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 :چکيده 
 بشر، برای شده شناخته حقوق سایر کنار در بشری حق یک عنوان به سالم، و امن زیستی محيط داشتن در انسانها حق

 مهمی محيط های شهری نيز نقش.است زیست محيط طرفداران و علمی محافل بررسی و بحث مورد که است سالی چند

 ارتقاء فرصتهایی رادرجهت و نموده ایفا شهری محيط به تعلق حس افزایش حضور شهروندان جهت تجربه و گسترش در

 ارتقای کننده تضمين و شدن غنی باعث فضاها این مناسب،حفظ و نگهداری طراحی .آورد فراهم می شهر شخصيت

 ارزشهای و جمعی خاطرات از برآیندی عنوان به شهری های مجسمه و المانها.ميگردد جامعه اجتماعی های سرمایه

 عرصه در شهری و همچنين حفظ و نگهداری آنها هاوالمانهای مجسمه طراحی.ميكنند بروز شهر در انسانی اجتماع

. ميباشد شهرها در شهروندان تعامل و تمرکز فضاها، زیباسازی جهت حلها، راه مناسبترین از یكی شهری، فضاهای

از  یكی بعنوان محيطی، زیست های آلودگی اثرات کاهش راستای در نانو فناوری خصوص به نوین ایه فناوری از استفاده

 با ارتباط در نماید، می متبلور را خود کاربرد فناوری این که مواردی از یكی. باشد می مطرح مدیریتی راهكارهای

 کنترل و ترکيب چگونگی تشریح نوین دانش تكنولوژی نانو. باشد می شهری های سازه نگهداری و ساماندهی نظافت

 مكانيكی خوردگی برابر در مقاومت نظير خواصی آنها از استفاده صورت در و است مولكولی در سطح مواد ساختار

 از حفاظت و ماندگاری .دارند شوندگی خودتميز و درخشندگی حرارتی، مقاومت ،(زنگ زدگی) شيميایی و( سایش)

 و شهرداری مدیران اکثر بزرگ دغدغه یک محيطی های آالینده مقابل در ای شهریسيم پوششهای و شهری المانهای

 این اهميت به توجه.باشد می موجود مصالح کم عمر و نگهداری اضافی و هزینة مصالح کيفيت و باشد می شهرسازی

 درجهت شهری، لمانهایا و مجسمه نگهداری و حفظ در نانو و کاربرد آن آوری مقاله،استفاده از فن این از هدف موضوع،

 از تر بيش نگاهداری برای جامعه امروز نيازهای از یكی به پاسخ زیست که محيط حفظ رسيدن به محيط زیست سالم و

 .می باشد عمومی است، حقوق رعایت و زیست محيط

  

 محيط زیست نانو، فناوری مجسمه های شهری ، ،المان های شهری :ها واژه کليد

 

 :مقدمه-1
 وجود اش گذشته عناصرو رویدادهای فضاهایش، اندازه ميان که است هایی رابطه بخشد، می هستی شهر کی به آنچه

چنين  نيز ما خاطرات دنيای در بلكه باشند، می محيط به متصل واقعيت در تنها نه شهری عناصر .[::1813 مقتدایی، مير]دارد

 مفهوم ذهنی و پيام انتقال در رو این از. ميگردد روشن شناخت، و ادراك در آن عناصر و محيط نقش تاثير ترتيب این به.هستند

 .دارد نقش نيز است، آن انتقال و بيان درصدد محيط که
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 های پيام انسان، . گيرد می انجام او پيرامون فضای و انسان ارتباط طریق از که است ذهنی فرآیندی شهری، محيط درك

 تصویر، این شكل گيری در موثر عوامل از یكی .می آورد بوجود خود ذهن در محيط از تصویری و کرده دریافت را محيط حسی

 .[2813:3حبيبی،]است محيط از جمعی یا خاطرات فردی

 کاه  چارا  . اسات  برخاوردار  ای ویاهه  و خااص  اهميت از شهری فضای در شهری های نشانه و سمبلها جایگاه تردید بدون

 بياانگر  کاه  هاایی  نشاانه  .گيرناد  می چشمه سر عالئم گونه این از مردم تهایسن و رسوم و آداب و مسائل فرهنگی از بسياری

 بااز  فضااهای  .اسات  گرفته شكل شهری نماد و سمبل یک در آن عينی تبلور و است یک ملت دالوریهای و مبارزات خاطرات،

 استفاده برای که زمانی .ندباش می هم به وابسته و مستقيم رابطه یک ساکنين دارای استفاده و حضور و شهری مبلمان شهری،

 مبلماان  باا  نااخواه  خاواه  شاود،  می استفاده پارکها و باز از فضاهای اجبار به تعطيل روزهای کردن سپری یا و فراغت اوقات از

 با و کرده نمایی خود که هستند شهر و سمبلهای ها نشانه این و شود می برقرار تنگاتنگ ارتباط آن در موجود عناصر و شهری

 فضااهای شاهری   باه  وقتی .می باشند گذشتگان شيرین و تلخ تجربيات یادآور و کنند می بيان را گذشته خاطرات انحضورش

 فضاای  عرصاه  و محادوده  در عنصار  یاک  عنوان به ميتوان را تندیس گونه عنصر المان یا هر  یا مجسمه غالباً شود، می اشاره

 .[::3813سلطان زاده،]گرفت نظر در شهری

 صورتی که در حرکت این .ميشود نصب شهری فضاهای در شهرداریها وسيله به حجمی اثر المان و و مجسمه دهها سال هر

 اخيار  ساالهای  در آنكاه  بویهه باشد، داشته فضاها این کيفيت ارتقاء و زیباسازی در مهمی سهم ميتواند شود، هدایت خوبی به

 محصاول  سازند، المانها به مزین را خود ميدانهای مراکز که رآنندب شهرداریها اغلب و یافته بيشتری عموميت چنين فعاليتهایی

 و زیباایی شناساانه   ارزشاهای  فاقاد  نيز مواردی در و معمولی اوقات برخی ارزشمند، گاه که است بوده خلق آثاری فعاليتها این

 ممكان  آن در زندگی یغنا و آسایش که است سالم و آرام محيطی ایجاد شهرسازی هدف .بوده اند شهری فضای تنزل موجب

 در هناری  معنویات  کاه  مای آیاد   پدید هنگامی زندگی غنای اما کرد، مردم تعریف نيازهای تامين در ميتوان را آسایش باشد،

 طریاق  از شاهری  زنادگی  ساختن غنی در بسزایی نقش شهری ميتوانند المانهای و ها مجسمه .گيرد شكل شهری محيطهای

 .باشند داشته هنری بيان

 از بعضی که در ....و مجسمه و المانهای شهری و  ساختمانها نمای دیوارها، مداوم کثيفی شهری، مسائل و معضالت از یكی

 و خاص تجهيزات از استفاده با باید موارد اکثر در ولی .باشد می عوامل ممكن این بردن بين از مجدد، آميزی رنگ با موارد

 آیس بالست، سند شيميایی، های کننده پاك 8از است عبارت که نمود ماقدا عوامل این رفع برای گزاف های هزینه صرف

 .ميشود سازه تخریب باعث خود موارد این که غيره و بالست

 ملی های برنامه تدوین و سازماندهی موجب کننده، متحول فناوری این عظيم قابليتهای درك و نانوتكنولوژی امروزه

 های قابليت از بيشتر چه هر گيری بهره منظور به عمدتاً ها برنامه این تدوین. است شده جهان از کشورهای بسياری در فراوانی

 نمونه. است پذیرفته صورت فناوری این رشد به رو دستاوردهای و سریع تحوالت از مسير کشورها نماندن عقب و نانوتكنولوژی

 در مقاوم بسيار مصالح ساخت8 شامل ساختمانی تاسيسات و مصالح ساختمانی و مواد بخش در نانو فناوری کاربردهای از هایی

 ساختمانهای در بخصوص ها پنجره کاری تميز حتی مشكل که شونده تميز خود های شيشه مصالح، سازی مقاوم نشت، برابر

 در رژیان اتالف از برجلوگيری ميتواند عالوه ساختمانها برای و است شده حاصل نانو فناوری کمک با ميدارد بر ميان از را بلند

 حتی سازی آن مقاوم و طوالنی مدت برای ساختمان نگهداری و حفظ به ساختمان، در انرژی بهينه استفاده و مختلف بخشهای

 .یافت دست( اقتصادی صرفه با) مترقبه غير حوادث برای

 مصرف در ییجو صرفه البته صد و بشر زیست محل بيشتر چه هر ایمنی و آسایش آرامش، و ظاهری زیبایی که زمانی از

 و مالكان کار دستور در متنوع و متفاوت اجرایی های شيوه و مصالح با نماهای ایجاد گرفت، قرار ساختمانها مدنظر برای انرژی

 شدن دلپذیر و زیبا به توان می ساختمانها در سازی نما اصلی اهداف و دالیل از جمله.  است گرفته قرار ساختمانها سازندگان

 به کمک مناسب، و ال ایده صوتی عایق بعنوان سال، تمام فصول در انرژی اتالف کاهش ساختمان، ونیبير و ظاهری جلوه

 خورنده، رطوبتهای و اسيدی باد، باران زلزله،) محيطی و جوی مساعد نا شرایط برابر در ساختمانها پایداری و دوام افزایش
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 خاکها و گرد ماورائ بنفش، اشعه مثل خورشيد مضر پرتوهای بزرگ، شهرهای آلوده هوای در موجود اسيدی گازهای یخبندان،

 . کرد اشاره ساختمان مفيد عمر افزایش نتيجه در و( شيميایی مواد حاوی های دوده و

 زیباایی  ادراك نيااز  به پاسخ در شهری المانهای و مجسمه ها نقش اهميت به که است این بر تالش حاضر پهوهش در لذا

ساالم و همچناين    زیساتی  محيط درجهت شهری المانهای و مجسمه نگهداری و حفظ در نانو فن آوریو استفاده از  شهروندان

  .پرداخته شود شهروندان، زندگی کيفيت نتيجه در و شهری فضاهای بصری کيفيت ارتقا

 

 :بيان مسئله -2
 هنری ارزش ارتقای بر الوهع و آورند می ارمغان به شهر برای جمعی خاطره و هنری هویت نوعی شهر، سطح در هنری آثار

 نمایند می کمک شهری محالت در شهرسازی سازماندهی و پيرامونی معماری تحول و شهری فضای کيفيت افزایش به شهر،

 .[84811331مشتاق گوهری ]

 اتمام به و کرده مصرف را خود تاریخ کند، می تداعی ذهن در مبهمی وخاطرات است مشخص خاطرات فاقد که شهری

 خاطره بی شهر .است برنامه ریزی قطعی مرگ نشانه نهایت در و بوده موقتی است، آزاد هویت قيد و اسارت مرکز از رسانده،

 .[5813:3ميرمقتدایی،]است هویت بی شهر

 محيط تغييرات سرعت ما، کشور در معاصر شهرسازی شهرهای و معماری در اصلی مشكالت از یكی رسد می نظر به

 این علل از یكی .است جمعی در خاطرات متوالی و سریع های دگرگونی نتيجه در و شهری ضاهایف و ها خيابان فيزیكی،

 نقش شهری های و یادمان ها المان از استفاده ارتباط این در .است عمومی فضاهای مفهوم و معنا رفتن بين از اساسی، معضل

 .داشت خواهد فضا انگيزی خاطره و بخشی هویت در سزایی به

 ویهگی مهمترین از یكی کنند، می برقرار اجتماعی تعامالت در شهری های یادمان و نمادها که را پيوندی سانشنا جامعه

 دیگر نسل به نسلی از بشر دستاوردهای و مفهوم انتقال در توجهی قابل نقش،سهم این برای و دانند می کارکردهای آنها و ها

 یک تجسم با شهروندان شود می باعث که است ذهنی تصویرهای و ها خاطره ها، اندیشه ریشگی در هم همين .هستند قائل

 از روشن تصویری ها یادمان ساز، خاطره و هویتی کارکردهای بر عالوه .کنند ناگسستنی برقرار و محكم پيوندی ( نماد) مفهوم

 نمایانگر دوره هر با متناسب تعامالت این که ای گونه به .دهند می به دست سياسی و اجتماعی مناسبات بر حاکم های اندیشه

 .[681331کامياب،] جامعه است آن های انگاره و تمایالت عالیق، تفكر، نوع

 ميادین و خيابانها. اند شده تبدیل شهروندان ماشينی زندگی و تكراری فعاليتهای انجام برای محلهایی به شهرها امروزه

 دچار نوعی به را شهروندان که است گوناگونی رفتاری و اریشنيد بصری، مزاحم عناصر و عوامل و ومرج از هرج انباشته

 به زیادی حدود تا ميتواند که دیگری راه حل شهرسازانه، مسائل از گذشته ميرسد نظر به .کرده اند جسم و روحی آشفتگی

 زیباسازی و تلطيف به بيگمان که است شهری فضاهای به هنر ورود ببخشد، و نشاط روح کنونی مرج و پرهرج و خشک جامعه

 و شهرها در که کرد ذکر ميتوان را بسياری هنرهای .داد تسكين خواهد را خسته و بيمار شهر و انجاميد خواهد محيط

 که هنر انواع موثرترین و مهمترین از یكی اما زیباشناسانه هستند، و کارکردی های ارزش دارای و اجرا قابل مختلف محيطهای

 المانهای .طراحی المان ها و مجسمه های شهری است هنر باشد، داشته ارزشمند و مناسب کردکار شهری، فضاهای در ميتواند

 قابليت دیده نيز و محيطی فضاهای با متناسب و بزرگ بسيار های اندازه و ابعاد در اجرا قابليت 8جمله از هایی ویهگی با شهری

همچنين عالوه بر هنر طراحی و ساخت المان و  .متمایزند شهرها، در اجرا قابل هنرهای سایر از گوناگون، زوایای از شدن

 در تواند می آن، تاثيرگذاری و زیباشناسانه های قابليت دليل مجسمه های شهری ،حفظ و نگهداری اینگونه عناصر شهری، به

 هروندان،ش بصری و هنری درك و سليقه ارتقای باعث حال عين در و مفيد شهروندان، بصری و خستگی شهر آشفتگی تسكين

 .[813:3:پورمند،]آثار شود این مخاطبين ترین مهم عنوان به
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 تحقيق روش -3
 قابل اسناد و آمار از توصيفی اطالعات .است شده استفاده اهداف به نيل برای تحليلی _توصيفی  روش از حاضر پهوهش در

 سایت و نشریات ،(مقاالت و مجالت ، کتب) ای کتابخانه مطالعات گذشته، تحقيقات موجود مدارك و اسناد و سازمانی قبول

 ها مجسمه و المانها پهوهش،حفظ و نگهداری  هدف با مرتبط متون مطالعه با. برد می بهره مطالعات سایر و مرتبط علمی های

  .استفاده از فن آوری نانو حاصل ميشود با خاطره و رسيدن به محيط زیستی سالم، تقویت و مانایی و مكانی تعلق حس در

 

 مباني نظری -4
 شهری های مجسمه تعريف-4-1

 این واقع در .ميباشد نظاره قابل مختلف جهات از که است هنرمندانه بيان و فرم دارای و بعدی سه حجمی شهری، مجسمه

 حس ایجاد ها مجسمه اصلی عملكرد .است گرفته قرار بسته فضای از خارج که است شهری مبلمان از جزیی نوع مجسمه،

 از ساختن متمایز و عنصر این تعریف .است فضا یک روحيه تقویت یا فضا در خاص روحيه القاء و تعریف شده هویت و مكان

 سازی مجسمه که چرا است نسبی زمينه این در تعریفی هر و نيست ساده چندان آثار حجمی و شهری مبلمان عناصر سایر

 . نوردد می در را تعریفی هر مرزهای هنری خالقيت و تابد نمیبر را و مشخص محدود تعاریف نيز هنر و است هنری رشته یک

 هدف .دارند نقش مناسب مكان و مقياس انتخاب در متخصصان سایر و ميشود انجام مجسمه ساز هنرمند وسيله به مجسمه

 .[813:2:رید،]آید وجود به ناظر برای بصری لذت بيشترین عملكردی مالحظات رعایت ضمن که است آن همكاری این

 چوب، فلز، بتن، سنگ، نظير مصالحی از و است ناظران به پيامی انتقال یا بخشی هویت تزئين، مجسمه اصلی کارکرد

 .شود می فایبرگالس ساخته

 

 شهری فضاهای در سازی مجسمه 4-1-1

 تعویق به ار شدن تخریب که است مصالحی از استفاده آن دليل و دارد بسياری کاربرد شهری هنر در خاص طور به مجسمه

 و اجرا به قادر که را آثاری بتوانند تا باشد وسيله ای هنرمندان از بسياری برای تواند می شهر در بزرگ فضایی وجود .اندازد می

 .[::3813شهباز،]سازد ممكن نيستند، و گالریها کارگاهها در شدن نصب

 چنان است، عمومی فضاهای به هویت دهی و زیباسازی در حساسی حال عين در و بسيار مهم محمل شهری مجسمه های

 توده به متعلق هنری است، درونی بيان به محدود عمومی طور به که از نقاشی بيش مجسمه سازی :است معتقد مور هنری که

 .[10813:5موره،]است

 فيزیكی ارکردک .فاکتورهاست مهمترین از یكی آنها کارکرد که هستند هنری آثار دسته آن از شهری المانهای و مجسمه ها

 سيمای و فضا تغيير برای را امكانات بهترین از یكی و فصول تمامی برای هستند المانهایی و مفهومی و معنایی کارکرد نيز و

 .[11813:6مهاجر،]دهند می دست به شهرها

 

 شهری های مجسمه طراحي موضوع اهميت-4-1-2

 تعریف هویت و مكان حس ایجاد در مطرح شهری نشانه نعنوا به شهری قوی المان یک عنوان به توانند می ها مجسمه

 به را عامل پنج شهر سيمای کتاب کوین لينچ در.[1281330سهرابی،]مهم باشند بسيار فضا یک در روحيه خاص القاء و شده

 افراد ذهن در شهر هر از کلی تصویر چندین گفت ميتوان رابطه این در .نماید می معرفی شهر هر سيمای سازنده عنوان عوامل

 و غالب خود اطراف بر آنها محل اگر و باشند متضاد خود زمينه با اگر باشند، داشته واضح فرمی ها نشانه اگر.دارد وجود مختلف

 .[13813:4لينچ،]شد متصور معنایی آن بر که است بيشتر احتمال و است ميسر بيشتر آسانی به آنها شناخت باشد، مسلط
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 المانهای شهری-4-2

 تعريف المان شهری-4-2-1

 عقاید و ،روشها سبكها چوب چهار در ساختار این طبيعتاً .است شهری شاخص نماد عنصرخاص، یک عنوان به شهری المان

 تندیسهای و ها المان .باشد شهری نشانه یا نماد ميتواند خود خاص بيان با المان .می گيرد شكل اجتماع اعتقادات یک و

 عنوان به موارد بعضی در شهری عناصر این .هستند ...و انسانها،حوادث،اعتقادات هنری،خاطراتبازتاب  بيانگر معموال شهری

 ساخت در که وار پيكره است، ترکيبی شهری نماد یا و المان .دارند انسانی بوده وسيمای مطرح اجتماعی فرهنگی سمبل یک

 باشد، داشته ساختمانی و جنبه تزئينی ميتواند ر آنچهه کلی طور به و سازهای هندسی، اشكال و احجام درونی ویهگيهای از آن

 شهر سطح در خودنمایی از پس که به گونهای زیباست و پایدار تعادلی و هندسی نظام یک دارای ترکيب این .ميشود استفاده

 های المان .ميشود نظرگرفته شهر شناخت برای مشخصهای سمبليک صورت به و مينماید خود جذب گونهای به را افراد

 اجزای از شهری المانهای .[1481331ایزدبين،]ميشوند شهر اصلی شاخصه های جزء شهرنشينان پذیرش و جذب از پس شهری

 .بسزایی داشته باشد تأثير شهروندان هویت و مكان حس ارتقای در ميتواند که ميباشد شهری مبلمان مهم

 

 شهری المانهای انواع-4-2-2

 (هنری)المان نمايشي-4-2-2-1

مفهوم خاصی را اصوال .هنری و زیبایی دارند  _صرفا جنبه ی نمایشی  ،آید لمانهای نمایشی همانگونه که از اسمشان بر میا

ترکيباتی هستند انتزاعی از .وی را ندارند هکنند و هدف و رسالتی برای القاء مطلبی به بيننده و یا انتقال پيامی ب بيان نمی

با توجه به ویهگی های هندسی و  )به نوعی بازی با خط و حجم و صفحه)سازه ای و صفحات  اجزاء -احجام  -برخورد توده ها 

ایی شناسانه و تعادل بصری و هنری ميتوانند با گروهی خاص از انسانها بکه تنها به لحاظ ویهگی های زی( روابط درونی آنها

یعنی در هر مخاطبی  .یک المان نمایشی ميباشد این خاص بودن مخاطب از ویهگی های منحصر به فرد .ارتباط برقرار کنند

 ن آن که طبعا افرادی هستند که بيشتر درگير مسائل هنریيلذا به دليل نوع مخاطب ،آورد احساس تعلق و تامل را بوجود نمی

نگونه المانها ند و تعادلها و نظامهای هندسی را ميشناسند و در مورد سبكهای هنری و هنر مفهومی و انتزاعی مطالعه دارند ایا

نمایشگاههای آثار هنری و به طور کلی  -در سطح شهر ها کمتر دیده ميشوند و مكان استقرار آنها نيز طبعا گالریهای هنری 

 .مكانهایی ميباشد که مخاطب خود را پيدا کنند

 

                    
 (هنری)المان نمايشي: 2شکل                                                        (هنری)المان نمايشي: 1شکل 
                                                             [::15813سهرابی، ]8 مأخذ                                                               [::15813سهرابی، ]8 مأخذ

 

 (يادمان)المان بياني-4-2-2-2

مفهومی در پس  بعبارت دیگر قطعاً. باشد بيان مطلب خاصی می ،م آن پيداست هدف طراح از خلق این اثرهمانطور که از نا

ای خاص در مكان مورد تواند ثبت واقعهحال این می. کنداثر رسالتی را در انتقال پيامی خاص دنبال می ،آن نهفته است و طراح
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نی در عاام  اویهگی بسيار مهم المانهای بي. هگی های منطقه به بيننده القا کندنظر باشد و یا مفهومی خاص را با توجه به نام و وی

نيز ارتبااط برقارار کناد و لاذا      ،ست بتوانند با مخاطب عام و عادی که از هنر سررشته چندانی نداردیبایعنی می ،گرایی آنهاست

های معمارانه از اهميت واالیای  و استفاده از آرایه دقت نظر طراح در خوانایی و شيوایی بيان مطلب در عين انتزاعی بودن فرم ها

برای برقراری ارتباط بيشتر با مخاطبين وسيع تر در جامعه در سطح شاهر   مكان قرار گيری این نوع المانها طبعاً. برخوردار است

 . و بویهه در ميادین شهری است

 

 (شهری مبلمان)عملکردی المان-4-2-2-3

 فرمی قوانين لحاظ به محدودیتهایی ما برای عملكرد عنصر که چرا می گيرد فاصله فوق تعاریف از حدی تا المان از نوع این

 اینگونه دیگر ویهگی .داشت خواهيم را بصری عناصر و آرایه ها همان از استفاده با فضا خلق مرحله این در و خواهد نمود ایجاد

 موضاوع  باه  نياز که مكانی هر در ميكند، ایجاب عملكرد عنصر که چرا .ميباشد ها شهر سطح در بيشتر آنها تعداد در ها المان

 روزنامه های دکه تلفن، کيوسكهای مترو، اتوبوس، ایستگاههای مثال طور به .باشد وجود داشته آن از ای نمونه باشد، نظر مورد

 .شهری خاص سيساتتا و چراغها انواع همچنين و شهرها سطح در اطالع رسانی و خدمات های مكان و سردرها فروشی،

 

                             
 المان عملکری: 4شکل                                                                          المان بياني در تهران:  3شکل

 [:81 تهران شهرداری زیباسازی سایت]8 مأخذ                                                      [:Shafote, 8002 61]8 ماخذ                  

                                                                                               

 شهری المانهای کارکردهای و نقشها-4-2-3

 8[1:81331،موسوی]شامل موارد ذیل می باشد

 مکان حس تقويت-1

 انسجام بصری تقویت و محيط با هماهنگی المان صورت در .ميباشد مكان حس ایجاد المانها ردهایکارک مهمترین از یكی

 .ميشود تقویت مكان حس و ميكنند بيشتری آرامش و رضایت احساس شهروندان پيرامون، محيط

 شهری فضاهای به بخشي هويت و تعريف -2

 و شاخته مكانها سایر از متمایز مكانی عنوان هب را مكان یک ميتواند شخص که حدی یعنی معين، محل یک هویت

 طراحی از که المانهایی .باشد خود به مخصوص حداقل یا و بی نظير و مستقل شخصيتی دارای که به طوری کند بازشناسی

 .باشند بخش هویت ميتوانند ای برخوردارند، هنرمندانه و خالقانه

 شهری فضاهای سرزندگي ايجاد و کيفيت ارتقای -3

 فضای در نشاط و سرزندگی حس ایجاد مانع و می کاهد فضا کيفيت از جذابيت فقدان و ندارد جذابيت هنر، از خالی یفضا

 .دهد ارزانی فضا، به شرایط سایر وجود صورت در را دو هر این ميتواند المان یا مجسمه شهری است،
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 فرهنگي ارزشهای و نمادها معرفي و عمومي آگاهيهای ارتقای-4

سایر  یا فرهنگی حوادث خصوص در شهروندان عمومی آگاهيهای و دانش سطح ميتوانند آنها به متصل توضيحات و المانها

 یا سازند آشنا منطقه یک تاریخی رویدادهای یا شخصيتها با را منطقه یک مردم ميتوانند مثال عنوان به .بخشند ارتقا زمينه ها

 .دکنن معرفی را منطقه آن نمادهای فرهنگی

 شهری نشانه يك ايجاد -5

 شهر مختلف قسمتهای تشخيص در عواملی نشانه ها لينچ کوین نظر از .است شهر سيمای سازنده اصلی عناصر از نشانه

 داشته واضح فرمی نشانه ها اگر .بازشناخت بسيار عوامل ميان از را آن بتوان که باشد چنان باید نشانه خصوصيات هستند،

 هست بيشتری احتمال و است ميسر آسانی به آنها شناخت باشند، مسلط و غالب خود اطراف به و متضاد دخو زمينه با باشند،

 به ميتوانند باشد، بزرگ آنها اندازه اگر ویهه به موارد، بسياری در شهری المانهای و مجسمه ها باشد، متصور معنایی آنها بر که

 .شوند مطرح شهر حتی یا منطقه محله، سطح در نشانه عنوان

 

 نانو کاربرد دامنه و تعريف-4-3

 نموده جلب خود به دنيا در را پهوهشگران و محققان از بسياری توجه که است جدید و نوظهور نسبتاً ای عرصه نانو فناوری

 نانو اسمقي از منظور معموالً. شود می اطالق نانو مقياس با کار عرصه در پيشرفته های فناوری تمام که به کلی است ای واژه و

 [13813:4خاکپور،].1می باشد nm 100 تا 1nmحدود  در ابعادی

 توان می را تكنولوژی این .است مولكولی سطح در مواد ساختار کنترل و ترکيب چگونگی تشریح نوین دانش تكنولوژی نانو

 Molecular Self Assemblyروش براساس مولكولها آن، نتيجه در که نمود اعمال آجری و بتنی، سنگی سطوح کليه به

 را خود همسان های مولكول و شوند می جا به جا شده تعيين پيش از و معين مولكوالر،با ترتيبی سوپر شيمی علم از برگرفته

 گونه هر برابر در محافظ و مقاوم سپری ایجاد به موفق زمان کوتاهی در و گرفته قرار مطلوب آرایش در سپس .یابند می

 ميشوند سازه سطح توسط و مایعات آب ، جذبUVاشعه  ظاهری، شكل تغيير یش،فرسا زدگی، شوره خوردگی،

 .[13813:4خاکپور،]

 اندازه و شناسایی به کمک یا ها آالینده حذف عرصة وارد مستقيم طور به و بوده خوبی های پتانسيل دارای نانو فناوری

 یا و حذف سبب آن ماهيت تغيير یا آالینده، فرایند در مسير تغيير یک ایجاد با مستقيم غير به طور یا و شود می آنها گيری

 در نانو فناوری شده شناخته علمی کاربردهای مهمترین از برخی .آن ميشود از حاصل آالیندههای حجم کاهش کم دست

 .باشند یم محيطی زیست های کاتاليست و نانو پودرها پوشش، نانو فيلترها، نانو حسگرها، نانو از عبارتند زیست محيط زمينه

 با و مقاوم بتن مثالً باشد می HPC باال عملكرد با بتن است آمده وجود به ساختمانی مصالح رشته در که هایی چالش از یكی

 ماده ساختار و نان به بستگی بتن عملكرد و رفتار خواص،. باشد می پيچيده و مرکب فازی چند و مصالح کامپوزیت یک دوام

 خمير و بتن ساختار مطالعات بنابراین. آورد می بوجود را یكپارچگی و پيوستگی که چسبندگی، دارد سيمانی و بتن ای زمينه

 نانو، فناوری ستاد .[20]باشد می اهميت حائز بسيار آنها کاربرد و ساختمانی جدید مصالح توسعه برای نانو مقياس در سيمان

 های پل و معابر دیوارهای سطح نماها، شستشوی و پاکسازی برای معمول صورت به کشور شهرهای در امروزه که آنچه

 قطر به توجه روش، این در ضروری نكات جمله از .باشد می (سيليس و آب فشار) سندبالست دستگاه واتر دارد، کاربرد بتنی

 و شده شهر سطح در محيطی زیست خطرات ایجاد به منجر مربوطه، رعایت استانداردهای م عد زیرا است مصرفی سيليس

 بالست سند دستگاه از استفاه محيطی، زیست آلودگی دليل ایجاد به گذشته در. اندازد می خطر به را شهروندان متسال

 رنگ جایگزین و شود می استفاده سطح شهر در نوشتار و تبليغات پاکسازی و امحاء برای که دیگری روش. گردید منسوخ

 ترکيبات و بی کربنات بتن، چسب مل، پودر سنگ، پودر یا مانسي شامل ترکيبی از استفاده است، شده روغنی و پالستيک

 .[21] ندارند رقابت قابليت و بر هزینه روشها، این از استفاده البته که مشابه
 .یک نانومتر،یک ميلياردیم متراست 1
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 ها پوشش نانو-4-4

 در که دارند ای زمينه یا و باشد می نانو حد در آنها ابعاد یا که هستند نازك های الیه از ای گونه ها پوشش نانو حقيقت در

 سطح با ذرات روی ها پوشش این گاهی .بخشند می آن به را ای ویهه خواص و اند شده پراکنده نانو در مقياس ریز ذرات آن

 نانو سدرمقيا نشانی الیه برای زمينه یک توسط ذرات نانو از گاهی و شوند می خاصی نشانده منظور به )ریز بسيار (باال ویهه

 [.:88Leydecker, 8002] شود می استفاده

 فوالدی، چوبی، پالستيكی، ای، شيشه سطوح 8ازجمله ها ساختمان خارجی و داخلی درسطوح ساختمان های پوشش نانو

 آبدوست فوق عموما که(هوشمند سطوح) سطوح این در .شوند می ستفادها ...و بتنی و سيمانی کاشی،سراميكی، آجری، سنگی،

 و شده آب دفع باعث اینكه ضمن ساختمان های پوشش نانو .گيرد می صورت سطح ها برروی واکنش هستند آبگریز فوق یا و

 نانوپوشش که است ذکر به الزم. سازند می مقاوم UV اشعه مقابل در ساختمان را نمای رسانند، می حداقل به را کثيفی جذب

 . [23]هستند ضرر بی سانان سالمتی برای و بوده باکتریال آنتی ساختمان ها
 خواص ایجاد و خوب بسيار چسبندگی دارند، رایج پوششهای به نسبت بهتری خواص نانو، ساختار دارای های پوشش

 ضخامتهای با پالستيک و سراميک شيشه، فلزات، مانند سطوحی روی را ها پوشش نانو. اند این جمله از ویهه بسيار سطحی

 مقاومت ،(زدگی زنگ) شيميایی و( سایش) مكانيكی خوردگی برابر در نظير مقاومت خواصی آنها به و اند نشانده ميكرونی چند

 جهت الزم اوليه مواد مصرف ميزان در کاهش سبب این عوامل تمامی. اند داده شوندگی تميز خود و درخشندگی ، حرارتی

 برخی در که کننده پاك مواد به مصرف نياز کاهش نيز و بيشتر اوليه مواد توليد جهت الزم انرژی مصرف کاهش جایگزینی،

 .گردد می آیند می حساب به زیست محيط آالینده خود موارد،

 با و باشند داشته را نفوذ بيشترین سطحی حفرههای ترین بسته در تواند می دهی پوشش عمليات حين در ها پوشش نانو

 ع مان و بوده باال نازك الیه این در آميختگی بهم و تراکم و نندک نمی اشغال را زیادی فضای آنها، ميلی ميكرونی ابعاد به توجه

 در و شده شيميایی پتانسيل اختالف حذف باعث نازك الیه این پراکنش خصلت همچنين. شود می عامل کوچكترین ورود

 چسبندگی و گيرد می صورت وجه بهترین به ها پوشش این یابی خاصيت جریان دیگر سوی از . است هموژن بسيار حال عين

 کشش افزایش امكان خاص، های پوشش بردن بكار .دارد را استحكام باالترین مواد تالطم برابر در که است ميزانی به آن

 (5شكل.)کرد مشاهده را گریزی آب اثر توان می راحتی به حالت این در .دارد وجود شيشه سطحی

 دانه و قطرات شكل به آب حالت دراین. یابد می یانجر هایی دانه شكل به و شده دفع آب یافته، افزایش سطحی کشش

 این به ها پوشش این تميزکنندگی عمل. گردد جاری سطح در که کند می سعی رفتار این دنبال به و متراکم درآمده هایی

 اگر که شود می باعث همين و نيستند سطح به چسبيدن به قادر نيز ها آلودگی و ها لكه چربی بلكه آب، تنها نه که است علت

 می تميز راحتی به سطح و گردند می دفع چربيها لكه شود، می شسته ببارد، سطح باران بعدها یا شود ریخته آب سطح روی بر

 اندازه به کوچک قطرات. آورند بدست باالتری وزن از چكيدن قبل آب ت قطرا است نياز باالتر، سطحی کشش دليل به. شود

 اثرات خال، و لک بصور شيشه روی و بر شده خشک است ممكن شده کاری لعاب طوحس روی بر حتی و نبوده سنگين کافی

  .[24]بماند باقی آنها
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  .[24] 8ماخذ ،گریزی آب خاصيت از نمایی -5شكل

 

 و آلودگی جذب رنگ، شدن پوسته توان می را آب با تماس اثر بر ساختمان نمای در شده ایجاد ظاهری صدمات برخی

 و ظاهری صدمات ایجاد نحوه 6 شكل در. برد نام...  و زودرس فرسودگی قارچها، و ها کپک گی بنا،زد شوره شدن، کثيف

 بسيار منافذ در باران آب نشت چگونگی : و : شكلهای در. است شده تصویر کشيده به باران آب برابر در ساختمان ساختاری

  .[25] است شده داده نشان آن مصالح اتصاالت و ساختمان ریز

 

 
 .[25] 8ماخذ، باران آب برابر در ساختمان ساختاری و ظاهری صدمات -6شكل
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 .[25] 8ماخذ، ساختمان ریز بسيار منافذ در باران آب نشت  -:شكل

 

 
 .[25] 8ماخذ، مصالح اتصاالت ميان در آب نفوذ چگونگی -:شكل

 

 20 زمانی دوره یک برای معمول بطور اساختمانه. ميگردد مطرح ضروری اصل یک صورت به سازه استحكام مدت بلند در

 یک نمای و سازه ميان هماهنگی و تناسب سال، 3 الی 2 حدود در آن نمای مدت کوتاه دوام اما می شوند طراحی سال 30 الی

 آن دوام که نمودند توليد نانو مبنای بر محصوالتی کننده توليد شرکتهای از اخير برخی سالهای در. زند می هم بر را ساختمان

 صرفه و اثربخشی باالترین به اوليه مواد حداقل از و استفاده انرژی مصرف کاهش با نانو فناوری. اند نموده براورد سال10 را

  .یابد می دست اقتصادی

 

 زيست محيط و نانو-4-5

 یكم و ستبي قرن در. است بوده انسان زندگی و جهانی زیست محيط برای جدی تهدیدی مختلف، های آلودگی باز دیر از

 از نماید، شكوفا زیست محيط و انسان سالمت به رساندن آسيب بدون را صنعتی اقتصاد که های جدیدی اوری فن توسعه

 محصوالت حذف یا کاهش های فعاليت سایر و انتقال و ساخت جدید توسعه فناوریهای. است برخوردار زیادی بسيار اهميت

 .است ما جوامع کنونی چالش مهمترین زیست، در محيط موجود سمی ادمو اصالح و تصفيه توليد، حين در آور زیان
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 می رخ زیست محيط در که مولكولی فرآیندهای از را ما شناخت گيری چشم طرز به ميتواند نانو مقياس مهندسی و علم

 کاهش به رسانند می حداقل به را سمی مواد خصوصاً زاید، محصوالت انتقال و توليد استفاده، توسعه که. بخشد بهبود دهد

 به آنها رساندن تا آب و هوا از آلودگی زدودن وسيله به زیست محيط های پاکسازی فناوری«  سبز» .  کند کمک آلودگی

 افزایش رو این از. شد خواهد ميسر آلودگيها موقع به و اندازهگيری پيوسته با است، حصول غيرقابل حاضر حال در که سطحی

 .[::826813شفابخش]است امر حياتی یک انسان سالمتی و اجتماع زیست، محيط برروی یتكنولوژ نانو اثرات شناخت

 منابع از استفاده در شگرف تغييراتی به منجر فناوری این. کند می تضمين را طبيعی منابع پذیری دوام نانوتكنولوژی

 استفاده و بازیافت امكان جدید، های فناوری همچنين. داد خواهد کاهش را آلودگی و پساب و خواهد شد آب و انرژی طبيعی،

 ای مالحظه قابل تأثير تواند می نانو، مهندسی و علوم زیست، محيط زمينه در. خواهند کرد فراهم را آب و انرژی مواد، از مجدد

 رانتشا کنترل طریق از محيطی زیست مسائل درمان در دهد؛ رخ می طبيعت در که و نان مقياس فرآیندهای مولكولی درك در

 و (نانومتر 200 از کمتر)آبی منابع از کوچک های آلودگی حذف توان نانوتكنولوژی است، ذکر به الزم. باشد داشته ها آالینده

 .[::82:813خالقی]دارد را بزرگتر مناطق در آلودگی مداوم کاهش و گيری اندازه و  (نانومتر20 زیر) هوا

 آلاودگی  باا  مقابلاه  روشاهای  جملاه  از سااختمان  صانعت  باا  آن تلفياق  و ناانو  فنااوری  مانناد  ناوین  تكنولوژیهاای  از اساتفاده 

 ناشای  کاه  بازرگ  شاهرهای  در محيطای  زیسات  آلودگيهاای  روزافازون  افازایش  دليال  اماروزه باه  . است محيطی زیست های

 رو ایان  از. اسات  افتااده  خطار  باه  پايش  از بايش  هاا  ساالمت انساان   اسات،  نقلياه  وساایل  و فسايلی  هاای  سوخت صنایع، از

 مثال  دنياا  روز باا تكنولوژیهاای   آن تلفياق  و شاهری  آلودگيهاای  کااهش  بارای  ناوین  روشاهای  بكاارگيری  در ساعی  ققانمح

 انجاام  مختلاف  روشاهای  از اساتفاده  باا  هاا  آلاودگی  باا  مباارزه  برناماه  دراز سااليان . دارناد  سااختمان  صنعت و تكنولوژی نانو

 تكنولوژیهااای از اسااتفاده ساامت بااه را تحقيقااات مسااير اهاا آلااودگی تنااوع و آنهااا پااایين بااازده دلياال بااه ولاای ميگرفاات

 [.:82Norman & et al,8002]کرد تغيير مصالح هوشمند و ذرات و نان مثل تر کاربردی

 

 نانو فناوری مزايا-4-6

 [:,8002082Michael & et al] ميشود پدیدار سطح در زیر خواص عایق زمينه در نانو فناوری از استفاده با

  سطوح به غيره و چربی الی، و گل غبار، دوده، مانند کننده کثيف عوامل يدنچسب از ممانعت -1

 .... و خورشيد از شده ساطع بنفش ماورا اشعه برابر در سطوح نمودن مقاوم -2

  درختان صمغ و پرندگان فضوالت برابر در سطوح نمودن مقاوم -3

  شيميایی شوینده مواد به نياز بدون نظافت در سهولت ایجاد -4

  …و گلسنگ و جلبک خزه، رشد و زدگی شوره از جلوگيری -5

  سطوح در چرب مایعات و آب جذب از جلوگيری -6

  فرسایش برابر در سطوح نمودن مقاوم -:

  سرمایه و انرژی مصرف در جویی صرفه -:

 سطوح ظاهری شكل در تغيير عدم -3

 ( 10و 3شكل .)نميگردد سطوح تنفس از مانع -10
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 پوشش داخلی حفاظت عملكرد نحوه -10شكل                وششپ خارجی حفاظت عملكرد نحوه -3شكل

 [,8002082Michael & et al] 8ماخذ  [                            ,8002082Michael & et al] 8ماخذ

 

 نانو این. است ها کننده پاك مصرف کاهش و مختلف سطوح روی از غبار و گرد حذف در نانوساختاری، پوششگرهای کاربرد

 حوادث. برند می کار به ها اتومبيل شيشة قبيل از مختلف سطوح کردن روکش برای نازك بسيار یک الیة صورت به را اتذر

 می کاهش ها فعاليت این ریسک روش این با که دهد می رخ ارتفاع از سقوط به دليل ها شيشه نمودن تميز زمان در زیادی

 و کمتر نگهداری هزینه تر، پایين انرژی مصرف بيشتر، عمر دوام و کمتر هزینه با همراه جا همه نانوتكنولوژی کاربردهای. یابد

 .[30]است بهتر خواص

 و چسبند می پالستيک و سراميک ،هشيش فلزات، قبيل از مختلف سطوح بر خوبی به پيشرفته نانوساختاری های پوشش

 در را آنها پوششی کاربرد که آنهاست دخوردگیض خاصيت پوششگرها نانو این بارز ویهگی. دارند ميكرون ضخامت چند تنها

 توانند می و اند مقاوم بسيار حرارت مقابل در شده، یاد های پوشش. است داده منيزیم افزایش و آلومينيوم قبيل از سبک فلزات

 در و شود می فلزات خوردگی کاهش به منجر پوششگرها نوع از این استفاده.  کنند تحمل گراد سانتی درجة 00: تا را دما

 .[::82:813خالقی]خواهد شد حفظ مواد خام مصرف ميزان کاهش با را زیست محيط و افزایش را تجهيزات ایمنی نهایت،

 

 گيری نتيجه-5
 و زیست محيط. باشد داشته پایدار و سازنده همكاری خداوند مخلوقات دیگر با باید جهان، این از جزئی عنوان به انسان

 به باید سبب، بدین. شود می محسوب انسان گهواره و است کرده نمو و رشد و شده متولد آن در انانس که است محلی طبيعت،

 .بكوشد نيز آن پایداری و سالمت حفظ در طبيعی، مواهب از شدن برخوردار ضمن که کند برقرار رابطه آن با ای گونه
 کاربرد محيطی زیست مسائل نيز و شوندگیتميز خود نظر از معماری های سطح شناختی زیبایی اهميت دليل به امروزه

 بدون متداول های روش از باالتر موارد بيشتر در فناوری این هزینه چه اگر .است یافته افزایش نانو مبنای فناوری بر محصوالت

 در آن از ادهاستف شدن الزامی ها، آالینده آن حذف در توفيق و آن باالی کارایی به با توجه ولی است، فناوری این از استفاده

 مخارج و توليدی های آالینده از حاصل ملی های هزینه باید توجيه اقتصادی برآورد جهت .باشد می گریزناپذیر کالنشهرها

 در سازی ساختمان صنعت در ساختمانی نمای به اهميت توجه با همچنين و گيرد قرار نظر مد کشور درمان و بهداشت نظام

 در محيطی زیست های آلودگی به کاهش توان می ساختمانها نمای داشتن نگه تميز بر عالوه نانو، فناوری از استفاده صورت

 در توجه قابل صرفه جویی موجب مدت بلند انداز چشم در فناوری این از مندی بهره .بود اميدوار نيز ها ساختمان مجاورت

  بر نانو پوشش اجرای به اقدام و هدف از داد هدخوا کاهش را ها پروژه هزینه و شد خواهد کشور ملی سرمایه و انرژی مصرف
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همچنين   و باشد می آنها فرسودگی و  شدن آلوده از جلوگيری و شهری،حفظ های المان و ها مجسمه قبيل از روی عناصرشهری

 از ستفادهميتوان با ا  بعضی از آنها، پذیری آسيب و روشن رنگ به توجه با فضاهای شهری و ،در المان  و مجسمه نصب از پس

 .نمود آن اجرای به اقدام و انتخاب ازآنها محافظت برای حلی راه بعنوان ،  پوشش فن آوری نانو

 در توجه قابل جویی صرفه موجب مدت بلند انداز در چشم ،(نانو فن آوری مندی از بهره) موضوع مورد بحث در مقاله

 از استفاده شهری طرح های در باید لذا. داد خواهد را کاهش ها پروژه هزینه و شد خواهد کشور ملی سرمایه و انرژی مصرف

 .شود ارگانهای  ذیربط دولتی و مدیران شهری کار دستور در نانو فناوری

 خطر به کاهش و سالم زیستی محيط داشتن سوی به را ما فناوری این از استفاده رسد می نظر به فوق مطالب به توجه با

 زیست محيط با و بوده آلی حالل هرگونه که فاقد تكنولوژی نانو عایق از استفاده با .دکن می بشر، هدایت سالمت افتادن

 .نمود محافظت شهری والمانهای نماها و ساختمانها از توان می است، سازگار

 

 مراجع-6
 نشریه تهران، موردی مطالعه-شهر در جمعی خاطرات انتقات و ثبت گيری، شكل امكان سنجش معيارهای مهتا، مقتدایی، مير[ 1]

 ::13، 5-16،صفحه :3شماره زیبا، هنرهای

 1شماره  جدید، شهرهای شرکت،عمران تخصصی- داخلی جدید،نشریه شهرهای بيهویت، شهر بيخاطره، محسن،شهر سيد حبيبی،[ 2]

،13:3 

 ::13،: ص ، 133 شماره تندیس، نشریه شهری، فضاهای برای سازی مجسمه حسين، زاده، سلطان[ 3]

 و شهر نامة ویهه تهران، شهر ،زیباسازی سازمان داخلی نشریة زیبایی، زندگی، شهر، مجسمه ،مجله و هنر اق گوهری،کامبيز،شهر،مشت[ 4]

 5،1331 شماره اول، دوره یادمان،

 13،13:3شماره  زیبا، هنرهای نشریه شهرها ، کالبدی هویت ارزیابی و شناخت معيارهای مهتا، مقتدایی، مير[ 5]

 دوره یادمان، و شهر نامة تهران،ویهه شهر زیباسازی سازمان داخلی نشریة زیبایی، زندگی، شهر، یادمان،مجله و ب،جمال،شهرکاميا[ 6]

 5،1331 شماره اول،

 13:3،44شماره  تجسمی، هنرهای - زیبا هنرهای نشریه شهری، فضاهای در سازی مجسمه محسن، موسيوند، و حسنعلی پورمند،[ :]

 13:2تهران، کبير، امير انتشارات حبيبی، سروش ترجمه اجتماع، و هنر هربرت، رید،[ :]

  ::3،13ص ، 153 شماره تندیس، نشریه شهری، هنر و شهر دلبر، شهباز،[ 3]

های شهری، طراحی، اجرا، مدیریت، حسين رضایی و دیگران، چاپ اول، تهران، اداره کل روابط عمومی و  پير و دیگران،  فضا موره، ژان[ 10]

 13:3. داری تهران الملل شهر بين
 13:6، 10-14همشهری،صفحات  نشریه فصول، تمام برای آثاری آذر، مهاجر، [11]

 1330، 1شماره  منظر، و شهر شهر، ساختار در حجمی المانهای و نارسيس ،مجسمه سهرابی، [12]

 13:4انتشارات و چاپ ،لينچ، کوین،، سيمای شهر، منوچهر مزینی، تهران، دانشگاه تهران، موسسه  [13]

 1331کرج، نيوز، شهر گزارش متن شهر، پيكره با متناسب هایی المان تعریف نادر، ایزدبين،[ 14]

 ::13تهران، الحجج، ثامن شهری، فضاهای نارسيس ،طراحی سهرابی، [15]

 [16] Shafote, Henry . (200:), Convivial Urban Spaces: Creating Effective Public Places, Published by Earthscan 

in the UK and USA. 

 .تهران تهران، شهرداری زیباسازی، امور اجرایی و فنی نظام شهری، خدمات معاونت [:1]

 شهر، تهران، زیباسازی سازمان داخلی نشریة زیبایی، زندگی، جمعی، شهر، خاطرات و شهری های مجتبی، مجسمه سيد موسوی، [:1]

 3،1331 شماره اول، دوره شهر، در خاطره نامة ویهه

 13:4 تهران، ، :3 شماره دهم، سال الستيک، صنعت ؛ مجله« مولكولی دهی خودسامان کارگيری به »، مازیار  خاکپور، [13]

 .تهران مسكن، و ساختمان تحقيقات مرکز ساختمان، صنعت و نانو فناوری نانو، فناوری ستاد [20]

 [21] http://report.aruna.ir/archives/8001/Jan/614/11.php 



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

92-03 July 9302, Tabriz , Iran 

14 

 

 [22] Leydecker, Sylvia (8002). Nano Materials in Architecture, Interior Architecture and Design, 

Brikhauser,Berlin. 

 هم انرژی، سلسله و نفت صنایع در آن کاربرد و پوششها نانو شریف، صنعتی دانشگاه تكنولوژی مطالعات مرکز انرژی و نفت گروه [23]

 .تهران نانو، فناوری در کاربردی پردازی ایده طرح اندیشيهای
 [24] www.exirshargh.com 

 [25] www.ir-sme.co.cc/nano/151---.html 

8 ،تهران زیست و محيط هوا آلودگی کاهش در ساختمانی نوین مواد اردشير،کاربرد کالکی، محمدرضا؛ رضائيان، غالمعلی؛ شفابخش، [26]

  ::13،. ونان ملی همایش
 ::13 تهران، ایران، گاز ملی شرکت علمی همایش چهارمين ، « HSE در تكنولوژی نانو کاربردهای» عبدالمجيد خالقی، [:2]

 [82] Norman S. Allen, Michele Edge, Joanne Verran, J. Stratton, Julie Maltby, Claire Bygott (8002) 

Photocatalytic titania based surfaces: Environmental benefits, Polymer Degradation and Stability, 6118–

61/1. 

 [23] Michael F. Ashby, Paulo J. Ferreira and Daniel L (March 8002). Schodek Nanomaterials, 

Nanotechnologies and Design. 

 [30] BASF, Nanotechnology for Simple, Successful Concrete Repair: specifiers’ guide, German 

 

 


