
   

 

 اهمیت نما در ساختمان سازی

 

 

تصور کنید به مسافرت رفته اید، گرسنه اید و می خواهید برای غذا خوردن به رستوران بروید. در مقابل شما چند رستوران وجود 

غذاهای آنها ندارید. بر چه اساسی یکی از آنها را انتخاب می کنید؟ مسلما یکی از مالک دارد که شما هیچ اطالعی از کیفیت یا قیمت 

 مشتری عنوان به شما جذب در احتماال باشد داشته تری جذاب ظاهر که هر ساختمانی .های شما برای انتخاب، ظاهر آن ساختمان است

 .است تر موفق

نما، یکی از مهم ترین  .اطالق می شود که تاثیری خاص بر دیگران می گذاردنمای ساختمان به قسمت جلو و ورودی یک ساختمان 

قسمت های ساختمان است چرا که به آن هویت و ویژگی های منحصر به فرد می دهد. نمای ساختمان می تواند در شکل و سایزهای 

  .آن به خوبی استفاده کنند متفاوت باشد و به معماران این اجازه را می دهد که از نبوغ و خالقیت خود در طراحی
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معموالً مردم نمای ساختمان را فقط به ظاهر آن ربط می دهند و انتظار دیگری به جز زیبایی از یک نمای استاندارد ندارند. اما حقیقت 

های یک نمای زیبا در این مقاله به بررسی ویژگی  .یک نمای استاندارد به جز زیبایی به عوامل دیگری نیز باید توجه کند این است که

و استاندارد می پردازیم و به اهمیت آن در صنعت ساختمان سازی اشاره می کنیم. یک نمای استاندارد باید ویژگی های زیر را داشته 

 :باشد

 به ساختمان هویت ببخشد     .1

 

  

توجه کنند. ساختمان های زیادی نما باعث می شود که دیگران به طراحی یک ساختمان  .مهم ترین ویژگی یک نما هویت داشتن است

وجود دارد که همگی طراحی استانداردی داشته و از مقررات پیروی کرده اند اما هیچ کدام هویت و ویژگی منحصر به فردی ندارند. 

  .نما نقش مهمی در این مورد دارد چرا که می تواند یک ساختمان را از دیگر ساختمان های معمولی مجزا کند
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اه یا سازمانی می تواند خدمات و محصوالت مشابهی ارائه کند، چطوری می توانید دیگران را مجاب کنید تا به شما وقتی هر فروشگ

هتل وجود دارد، چرا یک مسافر باید شما را انتخاب کند؟ در بسیاری از سازمان ها، نمای جذاب  111اعتماد کنند؟ در خیابانی که 

یک نمای جذاب یکی از مطمئن ترین راه ها برای متمایز کردن خودتان از دیگران  .اولین اقدام آن ها برای جذب مشتری است

  .است

  

 مصرف انرژی را کاهش دهد     .2

 

عالوه بر حفظ زیبایی ساختمان، نما نقش مهمی در بازده مصرف انرژی و پیوند دادن بخش بیرونی ساختمان با بخش داخلی آن 

شاید برایتان سوال پیش بیاید که چگونه؟ نما می تواند انرژی خورشیدی  .انرژی را کاهش دهندنماها می توانند میزان مصرف  .دارد

  .جذب شده ساختمان را کاهش دهد که این امر موجب کاهش انرژی مصرفی در خنک سازی ساختمان می شود
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 در مقابل عوامل محیطی مقاوم باشد .3

 

مقاومت نما در برابر طوفان، درجه  .باد، باران، دمای باال و رطوبت محافظت می کند یک نمای استاندارد، از ساکنان ساختمان در برابر

 .حرارت و زنگ زدگی بسیار حائز اهمیت است و در طول زمان از ویژگی های مهم نما به حساب می آید

 

 موجب تهویه طبیعی هوا شود     .4

عوامل  .ایجاد می کند موجب تهویه طبیعی هوا می شودنما، پوسته خارجی یک ساختمان است. حفاظی که این پوسته خارجی 

 اکنانس راحتی و امنیت باید نما همچنین. ها پنجره ساخت و طراحی مختلفی در این عامل نقش دارند مانند جنبه های متفاوت

  .کند تامین برف و باران باد، برابر در را ساختمان
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 عایق صوتی ایجاد کند     .5
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این  .مانع از ورود صداهای محیط به داخل ساختمان شود .باید برای ساکنان ساختمان آسایش صوتی ایجاد کندیک نما با طراحی خوب 

 .ویژگی با انتخاب درست مصالح مانند درها و پنجره ها به دست می آید

 نور مناسب فراهم کند     .6

 

قرار می دهد، مانند طراحی نورگیر یا وسایل  یک طراحی موفق نما با روش های مختلف، نور کافی در اختیار ساکنان ساختمان

همچنین با نصب پنجره های کارآمد موجب ایجاد جریان هوا شده و میزان راحتی و آسایش ساختمان را باال ببرد. نورگیر  .روشنایی

 .یابد نیز افزایش میطبیعی می تواند میزان مصرف انرژی را نیز کاهش دهد. وقتی میزان راحتی ساختمان افزایش یابد، بازدهی کار 

 امنیت ساختمان را تامین کند     .7

معموال ساختمان هایی که نمای  .یک نمای استاندارد باید با طراحی درست ورودی ها و پنجره ها امنیت ساختمان را تامین کند

شیشه ای دارند برای اهداف ویژه ای این کار را انجام می دهند. ممکن است صاحب ساختمانی مانند یک بانک تمایل نداشته 
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باشد رهگذران بتوانند فضای داخلی و کارمندان آن مجموعه را ببیند. در نتیجه باید از مصالحی استفاده کند که امنیت ساختمان 

 .د را باال ببردخو

  

 موجب دوام ساختمان شود     .8

 

نماها در برابر عوامل محیطی پایدار   نماهای متفاوت نتیجه تکنولوژی و صنعت ساختمان سازی پیشرفته است. این به این معناست که

این ویژگی  .مقاوم هستندنماهای استاندارد  در مقایسه با نقاشی های معمولی که گرد و خاک جذب کرده و کثیف می شوند، .هستند

  .آن ها را در گذر زمان ماندگار می کند
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 مشتری جذب کند     .9

در مجتمع های تجاری این یک ویژگی مهم برای نما به حساب می آید. همان طور که در مثال رستوران در ابتدای مقاله ذکر 

برای مثال نمای شیشه ای و فایبرگالس  .خود جلب کند نمای فروشگاه ها و ساختمان های تجاری باید نظر مشتریان را به شد،

  .موجب می شود که یک رهگذر فضای داخلی فروشگاه را ببیند و تصمیم بگیرد وارد آن شود
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 را آن در این مقاله اهمیت نقش نما در ساختمان از جوانب مختلف بررسی شد. اگر شما در حال ساخت یک ساختمان هستید یا قصد

مصالح مناسب برای ساخت نما تمام موارد ذکر شده را مد نظر قرار دهید و با توجه به کارایی  انتخاب و طراحی برای است بهتر دارید

  .ساختمانتان بهترین طرح و مصالح را انتخاب کنید
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