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 معماری پایدار بارویکرد نوین و هوشمند در کاهش مصرف انرژیمصالح تاثیر 

     
 1سجاد عباسی

     واحد تبریزمعماری دانشگاه آزاد  مهندسی دانشجوی کارشناسی ارشد.1

 2سعیده صادقپور

 ارشد تکنولوژی معماری  کارشناس .2

 3ناصر انتظار ریحانی

 چمران اهر شهید مدرس دانشکده ، تکنولوژی معماری  ارشد کارشناس .3
 

 

 

 

   

 

 چکیده 
برای ایجاد ساخت و ساز درست و حفظ محیط زیست مصالح به کاررفته در ساختمان ها نقش بسزایی دارد انتخاب مصالح ساختمانی پایدار و    

ا این مصالح باعث کاهش مصرف سوخت در جهت ی کند زیرتامین ممناسب باعث کاهش مصرف انرژی می شود و سالمتی بیشتر محیط زیست را 

می شود و این امر باعث کاهش نشر االینده های هوا و گازهای گلخانه ای می شود همچنین استفاده از منابع طبیعی کاهش می گرمایش ساختمان ها 

مصالح سبز دوستدار  .یابد و جامعه به سوی معیارهای پایداری نزدیک می شود. استفاده از مصالح مناسب باعث رسیدن به یک معماری پایدار می شود

کاهش آسیب آن بر روی   هانباشند. هدف از کاربرد این مصالح در ساختمال تجزیه به صورت زیستی، تجدیدپذیر و قابل بازیافت میمحیط زیست، قاب

تولید مصالح ی ستاژی در راتکنولوره ی بادوگرفتن ربکا، بناهای همگون با طبیعتست یافتن به ی دمهزالمحیط و منابع انرژی و طبیعت است. 

مصالحی ی گیرربکای معنا ین بهده و اپیش بر ژینراجهت مدیریت هوشمند ن را درساختما یک ژکولور افتارست که انوینی ی هالمتریاو هوشمند 

که موجب کاهش ی مصالح هوشمندی از گیرهبهرژی نراخایر ذ با توجه بهکاهش. هددمحیطی تطبیق ات با تغییرد را ست که به بهترین شکل خوا

مصالح ار و پایدری مفاهیم معمان بیا بها بتدا مقالهین درا . ستزی اسان ساختمای عرصهوری درضرت مااقداجمله از ند شون ساختماژی در نرف امصر

 دشو ئه میارا ین مصالحده از استفاابا ار، پایدری معمااف هدابه ن سیدرجهت راهایی رهکا، راسپس با معرفی مصالح هوشمند جدیدوخته داهوشمند پر
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  همقدم

آوری و در نهایت اثری است که بتواند تمامی ابعاد زندگی ، همگی ارائه طرح، فن، طراحان، مهندسان و سازندگانهدف معماران     

، های محیطینگری گسترش یافته است و جنبهمساله بحران انرژی این کلاخیر با پیدایش  هایبشری را پوشش دهد و در دهه

خود را با امکانات و  اقتصادی و تاریخی را نیز مد نظر قرارداده است. یقینا اگر اثری بتواند در هر لحظه با توجه به نیازها

تواند با بهترین بازده در این حالت، اثر می شود.های درگیر برآورده میها هماهنگ سازد، هدف آرمانی بسیاری از رشتهمحدودیت

ناپذیر، به پدید آمدن هایی برای کاهش مصرف انرژی و آب و وابستگی به منابع تجدیدحلاقتصادی به صورت بهینه عمل کند. راه

چرا که  ،های ساختمانی بسیار ضروری استنماید. این موضوع خصوصا در مورد معماری و رشتهجهانی پایدار نیزکمک می

 روند. ، مصرف انرژی و مصرف مصالح خام در سراسر جهان به شمار میایها عامل تقریبا نیمی از انتشار گازهای گلخانهساختمان

های اولیه خود انجام از بدو تاریخ تاکنون بشر همواره ابتکاراتی در جهت سازماندهی محیط زیست اطراف خود برای رسیدن به نیاز

ه دنبال خلق محیطی قابل زیست برای دستیابی به نیازهای فیزیکی و روحی خود بوده است. امروزه نیز با استفاده از داده است. او ب

باشند، مشاهده کننده می، آلوده، پرهزینه و از لحاظ زیست محیطیمصالح جدید و کلیه امکانات تکنولوژیکی که از نظر اقتصادی

مش فراهم نگردیده که امروزه با روی کار آمدن معماری پایدار سعی بر حل این مشکالت شود که در مواردی آن آسایش و آرامی

 است.

در عصر حاضر نقش پر اهمیت معماری پایدار با معماری سبز در به کار بردن مصالح نوین پلیمری که با فناوری هوشمند و نانو 

ی منابع تجدیدناپذیر در زمین حائز اهمیت است. معماری پایدار پذیر به جابرداری از منابع تجدیدشوند با رویکرد بهرهتهیه می

رود. العمل منطقی در برابر مسائل و مشکالت به وجود آمده عصر صنعت به شمار میاستفاده از مصالح سبز و قابل بازیافت عکس

 دهد مصالح هستند.کل میکنند در واقع آنچه که ماهیت یک بنا را شمصالح ساختمانی نقش مهمی را در پایداری ایفا می

امروزه با توسعه فنون در زمینه های مصالح و روش های ساخت ،بناهایی با کارایی باالتر،صرفه اقتصادی بهتر و همچنین سازگار با 

به جامعه معماری و "مصالح هوشمند"محیط زیست ساخته شده اند و پیشترفت تکنولوژی منجر به ارئه مصالح نوینی تحت عنوان

وار خاصی تشکیل شده اند که محیط پیرامونشان را درک کرده و نسبت به آن واکنش نشان مهندسی شده است.این مصالح از م

 باو یابد  می تغییر مغناطیسی اتتاثیرو  طوبترمیدهند و خصوصیات آنها بصورت معنا داریتحت تاثیرعوامل خارحیاز قبیل نور،دما 

 شوند.ارپاید ریمعما افهدا به نسیدو ر ژینرا فمصر زیسا بهینه به منجر ننداتو می هایی یژگیو چنین دجوو

موجب انقالبی در عرصه یط محیطی اشر هرچه بیشتربا همچنینتطبیقو هامفرو هادعملکریتوسعهدرپتانسل باالی مصاح هوشمند 

و  ازهندو ا نگر که دبو هنداخو درقا هیندآ» معماری حال حاضر شده است، به گونه ای که حتی به گفته معمار آلمانی آکسل ریتر:

دهند.معماران آینده قادر به طراحی ساختمان هایی خواهند بود که هندسه آن ها  تغییر نمواپیر محیط با دلتبارا در  دخو شکل

 «.مطابق با وزن انسان هایی که درون ساختمان هستند تغییر یابند

جویی هر چه بیشتر صرفه  نمکااهمچنین  وتعامل باشند دریست زهاییکهبه بهترین شکل با محیطنحیساختمااجهت طرروینازا

 در انرژی را فراهم کنند،شناخت و پی بردن به مشخصه های مصالح هوشمند و کاربرد آنها امری اجتناب ناپذیر است.

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

178 

 

 تعریف توسعه پایدار

استفاده قرار گرفته است، متاسفانه تاکنون تعریف جامعی از توسعه پایدار ارائه نشده است. تعریفی که بیش از همه مورد      

های آینده های نسلای که بتواند نیازهای کنونی را بدون از دست دادن تواناییآن نوع توسعه»تعریف کمیسیون براند تلند است: 

لیکن این تعریف از سه جهت مورد انتقاد قرار گرفته است. یکی از جهت انسان محوری و «. در تامین نیازهایشان تامین کند

 های عملی و اجرایی جهت تحقق آن.حلبه خاطر مشکل تعریف کردن نیازها و باالخره به خاطر عدم ارائه راه دیگری

ارائه شده است بهبود کیفیت زندگی انسان در  1991تعریف دیگر که توسط اتحادیه جهانی حفاظت محیط زیست در سال 

 است.چهارچوب ظرفیت برد اکوسیستم حامی را مورد تاکید قرار داده 

 گرا اکتفا کرد:شاید بتوان به تعریفی نسبتاً ساده و فرآیند

 «.های اکولوژیکی را در بلند مدت بهبود بخشدای است که سالمت انسان و نظامتوسعه پایدار آن نوع توسعه»
  

 

 توسعه پایدار ، معماری پایدار و صنعت ساختمان

های انجام شده، حدود بینیای نو مطرح است. طبق پیشه عنوان پدیدهتوسعه و معماری پایدار در صنعت ساختمان سازی، ب    

از جمعیت کره زمین تمایل دارند در شهرها زندگی کنند. لذا منابع طبیعی باید به شکلی استفاده شود تا برای تامین امکانات  75%

های اقتصادی در  ترین نمودهای فعالیتزرگمورد نیاز روند پایداری خود را حفظ نماید. از سوی دیگر معماری آشکارا یکی از ب

های مسکونی بیشتری نیاز خواهد  های اداری و ساختمان ها، ساختمانیک کشور است. توسعه اقتصادی یک کشور به کارخانه

تر با ای بزرگداشت. برای یک خانواده، رشد درآمدهای مالی به یک نوع کشش و خواسته برای تصاحب و تملک و داشتن خانه

تر تر در فضاهای داخلی خانه، باغ یا حیاط بزرگتر، ایجاد شرایط دمایی راحتمصالح ساختمانی، مبلمان و وسایل خانگی گران

 شود.منجر می

 اصول طراحی پایدار

 طور کلی اهداف طراحی پایدار در چارچوب توسعه پایدار، بر حفاظت همزمان از محیط طبیعی و محیط انسان ساخت تاکیدبه    

 گانه طراحی پایدار از دیدگاه فنی معرفی نمود:توان سه اصل زیر را به عنوان اصول سهدارد. براساس آراء نظریه پردازان، اجماالً می

ها، اماکن، زیرساختارها و شبکه معابر موجود از طریق منطبق نمودن آنها با شرایط : اولویت بخشیدن به بازیافت ساختماناصل اول

 شود. میهای شهری موجود تاکید ویژه د. در واقع در طراحی شهری پایدار بر حفاظت و بهسازی ابنیه و بافتو نیازهای جدی

رو هرگونه مصالح جدید وحش را دارد. از این: طراحی پایدار دغدغه حفاظت از منابع طبیعی، منظر طبیعی زمین و حیات اصل دوم

 حاصل از جنگلداری صحیح و اصولی، بدست آمده باشد. ساختمانی الزم است از منابع پایدار، نظیر چوب

: طراحی شهری پایدار در توسعه نواحی شهری جدید )نظیر احداث شهرها و محالت جدید( دغدغه کاستن از میزان اصل سوم

مناسب  های ساختمانی مناسب، توزیع فضاییبندی شهری صحیح، گونهمصرف انرژی را دارد. این هدف از طریق کاربرد استخوان

تر جویی در مصرف انرژی از طریق ایجاد ارتباطات نزدیکشود. به عبارت دیگر صرفهها و استفاده از تراکم بهینه پیگیری میکاربری

 گردد.پذیر میها از نظر بازدهی مصرف انرژی امکانهای مختلف شهری و همچنین از طریق کنترل طرح ساختمانبین کاربری

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

179 

 

دیدگاه محیطی قرابت نزدیکی دارد، توجه ما را به اکولوژی )طبیعی و مصنوع( واقع بر بستر سایت و اینکه شاخصۀ فنی نیز که با 

وری را موجب گردند و دیدگاه نوین بازیافت فرا های ساخت و ساز نوین در استفاده از حداقل مصالح با حداکثر بهره سیستم

 خواند.می

های محیطی  ی محیطی در بخش ساختمان، مهندسان معمار باید در خصوص موضوعنتیجه آنکه به منظور دست یافتن به پایدار

ای خود تعلیم دیده باشند. برای دانشکده معماری الزم است که آگاهی و دانش محیطی را به های حرفه در حین آموزش

های مختلف آشنا سازد و یطتربیت نماید، دانشجویان را با اخالق مح دانشجویان آموزش دهد و آنان را برای طراحی محیطی

 مهارت و طراحی پایدار دانش محوری آنان را باال برده و توسعه بخشد.

نگرانه در تعادل باشد و تمام سه اصل زیر را بطور کامل اجرا نماید ـ به منظور باال بردن پایداری محیطی، ساختمان باید از نظر کلی

برداری و نگهداری )تعمیر و نگهداری( و  ه حیات ـ در طراحی، ساخت، بهرهطراحی پایدار، اقتصادی کردن منابع و طراحی چرخ

گردد. این بازیافت و استفاده مجدد از منابع معماری. این اصول چارچوب مفهومی برای طراحی معماری پایدار را شامل می

هایی به آنها  حلاینکه یک مجموعه راه های بهتری باشند تا حلچارچوب برای این است که به طراحان کمک نماید تا به دنبال راه

 داده شده باشد.

 ضرورت معماری پایدار

نقش بامها و دیوارهای سبز در رسیدن به طراحی پایدار بامهای سبز پایدار و سالم و ایجاد کننده منظر بام هستند که یکی از       

)باغهای عمودی( نیز یکی از سیستم پوششی جاندار با  باشند. دیوارهای سبزعناصر طراحی پایدار در طراحی اکولوژی امروز می

کنند. این دیوارها از های گیاهی مختلف روی سطح نمای ساختمان رشد میباشند که در آن گونهفوایدی نظیر بامهای سبز می

ار باد محافظت های فرا بنفش باران و فشنمایند و و از ساختمان در برابر اشعهپخش شدن گرد و خاک در هوا جلو گیری می

توان با طراحی در کنار طبیعت به جای مقابله با آن گیری از راهکارهایی چون بامها و دیوارهای سبز میکنند. بنا بر این با بهرهمی

رساند به پایداری هر چه بیشتر معماری و شهر سازی معاصر و رشد و توسعه با اطمینان در حفاظت از محیط زیست آسیب نمی

نماید و حتی ممکن است با درمان اثرات ناشی از منظرهای آسیب رسان کمک نه مثبتی در اکوسیستم مشارکت میبلکه با گو

نماید. احداث بامها و دیوارهای سبز اکنون درر برنامه ریزی شهری بیشتر کشورهای جهان به صورت یک دستورالعمل اجرایی در 

 ساختمان سازی درآمده است.

 مصالح هوشمند

پردازش رویدادهای محیطی را داشته  مصالح و فر آورده هایی است که توانایی درک و هوشمند یک اصطالح جدید برای مصالح    

 مصالح قابلیت تغییرپذیری داشته و قادرند شکل، فرم، واکنش مناسب نشان می دهند . به بیان دیگر این و نسبت به آن

تغییر دهند . اگر مصالح  سخ به تاثیرات فیزیکی و یا شیمیایی محیط اطرافرنگ و انرژی درونی خود را به طرز برگشت پذیر درپا

 را به سه گروه مصالح غیرهوشمند، نیمه هوشمند و هوشمند طبقه بندی کنیم،گروه اول یعنی مصالح غیر هوشمند ویژگی خاص

ندکی تغییر ا انمدت زم را برای یک بار یا تاثیرات محیطی شکل و فرم خود باال را ندارند، نیمه هوشمندها تنها قادرند در پاسخ به

انعطاف پذیر "مصالح هوشمند تحت عنوان مصالح  .تغییرات تکرارپذیر و قابل برگشت خواهد بود دهند اما در مصالح هوشمند این

 ) .باشد محیطی می ، ویژگی خاص آنها در تنظیم نمودن خود با شرایط نیز شناخته می شوند و این به دلیل "تطبیق پذیر "و "
(Addington& Schodek 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

180 

 

 انواع مصالح هوشمند

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

مصالح هوشمند عالوه بندی شوند. اما در طبقهبندی میبافت، ترکیب شیمیایی، خواص مکانیکی و فیزیکی، اثر محیطی و ... طبقه

شود های فوق، خواص دیگری که به طور ویژه به تمیز دادن مصالح هوشمند از مصالح سنتی مربوط میبر در نظر داشتن مشخصه

 :اندبندی پیشنهادی مصالح هوشمند بر پایه خواص زیر ارائه شدهطبقه .نیز لحاظ شده است

 مصالح هوشمند دارای قابلیت تغییر خواص درونی 

 مصالح هوشمند تغییر شکل دهنده/ مصالح هوشمند تغییر رنگ دهنده/ مصالح هوشمند تغییر پیوند دهنده

 مصالح هوشمند دارای قابلیت مبادله انرژی 

 مصالح هوشمند ساطع کننده نور/ مصالح هوشمند تولید کننده الکتریسیته/ مصالح هوشمند ذخیره کننده انرژی

 یر و مبادله مواد درونیمصالح هوشمند دارای قابلیت تغی 

 مناسب مصالح هوشمند دبررباکا ژینرا فکاهش مصر

 مصالح هوشمند دما واکنشی

پذیر واکنش داده و در گروه مصالح هوشمند با قابلیت این مصالح در برابر تغییرات دمای محیط پیرامون به صورت برگشت     

اند که تعداد محدودی از آنها در معماری کاربرد های متنوعیگونهقرار دارند. این دسته از مواد شامل  تغییر خواص درونی

مهمترین کاربرد آنها در معماری برای کنترل و  .انددارند. از قبیل مصالح منبسط شونده که دارای ضریب انبساط گرمایی

ها، ویژه در گلخانههای های گرمایشی است. همچنین به عنوان محرکها در ساخت ترموستاتمدیریت انرژی در ساختمان

 .روندهای خدماتی ساختمان به کار میها و سرویسسیستم تهویه اتوماتیک اتاق

تکمیل شده  2012طبقه در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی در سال  29متر ارتفاع با  1۴5های دو قلو البحر در برج

ی شکل است که در پاسخ به شدت تابش آفتاب باز و بسته عنصر چتر 2000ای متشکل از ها پوستهاست. ویژگی بارز این برج

 .و ساخت آن توسط گروه الفطیم صورت گرفته است Aedas architects طراحی این برج توسط شرکت .شوندمی

 

"Alters in color with changes in temperature.", Temperature Sensitive Glass, Retrieved on 12 December 2012. : 1شکل  
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کننده انرژیمصالح هوشمند ذخیره  

کننده حرارت کنند. مصالح هوشمند ذخیرهنور، گرما، هیدروژن یا الکتریسیته در خود ذخیره میاین مصالح انرژی را به شکل     

سازد که انرژی را بصورت گرما و یا سرما اند این مصالح نوعی ویژگی ذاتی دارند که آنها را قادر میدر این گروه بیشتر مورد توجه

توانند به دهنده قرار دارند که مین آنها در زیر گروه مصالح تغییر حالتبصورت انرژی نهانی در خود ذخیره کنند. پر کاربردتری

عنوان واسطه تنظیم دما عمل کنند. آنها وضعیت خود را از حالت مایع به جامد بوسیله کریستال شدن تغییر داده و میزان 

د نموده و در حالت معکوس با تغییر مشخصی از انرژی گرمایی که قبال در درجه حرارت باالتر ذخیره کرده بودند از خود آزا

 .وضعیت از جامد به مایع در زمان ورود انرژی گرمایی میزان حرارت یا دما را ثابت نگه دارند

 

 .ای از مایع کریستال بین آنها ساندویچ شده استالیهشیشه های هوشمند که : 2شکل

 مصالح هوشمند تغییر رنگ دهنده

چندین محرک  رنگ یا مشخصه های بصری خود را در پاسخ به یک یا پیداست آنها قادرند همانطور که از اسم این مصالح    

خارجی به صورت برگشت پذیر تغییردهند. این مصالح با توجه به محرک انگیزاننده خودانواع مختلفی را شامل می شوند ولی 

 فتوکرومیک، ترموکرومیک و الکتروکرومیک  مصالح در کاربردهای معمارانه بسیار مورد توجه اند شامل تعدادی از آنها که

 (Addington& Schodek)  .میباشند

در حال حاضر بسیار مورد توجه معماران قرار دارند. این  (PC ) با نام اختصاری photochromic material :مصالح فتوکرومیک

دهند. هم اکنون تغییر رنگ از خود واکنش نشان مییا اشعه الکترومغناطیسی با )UV مصالح با قرارگیری در برابر نور )اشعه مرئی،

های فتوکرومیک و پالستیکها یا پلیمرهای فتوکرومیک در های فتوکرومیک، شیشهدانهها بصورت رنگPC مصالح فتوکرومیک یا

 .دسترس هستند

 

 ی ساخته شده از شیشه های فتو کرومموزه هنرهای مدرن مونیخ،استفاده از شیشه های فتوکرومیک در پوشش نما ، پنجره ها: 4و3شکل 
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 دسناا مرکز وژهپر

 الکتریسیته: الیه باریکی از سلولهای خورشیدی استفاده از مصالح هوشمند تولید کننده

 

(Ritter,  200مرکز اسناد، دید به مجموعه )  : پروژه5شکل  

میالدی یک مسابقه معماری برای طراحی و روش ساخت مرکز گردهمایی و اسناد در محل کمپ سابق در شهر  200۴در سال 

هینزرت آلمان برگزار شد. ایده معمار برای طراحی این بنا فرم مدور موجود در طرح پیشین این بنا بوده است که از آن به عنوان 

دهند ساختاری مدور با نمای نمود. دیوارهایی که این سرسرا را شکل می عنصر پایه طراحی و اصل ساختاری متحرک خود استفاده

تواند مقادیر ای بدون قاب دارند که دارای یک روکش فلزی از قسمت خارجی است. این نما حالت متحرک و پویا دارد و میشیشه

تقسیم شد؛ که بر روی یک محور قادر به ای متغیری از نور خورشید را به داخل ساختمان بفرستد. این نما به پانلهای دوگانه

چرخش براساس زوایای متغیر هستند )زاویای چرخش بستگی به زاویه تابش خورشید دارد( استفاده از الیه نازک سلولهای 

کند تا به صورت خودکار میزان اشعه نور ورودی به ین امکان را فراهم، می(TEM) خورشیدی در کنار مصالح دما واکنشی

کنترل شود. برای محدود نمودن تاثیرات انرژی گرمایی و برای اطمینان از اینکه اشعه نور تنها محرک کنترل کننده ساختمان 

های نما نیز به سمت های مستقر در گوشهاند. همزمان ورقهبه این سیستم عایق گرمایی، اضافه شده (TEM) باشد، اجزایمی

د حرکت نموده و سلولهای خورشیدی و کلکتورهای موجود در بام، ایده انرژی بخش بیرونی که بیشترین میزان تابش وجود دار

 .نمایندمحوری این پروژه را تکمیل می

 

پروژه مرکز اسناد، ورقه های مستقر در نما برای          :7شکلنور      تغییرساختار ملکولی مصالح فتوکرومیک در برابر اشعه:6شکل                         

جذب انرژی خورشیدی                                                        (Addington& Schodek2005)،                                  
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 گیرینتیجه

 

حلهایی برای با توجه به اینکه منابع موجود در زمین برای ساکنین آن محدود و رو به پایان است از این رو تالش در ارائه راه     

طراحی و توسعه پایدار درمعماری امری بسیار مهم و ضروری است استفاده ازسیستمهای ساختمانی هوشمند درساختمان های 

امروز و پاسخ به موقع نسبت به تغییرات درشرایط محیطی مانع از هدررفتن انرژی و نیز موجب دوام و افزایش عمر 

وهش بر روی مواد هوشمند چالشی جدید فراروی طراحان معمار قرار میدهد. هوشمند تحقیق و پژ .بیشتردرساختمان ها می شود

سازی و بطورخاص استفاده از مواد و مصالح هوشمند که نسبت به مسایل محیطی واکنش نشان میدهند موجب تسهیل در تعمیر 

و طراحی های خالقانه تر معماری می شود و نگهداری بناها،افزایش عمر مفید ساختمان ها، جلوگیری از مصرف بی رویه ی انرژی 

عالوه بر آن از طریق طراحی بر اساس ویژگی های این نوع مصالح می توان بیشترین میزان صرفه جویی در مصرف انرژی در 

کشورهایی موفقترند که با تحقیقات و مطالعات  ساختمان را داشت که همین امر موجب تحقق اهداف معماری پایدار می گردد.

فق به یافتن تکنولوژی ها و روش های جدید شوند و با استفاده از آن فناوری باعث صرفه جویی در مصرف انرژی می ،مو

شوند.امروزه در بسیاری از نقاط دنیا ،خانه های مدرن بسیاری وجود دارند که با کمک سیستم های هوشمند  با حداقل نیاز به برق 

،انرژی مورد نیاز خود را به طور مستقل تولید می کنند،با توجه به این که کشور ما با  عمومی و یا حتی بدون نیاز به برق عمومی

دارا بودن شرایط اقلیمی مناسب می تواند بستر مناسبی برای گسترش این تکنولوژی در عرصه معماری باشد ،پژوهش و تحقیق در 

ر دهد و موجبات تامین شرایط مناسب جهت بهینه سازی این راستا می تواند افق های روشنی را پیش روی فعاالن این حوزه قرا

 مصرف انرژی را فراهم سازد.
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