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 چکیده
تنها وارد زمینه تکنولوزی برتر شده، بلکه می تواند با نام معماری پایدار در ه امروزه معماری می تواند ن

ی برتر جهان همچون نانو تکنولوزی که توانایی ساخت وکنترل ماده در ابعاد نانو متری ژزمینه تکنولو

چرا در مقیاس نانو ابعاد ماده در  داردت ،اندازه ذرات در نانو تکنولوژی بسیار اهمیّرا وارد شود است

.برای این منظور معمار سنّتی قادر به تبدیل شدن به معماری هستندخصوصیات بسیار تاثیر گذار 

یکی از مهمترین چالش های صنایع گوناگون از جمله صنایع  هوشمند می باشد.پوشش های هوشمند

اخته شده و برای این منظور استفاده از پوشش ساختمان می باشد،پوشش های هوشمند از فناوری نانو س

های هوشمند مواد مقاوم تر،افزایش ضخامت پوشش در مقابل خردگی است، پوشش های هوشمند در 

معماری قادر خود ترمیم شونده داشته، عمرقطعات ساختمان را افزایش می دهند، مصالح نانو کامپوزیت 

کی، مقاوم در برابر شعله آتش و عوامل شیمیایی است و خاک رس قادر به بهبود بخشیدن به خواص مکانی

کاهش عبور گاز های مختلف اکسیژن، بخارآب و دی اکسید کربن می باشد که در نتیجه از نظر بهداشت 

  هستند بوده و این کامپوزیت از نظر اپتیکی کامالّ شفاف و بی رنگ نساختمان ایم
 

 نانو کامپوزیت, آیروژل، نانو کامپوزیت ,  نانو واژگان كلیدی: 
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 مقدمه

اخت ساز همچنین به دلیل کمبود مصالح و منابع مصرفی و تقاضا برای استفاده از با گسترش روز افزون جمعیّت و میزان س

مصالح هوشمندو نوین بیشتر شده است.امروزه برای این منظور تالش در جهت پیدا کردن راه حل هایی برای اصالح کیفیّت و 

 افزایش مصرف مادّه خام و انرژی باعث بوجود آمدن مصالح هوشمند شده است
 

 ای هوشمند حسگر سایشپوشش ه

  

ساز و همینطور یک عایق در بین قطعات و عایق حررارتی استفاده می شود،اصطکاک این قطعه یا  های به عنوان روان پوشش

 پوشش به نحوی باالست که در قطعات جت نیز استفاده می شود.

ن یپوشش ها انجام شد و  در نتیجه ا به منظور تعیین عمر سایش پوشش ها در حین عملیات تالش برای هوشمند ساختن این

،در نتیجه ضخامت پوشش الیه ای مجزایی قرار داده شد می شوندپوشش به جای یک الیه بودن به چند الیه هوشمند تبدیل 

تا نیروی اولیه به الیه های مجزایی وارد شود.این پوشش ها دارای الیه های حسگر لومیسناس هستند که در اثر برانگیخته 

 سط لیزر پرتوافکنی می نمایند. شدن تو

یکی از الیه های در حسگر وسط ضخامت پوشش ودیگری در فصل مشترک بین پوشش های قطعه کار گذاشته می شود. به 

این ترتیب میزان تشخیص سایش و تعیین عمر سایش باقی مانده شدت طیف ساطع شده خواهد بود زمانیکه الیه باالیی 

 جود آید و سایش بیشتر باشد،نور از صفحه لومینساس بیشتر ساطع خواهد شد.حسگر وپوشش فشار زیاد به و

این ماده می تواند در زمینه ای معماری قابلیت هوشمندی خواهد داشت در این زمینه می تواند ضعف های که در معماری و 

  .را نشان داد این ماده ( می توان به نوع عملکرد1-1مصالح وجود دارد را می توان نشان داد، در شکل )

 

 

 
 (1-1شکل )

 

 نانو پوشش ها

 

امروزه مصالحی که ما می توانیم در ساختمان و معماری ببینیم. عبارت اند از سنگ،چوب و ... می باشد حال باید معماری در 

ت در برابر حرارت زمینه هوشمند سازی و پوشش های هوشمندی سازی استفاده می شود. ایجاد پوشش ها برای افزایش مقاوم

ل را استفاده او افزایش مقاومت در برابر خوردگی واز همه مهمتر خواص خود تمیز شونده و مصالح یا پوشش های آنتی باکتری

 کند. 
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 نانو ضد آب كننده ها

 

 جذب آب در ساختمان و مصالح باعث به وجود آمدن خسارت های جبران ناپذیری خواهد شد. شوره زده گی و طبله کردن

دیوار و پوسته شدن رنگ ها، وهمینطور ایجاد کپک ها و قارچ ها یکی از مشکالتی است که امروزه دامن گیر ساختمان شده 

است. برای این منظور استفاده از نانو پوشش ها برای ضد شوره زدن مصالح و ... می تواند مشکالت را به حداقل رساند استفاده 

 برای حفظ محیط زیست در این زمینه باید ساختمانی سبز در کنار مصالح سبز باشد.از ساختمان های سبز در این زمینه 

 

 نانو كامپوزیت های خاک رس

 

از مزایای استفاده از نانو کامپوزیت های خاک رس برای بهبود بخشیدن خواص مکانیکی مصالح و همینطور افزایش سختی 

عوامل شیمیایی یکی از مهمترین وظایف نانو کامپوزیت های خاک  بدون کاهش میزان شکل پذیری و مقاومت در برابر گرما و

رس برای پوشش های هوشمند می باشد، با این ماده ساختمان قادر به مقاومت و همینطور عایق بسیار خوبی در مقابل آتش 

د. عملکرد عایق این استفاده کر (clay)سوزی ساختمان باشد، می توان این ماده را کهبه عنوان خاک رس یا همان نانو رس  

ماده به گونه ای است که قادر است مانع از عبور گاز های اکسیژن، بخارآب و غیره به داخل ساختمان و بالعکس باشد، در سال 

های اخیر پیشرفت های علوم نو مانند نانو تکنولوژی که می توان گفت که یک انقالب نوظهور است با این روش می توان 

ی بر محیط زیست(( نانو تکنولوژی یک تحولی عظیم در تمامی صنعت های امروزه می باشد، به طور کلی گفت))تاثیر تکنولوژ

 فناوری نانو

 بودن یک کارامد بسیار مهم و حائز اهمیت در صنعت است یکی از دالیل بسیار مهم نانو حفظ محیط زیست در کنار اقتصادی

 مصالح می باشد

 بر خورد انسان با طبیعت

سان با طبیعت و بالعکس یکی از مطالب روز جهانی است، می توان گفت با صنعتی شدن زندگی انسان ها، انسان ها از ارتباط ان

 طبیعت فاصله گرفته اند و برای این منظور می توان گفت طبیعت توسط انسان در حال نابودی است 

 تقسیم شده است می توان گفت رابطه انسان در زمینه تمدن و تکامل آن  به چهار دسته کلی

اجتماعات بدوی هم زیستی مصالحت آمیزی با طبیعت داشت که می توان گغت طبیعت یک نیاز اساسی برای :دسته اول

 زندگی دسته اول اجتماعات بشری بود تا جایی که انسان، باد ، خورشید و باران و غیره می پرستید. 

ن معروف است، انسان توانست بیشتر به طبیعت مسلط باشد و اولین در این دوران که به دوران اولیه تکامل انسا :دسته دوم

 آغاز فعالیت کشاورزی بود که در این دوران توانست با شناخت مواد طبیعت برای خود زیست بوم بسازد )ساختمان(

ل می توان این مرحله را می توان یکی از مراحل های پیشرفت بشری و صنعتی که باعث تخریب طبیعت شد. در ک :دسته سوم

 گفت انسان مانند سرباز با طبیعت جنگید و فاتح این جنگ شد و امروزه ما آلودگی و مضرات این رفتار انسانی را می بینیم.

در این مرحله به عبارتی یک مرحله ایی نهایی است که به زمان حال و آینده نگاه می کند، در این مرحله باید  :دسته چهارم

 طبیعت و بازگشت به زیست بوم باید تالش کند.   انسان مسئولیت در برابر

 جهانی حركت به سوی ساخت و ساز

امروزه با افزایش جمعیت نیاز به مسکن بیشتر شده است. بر اساس آمار پایگاه اطالع رسانی شهر سازی و معماری مساحت 

از عرصه های آبی اعم از رودخانه ها، دریاچه ها و ... را به خود اختصاص  2/1ساختمان هایی که روی کره خاکی است حدودًا 

رزی توسط ساختمان خشک و نابود می شوند که در کنار ساختمان ها کارخانه های زمین های کشاو 4/1داده است.  و بیش از 
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جدید احداث می شود و موسوم به مصالح ساختمان را تولید می کنند و در کل می توان گفت نابودی طبیعت به سر آنجام می 

اهیم با همین سرعت سرسام آوری که رسد و زندگی کردن نیز در این کره خاکی زندگی غیر ممکن خواهد بود. چنانچه اگر بخو

تاکنون حرکت می کردیم به راه خود ادامه دهیم تا چند سال آینده دیگر زمین تحمل هیچ انسانی را نخواهد داشت چرا که 

 منابع محدود به طور کامل تمام شده و اثری از جنگل ها و اقیانوس های زیبا باقی نخواهد ماند.

 دو تاثیر اصلی بر روی زمین داشته باشد كه عبارتند از :ساختمان سازی می تواند در كل 

 تاثیر برداشت مصالح از طبیعت

 تاثیر مصالح بر انرژی طبیعت

امروزه انرژی یکی از معظالتی است که در بخش سیستم دولتی و زندگی ما تاثیر داشته است برای این منظور با معماری بتواند 

 این مواد عایق بوده تا از اتالف انرژی جلوگیری کند.با استفاده از مواد هوشمند در مقابل 

 ایروژل 

ایروژل یکی از انواع مواد متخلخل سفتی است که در آن از اجزای مایع ژل به گاز جایگزین شده است  در مقابل مصالح های 

 که امروزه در ساختمان سازی استفاده می شود، عایق بودن ایروژل بسیار باالست 

 مانی آیروژلكاربرد های ساخت

آیروژل کاربرد های وسیعی در بخش صنعت ساختمان سازی دارد مثال های کاربردی که در بخش ساختمان می توان زد 

استفاده در سقف، نما های خارجی، پنجره ها و دیواره می باشد. این مواد همینطور در عایق صوتی و تاخیر انداختن آتش نیز 

می توانیم برای مرمت سازی ساختمان های قدیمی و آثار تاریخی از این ماده استفاده کاربرد دارد و حتی در بخش معماری 

 ( انواع ساختمان های که با آیروژل عایق کاری شده است نمایش داده شده است1-5کنیم شکل )

 

 
 (1-2شکل )
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 (1-2شکل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (1-2شکل )

 

 پنجره  كاربرد آیروژل در بخش سقف ها و نما های خارجی و
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(  کاربرد ها و شرایط فیزیکی 4(و)3ایروژل سیلیسی علی رقم قیمت پایین آن بهترین آیروژل در ساختمان می باشد. در شکل) 

 ماده نشان داده شده است.

 
 (1-3شکل )

 
 (1-4شکل)

 

. و برای این منظور می باشد (w/mk 0/013_~)مواد آیروژل هدایت گر حرارتی بسیار پایینی نسبت به مواد دیگر دارند که

 ( عملکرد عایق بودن آیروژل را نشان می دهد.1-2می توان از این مصالح استفاده کرد شکل )
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 (1-2شکل )

 

معماری پایدار در زمنیه های گوناگون انرژی تالش می کند که بتواند در اهداف گوناگون محیط زیست خود را حفظ کند حفظ 

ی از محیط زیست برای آیندگان و در کل ایجاد یک اقتصاد سبز و پایدار برای اجتماع چرا انرژی در ساختمان، احیاء و نگهدار

که انرژی های فسیلی که امروزه در کشورها استفاده می شود در حال اتمام است و بعد از کشاورزی ساختمان سازی دومین 

 ن سازی با تکنولوژی ها برتر نیازمند استاقتصاد کشور می باشد برای این منظور استفاده از مصالح هوشمند در ساختما

 

  گیریبحث و نتیجه

 
استفاده از فناوری های چون نانو تکنولوژی در ساختمان سازی باعث می شود تا کشور به یک مسیر جدیدی از انقالب صنعتی 

باایجاد و وارد کردن ساختمان سازی یک مسیر جدید به خود گرفت حال باید  18پیش برود چراکه با انقالب صنعتی در قرن 

فناوری های جدید یک انقالبی جدید را در صنعت ساختمان سازی و عصرحاضر رقم زد در نتیجه معماری پایدار می تواند در 

 این زمنیه نقش بسزایی را ایفاء کند مصالح هوشمند آیروژل جز کوچکی از اهداف معماری پایدار می باشد
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 منابع 

 
 f.ram@npc-rt.irانگیس رام شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی )مقاله پوشش های هوشمند فر

بیگدلی، علی، علی پیشرو خاطره )) فن آوری نانو و پوشش های نانو ساختار بهترین راه حل برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان (( 

 .1388، تابستان 58فصل نامه پوشش های سطحی شماره 

 .1388ستاد ویژه توسعه فن آوری نانو، )) فن آوری نانو و صنعت ساختمان(( مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن 

 1382، آذر 155، ماهنامه فنآوری نانو، شماره »مروری بر کاربردهای فنآوری نانو در صنعت ساخت و ساز«سلطانی، مریم، 

  .www: IrChe. com ، وب سایت مهندسان شیمی ایران»آن در صنعت آبفنآوری نانو و برخی کاربردهای «بنیطبا و همکاران، 

. Elvin George  ،113، ماهنامه فنآوری نانو، شماره »نانو در ساختمانسازی کاربرد و ریسکهای فنآوری«ترجمه ابراهیم عنایتی ،

 "(،1322بخش آموزش علمی، فنی وحرفه ای یونسکو) .1382اسفند 

مبانی محیط زیست  "(،1322خالدی، شهریار)، شهریور 12برومند، انتشارات  ، ترجمۀ: فیروزه"یستآموزش بین المللی محیط ز

 انتشارات شهرآب ") و ایران )عمومی

پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست ، واحدعلوم و تحقیقات دانشگاه  -علمی ، فصلنامۀ"مقالۀ نمای سبز "( ،1384شرقی، علی )

 52 ۀارشم1384آزاداسالمی، پائیز 

 نوشتار سبزینگی"(، 1385فصلنامۀ فرهنگ و معماری)Archinect .com انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی ومعماری ایران

 (،دفتر پژوهش های فرهنگی، گروه معماری و شهرسازی152و158، )صفحات 13 ٔەشمار"بر بام های توکیو 

،ترجمۀ رضا روحانی، گروه (" ( air fresh grow to Howبکاریم )عنوان اصلی  همعماری سبز: هوای پاکیز "(،1384ب.س.و لورتون )

 پیشنهاد پانل ابداعی با بتن اکرلیکی در راستای زیباسازی ساختمان ها. مهندسین مشاور ره شهر

یدار. همایش معماری پا ــی تاثیر فناوری نانو در معماریررسب دومین همایش معماری داخلی و دکوراسیون، مؤسسه آموزش عالی دانش

 .پایدار و توسعه شهری

، بررســی و تحلیل چگونگی بهرهگیــری ازفناوری نانو (1325)پســند، ابوالفضــل (2عابدینــی، فیض اهلل. اســدپور، فائزه و عاقل  
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