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 اروین در راستای تحقق معماری پایدنقش مصالح ن

 

 پوپک پور سیستانی

 کارشناس ارشد دفتر فنی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

Poopakpoorsistani@yahoo.com 

 پونه پورسیستانی 

 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بردسیر

poursistany@yahoo.com 

 

 چکیده:

با توجه به گرم شدن تدریجی زمین و افزایش روز افزون تولید گازهای گلخانه ای و به خطر افتادن محیط زیست،بهره گیری از 

سیستم های ساخت جدید و استفاده از مصالح پایدار امری ضروری است.معماری پایدار به عنوان شاخص اصلی در مقابله ی با 

سوء پیشرفت تکنولوژی وصنعتی شدن جوامع،راهکارهایی را جهت کاهش آسیب رسانی صنعت ساخت و ساز و محیط  اثرات

،فرآورده ها و زیست ارایه کرده و بناهایی نوین و همساز با طبیعت را عرضه می نماید.در این راستا با توسعه در زمینه مصالح

ا کارایی باالتر و صرفه اقتصادی بهتر و سازگار با محیط زیست روش های ساخت ابداعی،حرکت به سوی ساختمان هایی ب

مدنظر می باشد.روش مورد مطالعه در این تحقیق به صورت تحلیلی و توصیفی می باشد،دراین مقاله ابتدا با استفاده از منابع 

عماری پرداخته شده و سپس کتابخانه ای به مروری اجمالی بر اصول و شاخصه های توسعه پایدار و راهبردهای آن در حوزه م

به نقش مصالح نوین عرصه صنعت ساختمان همچون تکنولوژی های نوین نانو و پوسته ها و نماهای هوشمند،در راستای 

 رسیدن به معماری پایدار می پردازیم.

 واژگان کلیدی:معماری پایدار،مصالح نوین،نانو تکنولوژی،کاهش مصرف انرژی 
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 مقدمه

محیطی،استفاده بیش از حد از منابع سوختی و....در سالهای اخیر به دغدغه ای برای بشر تبدیل شده که مشکالت زیست 

نیاز به معماری پایدار را روشن تر که این امر همگی اینها توجه به مسائل زیست محیطی را به امری ضروری تبدیل کرده است.

 می سازد.

به دنبال راهی برای کاهش آسیب های ناشی از صنعت ساخت و ساز بر روی معماری پایدار بر اساس اصولی شکل گرفته است 

محیط،منابع انرژی و طبیعت است.انسان گرایی توجه به محیط زیست بهره گیری از مواد قابل بازیافت و استفاده از انرژی های 

ایستی مورد توجه قرار بگیرد استفاده ر بتجدید پذیر از اصول کلی معماری پایدار است.یکی از اصول مهمی که در معماری پایدا

از مصالح مناسب است که عدم توجه به ویژگی یکی از اجزای تشکیل دهنده بناها باید به بهترین نحو پیرو اهداف طراحی 

 پایدار باشند.امروزه با توسعه فنون در زمینه مصالح و روش های ساخت،بناهایی با کارایی باالتر صرف اقتصادی بهتر و همچنین

سازگار با محیط زیست ساخته شده اند.و پیشرفت تکنولوژی منجر به ارائه مصالح نوینی به جامعه مهندسی و معماری شده 

 است.

این تحقیق نشان می دهد که نگاه جدید انسان ها به حفظ محیط زیست و صرفه جویی در مصرف انرژی بدون شناخت مصالح 

به مصالح نوین و منطبق با شاخصه های مصالحه پایدار و تالش برای بکارگیری  جدید نتیجه ای نخواهد داشت ومعرفی و توجه

 هرچه بیشتر این نوع مصالح در امر ساخت و ساز کمکی موثری به توسعه معماری پایدار خواهد کرد.

 روش تحقیق

تحلیلی و در بستر مطالعات کتابخانه ای راه رسیدن به معماری توسعه پایدار را -مقاله حاضر بر این است با رویکردی توصیفی

توسط استفاده از مصالح نوین مورد بررسی قرار دهد بدین لحاظ در قسمت اول این به تعریف و پیشینه معمار پایدار می 

به کارگیری در صنعت ساختمان را توضیح داده و درنهایت مصالح نوین و چگونگی  پردازد،پس از آن در بخش دوم تعدادی از

 چگونگی نقش مصالح نوین در تحقق معمار پایدار نتایج مقاله را شکل می دهد.

 معماری پایدار

تفکر و نگرش پایداری در طراحی معماری تالشی برای سازگار کردن طرح معماری با محیط زیست است.به تعبیری 

ر،معماری پایدار استفاده از ابزار طراحی و شیوه های ساخت وساز و ایجاد رابطه مناسب بین محیط وبناست که تاثیرات دیگ

منفی ساخت و ساز را در محیط زیست به حداقل برساند و با پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و روحی و روانی افراد سبب 

 (98رسیدن به توسعه پایدار شود.)خاتمی،فالح،

ه عبارتی دیگر معماری پایدار به معنی ارائه راه و حل هایی در زمینه های کالبدی و محیطی و اقلیمی ،اجتماعی ، محیط ب

زیست،افزایش بی رویه جمعیت،رواج بی عدالتی و پایین آمدن کیفیت زندگی و کاهش تعامل بین انسان ها جلوگیری 

 (3191)سفالیی،نماید

د:)به عبارتی معماری پایدار وظیفه احداث ساختمان هایی را دارد که در طبیعت قابل تحمل همانگونه که تادو آندو می گوی

باشد(به عبارتی دیگر،معماری پایدار وظیفه احداث ساختمان هایی رادارد که در طبیعت قابل تحمل باشد عالوه بر آنکه نگهدار 

 (3191ز وآینده باشد.)پناهی،هویت و تطبیق عینیت با تصاویر ذهنی در طی الیه های تاریخی،امرو
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 اصول معماری پایدار 

 :ی پایدار شامل موارد زیر می باشددر نگاهی کلی اصول معمار

 پایداری اصولوراهکارهایمعمار:3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اصول معماری پایدار

 

 صرفه جویی در منابع

بهره برداری مناسب از منابع و انرژی های تجدید -

 پذیر

بکارگیری هر چه بیشتر منابع طبیعی کنترل و -

 بعنوان منابع تجدید پذیر

 

 

 

 

طراحی بر اساس 

 چرخه حیات زیست 

ماده از یک شکل قابل استفاده به شکل دیگر تبدیل  -

 می شود بدون اینکه به مفید بودن آن اسیب برساند.

جلوگیری از الودگی محیط زیست بعنوان وظیفه -

 طراح

له پیش از ساخت،در حال بررسی ساختمان در مرح-

ساخت،و پس از ساخت)مثال از مواد بازیافتی در مرحله 

پس از ساخت یک ساختمان بعنوان مصالح اولیه 

 درزمان ساخت ساختمان دیگر استفاده شود

طراحی بر اساس 

 آسایش انسان

افزایش همزیستی بین ساختمان و محیط بیرون از ان -

افراد استفاده افزایش همزیستی بین ساختمان و –

 کننده از ان

 

به طور کل مبحث پایداری یک ویژگی خود کفای طراحی نیست بلکه یکی از چند خصوصیتی است که یک معمار باید آن را 

مد نظر داشته باشد اگر یک طراحی به طور موثر یک عملکرد را پاسخگو نباشد از نظر اقتصادی پایدار نیست و اگردر ساخت به 

مستحکم نباشد،از نظر زیست محیطی پایدار نیست و اگر کاربران از آن لذت نبرند از نظر اجتماعی پایدار اندازه کافی 

 (3181نیست.)حسینی،ب.

بنابراین ساختمان پایدار )از لحاظ زیست محیطی(این گونه تعریف می شود:خلق و مدیریت مدبرانه یک محیط ساختمانی 

اصول زیست محیطی و هدف یک ساختمان پایدار این است که به واسطه بهره وری  سالم بر پایه بهره وری صحیح از منابع و

 (3198خود را بر محیط زیست کاهش دهد)نصر،ط. صیحیح از انرژی و منابع طبیعی تاثیر سوء
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این بسیاری از صاحب نظران،عوامل تهدید کننده اکوسیستم ها و الگوهای کنونی توسعه را غیر قابل قبول بیان کردند.بنابر

جستجوی راه حل های پایدار،الزامی به نظر می رسد.به این ترتیب بحث توسعه پایدار را میتوان بر پایه دیدگاه جدید شبکه 

پیچیده ارتباط درونی بین موضوعات،زمینه ها ،رشته ها و عوامل مختلف در نظر گرفت.یکی از اهداف مهم پایداری جبران 

ن و پیشرفت ظاهری از دست داده است و انسان را به فکر حفاظت از اکوسیستم ها مافاتی است که انسان در طی صنعتی شد

و استفاده بهینه از پتانسیل های موجود در طبیعت به منظور بقا و حفظ آنها برای نسل های آینده واداشته تا در عین آسایش 

دیگر مباحث پایداری توجه به زیست محیط وارتقای کیفیت زندگی بشر از تخریب آنها نیز جلوگیری به عمل آورد.از اهداف 

بصورت جدی مطرح گردیده است .اکثر جوامع مدرن  های طبیعی است،زیرا مسائلی همچون آثار گلخانه ای و تخریب الیه ازن

 وپیشرفته توانستند نیازهای اساسی و خصوصیات بارز برای ارتقای کیفیت زندگی بشر را برآورده کرده و در جوامع صنعتی و در

حال رشد نیز تاکید بر کیفیت زندگی بشر می باشد و محیط زیست سالم امکانات تفریحی وفراهم کردن مسکن و جز آن بدون 

 (3191شک در تحقق این هدف کارآمد خواهد بود)آذربایجانی،مونا.

 

 

 

 

 

مراحل دستیابی به طراحی 

 پایدار

برداری مناسب از منابع و انرژی های این اصل از یک سو به بهره مرحله صرفه جویی در منابع:-3

تجدید ناپذیر مانند سوخت های فسیلیِ،در جهت کاهش مصرف می پردازد و از سوی دیگر به 

کنترل و بکارگیری هر چه بیشتر منابع طبیعی به عنوان ذخایری تجدید پذیر وماندگار توجه جدید 

 دارد.

 (3199)ارمغان ،مریم .

دومین اصل از معماری پایدار بر این فکر یا نظریه ه چرخه زندگی:مرحله طراحی برای بازگشت ب-1

استوار شده است،که ماده از یک شکل قابل استفاده تبدیل به شکل دیگری می شود،بدون اینکه به 

 ( 3199آن آسیبی رسیده باشد.)ارمغان،مریم.مفید بودن 

از معماری پایدار است این  اصل طراحی برای انسان،آخرین و شایدمرحله طراحی برای انسان:-1

اصل ریشه در نیاز هایی دارد که برای حفظ و نگهداری عناصر زنجیره ای اکوسیستم الزم است که 

آنها نیز به نوبه خود بقای انسان را تضمین می کنند.این اصل دارای سه استراتژی نگهداری از منابع 

کزشان بر افزایش همزیستی بین طبیعی،طراحی شهری،طراحی سایت و راحتی انسان است که تمر

ساختمان و محیط بیرون از آن و بین ساختمان و افراد استفاده کننده از آنهاست.)ارمغان،مریم 

.3199) 

 

 نوین های وفناوری مصالح

فناوری های نوین در تخصص های گوناگون سبب گسترش ساخت وسازها و خلق معماری های جدید و روش های جدید 

مصرف انرژی و منابع شده است.رویکرد علمی و اصولی به این پدیده ها سبب بهبود امنیت در جامعه و زندگی و افزایش 

زندگی بهتر خواهد شد بر این اساس بکار گیری مواد ومصالح ساختمانی و شیوه های ساخت و سازی که با دیدگاه های 

 پایداری شکل گرفته اند به این شرح مورد توجه بوده است:

 شیوه های طراحی مناسب برای به حداقل رساندن و افزایش کارامدی مواد مصرفی. بکارگیری-3

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

5 
 

 استفاده از مواد و مصالح ساختمانی که میزان مصرف انرژی در تولید و بکارگیری آنها به حداقل رسیده.-1

 استفاده از روش های اجرایی بهینه که موجب اتالف کمتر مصالح ساختمانی گردد.-1

 (3198استفاده مجدد باشد)خاتمی،فالح. ف مصالح ساختمانی که پس از گذراندن عمر مفید قابل بازیافت یاتاکید بر مصر-4

 ضرورت بکارگیری فناوری های نوین

در سالهای اخیر مصالح ساختمانی و تکنولوژی مرتبط با آن تکامل یافته اند واین در حالی است که شرایط ساخت وساز 

معماری سبز و معماری اکولوژیک مفاهیمی هستند که  -ندگی یک جامعه است.معماری پایدارمنعکس کننده استانداردهای ز

همگی در یک راستا یعنی استفاده بهینه از امکانات و مصالح فناوری های ساختمانی و درجهت بهینه سازی مصرف انرژی و 

ته اند هدف از این گفتار اشاره به چند نمونه مواد ساختمانی و کاهش هزینه های اجرایی ساختمان و ارتقای کیفی آن بکار رف

بهینه نیست بلکه اشاره به سیاسیت های جامعه در مقیاس کشور است اگر امروزما تکنولوژی ساخت و ساز را با استانداردهای 

ختمان جهانی قیاس کنیم شاید در نوشتار به هم نزدیک باشیم ولی در اجرا و کنترل با هم فاصله داریم به همین خاطر سا

هایی محصول کار است که ناپایدار و از دست دهنده مقدار زیادی انرژی)چه در هنگام ساخت و چه در هنگام نگهداری و 

مصرف(هستند و درنهایت تخریب محیط زیست روز به روز سرعت وشتاب بیشتری به خود می گیرد.بنابراین بحث می تواند 

 متمرکز شود بر:

 از و بروز شده تشخیص استانداردهای مورد نی-

 (تشخیص چه نباید کردها به طور قاطع )که خود مرتبط است با استانداردهای ساختمانی از طراحی تا اجرا-

 توجه به بازیافت مصالح ساختمانی-

توجه به سبک سازی ساختمان بخاطر مسائل ایمنی در برابر زلزله و در ضمن بهینه بودن ان در مقابل با شرایط گرمایی و -

 ی سرمای

 ارتقاءکیفیت مصالح ساختمانی از جمله آهن وسیمان و سایرموارد-

 کوهپایه و کوهستان(و استفاده از طراحی مناسب و درخور شرایط محیطی –توجه به موقعیت محیطی)دشت  -

ساخت  بدون کیفیت و با هزینه نگهداری باالندارد.در فرایند-عدم توجه به نکات ذکر شده نتیجه ای جز معماری ناپایدار

عدم کنترل کامل جهت از دست ندادن انرژی)چه گرمایی و چه -وسازامروزی با استفاده بیرویه از انرژی های تجدید پذیر

استفاده از مصالح ساختمانی وسنگهای طبیعی بدون توجه به میزان تخریب محیط زیست امری عادی -سرمایی(

ان در بسیاری از کشورها اجباری است در ایران شرایط گویای تفاوت است.درمقایسه با استانداردها و فناوری هایی که اجرایش

)بخاطر کمبود کنترل کیفیت سیمان آجر و بتن در احجام زیاد-سنگ-آشکاری است که عمدتا آن را درمیزان مصرف آهن

بتن و  (شاهد هستیم.موضوعات فوق نشان دهنده ضرورت تدوین مقررات کنترل مصالح در حین اجرا نظیر سنجش مقاومت

عایق بندی مناسب و بسیاری از موارد دیگر طبق استانداردها و در نهایت ترازیابی کیفی ساختمان و قابلیت بهره برداری از 

طریق مقامات مسئول به جای پایان کار کمی و سطحی است.در نتیجه فقط با اجرا و دستیابی به این سطح از فرآیند اجرا می 

آن فکر کرد.این درحالی است که طیف جدیدی از مصالح ساختمانی وارد صنعت ساختمان است توان به مصالح و فناوری های 
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که به عنوان نمونه می توان به استفاده از نانو تکنولوژی در صنعت ساختمان اشاره کرد که در جای خود در کاهش مصرف 

 .انرژی سهم بسزایی خواهد داشت

 

  فناوری نانو

عماری بسیار گسترده و از مراحل اولیه طراحی و کروکی های ساده گرفته تا مراحل نهایی و لمس استفاده از فناوری نانو در م

فیزیکی نازک کاری هاست.این کاربرد را بویژه می توان در انتخاب مصالح مناسب یافت که این انتخاب،به گونه ای انجام میشود 

اثیر عمیقی نیز بر روش تفکر واندیشه معمار داشته باشد.این تنوع که نه تنها بازتابی از ایده ها و تصورات طراحی باشد،بلکه ت

 در تصمیم گیری،به کمک طیف گسترده ای از هزینه هاست که نانو فناوری فراوری طراحان باز کرده است.

اشکال وفرمهای نانو در واقع نانو فناوری،تلفیق نانوبا فناوری است که با استفاده از محصوالت نانو،نانو مواد،نانو ارتباطات وحتی 

میسرمی شود.نانو معماری به معنای ایجاد تحول در معماری با توجه به انقالب فناوری نانو در قرن بیست ویکم است.کاربرد 

فناوری نانو در معماری ،گسترده وسیعی از مصالح و تجهیزات را در بر میگیرد که هدف از آن،عینیت بخشیدن وعملی کردن 

 ایی که شاید پیش از این عرصه علمی راه نیافته بودند.نظریه هاست،نظریه ه

فناوری نانو،مارا یک قدم به داشتن مصالحی که ویژگی های دلخواهمان را داشته باشند ،نزدیکتر می کند،مصالحی که ویژگی 

ر فرایند های های منحصربفرد ویژه ای دارند و مهندسان را از مصالح قدیمی که مشکالت متعددی هنگام استفاده ازآنها د

وساز بروز می کند،جدا می کند.با رها شدن از قید و بند مصالح سنتی موجود ،می توان عملکردهای روشن و متفاوتی ساخت 

را برای مصالح جدید محصول نانوتعریف کردکه اساسا با جوهره و ویژگیهای بنیادی مواد اولیه خود متفاوتند.شاید بتوان 

 .عرصه مواد ومصالح ساختمانی را کمک به مصرف  مواد اولیه و انرژی کمتر برشمردمهمترین کمک فناوری نانو در

 جدیدد سازایجادمصالحی ساختاری،زمینه مشکالت  موادوحل بنیادین ویژگیهای کردن دگرگون توانایی  دلیل نانوبه فناوریهای

 ویژگدی ایدن ترتیدب بددین.نیزبرخوردارند بیشتری بیشترعملکردی،ازدوام وبازدهی برکارایی  افزودن که شده نوین ویژگیهای با

 ذرات بدده موسددوم وپیوندددریزذراتی باترکیددب نانوفندداوری درحقیقددت.دهددد رخ درصددنعت شدددتاانقالبی نانوسددبب طراحددی

 بدددین درطیفدددی موردمطالعددده ذراتدابعدددا چنانچددده کلدددی درحالدددت.نانوکاربردانهاسدددروکاردارد فرایندتولیدمصدددالح

 کددده اسددت کددرده عرضددده رابرمتخصصددان نانوراههددایی نامنددددفناوری یانددانوموادمی آنهارانانوذرات،نانومترباشددد311تددا3

 کنددددتااین مدددی نانوکمدددک دهندددد،فناوری ترانجدددام بتوانندابزارهاراکوچکتر،ارزانتر،سبکتروسریعتربسازندوکارهاراهوشدددمندانه

 .(3181گالبچی،)کمتر انرژی کنندوهم استفاده کمتری مواداولیه ابزارهاوموادجدیدهم

 محصوالت نوین در ساختمان

 پانل کامپوزیتی-

 پانل کامپوزیت آلومینیومی:-

تیلنی غیر سمی در مرکز می باشدکه آلومینیومی در باال و مواد پلی  متشکل از الیه هایی از ورق لومینیومیآپانل کامپوزیت 

دارای قابلیت پردازش بسیار آسان،پایداری دارای کیفیت شکل پذیری باالست این ماده L-LDPEوLDPEترکیبی از 

شیمیایی و عملکرد مکانیکی فوق العاده می باشد و نقطه ضعفی ندارد.بنابراین پانل ها چنانچه در مرکز گرما و یا سرمای شدید 
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پوشش داده می  COIL COATINGقرار گیرندمسطح باقی می مانند.هر دو سطح در درجات پخت متفاوت توسط روش

 شوند.

 ل کامپوزیت آلومینیومی مقاوم در برابر آتشپان

پانل مقاوم در برابر آتش متشکل از الیه هایی از ورق آلومینیومی در پایین و باال و ماده مرکب  غیرارگانیک کندکننده سرعت 

از مواد ریز غیر  سرایت شعله به سایرنقاط و مواد ضد حریق در اندازه نانومتر در مرکز پانل می باشد  عیار این ماده که متشکل

طبیعی و انواع زیادی از مواد با تراکم باال و اکسیژن است بسیار باال می باشد.این ماده دارای خاصیت پایداری در برابر شرایط 

مشکل ضد حریق نبودن پانل کامپوزیت آلومینیومی را برطرف می کند  ملکرد فوق العاده است ونه تنهاآب وهوایی متغیر و ع

چشمگیری عملکرد دینامیکی قمست های خم وتاشده پانل که ضعیف ترین بخش یک پانل مرکب آلومینیومی به طور بلکه 

 می باشد بهبود می بخشد.

 قطعات کاشی سفالی 

با توجه به شرایط آب وهوایی و پیشینه تاریخی ایران ،بهترین نوع مصالح برای پوشش نماها خشت و آجر می باشد.قطعات 

محصوالتی است که می تواند با توجه به خواص و ویژگیهایی که دارد،می تواند به نوعی بهترین وشایسته کاشی سفالی یکی از 

ترین جواب را برای اقلیم این مرزو بوم داشته باشد.نماهای آجری که در گذشته به عنوان پوشش نهایی ساختمان اجرا می 

ی آورده است ،از قبیل شوره زدن،به جاماندن اثر باران های شده است،مشکالت عمده ی را پس از استفاده در نما به وجود م

اسیدی که خصوصا در شهرهای  بزرگ به علت آلودگی هوا یک مشکل اساسی برای نماها به شمار می آید و نیز جذب ذرات 

ه های شهر یا گردو غبار و دوده که به مرورزمان باعث کاستن جلوه نماهای آجری می شد،را به وجود می آورد در گذراز کوچ

-1()جدول شماره 3-1یک نگاه هر چند سطحی این آثار مخرب به وضوح بر روی نماهای آجری مشهود است.)تصویر شماره 

3) 

این محصول با تغییرات شیمیایی که در ترکیبات آن در محیط ازمایشگاه با استفاده از علوم نوین مهندسی مواد به وجود آمده 

 اک،رطوبت،غبار،دوده و چربی را کسب کرده است .نظیر ضد گردوخ است ،خواصی 

 

 جدول مشخصات عمومی3-1جدول شماره 

 میلیمتر31-31  ضخامت

 کیلوگرم بر متر مربع11-11 وزن

 نیوتون 3111بیش از  مقاومت در برابر شکست 

 درصد1-1بین  جذب رطوبت 

 مواد ساختمانی غیر قابل احتراق A1دارای کالس  ضدحریق

 مقاوم در برابر یخ زدگی واشعه نور خورشید مقاوم در برابر تغییرات جوی 
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 : جزییات نصب و  اجرای تایلهای آرگتون.ورق های عایق حرارتی مابین کاشی و دیوار کار گذاشته شده است. 1-3تصویر شماره 

 

 

ساختمان ها،وزن عالوه براین به سبب طراحی ویژه ای که در نوع نصب و استفاده دارد و نیز نحوه اتصال خشک بر روی نمای 

بار مرده نسبت به ساختمانهای که با آجرنما سازی می شده اند،بسیار کاهش پیدا می کندهمچنین امکان استفاده از عایقهای 

حرارتی ر بنا را بوجود می آورند.کاهش وزن بار مرده ساختمان و دارا بودن خواص عایق حرارتی در فاصله میان نماسازی و دیوا

با توجه به طراحی خاصی که در تولید قطعات انجام می شده است،برای نیل به هدف بهینه سازی مصرف سوخت و نیز قابلیت 

طبیعت،همگی از مزایای این محصول که استفاده مجدد از قطعات پس از تخریب ساختمان و باز گشت پذیری به چرخه 

 مطابق با کلیه اهداف معماری پایدار می باشد،است.

 رابطه فناوری نانو و معماری

علم نانو و تولید در مقیاس اتمی سبب می شود تا انسان پارافراتر از محدودیت های اندازه ای که به طور طبیعی موجود است 

مواد جائیکه خاصیت مواد مشخص می شود تغییراتی انجام دهد.ماهیت نانو بگذارد و درست برروی واحدهای ساختاری 

نانومتر با هدف ساخت و دخل وتصرف در 311تا3تکنولوژی توانایی کارکردن در تراز اتمی،مولکولی و فراتر از آن در ابعاد بین

دید می باشد.در این مقیاس واکنش ها چگونگی آرایش اتمها یا مولکولها با استفاده از مواد،وسائل سیستم های با توانایی ج

 (  3191محصوالت پایدارتری بوجود می آید)عباسعلی پور،س. سریعتر و بهینه تر صورت گرفته و

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

9 
 

صنعت ساخت نانو تکنولوژی بدون اتالف انرژی،بدون محصول جانبی و بدون تفاله است و به واقع سازگاری کامل با محیط 

درصد به محصول تبدیل میشوند ولی بطور مثال شیشه ای که با پوشش 311ها بندرت دارد.در فناوری سنتی واکنش دهنده 

 (3191نانو محفوظ شده است به هیچ عنوان اشعه مادون قرمز را عبور نمیدهد)عباسعلی پور،س.

ضه می از این رو استفاده از فناوری نانو در عرصه معماری رو به گسترش است.و هر روز محصوالت جدیدی در این حوزه عر

شود که می تواند مارا به رسیدن به معماری پایدارتر یاری کند.برخی از دستاوردهای نانوتکنولوژی در عرصه ساخت وساز 

 شامل موارد زیر می باشد:

 نانو پوشش های ساختمان -

 شیشه های کنترل کننده انرژِی-

 شیشه های محافظ در برابر آتش-

 بتون تقویت شده -

 فوالد کاربرد نانوذرات در-

 نانو حسگرها-

پوشش های ساختمانی ضمن اینکه باعث دفع آب میشوند جذب کثیفی را به حداقل رسانده و نمای ساختمان رادرمقابل 

مقاوم می سازند.که این پوشش ها در سطوحی از جمله سیمان،آجر،سفال،سنگ معمولی ،کاشی،  uvاشعه

 چوب،سرامیک،شیشه و فوالد و بتون کار می رود.

له کاربردهای فناوری نانو مرتبط با تولیدات شیشه ای،می توان به پوشش های خود تمیز شونده و جلوگیری کننده از از جم

تشکیل مه اشاره کرد.مشکل آلودگی سطوح مخصوصا در مورد سطوح با انرژی باال همانند شیشه که تمایل به جذب ملکولهای 

معدنی هستند که ویژگی های پلیمری و -ناوری نانو،نانوکامپوزیتهای آلیدیگر دارند،فراگیر است.راهبرد ارائه شده توسط ف

 پرفلوئوره)همانند تفلون(ایجاد می کنند.

درجه است ،ویژگی دفع روغن وآب افزایش می یابد.این ویژگی در سطوح نچسبی 311معموال زمانی که زاویه تماس آب باالی 

می گیرد.نانو پوشش های شیشه در صنایع ساختمان واتومبیل بیشترین همانند تابه های نچسب)تفلون(مورد استفاده قرار 

 کاربرد را دارند)پیشین(.

  
 .شیشه پوشش داده شده با مواد نانو1و1شکل شماره 

 www.tebyan.netمنبع:
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های اصلی صنعت آب،هوا،مواد ارگانیکی و غیر ارگانیکی هستند و یکی از پوشش دربرابر باکتریال،مقاوم آنتی نانوپوششهای این

ساختمان به شمار می روند.نانو پوشش های سنگ و چوب ترکیباتی هستند که ضمن حفظ ظاهر اصلی سطح باعث عدم ایجاد 

چسبندگی در سطح شده و آب،چربی وسایر آلودگی ها را از سطح دفن می کنند.ضمنا نانو پوشش های سنگ و چوب برای 

رند نیز مورد استفاده بسیاری دارد.ترکیبات این نانو پوشش ها معموال شامل سطوح سنگی نفوذ پذیر که خاصیت مکندگی دا

الماس،نقره،شیشه وسرامیک می باشند و باتوجه به موارد مصرف ممکن است متفاوت  باشد،اما در اکثر آنها فاز حامل آب 

 (3181)نایب زاده ،درجه سانتی گراد مقاوم هستند111والکل است و ذرات آنها تا

 

 

 : 4شمارهشکل 

 www.tebyan.netمنبع:-چوب پوشش داده شده با مواد نانو

هدف اصلی استفاده عایق در ساختمان رسیدن به محیطی مطلوب در درون ساختمان است.از مواد متخلخل جهت متریال 

دارد.درمقیاس عایق حرارتی استفاده می کنند چرا که هوای محبوس یکی از بهترین عملکرد را در عایق های صوتی و حرارتی 

نانو این مواد متخلخل،ملکولها به جای برخورد با یکدیگر بیشتر با جداره حفره برخورد دارند که منجر به رخداد حالت ایستا 

برای گاز میشود.با کاهش فشار گاز درون ماده از قابلیت انتقال حرارتی ماده نیز کاسته می شود.درحالت ایده ال بهترین 

.این عایقها )نانو متخلخل ایجاد شود ون حفره ها مکیده شود در آنها خالنی حاصل می شود که هوای درکیفیت عایق ماده زما

(به جهت داشتن ویژگی های نام برده بهترین عملکردها را خواهد داشت.عایق های حرارتی آئروژل ها بسیار سبک بوده بدلیل 

 درصد(31-3383)اینکه بخش اعظم آن 

وکش ان از ماده فوم مانند شبیه به شیشه است که به سیلیکا مشهور است که عملکرد فوق العاده به را پر کرده است و بخش ر

همراه دارد.درست است که این مواد متشکل شده از نانو بسیار کمیاب و گرانقیمت هستند اما بدلیل عملکرد خوبی که دارند به 

 مراتب باعث صرفه جویی در مصرف سوخت خواهد شد.

 ژی در بتن:نانوتکنولو

بتن از جمله مواد و مصالح ساختمانی است که فناوری امید بخش نانو،قدری دیرتر به قلمرو آن نفوذ کرده است.افزودن مواد 

 نانو مقیاس به سیمان،می تواند ویژگی های عملکردی آن را ارتقا دهد.
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راحل ساخت خود بتن یعنی ایجاد سهولت در در استفاده از نانو مواد در بهبود بتن وجود دارد در مروشن ترین مسیری که 

 فرایند ساخت وهمچنین ویژگی های نهایی بتن سخت شده است.

 (3181، )گالبچی،مفناوری نانو این مزیت را دارد که با اصالح ضعف ها،مشکالتی در زمینه دیگر ویژگی های بتن ایجاد می کند.

تحقیات انجام گرفته نشان میدهد که بهره گیری از ذرات در مقیاس نانو باعث بهبود خواص مکانیکی و افزایش کیفیت بتن 

می شود.به عنوان مثال)نانو سیلیس سبب بهبود تراکم ذرات می شود،استحکام بتن را افزایش میدهد و....استفاده از دی اکسید 

وندگی و ضد عفونی کنندگی بتن میشود و رنگ سفید و درخشندگی به بتن می خود تمیز شتیتانیوم سبب ایجاد خاصیت 

 (.3181یون، سفصلنامه کمی"نانو در صنعت ساختمان کاربرد تکنولوژی"دهد()جان بزرگی،ا.قناد،ز.

ابر )نانو آلومینیوم نیز محصولی است که مقاومت فشاری بتن را تاحدودی افزایش می دهد و با مقاومت بیشتر سازه در بر

بارهای وارده،پایداری بنا را اافزایش می دهد.نانو تیتانیوم از نفوذ پذیری یون کلر دربتن و تخریب و خوردگی ارماتور جلوگیری 

بکارگیری فناوری در عرصه معماری ساختمان در "کرده و عمر ساختمان را افزایش می دهد(محمودی،م.صدیق ضیابری ،س.

 7،37،سال پنجم ،شماره تفکر معماری  ماهنامه"راستای اهداف معماری سبز

از سوی دیگر استفاده از روکش های مبتنی بر فناوری نانو می تواند به حفاظت بیشتر از بتن در برابر شرایط محیطی خورنده 

ضافه همچون دریا کمک شایانی نماید.عالوه بر این موارد می توان به بتن با عملکرد باالی چند منظوره،ویژگی های دیگری را ا

نمود که از این میان می توان به خاصیت الکترومغناطیسی،قابلیت به کارگیری در سازه های اتمی و افزایش موثر بودن آن در 

 حفظ انرژی ساختمان اشاره کرد.کرامت آذر ،ز.فیض اله بیگی،ا.حاجب،س.

 بتن با عملکرد باال 

 Hght performance)یکی از چالش هایی که در رشته مصالح ساختمانی بوجود آمده است،بتن با عملکرد باال 

concrete) می باشد این نوع بتن مقاوم از نوع مصالح کامپوزیت بوده و از نظر دوام جز مصالح کامپوزیت و چند فازی مرکب و

انو ساختار ماده زمینه بتن و سیمان دارد که چسبندگی،پیوستگی و رد بتن بستگی به نپیچیده می باشد.خواص رفتار و عملک

یکپارچگی را بوجود می اورد.بنابراین،مطالعات بتن و خمیر سیمان نانو برای توسعه مصالح ساختمانی جدید و کاربرد آنها بسیار 

مختلفی ازجمله طرح اختالط بتن  حائز اهمیت  می باشد.روش معمولی برای توسعه بتن باعملکرد باال اغلب شامل پارامترهای

بررسی کاربرد فناوری نانو در ساختمان و تاثیرآن بر "معمولی وبتن مسلح با انواع مختلف الیاف می باشد.مسگریان ،ه.ارغان ،ع.

فنی شهید مفتح  اولین همایش ملی معماری ،مرمت،شهرسازی و محیط زیست پایدار،همدان ،دانشکده"پایداری محیط زیست

 3181هریورهمدان،ش

 نانوکامپوزیت

نانومتر دارد.نانو کامپوزیت ها از دو فاز 311نانوکامپوزیت نیز همان کامپوزیت است که یک یا چند جز ازآن،ابعاد کمتر از

تشکیل شده اند.فاز اول یک ساختار بلوری است که در واقع پایه یا ماتریس نانو کامپوزیت محسوب میشود و ممکن است از 

و یا سرامیک باشد.فاز دوم نیز ذراتی در مقیاس نانومتر می باشند که به عنوان تقویت کننده مواد پر کننده به  جنس پلیمر،فلز

منظور اهداف خاص از قبیل استحکام،مقاومت،هدایت الکتریکی،خواص مغناطیسی و....در درون فاز اول)ماده پایه (توزیع می 

 .شوند
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جایگاه ویژه ای برخوردار هستند.حضور ذرات و الیاف در ساختار نانوکامپوزیتها معموال در بحث نانو مواد،نانوکامپوزیت ها از 

باعث ایجاد استحکام در ماده ی پایه می شود.درواقع هنگامی که ذرات یا الیاف درون یک ماده ی پایه توزیع شوند،نیروهای 

شود.با توزیع مواد پرکننده درون ماده پایه اعمال شده به کامپوزیت به طور یک نواختی به ذرات یا الیاف منتقل می 

خصوصیاتی نظیر استحکام،سختی،خواص تربیولوژیکی و تخلخل تغییر می کند.ماده ی پایه می تواند ذرات را به گونه ای از هم 

و مواد  جدا نگه دارد که رشد ترک به تاخیر افتد.به عالوه اجزاء نانوکامپوزیت ها بر اثر برهمکنش سطحی بین ماده ی پایه

پرکننده،از خواص بهتری برخوردار میشوند.نوع ومیزان برهمکنش ها نقش مهمی در خواص مختلف نانو کامپوزیت ها همچون 

  (thostenson،،1111)حاللیت ،خواص نوری،خواص الکتریکی،و مکانیکی آن ها دارد

 

 

 نانو کامپوزیت های خاک رس 

رس در مصالح مختلف می توان بهبود خواص مکانیکی،افزایش سختی بدون  از مزایای استفاده از نانو کامپوزیت های خاک

،کارپذیری مناسب ،قابلیت بازیافت و مقاومت در برابر آتش کاهش میزان شکل پذیری،مقاومت در برابر گرما و عوامل شیمیایی 

ضد آتش در محصوالتی مانند کف را نام برد قابلیت به تاخیر انداختم اثرات شعله سبب استفاده از این مواد درپوشش های 

پوش ها،عایق ها وپانل های ساختمانی،فوم ها و قطعات مختلف خودرو،کشتی ،هواپیما و صنایع نظامی شده اند.کاهش عبور 

پذیری گازهای مختلف مانند اکسیژن،بخار آب و دی اکسید کربن نیز ازجمله مزایای بهره گیری از نانو کامپوزیت هاست.این 

 ابتیکی شفاف و تقریبا بی رنگ هستند مواد از نظر

 برخی از نکات موجود در استفاده از نانوکامپوزیت به شکل تجاری به شرح زیر است :

 توسعه موادی حجم وسیع تر با هزینه کمتر-

 تولید موادی با هزینه کمتر و کارایی بیشتر-

 توسعه وسیعتر وکم هزینه تر از روش های تحلیلی-

 و تغییر شکل ماده در کامپوزیت های پلیمریتسلط در علم جریان -

 افزایش استحکام بدون افزایش حجم-

 پیشگویی مدل سازی حجم /جریان-

ژل جهت انتشار -معرفی شدند از تکنولوژی سول71مواد نانوکامپوزیت بر پایه پلیمر)ماتریس پلیمری(اولین بار در سالهای 

 ..ده استدادن ذرات نانوکانی درون ماتریس پلیمر استفاده ش

 تصفیه کننده های نانو

نقشی که این نوع تصفیه کننده های هوادارند را می توان اینگونه خالصه کرد که این مواد آالینده ها وبوهای نامطبوع هوا را به 

.درواقع اجزا متشکله انها تجزیه میکنند.البته این تصفیه کننده نقشی در تهویه ندارد بلکه کیفیت هوای موجود را باال می برد

بوهای نامطبوع و ذرات االینده موجود درهوا توسط این تصفیه کننده ها تاحدی از بین خواهد رفت و فضاهای مطبوعی را 
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فراهم میکند.البته این تصفیه کننده های نانو در هر دو حوزه به کار می روند یعنی هم می تواند سبب ارتقای کیفیت وسالمت 

همی در پاالیش هوای محیط بیرونی و هوای آزاد داشته باشد.روش های دیگر در پاک سازی هوای درون بنا شود و هم نقش م

هوا میتوان به صورت موردی میتوان به روش کاتالتیک در پاک سازی هوای درون ساختمان،روش فیلتر سازی در پاکسازی 

یی در پاکسازی هوای درون هوای درون ساختمان،روش جذب سطحی در پاکسازی هوای درون ساختمان،روش جذب شیمیا

 ساختمان ،روش الکتروستاتیک در پاکسازی هوای درون ساختمان،روش پرتوهای فرابنفش در پاکسازی هوای درون ساختمان.

 نانورنگ هایی که منجر به کاهش مصرف آب و برق می شود.

کار می روند و موجب کاهش مصرف انرِژی می  نانو رنگها با استفاده از نانو ذرات تیتانیوم تولید می شوند و به عنوان عایق به

از شود.رنگ های تولید شده در این تحقیقات نانو رنگهای پلیمری مرئی و نامرئی بوده و به مرحله تجاری سازی رسیده است 

مهمترین مزایای پوشش های تولید شده می توان به ضد اشعه ماورابنفش،انتی باکتریال ،مقاوم در برابر یخ زدگی و انعطاف 

درجه سانتی گراد اشاره کرد این رنگها قابل اعمال در محیط داخلی کولر است.استفاده از این پوشش ها 391پذیری تا دمای 

درجه سانتی گراد می باشد.نتیجه تست های کنترل کیفیت بر روی نانو رنگ 11نموجب خنک تر شدن محیط کولر به میزا

های تولید شده نشان داده که رنگهای تولید شده مشابه نانو رنگ های خارجی است .رنگهای تولید شده در کشور به عنوان 

نگهدارد.نانو پوشش های نامرئی فاقد سرما و گرمای محیط را عایق به کار می رود و درمقایسه با نمونه های خارجی قادر است 

 (http,//memarinews.comرنگ دانه هستند و لی نانو رنگهای مرئی رنگ ها قابل تولید هستند)

شیشه های کنترل کننده انرژی ضمن تنوع در رنگ و سایر خصوصیات قادرند با کاهش شدید امواج ماورابنفش و مادون قرمز 

از هدر رفتن انرژی داخل ساختمان جلوگیری کرده و در %91و در تابستان تا%91تا  نعبوری و تنظیم نور مرئی در زمستا

 صرفه جویی انرژی نقش بسزایی داشته باشند.

شیشه های محافظ  در برابر آتش در هنگام گرم شدن الیه شفاف نانو ذرات سلیس میان دو صفحه تبدیل محافظی سخت و 

 تیره و مقاوم در برابر آتش می شود.

ه کردن موادی همچون نانو سیلیس ها،نانو لوله های کربنی،نانو ذرات مس،نانو ذرات اکسید آهن هماتیت،نانو ذرات اضاف

والد از ناهمواری های تیتانیوم دی اکسید به بتن باعث بهبود خواص بتن می شود.و همچنین اضافه کردن نانو ذرات مس،ف

 سطحی فوالد

رک خوردگی ناشی از خستگی سازه می شود.بطور کلی از مهمترین دستاوردهای می کاهد و در نتیجه باعث کاهش تنش وت

 استفاده از فناوری نانو در صنعت ساختمان می توان به موارد زیر اشاره کرد

 صرفه جویی در مصرف انرژی)انسانی و طبیعی(و سوخت-

 مقاوم سازی ساختمان در برابر زلزله و حوادث طبیعی-

داخلی ساختمان ها در برابر عوامل جوی،نفس آن دربهداشت محیط زیست،سالمتی انسان و  محافظت از سطوح خارجی و-

 (3199)بالیخانی،م .زیبایی محیط 

 که هر کدام از این موارد نقش قابل توجهی در پایداری اقتصادی و زیست محیطی ساختمان ایفا می کنند.

 ها)مواخذ:نگارنده(:ارزیابی محصوالت نانو کاربردی در ساختمان 1جدول 
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 مطابقت با اصول معماری پایدار فوائد و مزایا محصوالت نانو

 صرف نیروی انسانی کمتر- نانو پوشش ها

 صرف انرژی و مواد پاک کننده کمتر-

 طوالنی تر شدن فواصل زمانی پاکسازی-

 آلودگی کمتر محیط زیست و زیباسازی بیشتر-

 دوام بیشتر و عمر طوالنی تر-

 اصل صرفه جویی در مصرف منابع -

اصل طراحی بر اساس چرخه حیات -

 زیست 

 اصل طراحی برای اسایش استان-

 

نانو شیشه های کنترل 

 کننده انرژی 

 استفاده بهینه از انرژی-

 بهبود آسایش فضای داخلی ساختمان-

استفاده از نانو مواد در بتن 

 و فوالد

 مقاوم سازی ساختمان-

 عمر طوالنی تر سازهدوام بیشتر و -

 کاهش هزینه های تعمیر و ترمیم -

 امنیت و ایمنی بیشتر -

 

 

 تاثیر کاربرد محصوالت نانو در معماری پایدار

اگرچه انتخاب محصوالتی که کمترین اثرات زیست محیطی را به دنبال دارد مهمترین مساله در انتخاب مواد ومصالح پایدار 

ان همانند زیبایی و کیفیت بصری،قابل مرمت و نگهداری بودن،دسترسی راحت و ارزان به آنها است،ولی باید سایر جنبه های 

را نیزمد نظر داشت مصالح در طول چرخه خود بر محیط تاثیر می گذارند ومقیاس تاثیر گذاری آنها می تواند حتی گستره 

فزایش دمای کره زمین منجر شود وبرآن تاثیر زیادی عظیم جهان را نیز در بر گیردمثال استفاده از بعضی مواد می تواند به ا

داشته باشد.درجدول زیر اثرات احتمالی محیطی مواد در طول عمر انها مورد بررسی قرار گرفته است در توسعه پایدار مصالح 

بوده و در طول ساختمانی نقش مهمی دارند.این مصالح باید با کیفیت باالیی تولید شونددارای مواد سمی نباشند،برگشت پذیر 

.این نکته هم راستا با خاستگاه های اجتماعی و اقتصادی تمام چرخه زندگی خود باعث صرفه جویی در مصرف انرژی شوند

توسعه پایدار نیز می باشد،فناوری نانو با تولید ساختار هایی در مقیاس نانومتر،امکان کنترل خواص ذاتی مواد را ازجمله دمای 

فیت بار وحتی رنگ موادبدون تغییر درترکیب شیمیایی بوجود می آورد.نانوتکنولوژِی نوید بخش ذوب،خواص مغناطیسی،ظر

پیشرفت های چشمگیری در زمینه های مختلف علمی شده است این علم با کنترل مواد در مقیاس مولکولی،گشایش اسرار 

 (3191،یغماییطبیعت در تمام عرصه های از مهندسی تا پزشکی را نوید می دهد.)مهدی خانی، 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

15 
 

بسیاری از خواص ماده از قبیل رنگ،استحکام و شکنندگی قابل کنترل می گردد.امکان تهیه مصالح مناسب و با ویژگی های 

موردنظر در بخش های مختلف ساختمان و تاسیسات و تجهیزات سرمایی و گرمایی وابسته به آن با توجه به نیازها و خواسته 

خصوصیت در 4به صورت مستقیم و غیرمستقیم نقش بسزایی خواهد داشت.نانو دارای  های ما،برای کاهش مصرف انرژی

 (:3تغییر شکل  ناچیز)شکل-4شکنندگی کم-1ضربه پذیری زیاد-1عمرزیاد -3مصالح است :

 

 

 

 
 

بطور مثال میتوان از نمونه هایی از کاربردهای فناوری نانو اشاره کرد.ساخت مصالح بسیار مقاوم در برابر نشست که میتواند در 

ال آب ،باالبودن بازده الکتریکی و مکانیکی ساخت تاسیسات مود نیاز ساختمانی به کار گرفته شود،بهبود عملکرد لوله های انتق

تاسیسات ساختمان ها،مقاوم سازی مصالح،عدم نیاز به عایق کاری جداگانه دراین گونه مصالح و پاسخگویی به شرایط مختلف 

 (3199اقلیمی کشور.)مرکز تحقیقات ساماندهی و حمایت از تولید وعرضه مسکن

مصالح و تجهیزات را در برمی گیرد که هدف از آن،عینیت بخشیدن و عملی کردن کاربرد نانو در معماری،گسترده وسیعی از 

فناوری نانو ما را یک قدم به داشتن مصالحی که ویژگی های نظریه هایی است که پیش از این عرصه ی عملی را نیافته بودند.

اده از انها در فرایندهای ساخت وساز منحصر بفرد دارند و مهندسان را از مصالح قدیمی که مشکالت متعددی را هنگام استف

بروز می کند،جدا می کنند.شاید بتوان مهمترین کمک فناوری نانو در عرصه مواد و مصالح ساختمانی را کمک به مصرف مواد 

و انرژی کمتر برشمرد.از نقطه نظر اقتصادی وهمچنین ازمنظر مسائل زیست محیطی استفاده بشر از فناوری نانو در دراز مدت 

 (3183یتوان برگ برنده او باشد.)گالبچی،م

 عرصه هایی که نانو فناوری می تواند سبب بهبود صنعت ساختمان شود به طور خالصه عبارتند از:

 بهینه سازی مصالح ومحصوالت موجود-

 پیشگیری از آسیب-

 کاهش وزن وحجم مصالح و عناصر ساختمانی-

 کاهش مراحل تولید -

خصوصیات 

 نانو درمصالح

ضربه پذیری 

 زیاد

تغییر شکل 

 ناچیز

تغییر شکل 

 ناچیز

 عمرزیاد
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 استفاده پربازده از مصالح-

 کاهش نیاز به نگهداری و کم شدن هزینه نگهداری-

 نتیجه مستقیم این بهبود شرایط عبارت خواهد بود از:

 کاهش مصرف مواد اولیه و انرژی و همچنین کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن-

 تر از منابع طبیعیحفاظت بیش-

 اقتصاید پویاتر -

 آسایش بیشتر-

 یدارتاثیر نانو بر محیط زیست و توسعه پا

،نانو فناوری باید آسیب های وارده به طبیعت را کاهش داد.به ویژه مواد سمی،موادی هستند که در حالل ها استفاده  می شوند

موجب ریشه کن این مواد از طریق ایجاد نانو پوشش های جدید و سطوح نانو ساختاری می شود که باعث دفع آالینده ها می 

ری از خورگی نیز تاثیر زیادی بر محیط زیست دارد.بسیاری از پوشش های هوشمند به گردد.پوشش فلزات به منظور جلوگی

زودی تولید خواهند شد که غیرسمی بود بسیار کارامد هستند.نانو حسگرهای ارزان با استفاده ازروش های بکاررفته در پزشکی 

ب انجام گیرد.کاربرد فناوری نانو درتحول سایر بوجود آمده اند،که موجب می گردند این کار سریعتر،موثرتر و با هزینه مناس

فناوری های تاثیر بسزایی بر سالمت و آسایش مردم دارد.امروزه کشورهای مختلف بابهره گیری از فناوری تلفیق آن با سایر 

ن وطول تخصص ها به دستاوردهایی رسیدند که از آن جمله می توان به هزینه های تولید و نگهداری کمتر مصرف انرژی پایی

 .بیشتر اشاره کرد عمر

 راهکارهای کاهش و حذف آلودگی های زیست محیطی و توسعه معماری 

به منظور کاهش تدریجی وحذف آلودگی های محیطی ناشی از مصرف سوخت های فسیلی در ساختمان چند برنامه اساسی 

نماید.این برنامه ها عبارتند از:برنامه های کاهش قابل شناسایی است که توجه توام به آنها میتواند وصول به هدف اصلی تسهیل 

 مصرف،برنامه های تبدیل انرژی به سمت مصرف انرژی های فاقد آلودگی

 برنامه کاهش مصرف انرژی

برنامه های کاهش مصرف انرژی "ضوابط معماری و شهرسازی وبهینه سازی مصرف سوخت"تقی زاده در مقاله ای تحت عنوان

که هم در کوتاه مدت وهم در بلند مدت می تواند ضمن تقلیل آالینده های تخلیه شده در  و به خصوص انرژی فسیلی

 محیط،سرمایه ملی وانسانی موثر باشد.در چهارمقوله اصلی ذیل بیان می کند.

 .مباحث فرهنگی–عملیات مهندسی واجرایی –گرایش به سمت طبیعت –اصول و مبانی معماری 

 استفاده از فناوری های پیشرفته

 (تعدادی از انواع فناوری های پیشرفته که با اهداف زیست محیطی در ساختمان بکار می روند.3جدول)
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 نمونه اثر نوع فناوری

 نانوعایق هایی که میزان تبادل حرارتی را به حداقل می رسانند. عایق کاری حرارتی  

حداقل می رسانند.بدلیل امکان نانو عایق هایی که میزان تبادل رطوبتی را به  عایق کاری رطوبتی

آب بندی بیشتر در نمای ساختمان استفاده میشودو امکان آب به زیر نما را 

به حداقل کاهش می دهد.همچنین آب ناشی از باران و برف پس از هدایت به 

شیارهای تعبیه شده از محل معینی خارج می شود.این ورق ها در مقابل 

ای اسیدی کامال مقاوم هستند و عوامل خوردگی ناشی از آب و هوا وبارانه

 جوی هیچگونه تاثیری بر زیبایی و کیفیت نما نخواهد گذاشت.

 نانو عایق هایی که میزان تبادل صوتی را به حداقل می رسانند. عایق کاری صوتی

مصالح ضد احتراق که حتی پس از آتش سوزی نیز برای محیط زیست  مقاوم در برابر آتش سوزی

ایجاد نمی کند.شیشه های محافظ در برابر آتش یکی از نمونه های آلودگی 

 آن است.

شیشه های خود تمیز شونده و ورق های نانو کامپوزیتی با قابلیت تمیز ماندن  تمیز کاری 

که نوع سنگ مصرفی باعث میشود تاگردو غبار معلق در هوا جذب نشده،لذا 

احتمالی نیز با اولین باران از روی سطح تمیز مانده و هر گونه گردو غبار 

 سطح کامال شسته شود.

 

 مصالح هوشمند

مواد هوشمند یامصالح هوشمند یا ساختارهای هوشمند،مجموعه یا جزئی از مجموعه دارای کارکرد مهندسی هستند که در 

دار نوعی از مواد هوشمند به شمار می آنها ساختار دارای توانایی درک و فعال شدن را به منظور انجام کار دارد.آلیاژهای حافظه 

 (Sirnivasan،3881).ایند

مصالح هوشمند مصالحی هستند که با عملکردی هوشمندانه در مقابل تغییرات محیط می توانند مانند موجودات زنده خود را 

رده و نقایص خود با شرایط محیطی منطبق سازند.برخی از این مواد،هرنوع خدشه و خرابی در ساختار خود را پیش بینی ک

میزان سختی،فرکانس،و رنگ آنها در یک حالت کنترل شده یا رابرطرف می سازند.یک یا چند ویژگی این مصالح مانند شکل،

تحت اثر محرک نیروی الکتریسیته یا میدان های مغناطیسی به صورت قابل توجهی تغییر می کند.روند،خارجی 

یکی نیز پیشرفت این مواد از مصالح سازه ای و عملکردی آغاز شده به سمت ساخت مانند،فشار،دما،رطوبت که بر مصالح بیولوژِ

 (3191جهانس،.مصالح برتری داند پیش می رود)

مصالح هوشمند مصالحی هستند که تنظیمات را در خود حفظ می کنند)به یاد می آورند(و می توانند با همین تنظیمات در 

توانند به تغییرات الکتریکی،حرارتی مغناطیسی واکنش نشان دهند.این مصالح  تحرکات معینی منطبق شوند.این مصالح می
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برای واکنش به محرک و انطباق آنها به وسیله به یکپارچه کردن ویژگی ها در ساختار خود،قادر به درک و احساس محرک 

 (SabryElattar،1131باشند.)های محیط اندو می توانند به الکتریک،شیمیایی ،حرارت مغناطیس و تشعشعات واکنش داشته 

 مصالح هوشمند در نما

از آنجایی بیشتر اتالفات ساختمان از طرق پوسته ها اتفاق می افتدبنابراین راه حل بهینه برای نما و پوشش ساختمان کمک 

 (3198)وفامهر،م.زیادی در مصرف انرژی می نماید،

در یک زمینه مشخص،بسیاری از معیارهای طراحی باید در نظر به منظور پیدا کردن بهینه ترین تنظیمات نمای یک ساختمان 

گرفته شود که از جمله مهم ترین آنها شرایط آسایش داخل ساختمان شامل مواردحرارتی،روشنایی،سروصداومسائل مربوط به 

 (3181)رفیعی ،م.معماری مانند مقیاس،نسبت و استفاده از انرژی برای ساختمان می باشد

از فاکتورهای ند در واقع همان نمای منعطف با کنترل هوشمنداست .که استفاده توأمان از شیشه وفلز اصطالح نمای هوشم

به راحتی قابل درک است که انتظار می رود یک سیستم هوشمند (3194کالنترمهرجودی،ن.مهم در طراحی اینگونه نماست )

ی خود باتوجه به خواسته های پویا از شرایط در حال پوشش باید پویا باشد،یعنی قادر به تغییر پارامترهای عملکردی اصل

 (.3181.)رفیعی،متغییرمحیط باشد

استفاده از شیشه ها وسایبانهای هوشمند،بازشوهای اتوماتیک،سلول های فتوولتائیک از جمله مواردی است که در نماهای 

آفتاب در ساختمان ها کاهش یابد و در هوشمندجهت بهبود شرایط آسایش داخل ساختمان بکار می رودتادر تابستان گرمای 

زمستان اشعه های گرما دهنده را بیشتر جذب نماید.بدین ترتیب صرفه جویی در مصرف برق برای سرمایش و گرمایش انجام 

 می شود.

با عملکردی مشابه باطری اتومبیل که "الکتروکروم"شیشه های ترموتراپ با قابلیت تنظیم خاموش و روشن شدن،شیشه های

که همانند شیشه "فتوکروم"زه اینکه روشن است نور را عبور داده و وقتی که خاموش شود نور امکان عبور ندارد وشیشه های تا

های عینک فتوکرومیک عمل کرده و باتابش نور تیره می شوند را کمان انتقال نور و گرما را کم می کنند ازجمله انواع اینگونه 

 شیشه های هوشمند هستند.

ی قابل کنترل و تنظیم توسط سیستم کامپیوتری نیز در زمانیکه نیاز است توسط مستقیم مدیریت هوشمند ساختمان سایبانها

بهترین نور مفید را به ساختمان وارد کرده و از عبور وارد عمل می شوندو با تنظیم خود نسبت به زاویه تابش نور خورشید 

رین نمونه سایبانهای هوشمند را می توان در موزه هنرمیلواکی که توسط نورهای خیره کننده و مزاحم جلوگیری می کنند.بهت

متر داشت که به 17سانیتاگوکاالتراوا طراحی شده است مشاهده کرد.طرح وی تاالرپذیرشی از جنس فوالد وشیشه به ارتفاع 

ال شبیه به هم است که وسیله صفحه ای که به نور خورشید حساس است سایه دار می شود این سایبان خورشید شامل دو ب

مایل بر سرعت تجاوز کند یک سیستم کامپیوتری به صورت خودکار کنترل دستی سازه را از کار می 41وقتی سرعت باد از

 (3181اندازد و تنظیمات سازه را خود در دست می گیرد)جودیدیو،ف.
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 بازو بسته شدبا قابلیت :سایبانهای هوشمند موزه میلواکی همچون بالهای پرنده 3شکل

 استفاده از بازشوهای هوشمند که پس از رسیدن به دمای محیط به دمای مشخص و باالرفتن

دمای فضای داخلی ساختمان به طور خودکار وارد عمل شده و باز می شوند تا تهویه طبیعی صورت گیرد نوع دیگری از اجزای 

ف اکادمی علوم کالیفرنیا که توسط رنزوپیانو طراحی شده می سیستم های نماهای هوشمند است .نمونه این بازشوها را در سق

توان دید.نورگیرها که برای باز وبسته شدن به صورت خودکار طراحی شده اند.نور طبیعی جنگل گرمسیری و آکواریوم داخل 

 .ز باالی آکادمی خارج شوداکادمی را فراهم می اورند و با باالرفتن هوای گرم در طول روز،نورگیرها بازخواهد شد تا هوای گرم ا

 ( 3198)بخت مینو،س.

 

ور گیرهای خودکار سقف آکادمی علوم کالیفرنیان 1شکل   

 

نماهای با مصالح هوشمند عالوه بر اینکه می توانند نقش مهمی در صرفه جویی انرژی داشته باشند می توانند سبب تولید 

(که انرژی خورشیدی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند.می تواند تا PVانرژی نیز شوند.با بکارگیری سلولهای فتوولتائیک )

 حد زیادی از انرژی مورد نیاز ساختمان را تامین نمود.

 طبقه بندی مصالح هوشمند

به طور کلی مصالح ساختمانی موجود اعم از سنتی،طبیعی و مصنوعی با توجه به خصوصیات آنها از جمله:نمود 

شیمیایی،خواص مکانیکی و فیزیکی،اثرمحیطی و ...دسته بندی می شوند.اما در طبقه بندی مصالح ظاهری،بافت،ترکیب 

هوشمند عالوه بر در نظر داشتن مشخصه های فوق،خواص دیگری که به طور ویژه به تمیزدادن مصالح هوشمند از مصالح 

 (3181()کاشانی جو،بهادری.3)جدول سنتی مربوط می شود نیز لحاظ شده است
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 (3181)کاشانی جو،بهادری.(دسته بندی مصالح هوشمند3ول شماره)جد

 درونی تغییرخواص قابلیت هوشمنددارای مصالح-3

 مصالح هوشمند 

 تغییر شکل دهنده

 مصالح هوشمند 

 تغییر رنگ دهنده

 مصالح هوشمند

 تغییر پیوند دهنده

 مصالح هوشمند دارای قابلیت مبادله انرژی -1

 مصالح هوشمند 

 کننده نورساطع 

 مصالح هوشمند 

 تولید کننده الکتریسیته 

 مصالح هوشمند 

 ذخیره کننده انرژِی

 مصالح هوشمند دارای قابلیت تغییر مبادله درونی-1

 مصالح هوشمند 

 پوشش خود پاک شونده

 مصالح هوشمند 

 پوشش ضد آب

 مصالح هوشمند 

 پوشش تصفیه هوا

 

 مصالح بازیافتی

این مصالح اساسا از مواد دسته دوم و زباله های تمیز،تهیه می شوند.برای تهیه مصالح بازیافتی،قسمت های ارزشمند مصالح 

دست دوم مورد استفاده قرار می گیرد ولی فرآورده حاصله معموال کیفیت پایین تری نسبت به مصالح اصلی دارد.امروزه 

ول معماری پایدار بسیار مورد توجه قرار گرفته است.در تصویر زیر نمونه ای از کاشی استفاده از مصالح بازیافتی با توجه به اص

ساخته شده های بازیافت شده را مشاهده مینمایید این کاشی های سازگار با محیط زیست با درصد باالیی ازمواد بازیافت شده 

 (.3199،گرجیو یک انتخاب عالی برای طراحان داخلی است که به محیط زیست توجه دارند)

 نتیجه گیری:

به معماری گیری بهره گیری از روش ها ی علمی،فناوری های نوین و مصالح جدید می تواند گامی موثر در رسیدن نتیجه 

و افق های جدیدی را  برای رسیدین به گردد درک پایدار باشد که ضرورت رابطه بین نو آوری ها و اهداف معماری پایدار 

وری ها و اهداف معماری پایدار درک می گردد که ضرورت رابطه بین نو آ و این زمانی محقق دهند معماری پایدار ارائه

کیفیت زیست محیطی و پایداری راهکاری مناسب می گردد.کاربرد فناوری های نوین و مصالح هوشمند برای ارتقاء 

می دهند،می توانند تحولی مثبت در  باشند.مصالح نوین ،مصالحی است که نسبت به تغییرات محیط از خود واکنش نشان

برای رسیدن به معماری پایدار ارائه دهند مهم ترین مقوله مصالح معماری و محیط زیست ایجاد کنند.و افق های جدیدی را 

نو،بهینه سازی مصرف انرژی است.البته با وجود قابلیت ها و توانایی های تکنولوژی جدید در راستای تحقق اهداف معماری 

ر،باید این نکته را نیز مد نظر قرار داد که هر گونه تغییر و تحول و فناوری جدید با تمام محاصن و فواید خود می تواند پایدا
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مشکالت و پیامدهایی را نیز برای جوامع انسانی در پی داشته باشد و باید با دیدی کلی نگر و همه جانبه آنها را مورد بررسی 

 قرار دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :منابع

(،مفهوم معمار پایدار،مجموعه مقاالت همایش بهینه سازی مصرف سوخت در 3191آذربایجانی،مونا ،مفیدی ،مجید،مفیدی،)-

 3ساختمان،جلد

 ارزشهایمعماریبومیایرانیدررابطهبارویکردمعماریپایدار،نشریهمسکنوروستا(3199)ارمغان،مریم،گرجیمهبالنی،یوسف،-

 نانو در علوم مهندسی و صنعت ساختمان،نشریه فضای نانو. ،کاربردهای فناوری3199بالیخانی ،م.-

 3.آکادمی علوم کالیفرنیا،جواهر زنده رنزوپیانو،فصلنامه طراح شماره 3198بخت مینو،س.-

 روزنامهاعتمادملی.کنکاشیپیرامونمعماریپایدار.3191.پناهی،س-

 نامه کیسون دوره جدید،کاربرد تکنولوژی نانو در صنعت ساختمان،فصل3181جان بزرگی،آ.قناد،ز.-

 ،مواد و مصالح هوشمند مجله معماری و ساختمان.تهران3191جهانس،رافائل،-

 .نشر هنر معماری 3181جو دیدیو ،ف.سانتیاگوکاالتراوا.-

 فناوریساختوساختمانپایدار،دومینهمایشملیپایدار،همدان.3181. حسینی،ب-

 تحمیلمعماریبهمسیرتوسعهپایدار،فصلنامهآبادی.3198. ،سبروجنحقیقی-
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 .جایگاه آموزش پایداری معماری و ساختمان.مجله علمی پژوهشی صفه98خاتمی،فالح ،م،-

 ،پوشش ساختمان های هوشمند ،مدروز یا تغییری در آینده؟نشریه تفکر معماری 3181رفیعی،م.-

 .تهران3سنتی ایران.جلدپایداری عناصر اقلیمی در معماری .3191سفالیی،فرزانه.-

 ،نانوخانههاخانههایآینده،نشریههنرهایزیبا3191.عباسعلیپور،س-

.بررسی فناوری های نوین در معماری و شهرسازی پایدار.همایش معماری پایدار و توسعه شهری.گرجی 3181کاشانی جو،بهادری،خ.-

 ن ومحیط روستا.مصالح هوشمند و نقش آن در معماری.مجله مسک3199مهلبانی،ابوطالبی،ی.

،بررسی جایگاه مصالح هوشمند و خود ترمیم در معماری پایدار.اولین همایش ملی 3181کرامت آذر،ز.فیض اله بیگی،ا.حاجب،س.-

 معماری،مرمت ،شهرسازی محیط زیست پایدار،همدان ،دانشگده فنی شهید مفتح همدان

 مه معماری و ساختمان.نماهای دو پوست طراحی یکپارچه،فصلنا3194کالنتر مهر جردی،ن.-

 ،مصالح هوشمند و نقش آن در معمار،فصلنامه مسکن ومحیط روستا3199گرجی،یوسف وحاج ابوطالبی،الناز،-

 و مهندسی ساختمان،انتشارات دانشگاه تهران.،نانو فناوری در معماری 3181گالبچی،محمود تقی زاده،کتایون،سروش نیا،احسان.-

،بکارگیری فناوری نانو در عرصه معماری ساختمان درراستای اهداف معماری سبز.ماهنامه تفکر 3197ضیابری،س.محمودی،م.صدیقه -

 معماری ،سال پنجم

 ،فناوری های نوین ساختمان .انتشارات دانشگاه تهران.3199رضه مسکن.مرکز تحقیات ساماندهی وحمایت از تولید و ع-

کاربرد فناوری نانو در ساختمان و تاثیر آن بر پایداری محیط زیست.اولین همایش ملی  ،بررسی3181مسگریان،ه.ارغان،ع.صمدیان،ع.-

 معماری،مرمت ،شهرسازی و محیط زیست پایدار،همدان،دانشکده فنی شهید مفتح همدان

 ،فناوری نانو در علوم پزشکی و مهندسی،انتشارات خواجه رشید،تهران3191مهدی خانی،یغمایی،صحبا.-

 .استفادهازنانوحسگرهادربناها-،فناورینانووصنعتساختمان3181نایبزاده،مریم،-

 اهنامه بین المللی راه و ساختمان.معماری پایدار و ضرورت توجه به راهکارهای پایداری در معماری،م3198نصر،ت.-

 ،نماهای دو پوسته،ماهنامه بین المللی راه و ساختمان3198وفا مهر،م.-
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