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 تکاکو با رویکرد معماری ارایه الگوهای طراحی پژوهشکده نانو فناوری

 

 6، فواد خرمی6سیروان مامندی
 دانشگاه آزاد  اسالمی واحد مهاباد. دانشکده فنی ومهندسی، کارشناسی ارشد معماری، -1

 عضو هیات علمی گروه معماری، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه ازاد اسالمی واحد مهاباد. -2
(eelyasi43@yahoo.com) 

 

 

 چکیده

 انرژی در جویی صرفه و زیست محیط بودن دوستدار رسد می نظر به اول وهله در که آنچه نانو فناوری مقوله در

 نانو جمله از نوین های فناوری از استفاده .دهد می قرار بشر عالی بسیار های پیشرفت زمره در را آن که است

 مسائل و پایداری جمله از معماری عملکردی های ویژگی در موثر عوامل از تواند می ساز و ساخت در تکنولوژی

 زمینه ساختاری، مشکالت حل و مواد بنیادین هایویژگی کردن دگرگون توانایی دلیل به نانو فناوری .باشد ایمنی

 بیشتری دوام از عملکردی، بیشتر بازدهی و کارایی بر افزون که شده نوین های ویژگی با جدید مصالحی ایجاد ساز

 و هوشمند های سازه و مصالح محیطی، زیست پایداری بر مبتنی های انگاره اغلب تر مهم همه از .برخوردارند نیز

 کیفیت بهبود و احداث در تکنولوژی نانو .شود می میسر نوین فناوری این رهگذر از عملکردی چند مصالح و مواد

 به و انرژی مصرف در جویی صرفه مصالح، کیفیت افزایش به توان می آن مزایای از و بوده موثر بسیار ها ساختمان

طراحی پژوهشکده ارایه الگوهای  پژوهش این از هدف .کرد اشاره محیطی زیست پایداری و پایدار معماری آن تبع

 پژوهش این آوردهای دست از .باشد می تحلیلی -توصیفی رویکرد از استفاده با نانوفناوری با رویکرد معماری اکوتک

 استفاده با پایدار معماری به دستیابی و ساختمان در انرژی از حفاظت راهکارهای طراحی واصول  و معرفی توان می

 .برد نام را نانو تکنولوژی و مصالح از

 

 .انرژی محیطی، زیست پایداری اکوتک، معماری نانومعماری، نانو، تکنولوژیکلیدی:  گانواژ

 

 مقدمه -6
 که می شود محقق زمانی پیداست نامش از که نطور هما شود. می اطالق تولیدی فناوری نوع یک به که است نامی فناوری نانو

 Fazeliآورد)می به وجود را اتمی دقت با مواد دوباره آرایش توانایی صورت این در و باشد داشته وجود ها اتم از اشیا ساختن توانایی

et al., 2005, p. 1محدودیت  فناوری این است.  داشته برعهده گذشته دهه در را تولید و طراحی تدریجی تکامل جدید (. فناوری

 داشت برخواهد طراحان راه سر از اتصاالت و... را ، میخ استیل، آجر، و بتن همانند بازگشت قابل غیر ترکیبات استانداردها، مثل هایی

 (.Olson, 2000, pp. 993- 998کرد) خواهد دگرگونی دچار را معماری مفاهیم و

 عملی و بخشیدن عینیت از آن، هدف که گیرد می بر در را تجهیزات و ازمصالح وسیعی گستره معماری، در نانو فناوری کاربرد

 بهینه نام برد: چنین توان می را شود ساز و ساخت بهبود شرایط سبب تواند می نانو فناوری که هایی عرصه .هاست نظریه کردن

 بازده از پر و مفید استفاده تولید، مراحل ساختمانی، کاهش عناصر و مصالح حجم و وزن آسیب،کاهش از پیشگیری مصالح، سازی

 اولیه مواد مصرف کاهش از: بود عبارت خواهد شرایط بهبود این نتیجه .نگهداری شدن هزینه کم و نگهداری به نیاز کاهش مصالح،

 و پناه )حق بیشتر نتیجه آسایش در و پویاتر دیاقتصا طبیعی، منابع اکسیدکربن، حفظ گازدی انتشار کاهش همچنین انرژی و و

 (.1112 همکاران،
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 فناوری از استفاده همننین و محیطی و طبیعی عوامل از حداکثری استفاده تکنولوژی( + اکولوژی ) اکوتک معماری از هدف

 گروهی از که شد موجب صنعتی تکنولوژی ناپذیر گریز و افزون روز کاربرد است. آیندگان برای زندگی کیفیت سطح روز،باالبردن

 این معماران باشند. محیطی مسائل و طراحی با پیچیده تکنولوژی دادن آشتی برای هایی حل راه یافتن پی در و شهرسازان معماران

 چرخه در و کند عمل اکوسیستم از بخشی عنوان به باید و است پیرامونی طبیعت از کوچک جزئی ، ساختمان که عقیده دارند شیوه

 از اکوتک است.معماران اکوتک های رویکرد ترین مهم از زیست محیط به توجه و آینده به توجه و گرایی کیفیت قرارگیرد. حیات

 پوست پیانو رنزو و فاستر نرمن کارهای است،در انسان بدن پوست اول ازپوست منظور برند. می نام دوم پوسته به عنوان ساختمان

 هوا کوران و رطوبت گرما، سرما، مقابل در انسان پوست که همننان است شده طراحی هوشمند صورت به اول همچون پوست دوم

 در مناسب العمل عکس مختلف های فصل در نیز معمار دو این ساختمانهای از بعضی پوسته دهد، می نشان عکس العمل خود از

 مواردی ، متحرک حرارتی عایق و ها کرکره ، جداره دو های شیشه از استفاده با دهند می نشان خود از شرایط محیطی مقابل

 یک توسط سال گرم و سرد های فصل طی در و شب و روز طی در حرارتی پرت و هوا کوران سایه، ، تابش آفتاب میزان همچون

 (.121: 1171برد)قبادیان، می نام پرست آفتاب عنوان به ها ساختمان این از راجرز شود کنترل می کامپیوتری سیستم

 جدید مصالحی ایجاد ساز زمینه مشکالت ساختاری، حل و مواد بنیادین های کردن ویژگی دگرگون توانایی دلیل به نانو فناوری

 انگاره اغلب تر مهم همه از نیز برخوردارند. بیشتری دوام از عملکردی، بیشتر و بازدهی کارایی بر افزون که شده نوین های باویژگی

 میسر نوین فناوری این از رهگذر عملکردی چند مصالح و مواد و هوشمند سازه های و مصالح محیطی، زیست پایداری بر های مبتنی

 (.1111شود)صفرزاده، می

 روش تحقیقات مقاله، این در شده گرفته کار به تحقیق روش معماری اکوتک( درحوزه نانو فناوری تأثیرات )بررسی هدف اساس بر

 پیشینه بر مروری نانو و از جامعی تعریف با روی همین از است. شده برگزیده توصیفی روش موضوع خصوصیت اساس بر و کاربردی

 معماری حوزه در نانو فناوری کاربرد از هایی نمونه ذکر شهری  خصوصا معماری اکوتک و معماری درحوزه فناوری این کاربرد به آن،

 .شود می ارائه حاصله نتایج و پرداخته موضوع تحلیل به فناوری این از گیری معایب بهره و مزایا بیان و موردی صورت به اکوتک

 

 پیشینه تحقیق -6
 با ساختمانی مصالح از جدیدی گونه معماری، به این نتیجه سیده اند که نانومواد، در نانو فناوری کاربرد (1112وجدان زاده)

 می معمولی مواد خواص به نسبت متفاوت و جدید خواصی ظهور چندمنظوره، عملکرد از منظور است. چندمنظوره و باال عملکرد

 در نماید. تأمین را محصول متقاضی اهداف و ها خواسته و ارائه نمایند. را گوناگونی کاربردهای بتوانند مصالح که ای گونه به باشد؛

 و نانو ای یاخته و فرمی ساختار از گیری بهره برمبنای طرح هایی ارائه بنیان و نانو مصالح مختلف کاربردهای بررسی به مقاله این

 شد. پرداخته فناوری نوین این از گیری بهره معایب و مزایا همچنین

 متر، میلیونیم یک مقیاس در نانو پایدار، به این نتیجه رسیده اند که فناوری معماری بر نانو فناوری تأثیر بررسی (1112قنبری)

 پر های پیشرفت یافت. توان نمی آن برای بشریت نظیری تاریخ در که است داده قرار دانشمندان روی پیش را انگیز حیرت جهان

 بی های توانایی به دستیابی آستانه در بشر است. همراه آورده به خود با را مهمی پیام پیوندد، می وقوع به عرصه این در که شتابی

 فناوری این مدد به دور چنان نه ای آینده در که ای جامعهو  جهان و است گرفته قرار خویش پیرامون محیط تغییر برای بدیلی

 حال در دنیای و پسامدرن عصر در داشت. خواهد آدمی درگذشته مالوف جهان با بنیادین هایی تفاوت شد، خواهد پدیدار جدید

 چالش بزرگترین از خاکی گهواره این پایداری و حفظ جهت در و پاک محدود نا منابع به یابی دست و انرژی فناوری، بر مبتنی توسعه

 های گرو تمام که است این نشانگر امر این باشد. می ها دولت و محیط زیست محافظ های سازمان بشری، جوامع راه سر بر های

 اصالح برای جوابگو های روش و کارها راه تعیین و تبیین سازی، با آگاه تا هستند موظف فرهنگی و علمی،صنعتی،اجتماعی

 گام خاکی کره این زیست محیط پایداری یعنی بشر فعلی هدف خواسته و به رسیدن نهایت در و انرژی مصرف رویکردهای

 چند عرض در توانند می تکنولوژی نانو محصوالت و ها فرآورده باشد. امر خطیر این برای مناسبی پاسخ تواند می نانو فناوری.بردارند

 طراحی ازپیش را محصوالت این که دارد وجو قابلیت این و شوند توزیع مختلف دنیا نقاط به ساعت چند عرض در و طراحی روز
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 ضد کف چنین هم و انعکاس ضد سطوح و حریق ضد سایش، ضد های دیوار تا بتوانیم دهد می را قدرت این ما به نانو فناوری کرد.

 نوین های قابلیت با مسلمأ که کاغذ صفحه یک از تر نازک و پالستیک پذیری شکل و سختی الماس با مصالحی کنیم. اجرا لغزش

 کرد. نخواهد محدود را ها آن ایده طرح، اجرای فکر و بود محدود نخواهند دیگر معماران خود،

(، نانوتکنولوژی پلی به سوی معماری پایدار، به این نتیجه رسیده اند که با توجه به اصول طراحی معماری)مدیریت 1111زاهدی)

 یابر ی( طراحاتیبر اساس چرخه ح ی)طراح یبازگشت به چرخه زندگ تیقابل یدر مصرف منابع(، طراح وییصرفه جمنابع انرژی 

 مثل استاندارد ها، ییها تیمحدود یژولوتکن نیا نیبردارد. همچن داریپا یمعمار ویبه س یاند پلوت یم ونان یژولوانسان ( تکن

اهد وخ ینورا دچار دگرگ یمعمار میاهند داشت و مفاهوقابل بازگشت همانند بتن، اجر و... را از سر راه طراحان بر خ ریغ باتیترک

ر شکل د یژولوتکن نیداشته و با ظهر را ا یفیکه در هر برهه از زمان تعر»  ییبایعملکرد استحکام و ز» یسیووتروو یکرد. سه اصل

ا سازگار ب دیجد یبه فرم ها دنیرس یمعماران را برا وقفه یدر قالب ساختارها تالش ب ییکند و هندسه فضا یم دایمعنا پ دیجد

 .دیاهند رسوخ جهیبه نت را داریپا یمعمار و عملکرد گرا با نگاه به طیمح

پایدار، به  معماری به دستیابی در تکنولوژی نانو و فناوری جایگاه (،بررسی1111دات مجیدی، هاشمی شهرکی، عوض نژاد)السا

 کاهش ویژه به شرایط و کیفی بهبود محیطی، زیست از مشکالت بسیاری حل در نانو تکنولوژی و این نتیجه رسیده اند که،فناوری

 سازی، به ساختمان صنعت در نانو تکنولوژی است. کاربرد کرده ایجاد بشریت جهان در را علمی عظیمی حرکت انرژی مصرف

جویی  صرفه پایدار، معماری هدف که آنجایی باشد.از پایدار معماری اهداف در پیشبرد موثر گامی تواند می مصالح و مواد خصوص

 ها هزینه کاهش نیز و محیطی های زیست آلودگی کاهش بنا، عمر افزایش و ناپذیر، تقویت تجدید منابع کاهش انرژی، مصرف در

 داشت انتظار توان می یاد شده، کاربردهای و ها ویژگی با موادی ساخت کمک به و معماری در نانو فناوری از استفاده لذا با است،

 به جدید مصالح ورود بابرداشت نمود.  کمتری طبیعی از منابع همچنین و کرده تولید تر اقتصادی ای گونه را به مصالح و مواد که

 خورندگی معایبی چون نانو، مقیاس در ها اتم )خودآرایی( تغییر آرایش تاثیر تحت که داشت خواهیم ساختمان، سازههایی تکنولوژی

 و حین اجرا شیمیایی های مکانیزم اسیدی، های نظیر باران ههایی پدید بنابراین داشت، مفهومی نخواهد ها آن در شیمیایی های

 .بود نخواهند مطرح کننده محدود و عوامل مخرب عنوان به دیگر هوا دمای و ساخت

 

 مبانی نظری تحقیق -9

 فناوری نانو 9-6

 .هرچه موضوعی گسترده تر و فراگیرتر باشد ،ارائه تعریفی جامع و کامل برای آن دشوارتر می شود

 قبول وردم تعریفی و کرد تعیین علوم دیگر با دقیقی دیمرزبن ...همانطور که نمی توان برای علوم پایه مثل شیمی ، فیزیک و

همه برای آن نوشت ،در فناوری نانو نیز از ابتدا تا کنون تعریف های مختلفی نوشته شده است. در حالت کلی می توان فناوری نانو 

 :را اینگونه توصیف کرد

دست گرفتن کنترل در سطوح مولکولی و اتمی و استفاده های جدید با در  فناوری نانو، توانمندی تولید مواد، ابزارها و سیستم

از همین تعریف ساده برمی آید که نانوتکنولوژی یک رشته جدید نیست، بلکه رویکردی . از خواص مواد در ابعاد نانو متری است

در این ابعاد است که  هایی در واقع نانو تکنولوژی فهم و به کارگیری خواص جدیدی از مواد و سیستم. جدید در تمام رشته هاست

 (.http://nanogil.ir)دهنداثرات فیزیکی جدیدی ، عمدتاً متاثر از غلبه خواص کوانتومی بر خواص کالسیک از خود نشان می

 

 نانوتکنولوژی 9-6

 چرا است، مهم بسیار نانوتکنولوژی در ذرات اندازه .است نانومتری ابعاد در ماده استفاده و کنترل ساخت، توانایی نانوتکنولوژی

 و ها اتم تک تک بیولوژیکی و شیمیایی فیزیکی، خواص و است تأثیرگذار بسیار آن خصوصیات در ماده ابعاد نانویی، مقیاس در که

 که موادی به نانو مواد معمول طور به اما است، متفاوت مختلف مواد در اندازه این .است متفاوت ماده توده خواص با ها مولکول

 فراوان دستاوردهای جمله از (.1171 قناد، و بزرگی جان)شود می گفته باشد متر نانو 111 از تر کوچک ها آن ابعاد از یکی حداقل
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 می ایجاد زمینه این در را شگرف تحول که باالست کارایی با انرژی سازی ذخیره و مصرف انتقال، تولید، در آن کاربرد فناوری، این

 آسایش به فناوری این از استفاده با تا اند تالش در نانو علوم محققان و اندرکاران دست اینرو از(. 1112 همکاران، و آذر کرامت)کند

 ها هزینه در جویی صرفه و باال عملکرد با ساختمانی مصالح از جدیدی طبقه یافتن با ساختمان برون و درون در بیشتر رفاه و

 .یابند دست پایدار توسعه به نهایت در و انرژی منابع مصرف در بخصوص

 
 EI- samany,2008.p50 برخی از رویدادهای مهم تاریخی در شکل گیری فناوری نانو وعلوم نانو. -6جدول

 
 پایدار معماری و نانوتکنولوژی 9-9

 مفید عمر و دوام افزایش :از شود، عبارتند تلقی پایدار معماری و طراحی عنوان بنابه یک تا شوند رعایت باید که اصولی برخی

 .باشد می غیره و ساختمانی و طبیعی منابع از حفاظت زیست، محیط عدم تخریب مصالح، و انرژی مصرف در جویی ساختمان،صرفه

 را ساختمان هسته مصالح واقع در.است روبرو مصالح و مواد عظیمی از گستره با ساز و ساخت صنعت و حرفه معماری طرفی، از

 مصالحی به توان زمینه می این در نانو دستاوردهای از گرفت. توان نادیده نمی را زیست محیط بر ها آن تاثیر و می دهند تشکیل

 مورد و مواد ابزار کردن کارآمد با نانو فناوری کلی طور به .شوند می بنا عمر طول افزایش و انرژی کاهش مصرف باعث که کرد اشاره

طبیعی  منابع از حفاظت جهت در موثر انجام اقدامات امکان انرژی و خام ماده مصرف کاهش نیز با و مختلف های بخش در استفاده

 و طنازیان) آیند می شمار پایدار به طراحی تحقق راستای در موثر گامی این موارد تمامی است، آورده فراهم را زیست محیط و

 (.1: 1111 ساربانقلی،

 

 محیطی زیست پایداری و تکنولوژی نانو  9-4

 کنونی نیاز که قسمی به منابع طبیعی، از برداری بهره و گیری بهره'' : اند تعریف کرده چنین این را محیطی زیست پایداری

 .''نیفتد خطر بعدی به های نسل های نیاز تأمین و شود انرژی برآورده به جهان

 حفظ جهت در مهم معیارهای ساختمانی، از مصالح و مواد مفید دوره عمر باالبردن بلکه انرژی، منابع از موثر استفاده تنها نه

 توجه مورد همواره این منابع، از صیانت و حفظ حال، عین در و منابع انرژی از مناسب برداری بهره است. زیست محیطی پایداری

 استوار نفت و زغال سنگ برپایه دنیا، نیاز مورد انرژی اعظم هم بخش هنوز است. بوده ساختمان و زیست مهندسان محیط از بسیاری

 منابع جایگزینی که است دهه چند البته شوند. می را سبب ای گلخانه گازهای انتشار میزان که بیشترین انرژی منبع دو است.

 شده مطرح اقیانوسی امواج انرژی و زمین گرمایی انرژی ای، هسته انرژی توده، زیست خورشیدی، انرژی انرژی باد، انرژی همچون
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 انرژی تولید چرخه از را فسیلی سوخت های و شده تبدیل سنتی منابع برای و کمال تمام جانشینی به اند نتوانسته امروز به تا اند اما

 (.1: 1111)دزفولی،برانند بیرون

 خصوص، این در تردید بی محیطی باالست. زیست مسایل از بسیاری گشایی برای گره نانو فناوری از متخصصان انتظار رو این از

است.  شده محیطی پایداری زیست در مثبتی تحوالت ساز سبب های مختلف عرصه در اما است، راه ابتدای در نانو اگرچه فناوری

 آلودگی کنترل زداها، آالینده و ها کننده تصفیه پربازده عملکرد پاک، سوختهای تولید موتورها، بهتر احتراق نظیر مثبتی تأثیرات

 محیط حفظ و انسانها زندگی کیفیت بهبود راستای در نانو فناوری پیدایش آثار از همه غیره، و ساختمانها مناسب کاری عایق آب،

 ومصالح مواد حجم به سطح نسبت توجه جالب افزایش گذاشته، ساختمان صنعت بر نانو فناوری که تأثیری مهمترین .است زیست

 مصرف در عالی بازدهی به منجر پدیده این .شود می افزوده شدت به مواد پذیری واکنش بر حجم، به سطح نسبت افزایش با .است

 چند جایگزین توان می را مواد این از کمی حجم و هستند عملکردی چند بنیان، نانو مصالح اغلب دیگر، سوی از .شد خواهد انرژی

 می مثال، برای .است طبیعی منابع از کمتر استفاده آن تبع به و مواد کمتر مصرف معنای به واقعیت این که کرد، سنتی حجیم ماده

 نانو .ساخت آتش ضد و رسانا تر مهم همه از و سنتی مشابه های نمونه از تر سبک و تر مقاوم تر، محکم را ها نانوکامپوزیت توان

 محیطی زیست پایداری سوی به درحرکت نانو فناوری های کمک از دیگری مثال نیز، زدا آالینده یا شونده تمیز خود های پوشش

 (1: 1111)دزفولی، هستند

 

 پایدار معماری 9-5

 و علوم به توجه با حاضر حال در .گیرد قرار توجه مورد ها شیوه و ها سبک درهمه باید که است معماری اصول از یکی پایداری

 شناخت حاصل پایدار معماری .باشد می زیست محیط مُخل و شده آسایش سلب باعث نگیرد انجام پایداری قواعد و اصول اگر فنّاوری

 .است بوده پیرامون محیط به نسبت عمیق

 .شود می دنبال شود، حفظ نیز آینده های نسل حقوق که طوری به آسایش هدف به نیل راستای در کیفیت معماری این در

 یک صورت به و هم با مرتبط آسایش در دخیل عوامل تمامی که است آن گیرد، می قرار توجه مورد نوع این در که مهمی نکته

 مطلع غیره و محیطی زیست اقتصادی، ارزش و مطلوبیت از را جامعه توان می معماری طریق از .شود می گرفته نظر در واحد سیستم

  .کرد

 

 

 

 

 

 

 

 
 اهداف کلی معماری پایدار،ماخذ: نگارندگان -6نمودار

 

 انسان سازی آماده برای الزم های زمینه نمودن فراهم آن منظور و است مطرح نهایی هدف عنوان به انسان پایدار معماری در

  (.11: 1111 آبادی، وقاسمپور عسکری) شوند مند بهره معنوی و مادی پایدار زندگی از نیز خود توسعه، در مشارکت ضمن تا هاست

 آینده، و حال در آن از نگهداری و حفظ و ها انسان زندگی به دادن اهمیت :برشمرد گونه این توان می را پایدار معماری اهداف

 انرژی از استفاده حداقل باشند، پایدار و همگن خود محیط با تخریب حتی و کاربری یا و تولید هنگام در چه که مصالحی کاربرد

اهداف کلی  

 معماری پایدار

به حداکثررساندن اسایش حرارتی 

 انسان

 مطابقت با محیط

 جلوگیری از الودگی

 بهره برداری مناسب از منابع وانرژی
Arc

hive
 of

 S
ID

www.SID.ir

www.SID.ir


  نشریه علمی تخصصی شباک

 

11 

 

 کلیه و ها انسان زندگی روانی و فیزیکی بهبود زیست، محیط تخریب حداقل طبیعی، های انرژی بکارگیری حداکثر و سوختی های

  (.11: 1171 یاران، و مهلبانی گرجی) طبیعی محیط با هماهنگی و زنده موجودات

 

 داریپا یتعریف طراح -9-2
 ریپذ دیاستفاده از منابع تجد ،یحفاظت از انرژ لیدوستانه از قب عتیطب یها یاز استراتژ یشامل مجموعه ا دار،یپا یطراح

 یهوا، آب و خاک و برقرار یتوقف استفاده از آلوده کنند ها ایو انتشار کربن، کاهش  یلیفس یکاهش مصرف سوخت ها ،یانرژ

اخت س ،یطراح یداریکند ساخت و ساز پا یم انیوجود دارد که ب یرو به رشد ی. شواهدشدبا یم عتیبشر و طب انیبهئر م یارتباط

با از  داریپا یطراح اند یو اهداف اقتصاد ستیز طیهدف حفظ مح بیترک یممکن برا یها نیسبز بهتر یکارا و ساختمان ها

که انسان همواره با آن دست و پنجه  یاز موارد مهم یکی دیدر جهان امروز است. بدون ترد زیو بحث انگ یجنجال اریموضوعات بس

به  یاحطر دار،یمصرف است. در نگرش پا نیاز ا یمنابع و اثرات ناش نیو تعامل ب یکند، نحوه نگرش و برخورد با منابع انرژ ینرم م

در  رف منابعمص جیاز نتا زین ندهیقرار گرفته و بتوان در آ حیصح یچرخه ارتباط کیسه مورد در  نیشود که ا یانجام م یگونه ا

 .ستین ریمشخص امکان پذ یفیدرست و تعر یبدون داشتن نگرش ینوع طراح نیا گریحال، بهره مند شد. به عبارت د

1یداریپا اصطالح
 یازهایبا ن رویایی»تحت عنوان  ست،یز طیگسترش مح یجهان تهیتوسط کم 1117بار در سال  نینخست یبرا 

 یخاطر نشان کرد، مفهوم طراح دیبا (جهان یطیمح ستیچشم انداز ز)مطرح شد. « ندهیعصر بدون به مخاطره انداختن منابع نسل آ

آالت و هر آنچه که با  نیماش ،یکشاورز ک،یگراف یطراح ،یها از جمله معمار نهیزم نیاز ا یاریو در بس دهمفهوم عام بر کی داریپا

 .شود یانسان سر و کار دارد، به کار برده م یزندگ طیمح

هرچه  یو هماهنگ یبه حداقل رساندن مصرف مابع انرژ ،یطیمح یها بیرا کاهش آس ینوع طراح نیبتوان هدف از ا دیشا

ر مرحله از است که در ه ییها میو مشرق نگرش ها و تصم بانیپشت دار،یپا یفلسفه طراح گر،ید یدانست. به معنا عتیبا طب شتریب

 باشد. در نظر گرفته زیو سالمت استفاده کنندگان را ن ستیز طیمح رب یمنف راتیساخت و سپس مصرف، تأث ،یطراح

 

 داریپا یاصول طراح -9-7
در مصرف  یی) صرفه جو یمنابع انرژ تیریاست ؛ مد یآنها ضرور تیکند که رعا یم تیاز اصول خاص تبع ینوع طراح نیا

 .انسان یبرا ی(، طراحاتیبر اساس چرخه ح ی)طراح یبازگشت به چرخه زندگ تیبا قابل یمنابع (، طراح

 

  یمنابع انرژ تیریمد  -9-8
 است  یقابل بررس هیاز دو زاو تیریمد نیا

با  یو مواجهه جد یلیفس یمانند سرخت ها دیبا توجه به روند رو به رشد منابع غیر قابل تجد :ریدناپذیمنابع تجد تیریمد

موجود،  رینوع منابع با توجه به ذخا نیا رایرسد ز یبه نظر م یاتیح نوع منابع نیاز ا نهیاستفاده به ر،یاخ یدر سال ها یبحران انرژ

 .دنبال شود یجد ینیفعال نیگزیبه منابع جا یدسترس یبرا ستیبا یرسند و م یم انیبه پا یآت یدر سال ها

در  ییهستند که توانا یشود، منابع یبر آن تمرکز م داریپا یکه در طراح ینوع منابع انرژ نیبهتر :ریپذ دیمنابع تجد تیریمد

 دینر تولآ نیتعادل ب یکند نوع یمنابع، همواره طراح تالش م تیرینوع مد نیبازگشت را داشته باشند. در ا تیو قابل یعیچرخه طب

 .مرتبط شوند گریکدیبتوانند با  یچرخه باز گشت کیدو در  نیتا ا داطراف برقرار کن طیشده و مح

 یصاداقت یو باد و باران، همواره پروژه ا دیهستند مانند خورش یعیکه در دسترس و طب یبا استفاده از منابع ،ینوع طراح نیا در

با  یحفظ آب، حفظ ماده طراح ،ی: حفظ انرژردیگ یدر مصرف منابع سه راهبرد را در بر م ییداشت. اصل صرفه جو میتر خواه

شود.  یر ممنابع به کار رفته منج دیو باز تول افتیاست که به باز یاتخاذ روش بر دیطرح تاک نیا در یبازگشت به چرخه زندگ تیقابل

                                                           
11 . sustainability 
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 یزیکند که مراحل استفاده در طرح بتواند پس از مرحله زوال و دور ر یمتوجه روند دیمرحله طراح ذهن خود را با نیدر واقع، در ا

 لیتبد نیاما باز هم پس از ا ندیآ یدر م گرید یبه شکل دیشکل مف کیما از  نابعمعنا که م نیباز گردند. به ا عتیطب یبه چرخه اصل

 .و استفاده هستند ییکارا یدارا

 شتریب ییکارا ن،یشیشود. در دو اصل پ یمحسوب م داریپا یاصل طراح نیمهمتر دیو شا نیاصل، سوم نیانسان ا یبرا یطراح

 تمسیسازنده اکو س یاجزا یتمام یزندگ تیفیاصل، بر حفظ ک نیکه در ا یمورد توجه بود. در حال یعیو محافظت از منابع طب

 در.اردشم یرا محترم م یاهداف بشر دوستانه دانست که ارکان و منابع مختلف زندگ یتاتوان در راس یاصل را م نیشود ا یم دیتاک

و  یزندگ مختلف یو متقابل اجزا وار رهیزنج یها ازیبرد که به ن ینکته پ نیتوان به ا یفلسفه م نیدر ا شتریبا تعمق ب قت،یحق

 یو دگرگون راتییدر جهان مدرن امروز، اگر چه انسان محور همه تغ رایمبذول داشت ز یتوجه جد یبشر اتینقش آن در ادامه ح

موجودات زنده نبوده، بلکه کامال همگام با آنها و همواره در حالت تعامل  ریجهت نقض حقوق سا درهرگز  تیمحرر نیهاست، اما ا

 .و دادوستد با آنهاست
 

 معماری اکو تک 9-3

 تک - پیدایش اکو زمینه 9-3-6

 طبیعی همچون عوامل از حداکثر استفاده در سعی تکنولوژی، از استفاده با که شود می مالحظه معماران زمینه در آنچه به نگاه از

 تک - اکو به نام که آنها جدید معماری در دارند.لذا ساختمان محیطی شرایط تنطیم برای گیاهان و زیرزمینی های باد،آب آفتاب،

 برداری بهره طبیعت برای موازات به و کنار در بلکه ندارند، قرار طبیعت مقابل در تکنولوژی شود، می تکنولوژی(خوانده + )اکولوژی

 عکس های کنار در سبک، همواره این معماران اخیر کارهای دارد.در جای انسان آسایش تامین و محیطی امکانات از بیشتر چه هر

 دودکش همچون کمک تجهیزاتی با اقلیمی عوامل از استفاده نحوه آن در که وجوددارد بنا از مقطعی آنها، ساختمان های زیبای

 شده داده نشان حرارتی های تبادل کننده و ای شیشه های پله ها، د،گلخانههوشمن های پوسته کننده، منعکس های آینه هوا، های

 شده طراحی سال مختلف فصول باددر جهت و سرعت و آفتاب تابش زاویه به توجه با نیز مقطع در ساختمان خود .شکل است

 به باید و است پیرامونی از طبیعت کوچک جزئی ستاختمان، که است استوار امر این بر سبک این در طراحی (.1172است)قبادیان، 

 داخلی فضاهای کیفیت لذا و مردمی طراحی است گیرد.معماری اکوتک، قرار حیلت چرخه در و کند عمل اکوسیستم از بخشی عنوان

 یابند. می ای ویژه اهمیت ساختمان

 دارد: تاکید موارد زیر بر زیست محیط هدف با اکوتک معماری

 محیط در انرژی پخش و اتالف کاهش

 انسان سالمت بر ها گذارنده تاثیر تولید کاهش

 طبیعت چرخه به بازگشت قابل مواد از استفاده

 مواد سمی رفع

 عنوان بخشی به باید و است پیرامون طبیعت از کوچک جزئی ساختمان، که است استوار اصل این بر سبک این در طراحی اصل

 و فضاها نورگیری مناسب طبیعت، به توجه بدون مطلوب کیفیت تردید بدون گیرد قرار حیات درچرخه و کند عمل اکوسیستم از

 ساختن لذا است، پدیده مدنظر یک عنوان به ساختمان خود ماندگاری و پایداری که آنچه از ضمن آید.در نمی فراهم مطبوع تهویه

 استفاده با شرایطی چنین به رسیدن . شود گرفته قرار مدنظر باید نیز طوالنی ماندگاری قابلیت با مصالحی از استفاده و باال کیفیت با

 در که آسایش و امنیت کیفیت، باالی به استانداردهای گیرد.دستیابی صورت ها تکنولوژی آخرین کارگیری به کارآمدو مدیریت از

 (.8: 1112اکوتک است)اریانپور و کاملی،  معماری اهداف مهمترین از کند می تامین را انسانها سالمت واقع

 نکته مهمی که .بهبود کیفیت معماری در طراحی اکوتک در راستای نیل به یک هدف صورت می گیرد و آن هم آسایش است 

در این نوع معماری مورد توجه قرار می گیرد ، آن است که تمامی عوامل دخیل در آسایش ، مرتبط با هم و به صورت یک سیستم 
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مجموعه آسایش در معنای عام آن قرار می گیرد عبارتند از : آسایش ، آرامش ، امنیت ، ایمنی آنچه زیر .واحد در نظر گرفته می شود

 . و سالمت

 -1آنچه به تفصیل پیرامون معماری گفته شد ، نشان دهنده نوعی نگرش به معماری است که بر چند نکته اساسی اشاره دارد : 

معماری اکوتک یک سبک فرمال و برگرفته از شرایط زودگذر و هیجانات  توجه به محیط ، لذا -1توجه به آینده  -2کیفیت گرایی 

 (.www.aral.ir)آنی نیست ، بلکه در بطن خود واجد مفاهیم عمیقی است که پیوند دهنده انسان ، طبیعت و معماری است

 

 اکوتک ساختمانهای طراحی فرآیند 9-3-6

 داد. قرار بررسی مورد مختلف ساختمانهای مطالعه با میتوان را تاثیرگذارند اکوتک ساختمانهای طراحی در که عواملی

 در  است. گرفته صورت نوین فناوریهای کمک با طراحی اصول رعایت و اکوتک فرآیندهای با متناسب شده انتخاب ساختمانهای

 با و صورت تدریجی به اکوتک به ازسنتی معماران نگرش و رویکرد تغییر دهد، می نشان زیر تصویر که همانگونه طراحی فرآیند

 و داده قرار و تحلیل تجزیه مورد را طراحی فرآیند بتوانیم که مسئله این است. گرفته صورت مختلف بخشهای در تغییر و دستکاری

 دارد. زیادی اهمیت بگیریم نظر در نیز را پایداری اصول حال عین در

 

 
 اکوتک ساختمانهای طراحی روند -6شکل

 
معماری  موفق موردی های بررسی و مطالعات از آمده دست به اطالعات و گذشته گرفته انجام های طراحی گرفتن نظر در با

به  نماید. می حاصل قبولی قابل نتایج پیرامون محیط درنظرگرفتن با نوین فناوریهای از استفاده با مدرن معماری تطبیق اکوتک،

 اهمیت فراوانی پیرامون ومحیط فرم مفهومی طراحی شرایط بنا، های طراحی فرآیند در اکوتک معماری ظرفیت کردن بیشینه منظور

 و کارا باشند طراحی پوشش هایی در آزادی بر عالوه که کنند خلق اشکالی و فرمها تا میدهد اجازه معماران به راهکار این می یابد.

 های ایده مفهومی، طراحی فرایندهای ظهور با ترتیب این نمایند. به عمل درستی به پیرامون محیط با تعامل و انرژی مصرف در

 بتوانند که است داده قرار طراحان روی پیش را جدیدی ساختمان؛ امکانات خارجی های پوسته زمینه در مطالعات و محاسباتی

 برای طراحی جدید فرآیندهای این رود می انتظار آورند. وجودبه  را هستند دارا مناسبی پایداری که جدید و توجه قابل فرمهایی

 (.7: 1111نماید)مژدگانی،افهمی، زیادی کمک اولیه و طراحی های فرم تعریف زمان در اکوتک معماری مختلف های جنبه ترکیب

 

 معماری اکوتک وفن آوری پیشرفته 9-3-9
های اولیه نظیر لوکوربوزیه و  مدرنیست.معماری مدرن بوده استه از وظایف بیان و ابزار دستاوردهای علمی و فنی، هموار

گروپیوس ، به فن آوری به مثابه نیرویی که تغییر را موجب می شود، توجه می کردند و بنابر همین مالحظات بود که انسان آن را 

ساخت و سازهای ساختمانی ، تولید فرآیندهای صنعتی منطقی به صورت . در معماری از آن خود ساخت و مورد ستایش قرارداد

خوشبختانه .مبهم درآمده استهای خنثی، انعطاف پذیر و بی مصرف شده ودرکل به صورت سبکی پیچیده و  منجربه محیط

حساسیت در برابر چنین وضعیتی، روابط گسترده تر ازجمله ساخت مکان ، تفاهم اجتماعی، مصرف انرژی، شهرسازی و آگاهی 

 .ورده به طوری که امروزه اکوتک را در برابر های تک قرارداده استزیست محیطی را به وجودآ
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  پایدار معماری ساخت و طراحی در نانو های فناوری 9-3-4

 گیری مواد کار به اساس این بر کرد. رفع را محیطی زیست مشکالت و گذشته های کاستی توان می نوین های فناوری ظهور با

 است: شرح این به اند گرفته شکل پایداری های دیدگاه با که سازی و ساخت های شیوه و ساختمانی مصالح و

 .مصرفی کاآمدی افزایش و رساندن حداقل به برای مناسب طراحی های شیوه بکارگیری -

 رسیده حداقل به آنها بکارگیری و تولید در انرژی مصرف میزان که ساختمانی مصالح و مواد از استفاده -

 .گردد ساختمانی مصالح کمتر اتالف موجب که بهینه اجرایی های روش از استفاده -

 .باشد مجدد استفاده یا بازیافت قابل مفید عمر گذراندن از پس که ساختمانی مصالح بر تاکید -

 امروزه (.11: 1171 فالح، یافت)خاتمی، دست ساخت و طراحی در پایداری اهداف به توان می فوق شرایط گرفتن نظر در با

 ساختمانی کردن مصالح سازگار و ساختمانی مصالح مقاومت افزایش و ها ساختمان مکانیکی و الکتریکی تاسیسات بازده ارتقای امکان

 فناوری نوعی می توان را نانو فناوری ساختمان دربخش.است شده حاصل نانو فناوری کمک به اقلیمی اوضاع به پاسخگویی برای

 را پیشرفت و از توسعه جدیدی های عرصه جالبی های فناوری چنین از گیری بهره با کند می قادر را بشر که نامید کننده توانا

 .کرد تصور خود فراروی

 در درجه .است موجود معمولی مصالح و مواد سازی بهینه دارنده بر در معموال ، ساختمان صنعت در نانو فناوری کاربرد مهمترین

 منظوره چند مهمتر، همه از و نیست پذیر امکان نانو فناوری کمک بدون که هایی مشخصه یا مصالح برای جدید های کابرد ایجاد دوم

 حضور مدد گرفته است.به قرار عرصه این دانشمندان توجه مورد بسیار مواد دیدن صدمه از چشمگیری قابلیت ایجاد و مصالح کردن

 ای بگونه را مصالح و بتوان مواد که داشت انتظار توان می شده یاد های ویژگی با موادی ساخت به کمک و حوزه این در نانو فناوری

 صنعت به جبهه دو از سعی دارد فناوری این گفت باید.نمود برداشت کمتر طبیعی منابع از همچنین و کرده تولید تر اقتصادی

 پیش که محصوالت و مواد از گروه جدیدی ارائه دوم و موجود فناوری عملکرد ارتقای و سازی بهینه نخست که کند. نفوذ ساختمان

 (.11: 1112است)قنبری،  نبوده ممکن مهندسی نانو از

 

 اکوتک سبک به شده ساخته بناهای هایویژگی 9-3-5

 از ت،اس ردهک تغییر زمان طول در ساختمان طراحی عرف که برد پی توان می گرفته انجا معماری زمینه در آنچه به نگاه از

 مثال ورط هب ،حطر در طبیعی های انرژی و طبیعت دادن قرار تا گرفته داخل فضاهای از حفاظت برای خارج محیط کردن مسدود

 اشاره است دهش ساخته مخصوص های شیشه از که شوجی های دریچه و عمیق هایم رخبا از ها ژاپنی مجدد استفاده به توان می

 سنتی معماری های یوهش هک تپیداس ناگفته البته. دارد تناسب آنها اقلیم با که است ژاپن نتی معماری های شیوه از دو هر که کرد

 ساختمانهای در زندگیبه  یا زیست، محیط در موجود منطقی روابط به که مردمی برای جبری شکلی به یا آسانی به توان نمی را

 (.7: 1112)اریانپور و کاملی، بست کار به اند، گرفته خو مرتبه بلند

 می مند بهره آن از معماران هم و ساکنان هم که هستند ای گسترده آوریهای فن مکانیکی، های سیستم دیگر و نوردهی تهویه،

 نظایر و ورن کنترل کف، زیر از هوا دمیدن و شبانه پاالیش طریق از مطبوع تهویه سقف، از هوا جریان امکان با طبیعی تهویه. گردند

 طبیعی ومنابع رژیان دان هتوانست ستاختمانها، برخی در آنها رعایت و اعمال ضمن که هستند ای نوآورانه اشکال و دستاوردها اینها،

 گوناگونی مکانیکی روشهای میان این در .دهند قرار استفاده مورد را باران آب و زمین گرمایی انرژی باد، خورشید، نور و گرما همچون

 گرفته بکار باشند، راداشته محیط با ناسازگار اثیراتت داقلح کته آن، تولید جدید های سیستم و انرژی در جویی صرفه برای نیز

 کوششی و انرژی زیاد مصرف و تهویه سیستم با اداری اختمانهایس رایب بیمناس ایگزینج نیز سبز ساختمانهای طراحی. است شده

 آزمایش نتیجه در ساختمانها این شکل. باشد می ساختمانها اینگونه در انرژی باالی مصرف و هوا آلودگی مشکل با مقابله برای جدی

 (.7: 1112)اریانپور و کاملی،  .آید می دست به اطراف های ساختمان از نمایشی های مدل از استفاده با و باد تونل های
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 سالم مصالح 9-3-2

 مصالح فنی کارایی نبود که آنست مسئله .هستند تر سالم ساختمانی مصالح دیگر از طبیعی ساختمانی مصالح کلی طور به

 شکل و کارآیی علت به حدی تا ، سنتی مصالح چه اگر. گذارد می تأثیر معماران توسط تولید های فرآورده انتخاب در اغلب ارگانیک

 البته. گیرند می قرار توجه مورد دوباره شان قطعی المتس از ای نتیجه عنوان به اغلب اما اند، شده واقع غفلت مورد ضعیف دهی

 (.1: 1112)اریانپور و کاملی،  است یافته جدیدتوسعه های روش هب اآنه از استفاده برای نوین های فناوری و اند شده رایج دوباره آنها

 

 گیرینتیجه

 دهیکه آنها را هوشمند نام یآنها در مصالح یریمانند نانو و بکارگ ینینو یها یفناور یچشم پوش رقابلیو غ ریچشمگ تیقابل

 یتحول زین یصنعت معمار جهیانسان و در نت یساخت مسکن و ساختمان ها بلکه در در سبک زندگ ینه تنها در روش ها م،یا

 اند.  هکرد جادیشگرف ا

 جیرا یعیبوده و عملکردشان با مصالح طب ریخود، متغ رامونیپ طیدر مواجهه با مح نیاست که ا ییمواد به گونه ا نیعملکرد ا

ها و سدها  هروگایهمچون ن یساتیاستفاده در تاس تیشونده با قابل میترم یمانند بتن ها ی. موادستین سهیمقاهوشمند( قابل  ری)غ

 ریتعم به دنید بیشده و در صورت آس زیکه خود به خود تم یواریرنگ د گریهستند. از طرف د نیگزیجا رقابلیو غ یضرور اریبس

دست هستند. مصالح  نیا نیدهد، ا یدر خانه هشدار م یکیاتصال الکتر ایکه به هنگام نشت گاز  یوارید ایپردازد و  یخود م

ما  اریپرداخته و در شب آن را در اخت تهیسیالکتر دیروز به تول ولدر ط ایکه قادر هستند طبق دستور رنگ عوض کنند  یهوشمند

 بشر است. یزندگ یو سالم تر برا شتریب شیآسا نیتام یبرا یقرار دهند، از ابزار

الح در مص نیکاربرد ا نیتر یاست؛ اساس یرامونیپ طیاز مح یانرژ نیمطرح و مهم قرن که همان تام دهیاما با درنظر گرفتن پد 

 پاک است.  یانرژ ژهیو بو یانرژ نیممبحث تا

 یم یاز ابزار سنجش جامعه ناش یکی یو حت موثر در تمدن هر جامعه بوده یاز شاخص ها یکیبه عنوان  یاز آنجا که معمار 

فراهم  یو یرا برا یشتریو رفاه ب شیانسان است که اسا یدر زندگ یراتییاز تغ یخود ناش زیامرکه تمدن ن نیا هشود و با توجه ب

 یفناور نیو درست از ا حیبه استفاده صح ریبشر ناگز یدر زندگ رگذاریتاث اریبس یبه عنوان قشر زین یمعمار نیآورد، لذا متخصص

 ساختمان ها هستند.  یو نگهدار یساخت، بهره بردار ،یها در مراحل طراح

که نسبت به  یمصالح هوشمند یریبکارگ یهوشمند کردن ساختمان ها و به خصوص زیاز مصالح هوشمند و ن یریبهره گ

مر ع شیبناها، افزا یو نگهدار ریدر تعم لیتسه ،یانرژ ییصرفه جو یراه ها نیدهند، از بهتر یواکنش نشان م یطیمح یندهایفرا

ساکنان ساختمان ها بوده و به عالوه دست  یبرا نانیو اطم شیاسا جادیو ا شتریب تیبا امن ییسازه ها یطراح ،ساختمان ها دیمف

 گذارد. یخالقانه باز م یطرحها شتریمعماران و طراحان را در ارائه هر چه ب

 یاریموردنظر بس یدیخورش ساتیاسمواد در ت نیاستفاده از ا یانرژ رهیفاز دهنده در ذخ رییمواد تغ تیاز آنجا که کاربرد و اهم 

ها،  نوع سامانه نیاستفاده از ا یبرا رانیدر کشورمان ا یمکان نهیگز نیرسد که مناسب تر یباشد، به نظر م یجهان م یاز کشورها

 رفصدر کاهش م یقابل توجه زانیبه م میتوان یاست که با بهره بردن از آن م یو مرکز یجنوب یچون شهرها یریدر مناطق آفتابگ

 یو کاهش آلودگ یدر کاهش مصرف انرژ یادیآن تا حد ز نیتام یها نهیو هز یطیمح ستیز یها یآلودگ زانیو کاهش م یانرژ

 .موفق شد یو حرارت یبرودت یها نهیو کاهش هز یلیفس یاز سوخت ها یناش

 از: عبارتند معماری حوزه در نانو فناوری از گیری بهره از حاصل نتایج

 محصوالت( سازی صنعتی نوعی دلیل )به ساز و ساخت سنتی سیستم از ناشی ساختمانی های نخاله و ضایعات کاهش -

 زلزله برابر در مقاومت و ساختمانی عناصر و مصالح وزن کاهش -

 فسیلی های انرژی مصرف کاهش جهت در مصالح کیفیت بهبود -

 زلزله برابر در مقاومت و بنا مکانیکی و های ساز رفتارهای راستای در مصالح کیفیت بهبود -

 نگهداری به نیاز کاهش و مکانیکی یا و طبیعی های آسیب از پیشگیری دلیل به نگهداری هزینه کاهش -
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 طبیعی منابع حفظ و صیانت -

 سرمایه بازگشت و پویا اقتصاد -

 محور فرم بناهای ساخت و طراحی از جلوگیری و آل ایده و پاسخده محیطی خلق -

 طبیعت با سازگاری -

 نانو فرمی ساختار مبنار بر پایدارتر های سازه ایجاد -

 دردنیای را عظیم تحولی شده برشمرده مزایای به توجه با که نماید می ناپذیر اجتناب روندی نانو فناوری از گیری بهره بنابراین

 نمود: معماری عرصه وارد را نانو فناوری توان می شیوه دو به دیگر عبارت به داشت. خواهد همراه به ساز و ساخت

 ... و ها عایق نانو ها پوشش نانو نظیر بنیان نانو مصالح از گیری بهره .1

 نانو ای سازه ساختار و فرمی ساختار از گیری بهره .2

 
 معماری نانو تک وسطوح مختلف ان -6جدول

ی+
مار

مع
 

ی=
وژ

نول
تک

و 
نان

 
ک

و ت
 نان

ی
مار

مع
 

 
نحوه تولید 

 مصالح
 نوآوری/ دستاوردها

های فناوری

 اثرگذار

چگونگی 

 تاثیرگذاری

 سطح اول:

 نانو معماری

 کامپوزیت

ارتقا وبهبود مصالح 

موجود به مدد نانو 

ماده، به صورت 

ترکیبی یا پوشش 

 دهی

 خود تنظیم شونده

)خودتمیز شونده، 

خودترمیم شونده. ضد 

 خش ...(

 تاثیربررفتارانسان فناورینانو 

 سطح دوم:

 نانو معماری

چینش هدفمند و 

آگاهانه اتم ها در 

 مقیاس نانو

 خوارایی،

مصالح نانو چند 

 عملکردی

 سیستم ان وی اس

سیستم یکپارچه سازی 

 و معماری

 ائروژل مسلح هوشمند

 نانو فناوری

 زیست فناوری

 تاثیربررفتارانسان

تاثیربر معمار و 

 معماری

 سوم:سطح 

 نانو معماری

 مولوکولی

ذخیره اطالعات 

الزم در مواد 

 نانوبنیان در

 دی ان ای

 خود منتاژی

ذخیره اطالعات در دی 

 ان ای

کاشت وبرداشت دانه 

 سازنده

نانو فناوری 

 مولوکولی

 زیست فناوری

 فناوری اطالعات

 تاثیربررفتارانسان

تاثیربر معمار و 

 معماری

 تاثیربرمحیط زیست
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