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 پایدارمعماری با رویکرد به طراحی  یننو بررسی تکنیک های 

 

 
 پریسا رضایی

، ایران.، مازندرانساری ،، مدرس موسسه آموزش عالی روزبهانکارشناسی ارشد معماری   
  p.rezae86@yahoo.com  

 

 
 

 
 چکیده 
 که است حاضر عصر در معماری مهم ایه جریان جمله از بهره برداری از منابع طبیعی و ارتقای سطح کیفی ساختمان هانحوه 

 مصرر  تقلیل محیطی، پایداری حوزه در مباحث مهمترین از گردد. یکی عنوان می محیطی و اجتماعی اقتصادی، حوزه سه در

 بره دسرتیابی جهرت راهکارهرای آن مهمتررین از پذیر میباشرد و تجدید های مصر  انرژی سازی بهینه و ناپذیر تجدید منابع

 مری باشرد مصرالحی و مواد بکارگیری منظور به آن از استفاده مزایای و ، نوینهوشمند مصالح محیطی، شناخت ارپاید معماری

 مقاله این اصلی هد  .گردد ساختمان ساکنان برای مطلوب آسایشی شرایط تامین همچنین انرژی و مصر  کاهش موجب که

ن به پاسخ به این پرسرش هرا اسرت کره جدید و نزدیک شد های یفناور از استفاده و اقلیم با معماری همساز طراحی بر تأکید

 داشرته پایردار توسرعه برا همساز معماری توانیم می چگونه ساخت، های فناوری و روزافزون روش ها گسترش و توسعه با حال

 فضراهای نرو، مصرالح، سرازیهوشمند، نرووری هرای ضرورت توجه به معماری اقلیمی، فنا حوزه هایی مانندباشیم. ما در اینجا 

 پایردار توسرعه تحقق را مطرح می کنیم که به منظور پایدار و مبحث انرژیمعماری حساس یا پاسخ دهنده، فضاها و کالبدهای 

انه ای ) شامل طیف وسریعی از کترب، . شیوه این پژوهش از طریق جمع آوری داده ها و اطالعات از دو روش کتابخمی پردازیم

( و تجزیه و تحلیرل اطالعرات تعیرین نترنت ( و میدانی ) شامل اسناد و مدارک و اساتید اهل فن مقاالت، نشریات تخصصی و ای

  .شده است

 

 هوشمندسازی، مصالح نوانرژی،  معماری پایدار، فناوری های نوین،: واژگان کلیدی
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 مقدمه

 هرای پیش بینری طبق (2931یزدانی،(است.  رحمط نو ای پدیده عنوان به سازی، ساختمان صنعت در پایدار معماری و توسعه

 شود شکلی استفاده به باید طبیعی منابع لذا کنند. زندگی شهرها در دارند تمایل زمین کره جمعیت از 57 % حدود شده، انجام

 هرایی لحر راه یرافتن بررای گذشرته معمراران نقش مطالعه .نماید حفظ را خود پایداری روند نیاز مورد امکانات تامین برای تا

 داشرته را متنروع حلهرای راه تولیرد انتظار معماران از نیز آینده در که دهد می را نوید این ما به ها، طراحی انواع برای بیشمار

 پاسخهای کشف و وضعیت تحلیل برای فیزیکی علوم و اقتصادی اجتماعی، ابزارهای کارگیری به حل، راه تولید از منظور. باشیم

هوشمند در جهت طراحی پایدار و همگام برا  ساختمانی سیستم و جدید مصالح کاربرد ریزی، برنامه مارمع وظیفه .است مناسب

یک ساختمان هوشمند ساختمانی است که در بردارنده محیطی پویا و مقرون به صرفه بوسیله یکپارچه  .میباشد محیطت زیست

باشد. چنرین سراختماهایی کره در و رابطه میان آنها می ها و مدیریتکردن چهار عنصر اصلی یعنی سیستمها، ساختار، سرویس

تقلید از سیستم واکنش موجودات زنده ساخته می شوند، قادرند در پاسخ بره شررایط مختلرف جروی ماننرد وزش براد، گرمرا و 

تجمرع سرمای بیش از حد و تغییر تابش نور خورشید عکس العمل نشان دهند و یا در داخل ساختمان با مشاهده موردی چرون 

درکشور ما مفهوم هوشرمندی در سراختمان در حال حاضر بیش از اندازه جمعیت، تغییراتی در ابعاد و اندازه از خود بروز دهند. 

)همانند کنترل روشنایی و یرا  توسعه محدود بوده و رویکرد آن بیشتر به ابزار آالت الکترونیکی لصرفا به بخشی از جریان در حا

و حوزه های هوشمند سرازی فضراهای معمراری  در اینجا سعی شده به موضوعاتی فراتر اشاره شود. تبه بناها اس متصل صوتی(

نوعی از معماری که شامل اصالحات و تغییراتی در فررم اسرت ترا بره ) فضاهای معماری حساس یا پاسخ دهنده مانند مصالح نو،

برای مثال یک دیوار خشتی در پاسرخ بره ( ، عمل نشان دهداند، عکس الطور مداوم در برابر شرایط محیطی که آنرا احاطه کرده

و از  این کنش از جمله خصوصریات مصرالح اسرت ،آوردهوای گرم بیرون خانه، هوای سرد و خنک را در فضای داخلی فراهم می

نرد مان معمراری اکولوژیرک مصرادیق، در کنرار طر  دیگر احتیاج به امنیرت و در دسرترس برودن اطالعرات در زمران حقیقری

 .آنهاست جویی در مصر  انرژی و بهینه سازی محیط زندگی و کم کردن هزینه های سرویس و نگهداریصرفه

به مروازات آن بررای بهرره بررداری هرر چره  یک ساختمان پایدار و سبز نه تنها در مقابل طبیعت قرار نمی گیرد بلکه در کنار و

برای دستیابی یه محیطی سازگار و اکوتک  گیرد. ساختمانهای مدرن امکانات محیطی و تامین آسایش انسان شکل می بیشتر از

پایدار به منظور هماهنگ سازی اکولوژی و تکنولوژی پا به عرصه ی ظهور گذاشته اند. طراحی دقیق معمراری انتخراب مصرالح 

بررای دسرتیابی بره استفاده از سیستم های پیشرفته ی الکترونیکی از ویژگی های چنین ساختمان هرایی اسرت کره  مناسب و

 اهدا  معماری پایدار می بایست از آنها بهره برد. 

 

 سابقه پژوهش

 زیست محیط جهانی مسائل به نسبت ای تازه اگاهی منطقی رشد گردد که نتیجه می باز 07 دهه به پایداری مفهوم پیدایش

 نادرست اشاعه از ناشی های ضایتینار ،07 دهه زیست محیطی نهضت های همچون عواملی تاثیر تحت که باشد می توسعه و

برود.  گرفتره قررار اسرتکهلم، در 2301 سال به توسعه و زیست محیط مورد در ملل سازمان کنفرانس اولین و مدرن معماری

 بود« اقتصادی رشد و اخالق پایدار، جامعه»کتاب  داد نیز قرار بحث مورد را پایداری موضوع خاص صورت به که کتابی اولین

 سازمان که« زمین سران میان بحث» کنفرانس .شد منتشر مسیحی شناس مذهب استیواز ال رابرت توسط 2300 سال در که

 و اصلی کرد. )محمرودی کهنره رودپشرت جریان وارد جهان سراسر در را پایدار توسعه موضوع برگزار کرد 2331 سال در ملل

 ( 2911مجدی، 

 ساختمان طراحی از هد . شوند می محسوب پایدار معماری نهضت یشگامانپ از لتابی ریچارد و موریس ویلیام راسکین، جان

  منابع مصر  کاهش: شامل که است طبیعی منابع از برداری بهره و انرژی نظر از محیط روی بر آن آسیب کاهش پایدار های
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 می ساختمان صنعت در طبیعت بر رسان آسیب یا و سمی مواد مصر  کاهش یا حذ ، طبیعی محیط توسعه ،تجدید قابل غیر

 ایرانیها توسط قدیم زمانهای در آن روی بر کشت و سقف روی های باغچه ایدهتوجه به پایداری و طبیعت در گذشته، با . باشد

 در بابل مردم توسط مسیح میالد از قبل سال ششصد تا و است شده گرفته کار به زیگوراتها بام روی بر و پیش سال 1077 در

 کره آمرد وجرود بره بام باغ از هایی گونه ایتالیا و فرانسه در نیز رنسانس و وسطی قرون در .بود شده ساخته لباب معلق باغهای

 بره تبدیل را خود خانه تراس آلمانی یک میالدی 2077 سال در .گرفت می شکل عمومی ساختمانهای در و دولت توسط اکثراً

 در شریروانی  سربز هرای برام که اگرچه. یافت توسعه روسیه و آلمان رد باغ به بام و تراس تبدیل 2100 سال تا و نمود باغچه

 آلمران کشرور در 2307 دهره هرای سال در ها بام این پیشرفت با آن جدید روش ولی دارد قدمت ها قرن اسکاندیناوی شمال

 هرای برام را آلمان شورک های بام درصد 27 اکنون .است یافته رشد ها کشور از بسیاری در کنون تا وقت آن از و یافت توسعه

 به پرداختن .بودند بیستم قرن در سبز بامهای هکنند ایجاد و گرا طبیعت پیشگامان ترای و لوکوربوزیه .دهند می تشکیل سبز

. شرود محسروب بزرگ شهرهای در هوا دمای و آلودگی کاهش برای شهرسازی دستاوردهای ترین مهم از تواند می فناوری این

 (2913، انو همکار )یزدان داد

 و جدیرد انفورماتیرک تکنولروژی کره برود هنگرامی و اخیر قرن میالدی 07 دهه اوایل از مباحث هوشمندسازی همچنین پایه

 در و دور راه ارتباطات و ورود کامپیوتر با افراد اجتماعی و فردی زندگی بعد، به 2337 سالهای گرفت. از شکل دور راه ارتباطات

 در انسران چهره همانند درست تعاریفشان، و مکانهای فیزیکی و فضاها کرده، بسیاری تغییرات ها، فاصله شدن معنی بی نتیجه

 اجرزا  و عناصرر عمرده کره ای گونره بره انرد، گرفته خود به شکل مجازی فضاها از برخی گاهی و شده تغییر دچار زمان طول

 اند. داده کامپیوتر به را خود جای آنها فیزیکی
 

 معماری پایدار  
در فرهنگ فارسی پایداری به معنای ایستادگی، مقاومت و شود.  می شامل را بسیاری پیچیده های جنبه که است لغتی ایداریپ

بره  Tinere و( از پرایین بره براال) به معنای  Sus و از دو جز Sustinere از ریشه التین Sustain فعلآمده است.  استواری

میالدی در زبان انگلیسی به کار گرفته شده اسرت. ایرن فعرل برا  2137و از سال تشکیل شده( نگه داشتن، حفظ کردن) معنای

یا چیزی بره کرار مری رود  در توصیف شرایط، حالت و  پایدار مفاهیمی از قبیل حمایت، پشتیبانی و تداوم آمیخته است و صفت

ت پایداری نیرز دارای ثبرات، همیشرگی و برای صف واسطه کمک، همچنان تداوم یافته است. که مورد پشتیبانی قرار گرفته یا به

انتخراب شرده اسرت فاقرد معرانی  Sustainability . بنابراین واژه پایداری که به عنوان معرادلبیان شده است مقاومت کننده

آنچره کره میتوانرد در  مد نظر است عبارت است از: اینجاامروزی آن است و بر حفظ و ثبات تکیه دارد. معنای واژه پایداری که 

 (2910، اسدپور) آینده تداوم یابد.

 معماری نوع این .پیداکند دسترسی آن به نزدیک اینده در بایستی معماری که است مسیری همان ای واسطه هیچ بی پایداری

 نحروه درجهرت بشرر دیدگاه اینکه بر مبنی دارد وجود زیادی دالیل .باشد طبیعت به نسبت انسانها احساس کننده تداعی باید

 .است اهمیت حائز بسیار سبز معماری ومبانی تفکر با ساختمان اجرای دلیل همین به و کنند تغییر باید انرژی منابع از هاستفاد

 طبیعری بسرتر در کره هرایی وتصرر  دخل سایر و خاکبرداری عمق زیرا کنیم زندگی زمین روی بر تر سبک کمی بایستی ما

 بلکره اسرت مررتبط سراختمان یرک فضاهای با رابطه در ما های نیازمندی اب تنها نه می دهیم، انجام وساز ساخت برای زمین

 قابرل هرایی موفقیرت اخیرر سال شش در سبز معماری .است تاثیرگذار نیز زیست محیط گیاهان و موجودات کلیه برارگانیسم

 سربز معماری تفکر با مصالح متناسب فروش و جدید ساختاری های تکنیک اشاعه شامل ها موفقیت این است؛ داشته مالحظه

 است.

 است.  مشاهده قابل سبز معماری در مهم خالصه، اصول طور به 2جدول  در
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 چهار اصل مهم در معماری سبز :2جدول

معمرررراری 

سررربز برررر 

مبنرررررای 

 چهار اصل
 استوار

 .کنیم حفاظت طبیعی منابع وسایر باد آب، ز انرژیا -2

 .کنیم تأمین را زیستمان محیط سالمت -1

 .دهیم رشد کشور در را تصاداق -9

 .دهیم ارائه شهروندان برای زندگی از باالیی کیفیت -4

 

 تعاریفی از فناوری های نوین 

 و روشرها سرازمانها، در کره علمری هرای تئروری یرا و تجربره بر مبتنی سیستماتیک کاربردی دانش گونه هر از عبارتست فناوری:
 ایجراد نحوی به آنها توسعه و بهبود  و رفته کار به خدمات و کاالها به تولید عوامل بدیلت منظور به آالت ماشین تولید و مهارتهای

 کاربرد از هد  و است شدن صنعتی یا محصول تولید برای توانها از ای مجموعه فناوری ملی: سطح در فناوری .نماید رقابتی مزیت

 منرابع از صرحیح بررداری بهرره رزمی، و دفاعی قابلیت عمومی، رفاه رقابتی، توان بردن باال و اقتصادی توسعه به نیل تواند می آن
 ( 2917،و همکاران باشد. )اخوان ... و اجتماعی ساختارهای و روابط فرهنگ، ارتقا  و زیست محیط حفظ طبیعی،

 انجرام تبحرر و طتسل همان فناوری است. تر دیرینه مهندسی از هم و دانش از هم رو، همین از و است انسانی فعالیت یک فناوری
 و تحقیق و نگهداری و تعمیر استفاده، ساخت، طراحی، یعنی .است ها زمینه و سطوح تمامی در کار انجام توانایی فناوری است، کار

 . است شده تشکیل (logia) دانش و علم و (techne) هنر یونانی لغت دو از که تکنولوژی، یعنی فناوری .باشد می غیره و توسعه

 بیران است. به عملی وظایف انجام برای یافته نظام های آگاهی دیگر و علمی معلومات منظم کاربرد معنای به فناوری ای تکنولوژی
 دارد. بشری جوامع توسعه بر بسزایی تأثیر و است انسان تالش به کمک برای ابزاری و دانش عملی کاربرد تر، تکنولوژی ساده

 است. آمده 2 درنمودار فناوری چرخه در کلیدی عوامل
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 فناوری چرخه در کلیدی عوامل : 2 نمودار

 

 

 

 

 

عوامل کلیدی در 

 چرخه

وریفنا   

 دانش

 فرآیند

 نوآوری

 اختراع نوآوری

 خالقیت
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 انواع فن آوری های نوین و مصالح مرتبط با آن

 پل. بتنی های سازه تقویت و مرمت زمینه در -پلها مقاومسازی در آن مشتقات و  FRP کربن فیبر  مصالح بکارگیری - 

 بتن. در مدفون میلگرد خوردگی از لوگیریج جهت مسلح بتن در MCI  مواد از استفاده - 

 و کنترل در مسکونی های مجتمع و ها ساختمان بهینه گرمایشی های سیستم نقش راستا این در، کف از گرمایش های سیستم - 

 .باشد می تامل قابل و مهم انرژی مصر  سازی بهینه

  هوا تصفیه دستگاه - 
 های لوله برق، کننده ذخیره لتیومی های باتری احداث حیاط، در سوختی های پیل تعبیه، سقف روی بر  خورشیدی پنلهای - 

 برای فرد به منحصر های فناوری بسیاری و انرژی اتال  از جلوگیری برای بسیاردقیق کاری عایق، ها سالن کف در داغ آب
و  بمانیان. )کنند سازگار زیست محیط اب کامال را ها ساختمان این است قرار که است امکاناتی جمله از کربن تولید از جلوگیری

 (2932، نژاد محمودی

 سرطوح :ازجملره هرا سراختمان خارجی و داخلی سطوح در ساختمان های پوشش نانو: فناوری های پوشش داخلی و خارجی -
 سرطوح یرنا شروند. در مری اسرتفاده ...و بتونی سیمانی، سرامیکی، کاشی، سنگی، آجری، فوالدی، چوبی، پالستیکی، ای، شیشه

نرانو  که است ذکر به الزم .گیرد می صورت سطح روی ها واکنش آبگریز هستند فوق یا آبدوست فوق عموما که )هوشمند سطوح(

 (2937 هستند. )گالبچی و همکاران، ضرر بی انسان سالمت برای و بوده باکتریال آنتی ساختمان های پوشش

 

 معماری در نانوتکنولوژی کاربردهای

 ساختمانی مصالح در تکنولوژی نانو کاربردهای از نمونه چند معرفی به ساختمانی، صنعت در فناوری این بودن جدید به توجه با

 . پردازیم می

 
 بتن و سیمان

 کره دهد می نشان گرفته انجام تحقیقات .گیرد می قرار استفاده مورد گسترده بطور که باشد می ساختمانی مصالح ترین رایج از یکی بتن

 بهبرود سربب سرلیس نانو :مثال عنوان به .شود می بتن کیفیت افزایش و مکانیکی خواص بهبود باعث نانو مقیاس در ذرات از یریگ بهره

 ضرد و شروندگی تمیرز خرود خاصیت ایجاد سبب تیتانیم اکسید دی از استفاده. دهد می افزایش را بتن استحکام و شود می ذرات تراکم

 (2911 بزرگی، جان(. دهد می بتن به درخشندگی و سفید نگر و شود می بتن گی کننده عفونی

 

 ها پوشش نانو

 ها باکتری نمو و رشد از توانند می ترکیبات این که اند شده باکتریال آنتی خاصیت با ترکیباتی شناسایی به موفق محققان اخیر سالیان در

 استفاده و بهداشتی های سرامیک و کاشی لعاب و مواد در ترکیبات این بکارگیری با که کنند جلوگیری زا بیماری عوامل دیگر و ها قارچ و

 هرا پوشرش نرانو از اسرتفاده مزایرایی مهمتررین. آورد می عمل به ممانعت ها باکتری انتشار از بیمارستانها نظیر عمومی اماکن در آنها از

 افزایش حرارت، انتقال برابر در مقاومت افزایش، ها پوشش این داخل به خوردگی عوامل نفوذ عدم ،مناسب عایق پوشش ایجاد :از عبارتست

 می باشد. شوندگی تمیز خود خاصیت و پوسیدگی و سایش خوردگی، برابر در مقاومت
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 ها شیشه نانو

 هرایکاربرد جمله از ،کرد اشاره نانو فناوری بر مبتنی های شیشه ساخت به توان می ساختمان صنعت در نانو فناوری های کاربرد دیگر از

 شیشه این .دکر اشاره انرژی کننده کنترل های شیشه ،شونده تمیز خود های پوشش به توان می ای شیشه ات تولید با مرتبط نانو فناوری

 مرادون و برنفش ماورا  امواج عبور کاهش سبب انرژی کننده کنترل های شیشه. هستند کنندگی عفونی ضد و لک ضد خاصیت دارای ها

 دیگرر از آترش برابرر در محرافظ شیشره شروند. می ساختمان داخل انرژی رفتن هدر از جلوگیری همچنین و نامریی عبور تنظیم و قرمز

 مری استفاده شیشه های الیه بین در سیلیکا نانو ذرات از شده فشرده و متورم الیه یک از فناوری این در ،باشد می نانو فناوری کاربردهای

 ( 2910 ،و همکاران جعفری پور(. انجامد می آتش برابر در مقاوم کدر و سخت الیه یک تولید به که شود

 

 ساختمان هوشمند

 از آنها در که است، ساختمانهایی جهان در سازی ساختمان آینده به معمار مهندسین از برخی جدید نگرش "هوشمند معماری"

 ساختماهایی دهند. چنین تطبیق بنا خارج و داخل محیطی شرایط با را خود قادرند باشد که شده ها استفاده تکنولوژی آخرین

نشران  العمرل عکرس جروی مختلف شرایط به پاسخ در قادرند شوند، می ساخته زنده موجودات سیستم واکنش از تقلید در که

 دهند. 

 شود:  می شناخته هوشمند معماری بعنوان به ذیل اصلی شرایط داشتن با

 ، خروجی سیستم.اطالعاتی های داده لتحلی و پردازشاین شرایط شامل: ورودی سیستم، 

 : سیستم ورودی -2 

 کنتررل سیسرتم و وارد شرده دریافت اطالعات آنها توسط که باشد تجهیزاتی دارای باید هوشمند ساختمان یک در بخشی هر

 آورد:  بدست مختلف روش چهار از را نظر مورد اطالعات تواند می شوند. سیستم

 موردنیاز های و تصمیم کرده حس را خاص شرایط توانند می که هستند ساختمان یک بهایعص منزله به حسگرها: حسگرها -

 را جمرع سراختمان خرارجی و داخلی اطالعات که هستند ابزارهایی کنند. حسگرها اتخاذ را بنا برونی و درونی شرایط قبال در

 کنند.  می آوری

 شوند:  می تقسیم دسته سه به حسگرها

 راقبتیم و امنیتی . حسگرهای

 هوا  کیفیت تشخیص . حسگرهای

 :هستند قسم سه این های مجموعه زیر بنا بیرون و درون سیستم. حسگرهای نظارتی . حسگرهای

 از جملره بصرری نمرای و رنرگ تغییر های حسگر صوتی، آلودگی حسگرهای نظارتی، حسگرهای خورشیدی، حسگرهای پرتو

 انرواع از تهویره مطبروع نروردهی، بخرش هروا، کنتررل انررژی، بخش رنظی هایی بخش هستند. حسگرهای بیرونی حسگرهای

 هستند. بنا درون حسگرهای

باشرد.  داشرته را آنهرا مجدد بره رجوع و اطالعات بایگانی توانایی باید هوشمندی سیستم مجدد: هر رجوع و اطالعات .  بایگانی

 .دارد عهده بر هوشمند های سیستم در را حافظه نقش اطالعات بایگانی

 کنند. ریزی برنامه آنرا بتوانند خودشان کاربران که باشد گونه ای به باید سیستم دستی: ریزی .  برنامه

 را اطالعاتی و شوند به روز مختلف اجزا  تا می آورد فراهم را امکان این اینترنت به سیستم مختلف بخشهای .  اینترنت: اتصال

 دریافت کنند.  است، شده داده قرار تاینترن روی بر کامپیوتری مختلف شرکت توسط که

 :اطالعاتی های داده تحلیل و پردازش. 1

 بره ها سیستم آن همه در که است جایی ساختمان کنترل شود. مرکز می انجام ساختمان کنترل قسمت در اطالعات پردازش

 آیند.  می در واحد صورت
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  :سیستم خروجی. 9

 کنتررل سیسرتم شوند و پاسخهای می صادر سیستم توسط شده اتخاذ میماتتص مبنای بر که هستند دستورهایی ها خروجی

 کرد: تقسیم دسته دو به را آنها کم دست می توان و می دهند شکل را کننده

 خارجی های ب. پاسخ داخلی های پاسخ الف.

 گیرند. پاسرخ بر می در ار ساختمان داخل با ارتباط در شده اتخاذ اقدامات همه که هستند دستورات از نوعی داخلی پاسخهای

 گیرند. می شکل شده داده پردازش اطالعات مبنای بر که هستند داخلی های پاسخ پیامد خارجی های

 منظرور بره کره شود می اطالق افزارهایی نرم و افزارها مجموعه سخت به ،BMSسامانه مدیریت یکپارچه و هوشمند ساختمان

 (2911)جان بزرگی،  شوند. نصب می ساختمان تیحیا و مهم های قسمت یکپارچه راهبری پایش و

 شود: پیگیری می زیر اهدا  معموالً ها ساختمان در BMS اجرای با

 حوادث. بروز هنگام در ساختمان انرژی، مدیریت مصر  در جویی صرفه و سازی بهینه •

 .ساختمان ساکنان برای مطلوب محیطی ایجاد •

 .تعمیرات و نگهداری به مربوط های هزینه ساختمان، کاهش اجزای کلیه دائمی پایش •

 .عملکرد و مصر  سازی بهینه منظور ساختمان به مختلف اجزای عملکرد از دقیق آماری گیری گزارش •

 اضطرار.  هنگام در مصار  هوشمندانه بندی اولویت •

 تغییر در وجود انعطا  در ساختمان، ایمنی داشته که موجب افزایش ساکنین و مالکین برایاستفاده از این سیستم مزایایی را 

 هزینر  از ترر مراترب بریش بره ای افزوده ارزش ایجاد و ساختمان کالس راحت، ارتقا  و مطبوع محیطی وجود فضاها، کاربری

 هرای کراهش هزینره و انررژی مصرر  در جرویی صررفه جداگانره، طور به از منابع واحد هر مصار  دقیق مقدار ثبت سامانه،

 ساختمان می شود. مفید عمر و اعتماد قابلیت افزایش و خدمات، سرویس کیفیت رفتن باال آن، برای پرداختی

 اپراتروری، کرم هزینره سراختمان، عملکررد نظرارت برر و دور راه از یا مرکزی ، مزایای کنترلتاسیسات مدیران برایهمچنین 

بازبینی را در پی  یهای نیازمند و ها خرابی سریع المنگهداری، اع و تعمیر های هزینه کاهش تاسیساتی، باالی تجهیزات راندمان

 خواهد داشت.

 و مصرر  انررژی کاهش شده، ساختمان هوشمند سیستم نصب و اندازی صر  راه که سرمایه بازگشت در مؤثر عوامل از یکی

روز  یا کارکنان ورحض زمان از غیر هایی ساعت در های اداری ساختمان مثال سیستم عنوان است. به هزینه کاهش آن متعاقب

 اسرت، مطلروب سراختمان بیررون دمرای شود و زمانی کره مصر  تنظیم میزان حداقل حالت در یا خاموش تواند می تعطیل

 درصرد 20 بیش از انرژی مصر  ساختمان، هوشمند سیستم از استفاده صورت شود. در خاموش و سرمایش گرمایش سیستم

 (2911است. )جان بزرگی،  سیستم متفاوت لفمخت های بخش در مقدار یابد، این می کاهش
 

 هوشمند ساختمان مهم مزایای

 آورد.  می ارمغان به خود ساکنین برای راحتی بیشتر اتوماسیون، از استفاده با هوشمند : ساختمانراحتی. 

 بیشتر یا خرابی وقوع از یشگیریپ در بسزایی سهم می تواند که می کند اخطارهایی اعالم سوزی، آتش جمله از بحرانی شرایط : درایمنی. 

 کند.  ایفا آن شدن

 شود. می محیط پذیری انعطا  باعث عملکردی، چند ابزار و فضاها، امکانات از منظوره چند استفاده : امکانپذیری انعطا . 

 مختلرف در ساعات ها قاتا دمای بهینه ریزی برنامه و شخص حضور به تهویه سیستم و نور کردن : وابستهانرژی مصر  در جویی صرفه. 

 جویی صرفه سبب پرده، اتوماتیک کنترل توسط تابستان در ساختمان داخل به آفتاب مستقیم نور تابش از جلوگیری و همچنین روز شبانه

 .شود می سرمایشی های دستگاه برای الکتریکی مصر  انرژی در
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 استفاده معماری طراحی عرصه در الگوهای طبیعت از که است بوده این بر معمار مهندسین از بسیاری : سعینوین مهندسی هنر نمایش. 

 هنر در موجودات، ویژگی این از که بود خواهد جذاب بسیار است. لذا طبیعت، هوشمندی زنده موجودات خصوصیات مهمترین نمایند. از

 محریط بره نسربت و پردازش نمروده را آمده بدست ت اطالعا و کرده حس را محیطی رویدادهای مصالح هوشمند جست. بهره مهندسی

 و فوریرت پرذیری، هستند. انطباق محیط به پاسخگویی سریع جهت در ذاتی توانایی دارای دیگر دهند. بعبارتی می نشان مناسب واکنش

 مری یزمتمرا سرنتی مصالح سایر از را مصالح این که دانست هوشمند مصالح و خواص ها ویژگی مهمترین از می توان را اندازی بکار خود

 (2913کند. )امامقلی، 

 ویژگری هوشرمند غیرر مصالح یعنی اول گروه کنیم، بندی طبقه هوشمند و هوشمند نیمه غیرهوشمند، مصالح گروه سه به را مصالح اگر

 تغییرر دکیان زمان مدت یا بار یک برای را خود فرم و شکل محیطی تاثیرات به پاسخ در قادرند تنها هوشمندها نیمه ندارند، را باال خاص

 (2911. )گرجی مهابانی و حاج ابوطالبی، بود خواهد برگشت قابل و تکرارپذیر تغییرات این هوشمند مصالح در اما دهند

 به پاسخ جهت در غیره و بصری گرمایی، الکتریکی، مکانیکی، خصوصیات شیمیایی، یا رنگی خاصیت در تغییر دستخوش هوشمند مصالح

 قرانون اول مطرابق جدیرد انررژی تولیرد بررای انررژی از دیگری فرم به را ورودی شوند و انرژی خود می اطرا  محیطی شرایط تغییرات

 اجازه مصالح، اضافی اجزای کاهش یا شوند. همچنین حذ  می خوانده« اول  قانون مصالح» عنوان  با رو همین از .دهند می ترمودینامیک

 (2913د. )امامقلی، کن می فراهم آن را فعال قسمت اندازه شدن کوچکتر

 

 در ساختمان پایداری ارزیابی برای ها استراتژی

 سرامانه که دارد وجود جهان نقاط اقصی در ساختمان پایداری سنجش برای متعددی های بندی رتبه و ارزیابی های شیوه امروزه
 سامانه سیستم پرکاربردترین و مهمترین معرفی به ذیل در باشد که می جمله آن از PEARL و LEED ، BREEAM :مانند هایی

 .است شده پرداخته  LEED امتیازی

   LEED امتیازی سیستم

 اسرت. در یافته آمریکا گسترش سبز ساختمان انجمن وسیله که به باشد می محیطی طراحی و در انرژی مدیریت معنای به  LEED گواهی
 بره عنروان لیرد گواهینامره از کره گرفت. هرچند قرار استفاده مورد بزس ساختمانهای ارزیابی برای لید گواهینامه ویرایش اولین 2331 سال

 طراحری در سرنجش بررای معیراری عنوان به آنرا جهانی جامعه اما می برند نام سبز ساختمانهای ارزیابی برای متحده ایاالت ملی استاندارد
 .اند پذیرفته را هستند درقبال محیط سبز عملکرد مدعی که ساختمانهایی از برداری بهره ساخت و

 بررای لید گواهی اخذ به موفق می کنند رعایت را ذیل موارد که ساختمانهایی و می دهد طریق زیر ارائه های محیط زیستی سرفصل درلید  
یردار، از: سرایت پا عبارتند امتیاز حداکثر اصلی شوند. شاخصه های می بندی رتبه شده کسب امتیاز به توجه با و سبز می شوند ساختمانهای

معرفی شده  (1جدول )می باشند که در ای منطقه های اولویت طراحی، در نوآوری ساختمان، داخل مصالح، کیفیت هوای انرژی، آب، کارایی

  (2931 پورمختار، و اند. )نوائی
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 LEED لیست گواهینامه چک :1جدول

 
 

 روش تحقیق 

ی آن پیش بینی شده است در زمره تحقیقات کاربردی است. در این پژوهش این پژوهش بنا به ماهیت، موضوع و اهدافی که برا

از طریق مطالعه برای گردآوری اطالعات استفاده خواهد شد، بنابراین روش گردآوری اطالعات کتابخانره ای مری باشرد و بررای 

نشریات تخصصری و اینترنرت ( و جمع آوری داده ها و اطالعات از دو روش کتابخانه ای ) شامل طیف وسیعی از کتب، مقاالت، 

 برا و کتابخانه ای کره میدانی اطالعات آوری جمع از میدانی ) شامل اسناد و مدارک و اساتید اهل فن ( استفاده شده است. پس

 .شد خواهد تحقیق اطالعات تحلیل به اقدامو سپس  شد خواهد بررسی تکمیل و مطالعه از استفاده
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  نتیجه گیریو بحث 

 شرود. از پرداختره معمراری فضراهای کیفیرت بهبود در نو روش ها و فناوری تاثیر بررسی به که بوده آن بر سعی مقاله این در

 بنا، عمر و افزایش تقویت ناپذیر، تجدید منابع از استفاده کاهش و انرژی مصر  در جویی صرفه پایدار معماری هد  که آنجایی

 های روش نانو تکنولوژی پیشرفت امروزه اینکه به توجه با و میباشد ها هزینه کاهش نیز و محیطی زیست های آلودگی کاهش

 موثر گامی لذا باعث میشود، نیز را کمتری انرژی صر  و میکند مهیا بهتر دوام و کیفیت و کمتر هزینه با را اشیا ساخت جدید

مصرر   سازی بهینه در که نقشی بر عالوه اختمان،س هوشمند سیستمهمچنین  میباشد. پایدار توسعه اهدا  پیشبرد راستای در

 مناسب حلی راه امروزی، مدرن و پرمشغله زندگی در که امیدوار بود توان می و آورد می ارمغان به نیز را رفاه و آسایش دارد، انرژی
 باشد. روزانه امور به بخشیدن سرعت و بیشتر راحتی جهت ایجاد

 و فرهنگی اقلیمی، ویژگیهای با  و یی می باشدپویا معماری ا روش ها و فن آوری های نوین،پایدار همراه ب معماری از آنجایی که
برا کسرب توانمنردی در در جهت رسیدن به معماری کمال گررا و نروین،  بنابراین باشدمی سازگار و هماهنگ منطقه هر طبیعت

فرآیند انتقال و بهره مندی از مزایای آن بایرد  سطح مهندسی طراحی تنها به کسب فناوری نائل شده ایم و برای تکمیل نمودن

تنها با وارد شدن به مراحل تحقیقات است که امکان جذب و توسعه فنراوری بره  و در سطوح باالتر از مهندسی طراحی وارد شد

 را به سوی طراحی پایدار و هوشمندانه سوق دهیم. معماری در نتیجه می توانیم معنای واقعی فراهم می شود
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