپس  .شود ی م  دیباال تول
 دیتول یبرا مانیس از .است مانیشود که همان س ی حاصل م  یز یپودر ر

ماده سازنده   نی تر  نهیپر هز مانیس .شود ی بتن، مالت و دوغاب استفاده م
با آب  مانیس یوقت  .رسد ی مختلف به فروش م یها پ یبتن است و در ت 

  ی رخ م ون«یدراتاس یبه نام »ه یی ایمیواکنش ش کی شود،  ی مخلوط م 
شود که هر   ی م لیچسبناک تبد ریخم کیبه  تیواکنش در نها نیا .دهد

 .کند ی م  لیتبد کپارچهی ماده  کیرا به  ی نوع مصالح ساختمان
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 (Brick)  یاز انواع مصالح ساختمان یکی آجر  5#

آجر را نماد ساخت و ساز مدرن  دیبا ی انواع مصالح ساختمان  انیم در
گل ساخته  ایاست که معموالا از خشت  ی لیبلوک مستط کی آجر .دانست
  لیبه دل آجر  .شود ی سفت م   یی ایمیش ندیفرآ ایاثر حرارت  در شده و

  یبرا ی رونیب یوارهای خوب در د ی باال و خواص حرارت  یمقاومت فشار 
 در .شود ی به کار گرفته م  ی داخل یفضا میمحافظت از ساختمان و تقس

آجرها  نی از مالت به عنوان ماده اتصال دهنده در ب ی ن یوارچید یاجرا
توان از انواع آجر استفاده کرد؛    ی حسب نوع کاربرد م بر .شود ی استفاده م 

 :از جمله

 یمعمول  آجر •
 یمهندس آجر •
 یفشار  آجر •
 ره یغ و •

 یبرا .شود ی از ساختمان به کار گرفته م ی قسمت یآجرها برا نی از ا کی هر
ساختمان استفاده   یو دوام باال در نما یی بایز لیبه دل ی مثال از آجر مهندس 

 .شود ی م
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 (Aggregates)  سنگدانه 6#

 یدهنده بتن است که از سنگ ها لیاز مواد تشک ز یسنگدانه ر ای ماسه
متر  ی لیم 4.75از  زتریر ی به ذرات  ماسه .دیآ ی ُخرد شده به دست م  ی عیطب

 یدر مقاومت فشار  یر یتأث چیمعموالا ه زیر یها سنگدانه .شود ی گفته م 
بتن استفاده  یی ماده پر کننده جهت بهبود کارآ کیعنوان  به بتن ندارند و

 .شوند ی م

از  شیاز مواد پرکننده با اندازه ب یگر ینوع د زیسنگدانه درشت ن ای شن
متر   ی لیم 150تا  4.5مختلف از  یدر اندازه ها شن .متر است  ی لیم 4.75

بتن و راه   دی درشت به طور گسترده در تول یها سنگدانه .موجود است
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 ای زی شن مانند ت  یها ی ژگ یاز و ی برخ .ردیگ ی مورد استفاده قرار م یساز 
 .هستند رگذاریبتن تأث ات یبر خصوص ی صاف ای یگرد گوشه بودن و زبر 

 

 

 (Clay Block) یبلوک سفال 7#

 ی سفال بلوک .آجر را گرفته است یجا ی توسعه ساخت و ساز، بلوک سفال با
بعد   ی سفال بلوک .شود ی آهک ساخته م  ی از خاک رس، آب و ماده افزودن 

  ی گراد پخته م ی درجه سانت  000  یدر داخل قالب تحت دما یر یاز قرارگ
مناسبش،  متیمنحصر به فرد و ق  ات یخصوص لیمحصول به دل نیا .شود

بلوک به کار    رچهیو سقف ت  ی و داخل ی رون یب یوارهای جهت استفاده در د
 یشوند در اندازه ها ی استفاده م  واریکه در د  یی ها بلوک .شود ی گرفته م 
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  یز یبه عنوان قالب جهت بتن ر ی سقف بلوک .متر هستند ی سانت  15و  10، 7
 .شود ی بلوک استفاده م  رچهیسقف ت 

 

 

 (Steel) یاز انواع مصالح ساختمان یک ی فوالد  8#

  ی دو نوع اصل  اما شود؛ ی در ساختمان در اشکال مختلف استفاده م فوالد
که به عنوان »آرماتور«   لگردیم .شود ی م  میتقس رآهنی و ت  لگردیفوالد به م

مدرن  یساخت و سازها  ی اتیح یاز اجزا ی کیشود،  ی شناخته م زین
 .است یامروز 

 .شود ی استفاده م ی کشش یفوالد به منظور مقاومت در برابر تنش ها از
  یی گرما ب ی ضر رایز بتن است؛ تی تقو  یماده برا  نی مناسب تر فوالد



 

10 www.namatek.com 

سطح  یآرماتور دارا ن،یهمچن .است کسانی باا یانبساط آن با بتن تقر
  .شود ی است و به صورت ساده و عاج دار به کار گرفته م  یا رهیمقطع دا

از آهن است   یاژ یآل رآهنیت  .شود یاستفاده م  زین رآهنیبه صورت ت  فوالد
  یدر اعضا الیمتر  نیا از .شود ی که با استفاده از کربن و منگنز ساخته م 

  ی استفاده م رهیستون، بادبند و غ ر،یمانند ت  یفلز  یباربر ساختمان ها
 .شود

 یبرا سپس شود و ی ساخته م  رهیو غ  I ،H ،Tلدر کارخانه به شک رآهنیت 
 .کند ی م دایانتقال پ ی نصب به محل کارگاه ساختمان 
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 (Wood) چوب 9#

 در .در نظر گرفت ی انواع مصالح ساختمان  نیتر  ی میاز قد دیرا با چوب
امروزه  اما شد؛ ی و سقف استفاده م   وارهایساخت د ی گذشته از چوب برا

و  نتیدر، کفپوش، کاب یبرا یمدرن شهر  یچوب در ساخت و ساز ها
حال،  نیا با .شود ی به کار گرفته م  ی داخل ونیمربوط به دکوراس نات ییتز 

در  ی اصل الی از مناطق جهان از چوب به عنوان متر  یار یهنوز هم در بس
چوب درختان بلوط، صنوبر،   زا .شود  ی استفاده م یروند ساختمان ساز 

  یدر نما یی با یز تیتوان در نها یموارد م  ریکاج، گردو، چوب قرمز و سا 
 .و داخل ساختمان استفاده کرد رونیب
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 (Tile) یاز انواع مصالح ساختمان یک ی  یکاش 10#

حداقل ضخامت  با است که ی انواع مصالح ساختمان نی از پرکاربردتر ی کاش
  .شود ی م دیتول کیپرسالن و پالست ک،ی مانند سرام هی پا الیو با انواع متر 

حمام،   ،یبهداشت سی و کف سرو وارهاید یی به عنوان پوشش نها ی کاش از
ها در اشکال و رنگ   ی کاش .شود یاستفاده م  گرید یآشپزخانه و فضاها

 یها برا آن توانند از ی مختلف در بازار موجود هستند و کاربران م یها
 ی محصول  ی کاش ن،یهمچن .و جذاب استفاده کنند خاص یالگوها جادیا

سال   20تا  10تواند   ی م  حیصح یبا دوام است که در صورت نگهدار  اریبس
قابل  ی به راحت ی کاش زین ریو تعم یبه بازساز  ازیصورت ن  در .عمر کند

 .است  یی و جابجا ضیتعو 
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 (Glass) شهیش 11#

  یی توانا لیبه دل بلکه که دارد، یا یمعمار  تیجذاب لینه تنها به دل شهیش
مدرن مورد استفاده  یانتشار نور به داخل فضا، به وفور در ساختمان ها

به کار  ی داخل نات ییساختمان و تز یدر پنجره، نما  شهیش .ردیگ ی قرار م
کنند،   ی خود استفاده م  یدر نما شه یکه از ش یی ها سازه .شود ی گرفته م 

  نیکرات  ای یا شه یش ینما ،ینظر بصر  از .دتعامل را با مردم دارن نیشتر یب
مهم است در مناطق   اما است؛ تیاز شفاف ی از آسمان و نشان  ی وال انعکاس 

کنند استفاده   یرا فراهم م  تیکه حداکثر امن تیسکور شهیاز ش زیزلزله خ
 .کرد

 

 آخر کالم
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شود که در صنعت ساختمان به   ی گفته م یبه هر ماده ا ی ساختمان  مصالح
در بازار  ی از انواع مصالح ساختمان یگسترده ا فیط  .شود ی کار گرفته م 

  انتخاب .دارد یپروژه بستگ یازهای موجود هستند که انتخاب هر کدام به ن
و سبک  ینحوه نگهدار  نه،یتواند بر هز  ی مناسب م ی ساختمان  الیمتر 

 یهر فرد  فیوظا  نی از مهمتر ی کی  ن،یبنابرا .بگذارد ری ساختار تأث یمعمار 
مصالح  نی را دارد، انتخاب مناسب تر ی پروژه ساختمان  ک یکه قصد احداث 

 است.  ی ساختمان 


