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 نماهای دوپوسته: راهکاری هوشمندانه در پایداری انرژی

 
 2، محمد رحمانی قصبه*1یاسمن حسینی

 لبرزدانشگاه علوم و تحقیقات واحد ا دانشجوی کارشناسی ارشد معماری (1

 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهدیشهر (2

 

 چکیده
سیار تغییر کرده است. با توجه به توسعه و پیشرفت روزافزون ساختمان ها و نحوه زندگی در آن ها در طول دو دهه گذشته ب

دانش و فناوری های ساختمانی، ایجاد سیستم های هوشمند در ساختمان ها، از جمله راهکارهای مناسب برای حرکت در مسیر 

 مصرف جهت در ای قوهنمای ساختمان به عنوان حد فاصل فضای درون و بیرون، دارای توان بالاهداف معماری پایدار می باشد. 

 نمای استفاده از اساس  این بر. است دیگر سوی از تجدیدپذیر طبیعی های انرژی از مندی بهره ابزار سو؛ و یك از انرژی بهینه

پذیر در واقع ایده نمای انعطاف ،صطالح نمای دو پوستها .است شده گرفته کار به اهداف این به دستیابی به منظور هوشمند

آوری تابش جمع ظیفهاند. حفره میانی وجدا شده یکدیگرجداره مختلف است که با یك حفره هوای میانی از  متشکل از دو

از جنس  ، عمدتاًیا تخلیه آن در تابستان )تهویه طبیعی( را بر عهده دارد. الیه خارجی ای( وخورشیدی در زمستان )اثر گلخانه

فضای داخلی دارای جرم  جداره خارجیِ غالباً. اما شده باشدتشکیل مکن است مکه الیه داخلی از هر جنسی  شیشه بوده در حالی

عالوه بر داشتن نکات مثبت در زمینه زیبایی شناسی، طبق  (Double skin façade)سیستم نمای دوپوسته  .باشدحرارتی می

و همچنین عالوه بر تهویه طبیعی،  درصد سبب صرفه جویی در مصرف انرژی می شود 03بررسی ها و نمونه های واقعی، به میزان 

نقش مهمی در کاهش آلودگی صوتی دارد. بنابراین در این مقاله به بررسی محورهای معماری پایدار، ذکر مزایا و معایب نماهای 

 دوپوسته، بررسی نمونه های موجود ساخته شده و در نهایت نتیجه گیری کلی پرداخته شده است.

 

 ه، بهینه سازی مصرف انرژی، نمای هوشمند، مصالح هوشمند، معماری پایدارنمای دوپوست کلیدی: هایه واژ
 

 مقدمه -1
توصیف کرد، چالشی بزرگ برای معماران عصر جدید محسوب می  "پایدار"طراحی یك بنا که به طور کامل بتوان آن را 

وار است. اما با این حال، توجه به شود. چرا که به کار گیری تمام اصول و قواعد معماری پایدار در حوزه محیطی امری دش

محیط زیست و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر به اندازه ای حائز اهمیت است که برای یك معمار توجه به عناصر طراحی 

پایدار به عنوان یك وظیفه محسوب شده و فرد باید نهایت تالش خود را به کار بندد تا در طرح هایش از اصول طراحی پایدار 

  یت نماید.تبع

استفاده از انرژی های تجدید پذیر به منظور بهینه سازی مصرف انرژی، ایجاد بناها با کارایی باالتر، صرفه اقتصادی بهتر و 

سازگار با محیط، از اهداف جامعه بشری در عصر حاضر می باشد که با عنوان معماری پایدار بسیار مورد توجه قرار گرفته است. 

کشورهای اروپایی، خصوصا آلمان، هلند و انگلستان راه حلی به نام نمای دو پوسته ابداع گردیده است. این  در سالهای اخیر در

درصدی مصرف انرژی، ایجاد تهویه طبیعی در ساختمان، کاهش قابل توجه سر و صدای محیط بیرونی و  03سیستم با کاهش 

طرفداران بسیاری نیز یافته است. با توجه به اهمیت شفافیت در معماری شفاف، آسایش و راحتی ساکنان را فراهم کرده است و 

این گونه نماها از شیشه های خود تمیز شونده در جداره بیرونی استفاده می گردد که این شیشه ها با قابلیت بالقوه ای که 

 دارند، موچب عملکرد هرچه بهتر نما می گردد.

 

 معماری پایدار -2
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عمومی است که برای توصیف طراحی ساختمان های مقاوم از نظر تکنیکی، مصالح، اکولوژیك  در معماری، پایداری واژه ای

 و محیطی به کار می رود. در مفهوم معماری پایدار، استواری از سه جزء عمده تأمین می شود:

 الف( استواری تکنولوژی و مواد )عناصر(

 ب( پایداری منابع

 ج( پایداری محیطی

قابل سکونت و ایمن با ظرفیت اجتماعی و اصولی باید در ابتدا مد نظر قرار گیرد تا پایداری  ایجاد محیط های سالمت،

محیطی به وجود آید. بنابراین، چالش معمار باید یافتن توازنی بین مسائل تکنیکی و مواد، موجود بودن منابع و پایداری 

 محیطی باشد. 

 
 (1033اتمن، عثمان، منبع: ر )اجزا تشکیل دهنده معماری پایدا :1جدول 

 محیط منابع المان ها

 سالمت بر مبنای شرایط سایت بادوام

 اقتصادی
 تحت تأثیر هزینه ها

 )عملکردی/چرخه حیات(
 قابل سکونت

 ظرفیت اجتماعی/اصولی در دسترس بودن نگهداری کم

 ایمنی و امنیت )حفاظتی( نیروهای طبیعی )مطلوب( قابل تجدید

 

 

 ایدارش اصل معماری پش -3
در ارتباط با هداف سه گانه بیان شده در معماری پایدار )محیطی، اجتماعی، اقتصادی(  (Charles Jencks)چارلز جنکنس

قائل به شش اصل کلی است و عقیده دارد که با رعایت این اصول می توان به یك معماری پایدار رسید .اصول شش گانه 

 :جنکس عبارتند از
 ا اقلیم و منابع انرژی موجود در محل احداث، هماهنگ شود(الف( همسازی با اقلیم )ب

 ب( استفاده از انرژی های تجدید پذیر و صرفه جویی در استفاده از انرژی های غیر قابل تجدید

 ج( سازگاری با بستر طرح

 د( محترم شمردن افراد دخیل در طرح )برآورده کردن نیازهای روحی و جسمی ساکنان(

 ها و مصالح ساختمانی ه( بازیافت ساختمان

 (1031)بانی مسعود، امیر، و( بکارگیری همه اصول پنجگانه فوق، همزمان با یکدیگر )کل گرایی( 

 

 منابع انرژی های تجدیدپذیر -4
منابع زیر که به منابع فسیلی وابسته نیستند، محیط را بیش از آنکه تهی کنند، پایدار می سازند و تعهد بزرگی را برای 

 یجاد می کنند.معماری ا

 انرژی زیستی 

 انرژی خورشیدی 

 انرژی وابسته به حرارت مرکزی زمین 

 انرژی باد 

 انرژی آب 
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 )انرژی اسمزی )انرژی حاصل از یك واکنش شیمیایی میان آب ساده و آب دریا 

 انرژی سوخت هسته ای 

 ( انرژی سیستم های ترکیبیhybrid systems ،1033( )اتمن، عثمان) 

 

 معماری هوشمند -5
نگرش جدید برخی از مهندسین معمار به آینده ساختمان سازی در جهان است، ساختمان هایی که  معماری هوشمند

قادرند خود را با شرایط محیطی داخل و خارج بنا تطبیق دهند. چنین ساختماهایی که در تقلید از سیستم واکنش موجودات 

جوی مانند وزش باد، گرما و سرمای بیش از حد و تغییر تابش نور زنده ساخته می شوند، قادرند در پاسخ به شرایط مختلف 

خورشید عکس العمل نشان دهند و یا در داخل ساختمان با مشاهده موردی چون تجمع بیش از اندازه جمعیت، تغییراتی در 

 (. 1033، عقیل، امامقلی)ابعاد و اندازه از خود بروز دهند

 

 پوسته های هوشمند -6

 الیه دو از که است سیستمىیا نمای دوپوسته که تحت عنوان نمای دوجداره نیز شناخته می شوند،  هوشمند پوسته

( می تواند Double skin facade) مان شیشه ت.اس شده تشکیل ،است جریان در شیشه دو میان حفره بین در هوا که شیشه

علت  به دوالیه پوسته های در حال هر در .ندارد تفاوتى الیه یك نماى با دوالیه نماى خورشیدى خواصیك یا دوتایی باشد. 

 ذخیره را خورشیدى انرژى می تواند و دهد مى کاهش را گرما تلفات که شود مى تشکیل گرمایى سپر اضافى پوسته یكوجود 

 .کند

و  است شده عایق الیه دو که درونى شیشه و باشد مى اى شیشه کامالً  که بیرونى شیشه از هوشمند پوسته هاى الیه

الیه  است ممکنود؛ ساخته شده است. ش تهویه مکانیکى هم و طبیعى بصورت هم تواند مى که شیشه دو بین هواى حفره

 شیشه دو بین هواى حفره داخل در یکپارچه بطور تواند مى یدخورش سایه اتوماتیك تنظیمد. نباش اى شیشه کامالً  درونی

فاصله دو شیشه در میزان عایق بودرن پنجره بسیار موثر است. اگر فاصله دو شیشه از حدی خاص کمتر و یا بیشتر  .گیرد انجام

ساختمان در برابر آلودگی  باشد، کارایی چندانی ندارد. به طور کلی، نمای دوپوسته بیشتر برای مکان هایی مناسب تر است که

صوتی و باد شدید قرار داشته باشد.)به طور مثال برای آسمان خراش ها و ساختمان های بلند( اگر می خواهیم در بیشتر طول 

 سال ساختمان های به طور طبیعی از طریق پنچره تهویه شوند، ساختار  دو الیه در عمل نتایج قطعی و آشکاری دارد.

سیستم ها در ساختمان هایی است که می خواهند مرمت و نوسازی شوند. به خصوص در جایی که امکان کاربرد دیگر این 

دخل و تصرف در نمای اصلی وجود ندارد. در این موارد، ایده استفاده از پوست دومی که نقش آن محافظت نمای اولیه در برابر 

نماهای دوپوسته مکانات نوین را فراهم آورد، مطرح می شود. مشکالت باشد و بتواند امکان بهره مندی ساختمانی قدیمی از ا

مبانی زیبایی شناسانه و جلوه های بصری ویژه خودشان را دارند که بهره معمارانه زیادی از آن می توان گرفت. جلوه های 

 (.1032بصری ای که از حضور همزمان شفافیت و عمق کافی به وجود می آیند)رفیعی، یلدا، 

http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%84&queryWr=%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%82%D9%84%D9%8A&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%84&queryWr=%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%82%D9%84%D9%8A&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
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 (منبع: ویکیپدیا) وه کارکرد نمای دوپوستهنح :1شکل 

 

 انواع نماهای دوپوسته -7
  (window box) ای های جعبهپنجره( 7-1

دارای یك بازشو به سمت داخل است. پوسته خارجی دارای که  دمی باشقدیمی ترین نوع نمای دو الیه این مدل از 

 داخلی و میانی ه فضایدهد و تهویه کنندرف شده را میکه امکان دخول هوای تازه و خروج هوای مص استهایی دریچه

ها حریم خصوصی بین اتاقبه گیرد که رد استفاده قرار میمو زمانی و بلند به کار رفته هایساختمان در اغلب این نوع نما.است

 .بین طبقات هستند تقسیمات عمودی و باشد. فضای میانی به صورت افقی بر اساس اتاق به اتاق تقسیم بندی شده است نیاز

. پنجره داخلی می گرددیك لعاب محکم استفاده  از ،در حالی که در بیرون ؛پنجره در داخل دارای لعاب دو جداره عایق است

 .تواند به طور کلی باز شود تا تهویه طبیعی انجام شودمی

 
  (shaft-box façade) های عمودیمحفظه( 7-2

 "آلکو"که اولین بار توسط شرکت  "نمای دوقلو"ای هستند که بر اساس ایدهای جعبههای از پنجرهاین نماها نوع ویژه

شوند و در راستای ای به صورت عمودی به هم متصل میهای جعبهساخته شده بود، شکل گرفته است. در این نماها پنجره

توان از ریان هوای متحرک به سمت باال مییابند تا اثر دودکشی را ایجاد نمایند. برای شدت بخشیدن به جچند طبقه ادامه می

( تا ها ها )داالن. شافتمی باشدای و شافت عمودی دارای دو بخش پنجره جعبهاین نوع نما مکنده مکانیکی نیز استفاده کرد. 

 شده متصل ایجعبه پنجره به طبقه هر در فرعی هایدریچه های عمودی به وسیلهکنند. شافتباالی طبقات ادامه پیدا می

 رود.می باال به و شده کشیده عمودی شافت داخل به دودکشی اثر علت به ایجعبه پنجره درون هوای. است

 
  (coriddor façade) نماهای داالنی( 7-0

در  هاهر طبقه بسته شده است. جداسازی بشود و دردر نمای داالنی تقسیمات فضای میانی فقط به حالت افقی انجام می

 است. سوزی صورت گرفتهآتش هنگامایمنی و  بینی مسائل مرتبط با مباحث آکوستیك دلیل پیش این طبقات به

در مورد تهویه هوا باید در نظر داشت که به علت وجود اختالف فشار شدید در گوشه نماها، اغتشاش در جریان هوا دراین 

 بقیه در اما. کرد خودداری ساختمانها در گوشه ر دریچهآید که برای اجتناب از این مسئله بایستی از استقرانواحی به وجود می

رایی بیشتر، بهتر است که کا برای همچنین. کندمی کمك هوا تهویه به مسئله این که دارد وجود کمی فشار اختالف داالن ها

گیرد اق قرار میهایی بین هر اتهای ورود و خروج هوا بصورت شطرنجی نزدیك کف و سقف باشند. در طول راهرو حائلچهیدر

 .که از عبور صدا از اتاقی به اتاق دیگر جلوگیری کند
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  (multistory façade) نماهای چند طبقه( 7-4

در این نماها، فضای میانی بین دو جداره داخلی و خارجی به صورت افقی و عمودی بین چند اتاق متصل و یکی است. 

 سرد هایفصل در کننده میانی چرخیده شود. مان بدون هیچ تقسیمگاهی اوقات این فضا ممکن است در دور تا دور ساخت

. این نماها معموال در گرددای، باعث ایجاد گرما ه از خاصیت گل خانهاستفاد با که بست را پایین و باال بازشوهای توانمی

ندارد، وجود بازشویی  ،خارجی نماکه در جداره  با توجه به این .جاهایی که سر و صدای محیط باال است، کاربرد بیشتری دارند

باید به مسئله سر و صدای عبوری از طریق فضای میانی توجه همچنین های پشت نما را بصورت مکانیکی تهویه کرد. باید اتاق

 .کاربرد بیشتری دارند ،داشت. در این مدل نما، دو حالت تهویه جدار خارجی و منطقه حائل

 

 مزایا و معایب نمای دوپوسته -3
 ( مزایای این سیستم3-1

  درصد انرژی کمتری نسبت به ساختمان های مشابه با نمای عادی،  03ساختمان هایی با نمای دو پوسته حدود

مصرف می کنند. صرفه جویی در هزینه ها در نتیجه کاهش حجم تأسیسات مکانیکی و کاهش وابستگی به نور 

 مصنوعی از دیگر فواید کاربرد این سیستم است.

 در ها بدنه آن در که مرتبه بلند های ساختمان در حتی امر این که نما داخلی پوسته در پنجره گشودن قابلیت 

به کار  صوتی آلودگی کاهش برای همچنین نما نوع این .است پذیر ناامک راحتی به دارد، قرار باد زیاد فشار معرض

 می رود. 

 ه(آلود هوای و باران و باد( جوی نامساعد شرایط در حتی نما رد سایبان از استفاده امکان سیستم این در همچنین 

 .دارد وجود

 متداول های روش به نسبت تر شفاف بسیار معماری به دستیابی 

 پیرامون محیط از بهتر استفاده 

 بش طول در تهویه سیستم 

 یمکانیک تهویه جای به طبیعی تهویه از استفاده امکان 

 شآت از گریز 

 ساختمان بیرونی نمای توسعه( اختمانس اطراف نیمرخ توسعه( 

 زننده و کننده خیره روشنایی از اجتناب مانند بصری آسایش توسعه 

 لسا مدت تمام در خورشیدی انرژی از استفاده امکان 

 

 سیستم این ( معایب3-2

 متداول( معمولی نماهای با مقایسه در باال ساخت های زینهه( 

 نگهداری مازاد های هنهزی 

 جوش مشکالت 

 ه ساز گرمای فزایشا 

 

 خود تمیز شوندگی نما -3
نگهداری ساختمان و اجزای آن از فعالیت های مهمی است که پس از ساخت بنا باید مورد توجه طراحان و کاربران 

ساختمان قرار گیرد. مانند هر وسیله دیگری، ساختمان نیز نیاز به نگهداری و شست و شو دارد. این مسأله، به ویژه در مورد 

طوح در معرض دید مانند نمای ساختمان اهمیت بیشتری دارد. هزینه و نیروی انسانی که به این منظور صرف می شود، در س

 ساختمان های خاص )مانند آسمان خراش ها و ساختمان های بزرگ همچون ورزشگاه ها( ارقام باالیی را نشان می دهد.
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سطوح ساختمان و همچنین کاهش تکرار این فرایند، متخصصان از  به منظور کاستن از هزینه های نگهداری و تمیز کردن

فناوری نوین به منظور ایجاد امکانی برای سطوح، با هدف خود تمیز شوندگی و آسان تمیز شوندگی استفاده کرده که با 

 (1031استقبال چشمگیری از سوی طراحان، سازندگان و مالکان ابنیه مواجه شده است. )گالبچی، محمود، 

ر عمل، تمیز کردن سطوح مصالح ساختمانی مانند شیشه، کاشی و سطوح نماسازی، با مشکالت متعددی توأم است؛ از د

جمله مصرف مقادیر زیاد انرژی و مواد شوینده شیمیایی و به تبع آن هزینه های زیاد. به منظور درک فرآیند خود تمیز 

 وفوبیك )آب گریزی( و ویژگی هیدروفیلیك )آب دوستی(شوندگی مصالح دو مسأله را پیش رو داریم: ویژگی هیدر

منبع الهام سطوح خود تمیزشونده، به گیاه نیلوفر آبی باز می گردد. گیاهی زیبا و بادوام که نقش پررنگی در باورهای 

ورد تکریم مذهبی و فرهنگی مردمان مشرق زمین همچون هند، میانمار، چین و ژاپن داشته است. این گیاه آبی، به این علت م

و احترام قرار می گرفته که از پاکی و تمیزی استثنایی برخوردار بوده است. معموال اصطالح اثر نیلوفر آبی که یادآور به هم 

پیوستن قطرات کوچك آب چکیده شده بر روی گلبرگ این گل است، با اثر آسان تمیز شوندگی که در آن، سطوح به وسیله 

اهت دارد، ویژگی قابل توجه گیاه نیلوفر آبی در دفع آلودگی، الهام بخش ظهور دسته ای از فتوکاتالیز تمیز می شوند، شب

 فناوری ها و مواد خود تمیز شونده و ضد میکروبی بوده است.

برآمدگی های میکروسکوپی بر روی برگ گل نیلوفر آبی، سطح مومسان آن را به سطحی ابَر آب گریز تبدیل می کند که 

است. قطرات باران به آسانی در سطح چنین سطحی غلتیده و هر گونه آلودگی را حذف می کند. محققان به شدت دافع آب 

هستند. این موضوع در حالی است که برخی از « اثر نیلوفر آبی»مواد مصنوعی خود تمیز شونده ای را تولید کرده اند که دارای 

صیت ابَر آب دوستی و واکنش های شیمیایی کاتالیستی بهره می این مواد از خاصیت معکوسی برخوردارند؛ به عبارتی از خصو

برند. محصوالت آینده ممکن است دو ویژگی آب دوستی و آب گریزی را با یکدیگر ترکیب کنند و یا از موادی با قابلیت کلید 

الت، کاشف و توسعه دهنده زنی استفاده کنند و به این شکل جریان مایعات را در اجزای میکروسیالی کنترل کنند. ویلیام بارت

اثر نیلوفر آبی از دانشگاه بُن آلمان، چشم اندازی از یك شهر خودتمیز شونده را مطرح نموده است که در آن یك باران کوچك، 

پنجره ها و دیوارهای آسمان خراش ها را همانند یك نیلوفر آبی کامالً تمیز می کند. در جایی دیگر، وی چادرها و سایبان هایی 

معرفی می کند که با استفاده از بافت های جدید و بدون مداخله انسان، تمیز و بدون لك باقی می مانند. )گالبچی، محمود،  را

1031) 

 

 
 (1032)منبع: بیرانوند، لیال،  قطرات آب بر روی سطوح آب گریز -2شکل

 

 ( نمونه های ساخته شده نماهای دوپوسته3
 Bligh Street( ساختمان 3-1



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 7 

به طور قابل توجهی شرایط سایت شهری را در برخورد دو شبکه شهری مرتفع کرد.  Bligh Streetن بیضی شکل ساختما

این ساختمان با هدف حفظ انرژی و پیشگیری از اتالف آن طراحی شده است و به نوعی ساختمان سبز قلمداد می شود و با 

را افزایش داد. این ساختمان که در واقع یك برج اداری است، فائق آمدن بر مشکالت سایت به نحو مطلوبی ارزش تجاری سازه 

اولین ساختمان مجهز به نمای شیشه ای دوپوسته در استرالیا است. پوسته صیقلی بیرونی، از ساختمان در برابر نور خورشید 

 محافظت و همزمان نور طبیعی را وارد ساختمان می کند. 

 

 
 Bligh Streetل دید پرنده از ساختمان بیضی شک -0شکل 

 

پوشش دیوار »، مهندس نما که ساخت نمای این برج اداری به عهده وی بود، اظهار داشت: (Kerrun Coker)کرین کوکر 

داخلی نما شیشه دو جداره است که از کارایی بسیار باالیی برخوردار است و مانع از اتالف انرژی گرمایی می شود و می تواند تا 

ت را از خود عبور دهد. بیشتر ساختمان های اداری و تجاری در سیدنی از پوششی برخوردار هستند که درصد نور قابل روی 63

درصد از نور قابل رویت را انتقال دهند. دیوار بیرونی نما متشکل از یك الیه شیشه لمینیت با مقدار  43تا  05تنها می توانند 

 «آهن کم و بدون پوشش است.

 

            
 فضای بین دو پوسته ساختمان -5شکل                    نمای کامال شیشه ای بنا                     -4شکل             

 

اگرچه نماهای دوجداره در آب و هوای سرد اغلب از کرکره های بازشو برخوردار هستند که می توانند در زمستان بسته 

ان باز ماندن کرکره ها را در تمام طول سال فراهم سازد. نمای طوری طراحی شد تا امک Blighشوند، پوسته ساختمان 
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دوپوسته از کرکره های افقی که با سیستم کامپیوتر کنترل می شوند محافظت می کند و کرکره ها صرف نظر از شکل بیضی 

دیریت ساختمان یا ساختمان در حقیقت از ساختار مسطح استانداردی برخوردار هستند. این کرکره ها می توانند با سیستم م

کرکره ها تمام روز پایین هستند. این بازشوها نقش بسزایی ایفا می کنند طوری که »با حسگر نور فعال شوند. کوکر می گوید: 

 « گرما را در فضای خالی ذخیره نمی کنند. از این رو گرما در خود ساختمان جریان پیدا می کند.

 

  (G-flat)( مجتمع مسکونی جی فلت 3-2

 ل پروژه: توکیو، ژاپنمح

 نانو ماده مورد استفاده: شیشه دارای پوشش ساگان )شیشه خود تمیز شونده فتو کاتالیتیك(

همه بلوک های مسکونی این پروژه مسکونی، دارای نمای کامال شیشه ای هستند. درون بلوک ها، دال های دیواره ای به 

وع طراحی و اتصاالت پیش بینی شده این آپارتمان ها، به گونه ای است عنوان سازه و جدا کننده فضاها پیش بینی شده اند. ن

که به رغم ارتفاع زیاد نمای شیشه ای، اجازه می دهد درجه ای از محرمیت و تنظیم مستقل کیفیت هوای درون در آپارتمان 

به شکل افراط آمیزی تمیز ها ممکن شود. سطح نمای چنین ساختمان هایی که دارای نماهای کاماٌل شیشه ای هستند، باید 

باشد تا شفافیت آن ها حفظ شود. کیفیت های نانو مقیاسی که به کمك پوشش های خود تمیز شونده فتوکاتالیتیك برای 

 (.1032شیشه ها فراهم شده است، این پاکیزگی و شفافیت را که از ملزومات طرح است، ایجاد می کند)منبع: بیرانوند، لیال، 

 

 
 (1032)منبع: بیرانوند، لیال،  فلت، توکیو، ژاپن-مسکونی جیپروژه  -6شکل 
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 ( نتیجه گیری13

پیشرفت نمای دوپوسته بیشتر در اروپا به منظور دستیابی به افزایش شفافیت به همراه کاهش مصرف انرژی می باشد. 

 و کند توجه جلب آن ها بیشتر ایجاد های معمار، هزینه های طرح های پوسته و هوشمند های در سیستم اول نگاه در شاید

 با باشد. ولی مسئله همین سومی جهان کشورهای در عام، به خصوص در بین راهکارهایی چنین پذیرش بازدارندگی عامل

 هزینه در که جویی هصرف بنا با عمر از ساله چندین گذر با که یافت خواهند در شده یاد موضوع به تر منطقی و تر فنی نگاهی

 های هوشمند سیستم اعمال که میشود مطلب این نشانگر حاصله نتیجه شود، می اعمال خود به خود به شکل انرژی تأمین های

 متناسب را ها ساختمان زیبایی و اقتصادی، جویی صرفه بلکه نیست آور زیان تنها نه شده طراحی های ساختمان های پوسته در

 آن، تحلیلگران و کنندگان استفاده رضایت کردن برآورده برای حاضر عصر معماری همچنین دارد. پی در ادنی روز فن آوری با

 باشد عموم بین معماری درک رفتن باال امر این اصلی دلیل ببرد. شاید را الزم ی بهره روز به های آوری آیتم فن از است ناچار

 دنیا روز معماری و آوری فن با همسنگ و مطابق دارند انتظار ساختمان، فرم کل تا بنا گرفته عنصر کوچکترین از همواره که

 چند هر شهری غیر مناطق ترین افتاده دور در حتی بناها کالبدی و سیمای معماری تغییر که بس همین سخن این گواه باشد. 

( ارتفاع نمای شیشه ای درجه ای از محرمیت 7شکل 

 (1032)منبع: بیرانوند، لیال،  را ممکن می سازد.

( تصویر در شب هنگام مجموعه مسکونی و شیشه های 13شکل 

 (1032)منبع: بیرانوند، لیال، خود تمیز شونده

و استفاده از  ( نمای داخلی آپارتمان ها3شکل 

 (1032)منبع: بیرانوند، لیال، دیوارهای شیشه ای

 (1032)منبع: بیرانوند، لیال،  ( فضای بین بلوک ها3شکل 
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است.  ها ساختمان اجرایی ایه روش و ساخت در نو های فن آوری باالی وری بهره بحث همین از ناشی نیز محدود و رنگ کم

 دیگر از و بگیرد نظر در را ساخت های پذیرش تکنولوژی فرهنگ از سویی بایستی حاضر عصر معماری شده یاد مطالب بر اساس

 پیرامون افزون روز تحقیقات با انجام رود می باشد. امید داشته نگاه دنیا روز معماری با آشنا قشر عنوان به متقاضی گروه به سو

 جایگاه شدن پیدا به شهرسازی و معماری ی حوزه در فعاالن و محقق قشر توسط علمی و ساده صورت به هوشمند های ستمسی

 .شود یاری بیشتر چه هر ایران کشور معماری در ها سیستم این ی شایسته
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