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 1از مصالح هوشمندمحیطی مبتنی بر استفاده پایدار زیست طراحی 
 

 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
یك کلیت به هم پیوسته یعنی سیاره زمین و منابع انرژی آن می در معماری معاصر منظور از پایداری در معماری حفظ 

باشد. که در آن مواد و منابع در دسترس بیش از هدردادن، می بایست با کارایی بیشتری در همه جهات بکار گرفته شوند. لذا در 

ر چه بیشتر از امکانات هره برداری همعماری جدید تکنولوژی در مقابل طبیعت قرار ندارد بلکه در کنار و به موازات طبیعت برای ب

با توجه به رشد جمعیت و بهره گیری قابل توجه از منابع انرژی در ساختمان ها الزم  .مین آسایش انسان جای داردأمحیطی و ت

ا توجه به است تا رویکرد پایداری در فرایند طراحی و مرحله بهره برداری مورد توجه قرار گیرد. نظر به اهمیت معماری پایدار و ب

ت معماری پایدار آن که در پژوهش های انجام شده به ندرت به جنبه های استفاده از مصالح هوشمند به منظور افزایش کیفی

، بکار گرفتن دوباره تکنولوژی در راستای تولید مصالح هوشمند و ی پایداربنازمه دست یافتن به ال واقعدر  .پرداخته شده است

این به معنای بکارگیری  متریال های نوینی است که رفتار اکولوژیك ساختمان را درجهت مدیریت هوشمند انرژی پیش برد، و

تکنولوژیکی مصالح هوشمند پاسخی برای نیازهای  دهند. مصالحی است که به بهترین شکل خود را با تغییرات محیطی تطبیق

د. استفاده از مصالح هوشمند در معماری عالوه بر اینکه به طور غیر قابل تصوری مقدار مصالح و انرژی ست ویکم می باشقرن بی

، مستقیم و صریح که قادر به طراحی محیط های ساده مجزا انسان راسرمایه گذاری شده در ساختمان ها را کاهش می دهد، 

 .ری را در فضا برای ساکنان فراهم می کنند، می سازندت شرایط مناسب

مصالح هوشمند تقسیم بندی انواع مفهوم هوشمندی و مفهوم پایداری در معماری ذکر گردیده و سپس به در این مقاله 

مثبت نقش ، این نوع مصالحبناهای ساخته شده با استفاده از  ازپس از بررسی نمونه های موردی در انتها پرداخته شده است. 

 یده است.تبیین گرددر معماری آن ها  استفاده از

 

 بهینه سازی مصرف انرژی.پایداری زیست محیطی،  ،مصالح هوشمندمعماری پایدار،  کلیدی: واژه های

 

 مقدمه -1
اگر گذشته را به مبارزه بطلبیم، خواهیم دانست که زمان سبك ! عصر بزرگی آغاز شده است.روحی تازه سر بر آوردهلوکوربوزیه: 

 خود ما ظهور کرده است. به راستی انقالبی در کار است.ها به سر آمده و سبکی متعلق به عصر 

تجربی از مصالح، معماران  صنعتی تغییر کرد و به جای استفادهنقش مصالح به صورت قابل توجهی در طول اتفاقات انقالب 

صالح معماری شروع به استفاده از مصالح مهندسی کردند. در حقیقت تاریخ معماری مدرن می تواند از نگاه تاریخ مواد و م

بررسی شود. در آغاز قرن نوزدهم استفاده از فوالد و شیشه در ساختمان های بلند گسترش یافته و بر خالف گذشته نمای 

ساختمانها به صورت یك عنصر فرمال مطرح گردید و نهایتاً معماران امروز اغلب به مصالح ساختمانی به صورت جزئی از روند 

ستم روی مصالحی کار کردند که خصوصیات آن را برای یك نیاز کاماًل تعریف شده، می توانستند طراحی می نگرند و در قرن بی

 .مهندسی کنند

                                                 
طراحی تفریحگاه ساحلی با رویکرد پایداری زیست : مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده می باشد. عنوان پایان نامه مربوطه ینا (1

 از دانشگاه علوم و تحقیقات واحد البرز . محیطی در منطقه گوهرباران
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از سخنان مذکور استنباط می شود که در قرن حاضر به علت ظهور مصالح و تکنیك های نوین ساختمانی، انقالبی در ساخت و 

حاضر می باشد که تقریباً توانی پایان ناپذیر دارند و می توانند در  ساز رخ داده است. مصالح هوشمند از مصالح نوین در عصر

واکنش به محیط پیرامون خود تغییر کنند. از طرفی با توجه به ویژگی های مثبت مصالح هوشمند باید به دنبال راهکارهایی 

 بردشان در معماری پرداخته خواهد شد.بود که توسط آن ها بتوان کاربردشان را ترویج کرد. در ادامه به معرفی این مصالح و کار

 

 ( معماری پایدار، نوعی معماری انعطاف پذیر در سبك طراحی2

معماری پایدار، در حالی که از ارزش های کلیه تجربیات تاریخی سود می برد، با توسل به عقالنیت و استدالل به عوامل سه 

 عی، اقتصادی.: عوامل محیطی، اجتماگانه ای نزدیك می شود که عبارتند از

در نزدیك شدن نه بر اساس پذیرش جبر صرفاً محیطی در بستر طرح )آنچه در معماری سنتی اتفاق افتاده است(، و نه بر 

اساس تحقق یك برنامه در صورت کالبدی بنا )آنچه که در شعار کارکردگرایی در آغاز مدرن مطرح بود(، نه از زاویه عمل گرایی 

ری بود( و نه به واسطه طرح امور عاطفی یا روحی و روانی )که در دوره پست مدرن مطرح شد( و )که گرایش در سنت روشنفک

نه از زاویه آشفتگی مبتنی بر تفکر پست ساختارگرایان به معماری نگاه شود. بلکه در واقع مقوله معماری پایدار امری فراگیر 

با وجود دغدغه اصلی آن مربوط به مسأله محیط زیست، از  بوده و مانند گرایش های قبلی به سبك معماری منجر نمی شود و

تمامی گرایش های پیشین که به مسأله تقلیل استفاده از مصالح و انرژی توجه کرده اند، بهره می گیرد. گرایش هایی مانند 

محور و غیره.  معماری فن آور، معماری سبز، معماری هوشمندو همچنین طراحی محیطی ، معماری رفتارگرا، معماری اقتصاد

این در حالی است که به واسطه خواستگاه های گفته شده، خود را از معماری های پیشین که کارکرد یا ایجاد فرم محض را 

 .دنبال می نمودند، متمایز می سازد

ود می توان گفت، طراحی پایدار نوعی از معماری است که از حداکثر استعداد های محیطی برای آسایش مصرف کنندگان س

می جوید و ابزارها و راهکارهای هوشمندانه ای را در این راه به کار می گیرد. این نوع معماری نه به صورت احداث یك 

ساختمان در یك بستر )آنچه تا کنون صورت گرفته است(؛ بلکه حتی االمکان به صورت متناسب با مقیاس طرح با بستر وحدت 

 .(1931کاظم نژاد، زهرا  -شود)رمضانی گورایی، بهمن یافته و به جزء الینفکی از آن تبدیل می

 

 نقش مواد و مصالح در معماری پایدار (9
مصالح ساختمانی است . با در  ،آنچه به یك طرح معماری جامعه عمل می پوشاند و آن را از ذهنیت به عینیت تبدیل می کند 

ایی طراحی کرد و ساخت که محدودیت کمتری بر آنها حاکم اختیار داشتن مصالح توانمند تر ، کاراتر و مقاوم تر می توان بناه

بوده و نیازهای زیستی و روانی آدمی را به نوع شایسته تری بر آورده کند . در غالب بر آیند های تولید مصالح مواد خام و اولیه 

مده شبیه ماشینی غیر آ جمع آوری شده و در قالبی شناخته شده در آورده و در ساختمان استفاده می کند . محصول بدست

و پس از گذشت مدتی دچار فرسایش شده و به ورطه ی زوال می رود .  که قابلیت تغییر با شرایط محیطی را نداردت فعال اس

در نهایت مصالح فرسوده شده را از ساختمان پیاده کرده و مصالح جدید را جایگزین می کنند . این روشی است که طی قرن ها 

 (1932)دانشور، زهرا هم روند حاکم بر صنعت ساخت و ساز در جوامع مختلف است انجام شده و هنوز

 

 مصالح هوشمند (4
در نظر بسیاری از مردم مفهوم هوشمندی به معنای تکنولوژی داده ها و سیستم های کنترلی در ساختمان است که 

و مشتق از واژه   intelligentia نتیبه کلمه ال intelligenceعملکرد آن را بهبود می بخشد. ریشه لغوی واژه هوشمند 

intelligere  است. "تشخیص"یا  "انتخاب"در قرن چهاردهم باز می گردد که به معنای 

، مواد و فرآورده هایی هستند که خاصیت تغییر پذیری دارند و قادرند مشخصه های ظاهری و یا درونی مصالح هوشمند

گسترده  امروزه از مصالح هوشمند به شکلبه صورت برگشت پذیر تغییر دهند.  خود را در پاسخ به تأثیرات فیزیکی و شیمیایی
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مواد هوشمند به دو دسته گروه بندی می  در انواع سیستم های ساختمانی چون نما، نورپردازی، انرژی و سازه استفاده می شود.

 شوند: 

رارتی یا بصری شان در پاسخ به یك یا ( موادی که یکی از خصوصیات: شیمیایی، مکانیکی، الکتریکی، مغناطیسی، ح1

 چند محرک خارجی، بدون احتیاج به کنترل از خارج، تغییر می کند.

 ( موادی که انرژی را از نوعی به نوع دیگر تبدیل می کنند تا وضعیت نهایی مطلوب را ایجاد کنند.2

 

 
 

 )منبع: نگارنده( دسته بندی کلی مصالح هوشمند (1 نمودار

 

 شمند گروه اول )تغییر خصوصیات(( مواد هو4-1

 )مواد کرومیك الف  

یکی از جالب ترین دسته های مواد هوشمند که بسیار هم مورد توجه قرار می گیرد مواد با قابلیت تغییر رنگ ناشی از 

ب، قابلیت بریم در واقع تغییر خصوصیات نوری این مواد مانند ضریب جذتغییر رنگی که از آن نام می. تغییر ساختار آنهاست

دانیم به منبع نور و طبیعت چشممان مربوط است و این تغییر رنگ در اثر بازتاب و یا شکست است. چیزی که ما از رنگ می

 یك تغییر ساختار در این مواد است.

 
 )منبع: نگارنده( ( دسته بندی مواد هوشمند کرومیك1جدول شماره 

 مواد هوشمند نوع اول: دسته بندی مواد کرومیك

 نام ماده عامل تغییر رنگ

 فتوکرومیك تغییر نور
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 ترموکرومیك تغییر دما

 مکانوکرومیك تغییر فشار یا تغییر شکل

 کموکرومیك شرایط شیمیایی خاص

 الکتروکرومیك تغییر ولتاژ

 

  )موادی که تغییر شکل می دهندب  

ه و تغییر شکل می دهند. در این میان مواد و حرکت مکانیکی نشان داد، موادی هستند که در پاسخ به محرک های بیرونی

را بدون تغییر دادن اندازه تغییر دهند یا برعکس؛ و تعدادی قادرند هردو پارامتر را  خودمحصوالتی هستند که قادرند شکل 

 همزمان تغییر دهند.

 
 )منبع: نگارنده( ( دسته بندی مواد هوشمند تغییر شکل دهنده2جدول شماره 

 ع اول: دسته بندی مواد تغییر شکل دهندهمواد هوشمند نو

 نام ماده عامل تغییر شکل

 فوتوستریکتیو تغییر نور

 ترموستریکتیو تغییر دما

 پیزوالکتریك تغییر الکتریسیته

 الکترواکتیو تغییر میدان الکتریکی

 مگنتوستریکتیو تغییر میدان مغناطیسی

 کموستریکتیو تغییر محیط شیمیایی

 

o )با حافظه شکلیآلیاژها  ج  

های محیط اطرافشان واکنش نشان ای از مواد هوشمند هستند که نسبت به تغییر ویژگیدار دستهآلیاژهای حافظه

توان آنها را به هر شکلی در آورد و سپس با یك عامل خارجی )مانند گرم نامند زیرا میمی داردهند. این مواد را حافظهمی

شود که این مواد شکل اولیه خود را به خاطر برگرداند. به همین دلیل گفته می ه حالت اولیهکردن یا جریان الکتریسیته( ب

 های مختلفی همچون پزشکی، انرژی، الکترونیك، هنر و ... استفاده نمود.توان در زمینهآورند. از این خاصیت، میمی

 آلیاژهای حافظه دار دو ویژگی دارند: 

o تا حدودی االستیك هستند. 
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o مانند آب ه میباشند ؛ یعنی قابلیت ذخیره سازی انرژی مکانیك و نیز آزاد سازی آن را دارا؛ ظه دار هستندحاف

این دسته از فلزات نیز به علت اینکه مولکول ها . که در دماهای مختلف از حالتی به حالت دیگر تبدیل می شود

 خود را دارند.اولیه قابلیت بازگشت به شکل است، قابلیت چیدمان مجدد دارای در آنها 

 

 مواد هوشمند گروه دوم)مبادله یا ذخیره انرژی(( 4-2

همه  گروه دوم مواد هوشمند را موادی تشکیل می دهند که دارای قابلیت تبدیل انرژی از سطحی به سطحی دیگر هستند.

اجسام و محیط های پیرامون آنها دارای سطح مشخصی از انرژی هستند. هنگامی که سطح انرژی ماده و محیط اطراف آن 

یکسان است می گوییم ماده در تعادل با محیط است؛ یعنی در این حالت تغییر انرژی وجود نخواهد داشت. اما اگر ماده در 

ی به مواد، سطح انرژی در آنها افزایش می یابد ژقرار گیرد، با وارد کردن انر سطح انرژی متفاوتی نسبت به سطح انرژی محیط

  درونی جسم، خود را آشکار می کند. یورت افزایش انرژصاین انرژی افزوده شده به  که معموالً

 

o مواد ساطع کننده نور( الف 

شیمیایی موجب  عواملی مانند واکنشلومینسانس به تابش نوری گفته می شود که عامل ایجاد آن التهاب ماده نیست و 

تر می توان گفت که لومینسانس تابش نور بر اثر دریافت انرژی است. در واقع این مواد انرژی دریافت  دقیق آن می شود. به طور

 یت بازتاب می دهند. ماده بر اثر منبع محرک )مانند الکتریسیته، واکنش شیمیایی یا حتیؤشده را در طول موج های قابل ر

این تابش نور رخ می دهد. در واقع این مواد معکوس مواد  خود اصطحکاک( تحریك شده و در بازگشت اتم ها به حالت اولیه

فتوولتائیك )که نور را به الکتریسیته تبدیل می کنند( عمل می کنند. این مواد شامل انواع فتولومینست، کمولومینست و 

 می باشند.الکترولومینست 

 

o  )تائیك )قدرت زای نوری(مواد فتوولب 

 این مواد در پاسخ به محرک نور مرئی، جریان الکتریسیته ایجاد می کنند.

 
o  )مواد ترموالکتریك )دمابرقی(ج 

  این مواد در مقابل تغییرات دما توانایی تولید برق دارند.

 
 ( دسته بندی مواد هوشمند نوع دوم9جدول شماره 

 مواد هوشمند گروه دوم )مبادله انرژی(

 تولید عامل محرک نام ماده

 نور اصطکاک الکتریسیته، واکنش شیمیایی و ساطع کننده نور

 الکتریسیته نور مرئی فتوولتائیك )قدرت زای نوری(
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 الکتریسیته تغییر دما ترموالکتریك )دما برقی(

 
 

 

 
 

 در معماریمصالح هوشمند مصادیق استفاده از  (5

 
 و کاربرد آن ها در معماریانواع مصالح هوشمند ( 4جدول شماره 

 کاربرد در معماری مصالح هوشمند

 کاربرد در کف جاده ها برای اندازه گیری میزان ترافیك  بتن هوشمند

 به منظور تشخیص زلزله 

 ترمیم محل آسیب دیدگی در بتن به طور خود به خود  بتن خود ترمیم شونده

 نیتروژن اکسیدهای جمله از ها آالینده انواع های مولکول تخریب  دیوار هوشمند

 جلوگیری از تلفات گرما  پوسته هوشمند

 تهویه طبیعی در فضای داخلی 

 نمای ساختمان شیشه سطح به آلى مواد و غبار و گرد اتصال عدم  شوینده خود هاى شیشه

 تنظیم شفافیت یا کدر بودن شیشه با جریان الکتریکی  کریستال مایع هاى شیشه

  ،غیره و کنفرانس هاى اتاق حمام،کاربرد در پارتیشن ها 

 

 ساخته شدهبررسی نمونه های  (6
 (Senior citizen’s apartment)مجتمع مسکونی در سوئیس  (6-1

o  استفاده از مصالح هوشمند ذخیره کننده انرژی گرمایی: شیشه های عایق سازی شده با مصالحPCM )هیدرات نمك( 

ن طرح ساختمانی استفاده نموده است. او عالوه بر ویژگی ذخیره حرارت در چندی PCMوئیسی این پروژه از مصالح سمعمار 

ظاهر شدن در نمای ساختمان را نیز مد نظر داشته است. او در یکی از پروژه های )صفر  نهانی این مصالح، توانایی آن در تغییر

فاف استفاده نمود که در واقع این در بلوک های پالستیکی توخالی و ش PCMانرژی( خود از پارافین خالص به عنوان مصالح 

سیستم به عنوان المان های نما و مخازن ذخیره انرژی، در نمای جنوبی ساختمان تعبیه گردید. در حالی که او در این پروژه به 

به کار برد. هیدرات نمك گرما را در  PCMجای پارافین، که ماده ای اشتعال پذیر است، هیدرات نمك را به عنوان مصالح 

درجه سانتیگراد در خود ذخیره می کند. این معمار طرح جدیدی از یك سیستم شیشه ای عایق و ذخیره  22الی  26مای د

متر  142کننده حرارت که با هیدرات نمك پر شده را طراحی نمود و آن را در نمای جنوبی این مجموعه در مساحتی حدود 

  مربع نصب نمود.
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 نمای داخلی پنجره های جنوبی  -2شکل                  نجره های جنوبی          نمای خارجی پ  -1شکل                     

 (Ritter,Axel, 2007منبع: )                                       (Ritter,Axel, 2007منبع: )                        

 
 نمای جنوبی مجتمع مسکونی  -9شکل 

 (Ritter,Axel, 2007ع: منب)
ست که در تابستان اشعه خورشید توسط پانلهای منشوری به بیرون بازگردانده می شود و در ای طرز کار این سیستم به گونه

زمستان اشعه خورشیدی که دارای زاویه کمتری است از سیستم نما عبور کرده و عالوه بر گرم نمودن فضای داخل، باعث گرم 

نیز می شود. این گرما هیدرات نمك را از حالت جامد به مایع تبدیل کرده و گرمای حاصله به صورت  PCMشدن پانل های 

در طول شب یا  درجه سانتیگراد پایین تر می آید )مثالً 26گرمای نهانی در سیستم ذخیره می شود. زمانی که حرارت اتاق از 

 ی ذخیره شده خود را در اتاق آزاد می کند. روزهای ابری( آنگاه هیدرات نمك متبلور شده و انرژی گرمای
 

 
 مقطع از پنجره با عایق هیدرات نمك در زمستان و تابستان  -4شکل 
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 (Ritter,Axel, 2007منبع: )

 

ضعیت شارژ بودن یا نبودن، از ظاهر بصری نما قابل مشاهده است؛ به این ترتیب که اگر نما مات به نظر برسد، هیدرات نمك و

اگر نما حالت شفاف یا نیمه مات داشته باشد، هیدرات نمك شارژ بوده و ذخیره  ؛ذخیره حرارتی ندارد و ستشارژه نشده ا

  حرارتی آن پر است.

 

                                   
 جرئیات پنجره های نما در وضعیت غیر شارژ -6 شکل                 جرئیات پنجره های نما در وضعیت شارژ -5 شکل

 (Ritter,Axel, 2007منبع: )            (Ritter,Axel, 2007منبع: )                        
 

 (Hotel Habitat H&Rهتل هبیتات اسپانیا )( 6-2

o  :استفاده از مصالح هوشمند ساطع کننده نورLED های خورشیدی و سلول  

میالدی ساخته شد. یك جنگل با  2117در سال  کانسپت یك هتل جدید در بارسلونا است که« اتاق شما در یك درخت»

برگهای مصنوعی پوسته خارجی این هتل را تشکیل می دهد. نمای بیرونی آن همان نمای شیشه ای مرسوم می باشد که توسط 

 شبکه فلزی که بر روی آن انبوهی از برگهای مصنوعی الکترونیکی قرار دارد، پوشیده شده است.

 

                      
 (1939)منبع: قراباغی، مجید   مدل نورپردازی بنا -2شکل                    (1939)منبع: قراباغی، مجید  هتل هبیتات اسپانیا  -7شکل    
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قطر دارند، سلولهای خورشیدی نصب شده است. انرژی الکتریکی که در طول روز توسط  cm25 کهبر روی هریك از این برگها  

ت یها هدا LED( به سوی CPUدر یك مخزن ذخیره شده و در شب توسط یك پردازشگر ) موقتاً ، ی شوداین سلولها تولید م

بنابراین انرژی الزم برای نورپردازی این بنای  می شود و آنها نیز این انرژی را به صورت نور هفت رنگ از خود منتشر می کنند.

ذکر است که میزان درخشندگی و رنگ نورهایی که تولید می شود د. الزم به گردمین میأتوسط انرژی خورشیدی ت بزرگ تماماً

 بسته به فصل، شب و روز و شرایط انرژی موجود تغییر می کند.

 

 

 ( نتیجه گیری7
امروزه پیامدهایی نظیر آلودگی روزافزون هوا و محیط زیست، کاهش منابع طبیعی و بحران انرژی که ناشی از صنعتی شدن 

-جلوگیری از اتالف انرژی و بهینه های نوین برای ها و فناوری ه که بشر همواره به دنبال ارائه روشباشد، باعث شد دنیا می

سازی مصرف آن باشد. به طوری که حفظ منابع انرژی، جلوگیری از آلوده کردن زمین و محیط زیست، کاهش میزان مصرف 

ترین تدابیر در معماری و شهرسازی شده  ی از مهمبه یک زیستی با شرایط طبیعی و اقلیمی مبدل های فسیلی و هم انرژی

مصالح هوشمند قادرند تحولی مثبت در معماری، ساخت و ساز و روش زندگی ایجاد کنند. در واقع آن ها دارای ویژگی   .است

که از های منحصر به فردی می باشند که مصالح سنتی فاقد آنهاست. عمیق ترین تأثیر مصالح هوشمند در مقوله انرژی است 

مهم ترین مباحث قرن پیش روست. با استفاده از مصالح هوشمند در ساختمان به ویژه در نمای بناها می توان جهت بهینه 

نمودن مصرف انرژی بهره جست. زیرا همان گونه که مشاهده گردید، اکثر مصالح و فرآورده های مورد بحث در این نوشتار به 

مورد نیاز خود را از محیط پیرامون دریافت می کنند. در واقع مصالح هوشمند قادر به طور مستقیم و یا غیر مستقیم انرژی 

تعدیل افزایش روزافزون تقاضای جهانی برای منابع انرژی گران قیمت و متریال های خام می باشند. با توجه به سیر تکاملی 

 شهری در جهان بود.سیستم های هوشمند می توان در انتظار تحوالت جدیدی در معماری و فضاهای 
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