
International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

 

 

  در جهت خلق معماري پايدار

، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد اسالمشهر، اسالمشهر، ايران

معماري پايدار كه از مباحث مطرح معماري و شهرسازي كه در اين شاخه در جهت حفظ انرژي و محيط زيست در ساختمان حركت 

هاي اصلي  هدف. باشد كند، اين مقاله به دنبال ايجاد ارتباط بين معماري پايدار، مصالح هوشمند و مديريت انرژي در ساختمان مي

هاي تجديدپذير، با استفاده از تلفيق مصالح هوشمند و مديريت 

در بخش اول تحقيق به معرفي مصالح هوشمند، در حقيقت مصالحي كه 

تواند مهم باشد، در بخش دوم تحقيق به معرفي 

، در بخش سوم به تحليل، بررسي و است شده

  .است يين معماري پايدار بيان شده

با تغيير در روند  ؛ها بر دوش آن است هاي سمي و زباله

ها را به سمت قابل بازيافت  هاي جديد و شيوه ساخت آن

هاي كهنه را احيا و در كنار ساختمان جديد به سمت 

ها مختلف در هوا و  زمين موجود و  هاي الهي است كه به صورت

. باشد ميدر زماني كه ساختمان سبز و معماري پايدار به يكديگر مرتبط شوند، ايده طراحي پايدار قسمتي از طراحي بنا 

برداري كند، عملكردهاي داخلي بنا براي دريافت باد و 

. ريزي شود، ديوارها به يك ساختار جهت مقابله تغيير دما در داخل داشته باشند

ييرات جهان ساخت، انتخاب مصالح در جهت بومي شدن و بادوام باال، داراي درجه اهميت بيشتر است كه 

نويسد طراحي پايدار نه يك  نوربرت لنگه مي

توسعه پايدار شكلي از توسعه «: تعريفي ارايه شد

هاي آينده را در تامين  دهد تا نيازهاي امروزشان را فراهم كنند بدون آنكه توانايي نسل

ك موقعيت يا به معني وجود داشتن و قابل حفظ بودن در ي

هاي اكولوژيك اين واژه اغلب براي نشان دادن مسايل مربوط به موضوع جهاني و 

تمام موارد ساخت ساختمان بايد با . كند

فرد باشد بنابراين فرايند اين شرايط بايد شاخصي بدست دهد تا به كمك آن بتوان وضعيت 
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معماري پايدار كه از مباحث مطرح معماري و شهرسازي كه در اين شاخه در جهت حفظ انرژي و محيط زيست در ساختمان حركت 

كند، اين مقاله به دنبال ايجاد ارتباط بين معماري پايدار، مصالح هوشمند و مديريت انرژي در ساختمان مي

هاي تجديدپذير، با استفاده از تلفيق مصالح هوشمند و مديريت  سازي انرژي مصرفي و انرژي و بهينه سالمت، كيفيت محيط انسان ساخت

در بخش اول تحقيق به معرفي مصالح هوشمند، در حقيقت مصالحي كه . باشد ها، جهت خلق معماري پايدار مي

تواند مهم باشد، در بخش دوم تحقيق به معرفي  يري در بحث معماري پايدار ميدهد و اين اثرپذ نسبت به عوامل محيطي واكنش نشان مي

شده ساختمان پرداختهمصرف انرژي در   هوشمندانههاي هوشمند و مديريت 

يين معماري پايدار بيان شدهكارهايي جهت تب پرداخته شده و در قسمت نهايي راه

  معماري پايدار ، انرژي، مصالح هوشمند وشمندهبنا هوشمند، مديريت 

هاي سمي و زباله شود بلكه بار سنگيني از آالينده امروزه نه تنها طبيعت مصرف و نابود مي

هاي جديد و شيوه ساخت آن ها و ساختمان هاي كهنه، مصالح و تاسيسات آن

هاي كهنه را احيا و در كنار ساختمان جديد به سمت  توان ساختمان در اين مسير مي. شدن انرژي و مصالح در پيش گرفت

هاي الهي است كه به صورت انرژي يكي از نعمت. ينه حركت كرد

  . جويي در انرژي از وظايف اصلي است درعين حال ذخيره سازي، حفاظت و صرفه

در زماني كه ساختمان سبز و معماري پايدار به يكديگر مرتبط شوند، ايده طراحي پايدار قسمتي از طراحي بنا 

برداري كند، عملكردهاي داخلي بنا براي دريافت باد و  هاي محيط و اقليم بهره هاي جديد بايد با دقت كامل از مزيت

ريزي شود، ديوارها به يك ساختار جهت مقابله تغيير دما در داخل داشته باشند نور خورشيد، پيش از انرژي الكتريكي برنامه

ييرات جهان ساخت، انتخاب مصالح در جهت بومي شدن و بادوام باال، داراي درجه اهميت بيشتر است كه 

نوربرت لنگه مي. ]1[در نهايت اين يك روش موثر براي آب تميز و سوخت گرمايشي مناسب است

تعريفي ارايه شد) 1987(درگزارش آينده مشترك ما . گزينه اختياري بلكه ضرورت است

دهد تا نيازهاي امروزشان را فراهم كنند بدون آنكه توانايي نسل اقتصادي است كه به جوامع اجازه مي

به معني وجود داشتن و قابل حفظ بودن در ي  sustenereپايداري از واژه  ،]2[»

هاي اكولوژيك اين واژه اغلب براي نشان دادن مسايل مربوط به موضوع جهاني و  به دليل ريشه. 

كند بر چهار عامل كاهش، بازمصرف، بازيافت و بازتوليد تاكيد مي

فرد باشد بنابراين فرايند اين شرايط بايد شاخصي بدست دهد تا به كمك آن بتوان وضعيت تعامل با هم در جهت آسايش 

  . ]4[شخصي را از نقطه نظر آسايش مورد ارزيابي قرار داد 

مصالح هوشمند و 
  

كارشناسي ارشد معماري، آموزشكده فني

  

  

 

  : چكيده

معماري پايدار كه از مباحث مطرح معماري و شهرسازي كه در اين شاخه در جهت حفظ انرژي و محيط زيست در ساختمان حركت 

كند، اين مقاله به دنبال ايجاد ارتباط بين معماري پايدار، مصالح هوشمند و مديريت انرژي در ساختمان مي مي

سالمت، كيفيت محيط انسان ساخت

ها، جهت خلق معماري پايدار مي مصرف انرژي در ساختمان

نسبت به عوامل محيطي واكنش نشان مي

هاي هوشمند و مديريت  و تحليل ساختمان

پرداخته شده و در قسمت نهايي راهپايدار سير تاريخي معماري 

  

بنا هوشمند، مديريت  :كلمات كليدي

  

  مقدمه .1

امروزه نه تنها طبيعت مصرف و نابود مي

هاي كهنه، مصالح و تاسيسات آن توان بنا مصرف، مي

شدن انرژي و مصالح در پيش گرفت

ينه حركت كردمديريت و مصرف انرژي به

درعين حال ذخيره سازي، حفاظت و صرفه

در زماني كه ساختمان سبز و معماري پايدار به يكديگر مرتبط شوند، ايده طراحي پايدار قسمتي از طراحي بنا 

هاي جديد بايد با دقت كامل از مزيت ساختمان

نور خورشيد، پيش از انرژي الكتريكي برنامه

ييرات جهان ساخت، انتخاب مصالح در جهت بومي شدن و بادوام باال، داراي درجه اهميت بيشتر است كه هاي تغ پيش از بحران

در نهايت اين يك روش موثر براي آب تميز و سوخت گرمايشي مناسب است

گزينه اختياري بلكه ضرورت است

اقتصادي است كه به جوامع اجازه مي

»نيازهايشان محدود سازند

. باشد شرايط مشخص مي

بر چهار عامل كاهش، بازمصرف، بازيافت و بازتوليد تاكيد مي .]3[باشد وهوايي مي آب

تعامل با هم در جهت آسايش 

شخصي را از نقطه نظر آسايش مورد ارزيابي قرار داد 
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ظاهر و درك حسي انتخاب مي شد؛ از  

بعضي مصالح قابليت تغيير شكل و اندازه 

در برابر حرارت مغناطيس و تبديل مايع به جامد را دارند و يك يا چند خصوصيت آنها به صورت معنادار تحت تاثير عوامل 

 1مصالح هوشمند .]5[مير خود را داشته باشد

ممكن است به عنوان جايگزين براي مصالح مرسوم در اجزا و عملكردها باشد، مصالح هوشمند رفتارهاي فعال را در ذات خود 

امل مصالح سنتي با مصالح هزينه و در دسترس بودن، جايگزيني ك

هاي الكتروكروميك  اين كار ابتدا با قطعات نمايشي مانند پشتي صندلي هاي ترموكروميك و يا درب

از اين فقط كاربري محدودي  نظيرند؛ مانند حسگرها كه پيش

سامانه مديريتي ساختمان به صورت كامل و گسترده طراحي و به راحتي قابل نصب روي رايانه و بررسي مواردي مانند كنترل 

ها، صوت، اعالم حريق، دسترسي و همچنين 

با استفاده از كمينه نيروي انساني . ]7[

، S232هاي ارتباطي همچون هاي پروتكل

سازد،  كنترلي را فراهم مي هاي استفاده شده است كه قابليت يكپارچه سازي سيستم

[ .  

عصرگسترش سريع مصرف جهاني مصالح تجديد ناپذير، نيازمند به رويكردي است جهت تجديد نظر در آن، استفاده از منابع، 

 .اين مصالح قابل بازيافت، فرايند توليد و مصرف آنها به محيط آسيب نرساند

هاي آتي بايستي  مصالح بومي مصرفي و خالقيت در توليد مصالح جديد با پايه مصالح بومي و استفاده آن در طراحي ساختمان

عوامل موثر برنقش مصرف انرژي در  .امكان فراهم سازي استفاده مجدد از مصالح و بازيافت آن از ابتدا مد نظر طراح باشد

هاي پوسته، ضريب انتقال حرارت مصالح، نشت هوا از درزها و بازشوها، 

هاي  نسبت سطح پوسته خارجي ساختمان به حجم فضاي مفيد، نسبت سطح بام به سطح مفيد ساختمان، نسبت سطح پوسته

و چگونگي استفاده از  خارجي به سطح مفيد ساختمان، جهت استقرار، خصوصيت جذب و تشعشع سطوح خارجي ساختمان

ها است كه بخش استاندارد  تعاملي بودن يا قابل انتقال بودن مدت

ولي مصالح  كنند مي مصالح ساختماني استاندارد ايستا هستند و در مقابل نيروهاي ساختماني مقاومت

مصالح ساختماني هوشمند با قابليت خود ترميمي، قابليت آن را 

دارند كه هزينه تعميرات ساختماني را كاهش دهند، مصالح هوشمند چه ملكولي، ساختاري يا يك سيستم باشد يكي از 

فعال و بيشتر (خود تحريكي  ،)گويد خاصيت محيط پاسخ مي

پاسخ به اتفاق در (واسطه بودن و بي) بيني

 ل پس از ايناند، در جدو بندي مواد هوشمند را به دو گروه كلي تقسيم كرده

اين دو گروه با عنوان نوع يك و دو كه نوع يك قابليت تغيير رنگ را دارد و نوع دوم قابليت تغيير انرژي را 

 .مصالح قابليت استفاده در ساختمان سازي را در جهت خلق معماري پايدار دارند

  موارد استفاد

  شيشه ساختماني

  ساخت ترمومتر، صندلي گرمايي  پذير تغيير ساختار ملكول  و انعكاس نور و برگشت
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 ،كاربرد، در دسترس بودن  قبل از انقالب صنعتي انتخاب مصالح بر اساس سودمندي،

بعضي مصالح قابليت تغيير شكل و اندازه   الح مهندسي شد، بر اساس ساختار ملكولي و تركيبات شيميايي،

در برابر حرارت مغناطيس و تبديل مايع به جامد را دارند و يك يا چند خصوصيت آنها به صورت معنادار تحت تاثير عوامل 

مير خود را داشته باشدعو حتا بازسازي و ت تغيير) الكتريسيته رطوبت،  ،دما ،فشار

ممكن است به عنوان جايگزين براي مصالح مرسوم در اجزا و عملكردها باشد، مصالح هوشمند رفتارهاي فعال را در ذات خود 

هزينه و در دسترس بودن، جايگزيني ك. دارند و به عنوان تكنولوژي قابليت و پتانسيل اجرا دارند

اين كار ابتدا با قطعات نمايشي مانند پشتي صندلي هاي ترموكروميك و يا درب. كند

نظيرند؛ مانند حسگرها كه پيش مصالح هوشمند به عنوان تكنولوژي هاي بي

  .]6[اند ردهاي بسيار تخصصي داشته

سامانه مديريتي ساختمان به صورت كامل و گسترده طراحي و به راحتي قابل نصب روي رايانه و بررسي مواردي مانند كنترل 

ها، صوت، اعالم حريق، دسترسي و همچنين  ها و سايبان انرژي، روشنايي، سرمايش و گرمايش، امنيت و ايمني، پرده

[است ) ژنراتور, موتورخانه(نترل مانيتورينگ آسانسورها و مانيتورينگ پكيج قابل ك

هاي پروتكل در اين  سيستم از انواع پورت. توان بيشينه كنترل و صرفه جويي انرژي را داشت

BACnet  وEIB استفاده شده است كه قابليت يكپارچه سازي سيستم

]8[ دهد ها را انجام مي سازي سيستم داري به نحو عالي عمليات يكپارچه

  مصالح هوشمند

عصرگسترش سريع مصرف جهاني مصالح تجديد ناپذير، نيازمند به رويكردي است جهت تجديد نظر در آن، استفاده از منابع، 

اين مصالح قابل بازيافت، فرايند توليد و مصرف آنها به محيط آسيب نرساند .هاي پايدار استمولفه مهم ديگري در ساخت بنا

مصالح بومي مصرفي و خالقيت در توليد مصالح جديد با پايه مصالح بومي و استفاده آن در طراحي ساختمان

امكان فراهم سازي استفاده مجدد از مصالح و بازيافت آن از ابتدا مد نظر طراح باشد

هاي پوسته، ضريب انتقال حرارت مصالح، نشت هوا از درزها و بازشوها،  ته خارجي؛ اليهمصالح پوس توان مواد و

نسبت سطح پوسته خارجي ساختمان به حجم فضاي مفيد، نسبت سطح بام به سطح مفيد ساختمان، نسبت سطح پوسته

خارجي به سطح مفيد ساختمان، جهت استقرار، خصوصيت جذب و تشعشع سطوح خارجي ساختمان

تعاملي بودن يا قابل انتقال بودن مدت .]9[هاي فعال و غيرفعال خورشيدي درنظر گرفت 

مصالح ساختماني استاندارد ايستا هستند و در مقابل نيروهاي ساختماني مقاومت

مصالح ساختماني هوشمند با قابليت خود ترميمي، قابليت آن را . كند ده در پاسخ به جريانات انرژي عمل مي

دارند كه هزينه تعميرات ساختماني را كاهش دهند، مصالح هوشمند چه ملكولي، ساختاري يا يك سيستم باشد يكي از 

خاصيت محيط پاسخ ميبه بيش از يك (، متغير بودن )پاسخ سريع

بيني حس انتخاب و پاسخ متفاوت و قابل پيش(، گزينش گري

بندي مواد هوشمند را به دو گروه كلي تقسيم كرده در تقسيم .]6[را خواهد نشان داد 

اين دو گروه با عنوان نوع يك و دو كه نوع يك قابليت تغيير رنگ را دارد و نوع دوم قابليت تغيير انرژي را 

مصالح قابليت استفاده در ساختمان سازي را در جهت خلق معماري پايدار دارند

  انواع مواد هوشمند: 1جدول 

  تغييرعامل  نام ماده

  تغيير نور فوتوكروميك

تغيير ساختار ملكول  و انعكاس نور و برگشت گرما، تغيير شيميايي ترموكروميك

   

قبل از انقالب صنعتي انتخاب مصالح بر اساس سودمندي،

الح مهندسي شد، بر اساس ساختار ملكولي و تركيبات شيميايي،به بعد مص 19قرن 

در برابر حرارت مغناطيس و تبديل مايع به جامد را دارند و يك يا چند خصوصيت آنها به صورت معنادار تحت تاثير عوامل 

فشار(كنترل شده خارجي 

ممكن است به عنوان جايگزين براي مصالح مرسوم در اجزا و عملكردها باشد، مصالح هوشمند رفتارهاي فعال را در ذات خود 

دارند و به عنوان تكنولوژي قابليت و پتانسيل اجرا دارند

كند هوشمند را محدود مي

مصالح هوشمند به عنوان تكنولوژي هاي بي. شود ها آغاز مي توالت

ردهاي بسيار تخصصي داشتهدر عملك

سامانه مديريتي ساختمان به صورت كامل و گسترده طراحي و به راحتي قابل نصب روي رايانه و بررسي مواردي مانند كنترل 

انرژي، روشنايي، سرمايش و گرمايش، امنيت و ايمني، پرده

مانيتورينگ آسانسورها و مانيتورينگ پكيج قابل ك

توان بيشينه كنترل و صرفه جويي انرژي را داشت مي

RS485 ،Ethernet ،BACnet

داري به نحو عالي عمليات يكپارچه بدون هزينه نگه

مصالح هوشمند .2

عصرگسترش سريع مصرف جهاني مصالح تجديد ناپذير، نيازمند به رويكردي است جهت تجديد نظر در آن، استفاده از منابع، 

مولفه مهم ديگري در ساخت بنا

مصالح بومي مصرفي و خالقيت در توليد مصالح جديد با پايه مصالح بومي و استفاده آن در طراحي ساختمان

امكان فراهم سازي استفاده مجدد از مصالح و بازيافت آن از ابتدا مد نظر طراح باشد

توان مواد و ساختمان را مي

نسبت سطح پوسته خارجي ساختمان به حجم فضاي مفيد، نسبت سطح بام به سطح مفيد ساختمان، نسبت سطح پوسته

خارجي به سطح مفيد ساختمان، جهت استقرار، خصوصيت جذب و تشعشع سطوح خارجي ساختمان

هاي فعال و غيرفعال خورشيدي درنظر گرفت  سيستم

مصالح ساختماني استاندارد ايستا هستند و در مقابل نيروهاي ساختماني مقاومت. زبان معماري بوده است

ده در پاسخ به جريانات انرژي عمل ميهوشمند پويا بو

دارند كه هزينه تعميرات ساختماني را كاهش دهند، مصالح هوشمند چه ملكولي، ساختاري يا يك سيستم باشد يكي از 

پاسخ سريع(هاي فوري بودن ويژگي

، گزينش گري)ي دروني است يك جنبه

را خواهد نشان داد ) حال وقوع

اين دو گروه با عنوان نوع يك و دو كه نوع يك قابليت تغيير رنگ را دارد و نوع دوم قابليت تغيير انرژي را . تشريح شده است

مصالح قابليت استفاده در ساختمان سازي را در جهت خلق معماري پايدار دارند نوع هردو ؛دارد

نام ماده  

تغيير رنگ ناشي از 

تغيير خصوصيات 

فوتوكروميك

ترموكروميك
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فشار يا تغيير شكل، تغيير رنگ با تحريكات مكانيكي، با ايجاد كشش 

ي نانو  فواصل بين نانو ذرات افزيش يافته و طول موج نور جذبي بوسيله
، سيستم اطالع  نانوغشا، نانو ربات

  رساني براي افزليش ايمني

معرف شيميايي، سنسور، باطري تغيير رنگ با شرايط شيميايي خاص در محيط مختلف كه  براساس 

 .براي تعيين ميزان شارژ

تغيير ولتاژ رنگ با يك جريان، يا اختالف پتانسيل الكتريكي و تغيير 

تنگستن، تيتانيم، نانو 

كامپوزيت پليمري، نانوذرات آهن در پلي آنيلين، نانولوله چنداليه 

ساخت پنجره،  نمايشگرها، 

ميك، سلول ي الكتروكرو آيينه

  خورشيدي، ساخت شيشه پنجره

. كنند اين مواد در پاسخ به محرك نورمرئي جريان الكتريكي ايجاد مي

  نانوذرات دي اكسيد تيتانيم در حضور نور فرابنفش 
  خورشيديهاي  سلول

آنيلين  توليد برق در برابر تغييردما، تركيب شبكه كربن نانو لوله با پلي

 بهبود خاصيت ترموالكتريك پلي آنيلين و انعطاف پذيري نانولوله 

توليد الكتريسيته از انرژي اتالفي 

  در موتورها و ساعت مچي

و تركيب شده  CdTeنانو ذرات شيميايي و يا حتي اصطكاك، و پس از آن 

  براي تعيين دما  ZnS:Mnاز 

هاي كنترل و محرك خارجي  دهند و با يك يا چند ويژگي با روش

. ]6[باشد  ها شامل نور، دما و رطوبت، نيروي مكانيكي و زمينه هاي الكتريكي و مغناطيسي مي

ميگردند در سه دسته هستند، مصالح  اين مصالح به حالت اصلي خود بر

گيرد ترموشيمي گرمايي و ترموالكتريكي 

همترين فتوكروميك و آيند كه م به وجود مي

هاي الكتريسيته، نيروي مكانيكي، نيروي مغناطيسي 

 ]5[واكنش به تبديل انرژي

  
هاي  تواند خود را در مقابل محرك بندي و آرايش فضايي را به خاطر داشته و مي

پس از اين چند روش استفاده از مصالح هوشمند در 

ه آنها پرداخته شده است، نانو مواد و مصالح هوشمند، 

اي و ساختاري بنا براي پايداري بنا و در نهايت 

هاي موجود  ي رژچگونگي اين مصالح براي كنترل انرژي بيان شده است، كه يكي از اصول پايداري، كاهش مصرف و حفظ ان
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 مكانوكروميك

فشار يا تغيير شكل، تغيير رنگ با تحريكات مكانيكي، با ايجاد كشش 

فواصل بين نانو ذرات افزيش يافته و طول موج نور جذبي بوسيله

  كامپوزيت نسبت به حالت اوليه متفاوت 

 كموكروميك
تغيير رنگ با شرايط شيميايي خاص در محيط مختلف كه  براساس 

  ميزان غلظت يون هاي مختلف صورت 

  الكتروكروميك
تحت اثر 

الكتريسيته 

 )كدر

تغيير ولتاژ رنگ با يك جريان، يا اختالف پتانسيل الكتريكي و تغيير 

تنگستن، تيتانيم، نانو (بازگشت پذير، اكسيدعناصر فلزي واسطه 

كامپوزيت پليمري، نانوذرات آهن در پلي آنيلين، نانولوله چنداليه 

  ) كربني در زمينه پلي دي استيلن

  فتوولتائيك
اين مواد در پاسخ به محرك نورمرئي جريان الكتريكي ايجاد مي

نانوذرات دي اكسيد تيتانيم در حضور نور فرابنفش 

  ترموالكتريك
توليد برق در برابر تغييردما، تركيب شبكه كربن نانو لوله با پلي

بهبود خاصيت ترموالكتريك پلي آنيلين و انعطاف پذيري نانولوله 

 1لومينسانس

  كننده

شيميايي و يا حتي اصطكاك، و پس از آن تغيير با الكتريسيته، واكنش 

  به حالت اوليه بازگشت

دهند و با يك يا چند ويژگي با روش مصالح هوشمند، نسبت به شرايط محيطي واكنش نشان مي

ها شامل نور، دما و رطوبت، نيروي مكانيكي و زمينه هاي الكتريكي و مغناطيسي مي اين محرك

اين مصالح به حالت اصلي خود بركه  تمامي تغييرات برگشت پذير بوده و هنگامي

گيرد ترموشيمي گرمايي و ترموالكتريكي  شود قرار مي گرمايي تحت تاثير تغيير شكلي كه منجر به تغيير دما مي

به وجود مي UVها، مصالح واكنشي نوري از تغييرات واكنش نوري

هاي الكتريسيته، نيروي مكانيكي، نيروي مغناطيسي  موجب ايجاد محرك) نيرو(فتوولتاييك است و مصالح واكنشي محرك

[ .  

واكنش به تبديل انرژيو واكنش به تغيير حالت  ،مشخصه اصلي مصالح هوشمند

بندي و آرايش فضايي را به خاطر داشته و مي مصالحي كه پيكره

پس از اين چند روش استفاده از مصالح هوشمند در . ]6[خاص تطبيق دهد و به عبارتي بتواند در ارتباط با طراحان باشد

ه آنها پرداخته شده است، نانو مواد و مصالح هوشمند، بندي كلي در اين مقاله ب ساختمان بيان شده است، كه در چهار دسته

اي و ساختاري بنا براي پايداري بنا و در نهايت  ها و نورگيرها و نقش اين مصالح بر عناصر سازه تاثير مواد هوشمند بر پنجره

چگونگي اين مصالح براي كنترل انرژي بيان شده است، كه يكي از اصول پايداري، كاهش مصرف و حفظ ان

  نانو مواد و اثر آن بر مصالح هوشمند

   
عاملي مانند واكنش شيميايي  اثر اي، التهاب ماده نيست و هاي رشته شود كه عامل ايجاد آن همانند المپ

نوري مواد، بازتاب يا 

شكست نور پاسخ به 

محرك محيط خارجي 

وخصوصيات   در ويژگي

شيميايي، الكتريكي، 

مغناطيسي، مكانيكي و 

يا حرارتي دچار تغيير 

  رنگ

مكانوكروميك

كموكروميك

الكتروكروميك
تحت اثر (

الكتريسيته 

كدر

قابليت تبديل انرژي از 

حالتي به حالت ديگر 

تحريك و پاسخ در 

هاي  قالب صورت

  متفاوتي از انرژي 

فتوولتائيك

ترموالكتريك

لومينسانس

كننده

  ]10[و  ]3[و  ]6[ :منابع

مصالح هوشمند، نسبت به شرايط محيطي واكنش نشان مي

اين محرك. شوند كنترل مي

تمامي تغييرات برگشت پذير بوده و هنگامي

گرمايي تحت تاثير تغيير شكلي كه منجر به تغيير دما مي_واكنش

ها، مصالح واكنشي نوري از تغييرات واكنش نوري ترين از مهم) دمابرقي(

فتوولتاييك است و مصالح واكنشي محرك

]3[گردد انرژي جنشبي مي

مشخصه اصلي مصالح هوشمند: 1نمودار 

مصالحي كه پيكرهناسا مصالح هوشمند را 

خاص تطبيق دهد و به عبارتي بتواند در ارتباط با طراحان باشد

ساختمان بيان شده است، كه در چهار دسته

تاثير مواد هوشمند بر پنجره

چگونگي اين مصالح براي كنترل انرژي بيان شده است، كه يكي از اصول پايداري، كاهش مصرف و حفظ ان

  .براي نسل آينده است

نانو مواد و اثر آن بر مصالح هوشمند .2,1

1
شود كه عامل ايجاد آن همانند المپ به تابش نوري گفته مي 
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بشر تاثير مثبت داشته، به كمك مصالح 

ها  تميز شونده، نانوپوشش و راحتهاي خودتميز شونده 

تواند بر شرايط  هايي كه نانو مواد مي هدف اصلي و عرصه

صنعت ساختمان تاثير بگذارد شامل بهينه سازي مصالح موجود، پيشگري از آسيب، كاهش حجم مصالح و عناصر، كاهش 

كه همگي ساختمان را به  .]11[اكسيدكربن، اقتصاد پوياتر و آسايش بيشتر  است

البته مواد نانو امكان دارد اثرات مخربي بر محيط زيست و 

در  .]11[باشد انسان داشته باشد كه هنوز به اثبات نرسيده است و بهترين روش جلوگيري از تماس مستقيم انسان و مواد مي

توان با استفاده از مواد نانو جهت جلوگيري از بروز اتفاقات نامناسب در ساختمان سازي استفاده كرد، 

  .  ثرگذار بر آنها بيان شده استاجدول پس از اين چند مصالح پرمصرف در ساختمان سازي به همراه نانو مواد مصرفي  و 

  ]11[صنعت ساختمان

  انتظارات

  مسلح سازي مناسب جلوگيري از ترك

  افزايش كيفيت جوش و مقاومت دربرابر ترك

  ضدحريقخودتميزشوندگي، ضدمه، جلوگيري از نفوز گرما و پرتوفرابنفش، 

  ضدجرم گرفتگي، خاصيت كشتن باكتري و حشرات

  به كارگيري كارآمدتر انرژي خورشيدي

  مقاومت مقاومت در برابر آتش سوزي

  فراهم شدن امكان پايش به موقع سالمت سازه

ايى بود  ى هوشمند كردند آرزوى آنها دستيابى به شيشه

پاسخ و تكنولوژى استفاده از فتوكروميك ساخت عينك آفتابى پيشرفت كرده بود و در معرض 

ها مجبور به تعامل با وضعيت چندگانه بودند 

زاويه خورشيد موجب تيره شدن . شدند ميل مى

شد اما كاهش رسانايى از محيط داخل به محيط بيرون به نسبت اين 

با افزودن شيميايى مواد جديدى به . هايى نيز در مورد رنگ فتوكروميك وجود داشتند

 .ها نبودند وميك هنوز رنگ شيشه خاكسترى يا قهوه اى بود كه هيچ كدام رنگ مناسبى براى نماى ساختمان

هاى نورى را ازبين  ها جوابگوى بهترى براى مسايل حرارتى بودند، ولى مشكل اين بود كه بسيارى از طيف

شوند كه در تابستان گرماي آفتاب را در ساختمان كاهش و در مقابل در 

فيزيكي زاويه و مسير  2اپتيك-هاي هالوگراف

بصورت  .استاپتيك - هاي هالوگرافيك هاي كنترل نور تابشي خورشيد استفاده از شيشه

هايي  هايي هستند كه به روش ليزري بر روي فيلم

با تابش نور و متناسب با زاويه تابش، . شوند

شوند و با تابش خورشيد بر روي پرده نمايش به 

                                           
تواند به باكتري و سلول زيستي  نوعي نانوذرات فلورسنت حاوي فلزات سنگين نظير كاداميوم، سرب و رويدر ساختار و غشاي خود هستند، رهاشدن هسته فلزي مواد مي
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بشر تاثير مثبت داشته، به كمك مصالح محيط هاي  مصالح نوين، توانمند و پربازده كه بر كيفيت ساختمان و زيرساخت

هاي خودتميز شونده  هاي توانمندتر، شيشه هاي بهتر، بتن شامل عايق

هدف اصلي و عرصه. شود ها و ديگر مواد كه گاهي چند عملكردي است برخورد مي

صنعت ساختمان تاثير بگذارد شامل بهينه سازي مصالح موجود، پيشگري از آسيب، كاهش حجم مصالح و عناصر، كاهش 

اكسيدكربن، اقتصاد پوياتر و آسايش بيشتر  است هش مواد اوليه و انتشار گاز دي

البته مواد نانو امكان دارد اثرات مخربي بر محيط زيست و . كند سمت ساختمان پايدار كه هدف اصلي مقاله است، هدايت مي

انسان داشته باشد كه هنوز به اثبات نرسيده است و بهترين روش جلوگيري از تماس مستقيم انسان و مواد مي

توان با استفاده از مواد نانو جهت جلوگيري از بروز اتفاقات نامناسب در ساختمان سازي استفاده كرد، 

جدول پس از اين چند مصالح پرمصرف در ساختمان سازي به همراه نانو مواد مصرفي  و 

صنعت ساختمان حوزه اصلي فن آوري نانو در جهت ارتقاي كيفي :2جدول

  نانو مواد

مسلح سازي مناسب جلوگيري از ترك SiO2, Fe2O3نانو لوله كربن، 

افزايش كيفيت جوش و مقاومت دربرابر ترك  نانو ذرات مس

TiO2, SiO2  ،خودتميزشوندگي، ضدمه، جلوگيري از نفوز گرما و پرتوفرابنفش

TiO2ضدجرم گرفتگي، خاصيت كشتن باكتري و حشرات  ، نانوذرات نقره

TiO،رنگهاي پوششي، نانولوله كربن،  

60 C1، نقاط كوانتومي CdSe 
به كارگيري كارآمدتر انرژي خورشيدي

مقاومت مقاومت در برابر آتش سوزيافزايش   پروپلين نانولوله هاي كربن، نانو رشته پلي

فراهم شدن امكان پايش به موقع سالمت سازه  نانولوله كربن

 مصالح هوشمند در پنجره ها

ى هوشمند كردند آرزوى آنها دستيابى به شيشهزمانى كه معماران شروع به تفكر در مورد پنجره

پاسخ و تكنولوژى استفاده از فتوكروميك ساخت عينك آفتابى پيشرفت كرده بود و در معرض كه مستقيم به تغييرات محيطى 

ها مجبور به تعامل با وضعيت چندگانه بودند  داد، در حالى كه ساختمان شد و فقط به يك وضعيت پاسخ مى

ميل مىمخصوص شرايطى كه بوسيله نوسانات حرارتى محيط بيرون به ساختمان تح

شد اما كاهش رسانايى از محيط داخل به محيط بيرون به نسبت اين  ها و در عين حال كاهش هدايت تابشى مى

هايى نيز در مورد رنگ فتوكروميك وجود داشتند نگراني. كرد

وميك هنوز رنگ شيشه خاكسترى يا قهوه اى بود كه هيچ كدام رنگ مناسبى براى نماى ساختمان

ها جوابگوى بهترى براى مسايل حرارتى بودند، ولى مشكل اين بود كه بسيارى از طيف

  . ]5[ كردند بردند و ديد بصرى را بسيار محدود مى

شوند كه در تابستان گرماي آفتاب را در ساختمان كاهش و در مقابل در  هاي هوشمند ساخته مي

هاي هالوگراف درجه، شيشه 24هاي  شيشه. زمستان اشعه گرمادهنده را بيشتر جذب مي نمايد

هاي كنترل نور تابشي خورشيد استفاده از شيشه يكي ديگر از روش

هايي هستند كه به روش ليزري بر روي فيلم ها و المان درحقيقت، شكل. شود فيزيكي مسير، زاويه و مقدارتابش كنترل مي

شوند يه به كاربرده ميهاي چندال با درجه حساسيت باالي فوتويي توليد و در شيشه

شوند و با تابش خورشيد بر روي پرده نمايش به  سانتيمتر توليد مي10در10ها در ابعاد اين. آيند هاي مورد نظر پديد مي

 . ]12[گردند ابعاد يك در يك متر ظاهر مي

   
نوعي نانوذرات فلورسنت حاوي فلزات سنگين نظير كاداميوم، سرب و رويدر ساختار و غشاي خود هستند، رهاشدن هسته فلزي مواد مي

مصالح نوين، توانمند و پربازده كه بر كيفيت ساختمان و زيرساخت

شامل عايق ،نانوبنيان ميسر شده

ها و ديگر مواد كه گاهي چند عملكردي است برخورد مي رنگ

صنعت ساختمان تاثير بگذارد شامل بهينه سازي مصالح موجود، پيشگري از آسيب، كاهش حجم مصالح و عناصر، كاهش 

هش مواد اوليه و انتشار گاز ديمرحله توليد، كا

سمت ساختمان پايدار كه هدف اصلي مقاله است، هدايت مي

انسان داشته باشد كه هنوز به اثبات نرسيده است و بهترين روش جلوگيري از تماس مستقيم انسان و مواد مي

توان با استفاده از مواد نانو جهت جلوگيري از بروز اتفاقات نامناسب در ساختمان سازي استفاده كرد،  لح ميهركدام از مصا

جدول پس از اين چند مصالح پرمصرف در ساختمان سازي به همراه نانو مواد مصرفي  و 

جدول

  مصالح و كاربرد در بنا

نانو لوله كربن،   بتن

  فوالد

  پنجره

  ها ها و رنگ پوشش

  هاي خورشيدي سلول
TiO2

 60

نانولوله هاي كربن، نانو رشته پلي  سيمان

  حسگر

مصالح هوشمند در پنجره ها .2,2

زمانى كه معماران شروع به تفكر در مورد پنجره 1980در اواخر دهه

كه مستقيم به تغييرات محيطى 

شد و فقط به يك وضعيت پاسخ مى تر مى تابش نور تيره

مخصوص شرايطى كه بوسيله نوسانات حرارتى محيط بيرون به ساختمان تح

ها و در عين حال كاهش هدايت تابشى مى فتوكروميك

كرد وضعيت را جبران مى

وميك هنوز رنگ شيشه خاكسترى يا قهوه اى بود كه هيچ كدام رنگ مناسبى براى نماى ساختمانفتوكر

ها جوابگوى بهترى براى مسايل حرارتى بودند، ولى مشكل اين بود كه بسيارى از طيف ترموكروميك

بردند و ديد بصرى را بسيار محدود مى مي

هاي هوشمند ساخته مي ها با شيشه پنجرهامروزه 

زمستان اشعه گرمادهنده را بيشتر جذب مي نمايد

يكي ديگر از روش. كند تابش تغيير مي

فيزيكي مسير، زاويه و مقدارتابش كنترل مي

با درجه حساسيت باالي فوتويي توليد و در شيشه

هاي مورد نظر پديد مي شكل

ابعاد يك در يك متر ظاهر مي

نوعي نانوذرات فلورسنت حاوي فلزات سنگين نظير كاداميوم، سرب و رويدر ساختار و غشاي خود هستند، رهاشدن هسته فلزي مواد مي 1

  حمله كند 
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هاي موثر و درست نشان  رود، مصالحي است كه در مقابل نيروهاي وارده واكنش

دار  آلياژ حافظه .شود ساختمان را حفظ كند، پس از اين چند مورد مختصر از اين مصالح بيان مي

ها، با  شوند، هالوكرميك كه تورم و درنهايت فروپاشيده مي

دار شكلي، با فشار و حرارت  آلياژ و پليمرهاي حافظه

ت بوز استاد مهندسي ميشل پلتير با همكاري آريمي

اند كه با يك ماده ترميم كننده سيليكات سديم ميكروكپسولي پوشيده شده 

يليكات سديم با س ،كنند ها ماده مزبور را در محل آسيب ديدگي آزاد مي

ها  دهد كه ترك خوردگي جود در بتن واكنش انجام داده و يك ژن كلسيم، سيليسيم، هيدرات تشكيل مي

مصالح ساختماني هوشمند با قابليت خود ترميمي، قابليت آن را دارند كه هزينه تعميرات ساختماني 

مواد خود . ]14[ها را نجات دهند كربن حاصل از توليد سيمان را تقليل داده و حتي زندگي انسان

درصد فيبركربن رساناي الكتريكي  0,5بتن هوشمند 

مصالح هوشمند در سازه  .]15[ )ربه ها متناسب با تردد افراد است

كمينه كردن عوامل (پوسته هوشمند مشكالت سازه را به صورت منفعل 

آوري گيالن موفق  ر پارك علم و فنكند كه د

با اين . توان نياز ساختمان به انرژي در طول روز را، به صورتي كامال محسوس، كاهش داد

توان انرژي حاصل از تابش و  هاي سنتي استفاده از سايبان و كركره، مي

توان در  با قابليت تنظيم، روشن و خاموش شدن را مي

حاضر  در حال. ها دارند روزه نقش بسيار مهمي در پوشش بازشوهاي ساختمان

آوري از لحاظ هزينه تمام شده  ها كه اين فن

ها  هاي الكتريكي خورشيدي، فتوولتاييك

سخت افزار نصب، اتصاالت الكتريكي، تجهيزات 

تواند به  كند كه مي يك سلول خورشيدي مقدار كمي انرژي توليد مي

هايي را تشكيل دهند تا انرژي بيشتر را توليد كنند، در حال حاضر سه نوع تكنولوژي الكتريسيته 

شيشه فتوولتاييك،  .]3[ باشد خورشيدي در بازار موجود است، شامل كريستال خطي، كريستال چند خطي و فيلم باريك مي

شود، ذرات و سلول بصورت تك يا مجتمع، 

هاي  درصدهاي بازدهي متفاوت و در رنگ هاي متفاوت، از آبي تا خاكستري هستند كه بهترين استفاده، همراه با سيستم

از اين نياز و مورد  جدول پسدر  .]5[ كند

   ]6[ ي ساختمان در رابطه با مواد هوشمند

  نمونه  مواد

  كريستال مايع، فتوكروميك، الكتروكروميكصفحات ذرات معلق، 

  اي، فتوولتاييك، فتوالكتريك صفحه اي و كركره

  ترموتروپيك تغيير فازدهنده ها

  دهندهمواد تغيير فاز 
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 كاربرد مصالح هوشمند در سازه

رود، مصالحي است كه در مقابل نيروهاي وارده واكنش سازه همانطور كه انتظار مي

ساختمان را حفظ كند، پس از اين چند مورد مختصر از اين مصالح بيان مي

كه تورم و درنهايت فروپاشيده مي PHمغناطيسي كه در ميدان تغيير شكل و پليمرهاي حساس به 

آلياژ و پليمرهاي حافظه.)  شود زدگي فلز مشاهده مي زنگ( دهد تغيير اسيدي محيط تغيير رنگ مي

ميشل پلتير با همكاري آريمي .]13[هاي است اين تغيير شكل دو يا يك مرحل

اند كه با يك ماده ترميم كننده سيليكات سديم ميكروكپسولي پوشيده شده  شيمي اين دانشگاه يك تركيب بتوني را ابداع كرده

ها ماده مزبور را در محل آسيب ديدگي آزاد مي وقتي ترك خورگي در بتن بروز كند، كپسول

جود در بتن واكنش انجام داده و يك ژن كلسيم، سيليسيم، هيدرات تشكيل مي

مصالح ساختماني هوشمند با قابليت خود ترميمي، قابليت آن را دارند كه هزينه تعميرات ساختماني  .

كربن حاصل از توليد سيمان را تقليل داده و حتي زندگي انسان

بتن هوشمند   شود، ترميمي، توانايي ترميم صدمات را دارد، در پزشكي و بتن استفاده مي

ربه ها متناسب با تردد افراد استميزان ض( گيري ميزان فشار بسيار مفيد است 

پوسته هوشمند مشكالت سازه را به صورت منفعل  كه درمقابل باد و زلزله تعامل پويا دارد، با از استفاده 

كند كه د دهد و جلوگيري از يخزدگي مي گزارش مي) نيروها و تكنولوژي

 . ]16[ از اين مصالح استفاده شده است و استفاده 

  كاربرد مصالح هوشمند در جهت كاهش انرژي

توان نياز ساختمان به انرژي در طول روز را، به صورتي كامال محسوس، كاهش داد هاي ترموتراپ مي

هاي سنتي استفاده از سايبان و كركره، مي ها، برخالف روش ي پنجره

با قابليت تنظيم، روشن و خاموش شدن را مي  شيشه. جريان نور را مستقيم و بصورت ديناميكي تنظيم نمود

روزه نقش بسيار مهمي در پوشش بازشوهاي ساختمانام. هاي اداري و عمومي استفاده نمود

ها كه اين فن هاي خورشيدي و فتوولتاييك هاي عمده خورشيدي عبارتند از گرداورنده

هاي الكتريكي خورشيدي، فتوولتاييك سيستمدر بين  .]7[دكنهاي توليد برق از انرژي فسيلي رقابت 

سخت افزار نصب، اتصاالت الكتريكي، تجهيزات  ،تر است، يك سيستم الكتريسيته خورشيدي شامل سلول فتوولتاييك

يك سلول خورشيدي مقدار كمي انرژي توليد مي. باشد شرطي كردن نيرو و يك وسيله ذخيره انرژي مي

هايي را تشكيل دهند تا انرژي بيشتر را توليد كنند، در حال حاضر سه نوع تكنولوژي الكتريسيته  صورت پيوندهاي رديفي مدول

خورشيدي در بازار موجود است، شامل كريستال خطي، كريستال چند خطي و فيلم باريك مي

شود، ذرات و سلول بصورت تك يا مجتمع،  تبديل به انرژي الكتريكي مي بدون نيروي مكانيكي انرژي تابشي خورشيد،

درصدهاي بازدهي متفاوت و در رنگ هاي متفاوت، از آبي تا خاكستري هستند كه بهترين استفاده، همراه با سيستم

كند فتوولتاييك گردان، با تغيير زاويه تابش زاويه سلول تغيير مي

 .استفاده مصالح هوشمند در ساختمان بيان شده است

ي ساختمان در رابطه با مواد هوشمند طرح ريزي نيازهاي طراحي سامانه: 3جدول

  ويژگي مربوط به ماده

صفحات ذرات معلق،   عبور دهي

صفحه اي و كركره  مصالح پوسته

ترموتروپيك تغيير فازدهنده ها  رسانش گرمايي مصالح پوسته

  ظرفيت گرمايي مصالح داخلي

كاربرد مصالح هوشمند در سازه .2,3

سازه همانطور كه انتظار ميمصالح هوشمند در 

ساختمان را حفظ كند، پس از اين چند مورد مختصر از اين مصالح بيان مي ي ساختاردهد و پايدار

مغناطيسي كه در ميدان تغيير شكل و پليمرهاي حساس به 

تغيير اسيدي محيط تغيير رنگ مي

اين تغيير شكل دو يا يك مرحل و دهند؛ مي تغيير شكل

شيمي اين دانشگاه يك تركيب بتوني را ابداع كرده

وقتي ترك خورگي در بتن بروز كند، كپسول ،است

جود در بتن واكنش انجام داده و يك ژن كلسيم، سيليسيم، هيدرات تشكيل ميهيدروكسيدكلسيم مو

.و منافذ بتن را مي پوشاند

كربن حاصل از توليد سيمان را تقليل داده و حتي زندگي انسان انتظار را كاهش دهند،

ترميمي، توانايي ترميم صدمات را دارد، در پزشكي و بتن استفاده مي

گيري ميزان فشار بسيار مفيد است  و براي اندازه

كه درمقابل باد و زلزله تعامل پويا دارد، با از استفاده 

نيروها و تكنولوژي(و فعال ) ناخواسته

 به ساخت نانوبتن هوشمند

كاربرد مصالح هوشمند در جهت كاهش انرژي .2,4

هاي ترموتراپ مي با استفاده از شيشه

ي پنجره شيشهها در جداره  ابليتق

جريان نور را مستقيم و بصورت ديناميكي تنظيم نمود

هاي اداري و عمومي استفاده نمود ساختمان

هاي عمده خورشيدي عبارتند از گرداورنده آوري فن

هاي توليد برق از انرژي فسيلي رقابت  ند با سامانهتوا برق نمي

تر است، يك سيستم الكتريسيته خورشيدي شامل سلول فتوولتاييك پيشرفته

شرطي كردن نيرو و يك وسيله ذخيره انرژي مي

صورت پيوندهاي رديفي مدول

خورشيدي در بازار موجود است، شامل كريستال خطي، كريستال چند خطي و فيلم باريك مي

بدون نيروي مكانيكي انرژي تابشي خورشيد،

درصدهاي بازدهي متفاوت و در رنگ هاي متفاوت، از آبي تا خاكستري هستند كه بهترين استفاده، همراه با سيستم

فتوولتاييك گردان، با تغيير زاويه تابش زاويه سلول تغيير مي. هوشمند ديگر است

استفاده مصالح هوشمند در ساختمان بيان شده است

جدول

  نياز ساختمان

كنترل تابش عبوري از 

  پوسته بنا

كنترل گرماي هدايتي 

  ي بنا  عبوري از پوسته

كنترل توليد حرارت 
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  ها ترموالكتريك

  LEDفتولومينسنت، الكترو فتولومينسنت، 

  هاي سوختي ها، سلول ها، ترمو الكتريك

  ها ها، پيروالكتريك ها، فوتوالكتريك فتوولتاييك

LEDالكترولومينسنت ،  

  ، ترموالكتريك، حسگر زيستي و شيميايي

  ها گرمايي ترموالكتريك، مواد تغييرفاز دهنده، لوله

ها، آلياژ با  ها، الكترورئولوجيكال هاي اپتيكي، پيزو الكتريك

  حافظه شكلي

ها استفاده از مصالح هوشمند است كه براي تامين آسايش و نياز كاربران بايد مديريت 

 .هاي مديريت ساختمان قابل اجرا است

هاي الزم را براي بهبود وضعيت مصرف  حل را ايفا و انگيزه

ي  ساختمان هوشمند بايد داراي عمر طوالني و تطبيق مناسب بوده با نگرش دراز مدت نسبت به مسئله

از ديدگاه اقتصادي نيز يك سرمايه گذاري مطمئن كه با مرور 

. در ساختمان هوشمند هزينه تمام عمر ساختمان مورد بررسي و اهميت است

بر را براي جايگزيني و تغيير نسل چوب معت

يك ساختمان هوشمند ضمن تطبيق خود با شرايط محيطي و جوي، سطح استفاده از منابع طبيعي نظير 

گيري،  هاي قابل اندازه توسعه تكنولوژي اطالعات شاهد گسترش بسيار سريع سيستم

هايي كه قادر به فراهم آوردن امكانات جديد متناسب با توسعه، توانايي 

ريزي با  نسل جديدي از ساختمان با طراحي مهندسي كليه تاسيسات قابل برنامه

الي  25وجه به آمارهاي بطور ميانگين در بحث ذخيره سازي انرژي حدود 

به اين ترتيب با . ]19[باشد سال امكان پذير مي

ميزان كامال مطلوب و  توان به حفظ و تامين سرمايه اصلي به

هاي كنترلي، مديريت  سيستم مديريت هوشمند ساختمان سعي دارد تا با بهره گيري از فناوري

  . در دست بگيرد

ها و استفاده  هاي مديريت و اتوماسيون ساختمان در جهت كاهش هزينه

ها بايد داراي  هاي كنترل هوشمند بنا سيستم

با امكانات نرم افزاري جهت بهبود كيفي شرايط زيستي را براي 

توان در هر زمان ميزان مصرف انرژي بر پايه مصرف انرژي سوخت و برق را بدست آورد و امكان كنترل 

صلي ذخيره سازي انرژي و مصرف صحيح و بهينه 

محيطي پويا و مقرون به صرفه بوسيله يكپارچه كردن چهار عنصر اصلي يعني 

تعريف  ساختمان بايد بر اساس حاالت پيش آمده و منطق

هاي پرمصرف متفاوت  ساختمان و دستگاه

ند، كه تمامي تجهيزات مكانيكي و هستهاي وسيع و مهم فعلي نيازمند سامانه كنترل و مانيتورينگ مركزي 

وظيفه اصلي اين سامانه . هاي ورود و خروج اتوماتيك را تحت نظارت و مديريت مستمر را داشتند

ها  گيرانه تاسيسات و تجهيزات عمومي ساختمان از قبيل موتورخانه مركزي هوارسان
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  موقعيت مربوط به منبع گرمايي

فتولومينسنت، الكترو فتولومينسنت،   وات/تبديل انرژي به لومن 

ها، ترمو الكتريك فتوولتاييك  تبديل انرژي محيطي به الكتريكي

فتوولتاييك  حضور ساكنين، اندازه روشناييحس كردن نور روز، 

  اندازه موقعيت و رنگ مربوط به منبع

، ترموالكتريك، حسگر زيستي و شيميايي پيروالكتريك  و موادشيميايي CO2حس دما، رطوبت، حضور 

ترموالكتريك، مواد تغييرفاز دهنده، لوله  به منبع و يا جذبموقعيت مربوط 

نظارت بر فشار يا تغيير شكل، نظارت بر شكستگي، 

  نظارت بر لرزش و كنترل تاببرداشتگي اويلر

هاي اپتيكي، پيزو الكتريك رشته

ها استفاده از مصالح هوشمند است كه براي تامين آسايش و نياز كاربران بايد مديريت  رسيدن به معماري پايدار يكي از راه

هاي مديريت ساختمان قابل اجرا است اين كنترل توسط سيستم. و شرايط محيطي بيرون ساختمان باشد

  :1ساختمان مديريت

حل را ايفا و انگيزه كننده راه مديريت انرژي بايد نقش هشداردهنده و ارايه

ساختمان هوشمند بايد داراي عمر طوالني و تطبيق مناسب بوده با نگرش دراز مدت نسبت به مسئله

از ديدگاه اقتصادي نيز يك سرمايه گذاري مطمئن كه با مرور . اجتماع نظر كند تر به يك محيط و

در ساختمان هوشمند هزينه تمام عمر ساختمان مورد بررسي و اهميت است. جويي قابل دريافت باشد

چوب معتركه در عين حال قابليت يك چها. مصالح با دوام و سازگار با محيط انتخاب كرد

يك ساختمان هوشمند ضمن تطبيق خود با شرايط محيطي و جوي، سطح استفاده از منابع طبيعي نظير 

توسعه تكنولوژي اطالعات شاهد گسترش بسيار سريع سيستم. رساند پاك و تازه را بيشينه مي

هايي كه قادر به فراهم آوردن امكانات جديد متناسب با توسعه، توانايي  ساختمان. گو به تغييرات بوده است

نسل جديدي از ساختمان با طراحي مهندسي كليه تاسيسات قابل برنامه. پاسخگويي و تطابق با تغييرات پيچيده است

وجه به آمارهاي بطور ميانگين در بحث ذخيره سازي انرژي حدود با ت. شبكه كامپيوتري و كامپيوترهاي شخصي است

سال امكان پذير مي 5الي 3درصد كاهش مصرف وجود داشته است و بازگشت سرمايه در حدود 

توان به حفظ و تامين سرمايه اصلي به جويي در مصرف و همچنين مي اي براي صرفه

سيستم مديريت هوشمند ساختمان سعي دارد تا با بهره گيري از فناوري. مديريت زمان دست يافت

در دست بگيرد...) مسكوني، اداري، تجاري و ( منابع يك ساختمان را بسته به نوع كاربري آن

هاي مديريت و اتوماسيون ساختمان در جهت كاهش هزينه آوري ارتباطات و رايانه عملكرد سيستم

سيستم. جويي انرژي را در برخواهد داشت بيشينه از تكنولوژي كه در مجموع صرفه

با امكانات نرم افزاري جهت بهبود كيفي شرايط زيستي را براي . دشوي مختلف منطبق كه بتواند براحتي با نيازها

توان در هر زمان ميزان مصرف انرژي بر پايه مصرف انرژي سوخت و برق را بدست آورد و امكان كنترل 

صلي ذخيره سازي انرژي و مصرف صحيح و بهينه هدف ا. ها را ايجاد كرد ي هر يك از زير سيستم مجزاي و هم كنترل يكپارچه

محيطي پويا و مقرون به صرفه بوسيله يكپارچه كردن چهار عنصر اصلي يعني ، باشد، تعريف ساختمان هوشمند

ساختمان بايد بر اساس حاالت پيش آمده و منطق. باشد ها مي ها و مديريت و رابطه ميان آن ها، ساختار، سرويس

ساختمان و دستگاه مصرفبسته به نوع . ]7[گيري كند و به عبارتي يكپارچه است 

هاي وسيع و مهم فعلي نيازمند سامانه كنترل و مانيتورينگ مركزي 

هاي ورود و خروج اتوماتيك را تحت نظارت و مديريت مستمر را داشتند برقي ساختمان همچون درب

گيرانه تاسيسات و تجهيزات عمومي ساختمان از قبيل موتورخانه مركزي هوارسان سرويس نگهداري و تعميرات پيش

   

  داخلي

  توزيع انرژي

هاي  بهينه كردن سامانه

  روشنايي

حس كردن نور روز، 

كردن سامانه بهينه
HVAC 

حس دما، رطوبت، حضور 

  اي ي سازه كنترل سامانه
نظارت بر فشار يا تغيير شكل، نظارت بر شكستگي، 

نظارت بر لرزش و كنترل تاببرداشتگي اويلر

رسيدن به معماري پايدار يكي از راهبراي 

و شرايط محيطي بيرون ساختمان باشد فضا بر نوع كاربري

مديريت سامانه .3

مديريت انرژي بايد نقش هشداردهنده و ارايه نظام اطالعاتي

ساختمان هوشمند بايد داراي عمر طوالني و تطبيق مناسب بوده با نگرش دراز مدت نسبت به مسئله. ]17[ انرژي ايجاد كند

تر به يك محيط و ساختمان با تاثير گسترده

جويي قابل دريافت باشد زمان از طريق صرفه

مصالح با دوام و سازگار با محيط انتخاب كرد

يك ساختمان هوشمند ضمن تطبيق خود با شرايط محيطي و جوي، سطح استفاده از منابع طبيعي نظير ]. 18[تنظيم كند 

پاك و تازه را بيشينه مي  هواي

گو به تغييرات بوده است پاسخيابي و  ارزش

پاسخگويي و تطابق با تغييرات پيچيده است

شبكه كامپيوتري و كامپيوترهاي شخصي است

درصد كاهش مصرف وجود داشته است و بازگشت سرمايه در حدود  30

اي براي صرفه داشتن وسيله

مديريت زمان دست يافت

منابع يك ساختمان را بسته به نوع كاربري آن

آوري ارتباطات و رايانه عملكرد سيستم بكارگيري فنبا 

بيشينه از تكنولوژي كه در مجموع صرفه

كه بتواند براحتي با نيازها باالانعطاف 

توان در هر زمان ميزان مصرف انرژي بر پايه مصرف انرژي سوخت و برق را بدست آورد و امكان كنترل  مي. ساكنين بوجود آورد

مجزاي و هم كنترل يكپارچه

باشد، تعريف ساختمان هوشمند از امكانات مي

ها، ساختار، سرويس سيستم

گيري كند و به عبارتي يكپارچه است  شده اقدام به تصميم

هاي وسيع و مهم فعلي نيازمند سامانه كنترل و مانيتورينگ مركزي  ساختمان. هستند

برقي ساختمان همچون درب

سرويس نگهداري و تعميرات پيش
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چيلرها و بويلرها، شيرآالت، پمپ آب سرد و 

، تجهيزات داخل )هاي مربوطه برج خنك كننده آبي و هوايي، پمپ

ي انساني و جلوگيري از بروز اشكاالت خطا

ارايه  ،هاي مصرف هر فضا و تنظيم دستي، بهينه سازي مصرف و مديريت در عين حال محاسبه دقيق هزينه

داري و قابليت  هها و اموال از سرقت، تخريب و ويرانگري، مديريت تعمير و نگ

اي از طريق پخش  ياب، قابليت اعالم وضعيت اضطراري، زمان تعمير دوره

   .دار محيط زيست است ساختمان هوشمند دوست

نشان داده، هماهنگ شود، ساكنين از  واكش

تحت تاثير تغييرات  را ساختمان ها را افزايش دهد، محيط بيرون

وده و تجهيزات و تاسيسات را بدون رفت و آمدها كه قادر به تشخيص نوسانات ب

هاي اصلي يك ساختمان هوشمند شامل ورودي سيستم 

، ) محل يكپارچه كردن سيستم، خروجي سيستم

در نتيجه مطالعات انجام . ]21[ است) هماهنگ با تكنولوژي و هماهنگ با نياز مصرف كننده

داري، در كنار سازگاري با  هاي نگه هاي اجرايي، كاهش هزينه

ترين  جويي در مصرف انرژي مهم صرفه. گيرند

وابسته كردن نور و سيستم تهويه به . توان استفاده كرد

. باشد يريت مصرف انرژي ميها در ساعات مختلف شبانه روز از مصاديق مد

همچنين جلوگيري از تابش مستقيم نور آفتاب به داخل ساختمان در تابستان توسط كنترل اتوماتيك پرده و كركره، سبب 

كشي ساختار  الزمه يك ساختمان هوشمند، كابل

توان به تمامي  شبكه در يك ساختمان مي

هاي  در كشورهاي اروپايي و آمريكايي براي استفاده از سيستم

ازي، تكميل و تغيير در پروژه در طول زمان يك سيستم استاندارد 

  عرضه  سازنده  شركت  توسط يك  وجود دارند كه

  با استانداردهاي  و بطور كلي    و پشتيباني

10X،CEBus ،LON ،EHS ،BetaBus 

هاي خاص است، تقسيم  كه براي شركت 

بي نيازي به حضور شخصي مسئول روشنايي، نياز به نور به سيستم كنترل مركزي و اطالعاتي كه از 

  . سنسور مبني بر حضور فرد فرمان روشن شدن به مجموعه انتقال برق صادر تا نور به مقدار لوكس نرمال برسد

افزار در آن ايجاد نمود  ا با توجه به نياز ساختمان و با حداقل نرم

در واقع سيستم به صورت يك . گذاري پرهزينه باشد

انداردهاي مايكروسافت شود كه به راحتي بر روي كامپيوتر شخصي قابل نصب است و به كمك است

براي اضافه كردن اين امكانات به وضع موجود نياز به تعويض تجهيزات موجود در 

هاي امنيتي بدهند و  سرعت زيادي به اصول قوانين ايمني جاني و سيستم

فاكتورهايي كه در ايمني جاني در يك ساختمان هوشمند درگير 

امكان . ]19[ هستند ها و درب HVACهاي مداربسته، آالرم شناسايي دود، كنترل اضطراري آسانسور، 
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چيلرها و بويلرها، شيرآالت، پمپ آب سرد و (باشد؛ موتورخانه  وهاي توزيع برق و روشنايي فضاهاي عمومي مي

برج خنك كننده آبي و هوايي، پمپ(، تجهيزات روي بام ساختمان

خطا كمينه كردن .]20[امكان پذير است) ها هوارسان، هواكش و هوامكنده

و تنظيم دستي، بهينه سازي مصرف و مديريت در عين حال محاسبه دقيق هزينه

ها و اموال از سرقت، تخريب و ويرانگري، مديريت تعمير و نگ ها، حفاظت دارايي گزارش مختلف مصرف و هزينه

ياب، قابليت اعالم وضعيت اضطراري، زمان تعمير دوره سيستم خود عيب ي سيلهتشخيص سريع اشكاالت بو

ساختمان هوشمند دوستزيرا هاي زيست محيطي  هاي صوتي و كالمي، حفاظت

واكشهاي متغير محيط  بوده كه به وضعيتمجهز به يك زير ساختار ارتباطاتي قوي 

ها را افزايش دهد، محيط بيرون منابع موجود به صورت موثر استفاده و امنيت و آرامش آن

رفت و آمدها كه قادر به تشخيص نوسانات ب ،تغيير تعداد حاضرين

هاي اصلي يك ساختمان هوشمند شامل ورودي سيستم  بخش. مداخله انسان و خودكار با شرايط تنظيم و سازگار نمايد

محل يكپارچه كردن سيستم، خروجي سيستم(ها  ، پردازش و تحليل داده)دريافت اطالعات، برنامه ريزي دستي و اينترنت

هماهنگ با تكنولوژي و هماهنگ با نياز مصرف كننده(توانايي يادگيري 

هاي اجرايي، كاهش هزينه هاي هوشمند، كاهش هزينه شده، مزاياي استفاده از ساختمان

گيرند دقيق محيط را به عهده ميسيستم وظيفه تنظيم . پذيري نام برد

توان استفاده كرد ها است، كه از راه كارهاي آن مي استفاده از سيستم هوشمند در بنا

ها در ساعات مختلف شبانه روز از مصاديق مد ريزي بهينه دماي اتاق

همچنين جلوگيري از تابش مستقيم نور آفتاب به داخل ساختمان در تابستان توسط كنترل اتوماتيك پرده و كركره، سبب 

الزمه يك ساختمان هوشمند، كابل. شود هاي سرمايشي مي جويي در مصرف انرژي الكتريكي براي دستگاه

شبكه در يك ساختمان مي. ها الزم است گفتن به نيازهاي حال و آينده به تلفن و انتقال داده

در كشورهاي اروپايي و آمريكايي براي استفاده از سيستم. نقاط حساس ساختمان با كمترين هزينه انساني كنترل داشت

ازي، تكميل و تغيير در پروژه در طول زمان يك سيستم استاندارد س هوشمند در طول زمان و همچنين امكان توسعه، مشابه

وجود دارند كه  هاي اختصاصي ، سيستم ساختمان  كنترل  درتكنولوژي

و پشتيباني  عرضه  زيادي  هاي توسط شركت  وجود دارند كه  هايي سيستم

10هاي  سيستم  شامل  بطور جهاني  شده پذيرفته  استانداردهاي

 اختصاصيهاي  هاي باز با استانداردهاي جهاني و پروتكل كه به پروتكل

بي نيازي به حضور شخصي مسئول روشنايي، نياز به نور به سيستم كنترل مركزي و اطالعاتي كه از 

سنسور مبني بر حضور فرد فرمان روشن شدن به مجموعه انتقال برق صادر تا نور به مقدار لوكس نرمال برسد

ا با توجه به نياز ساختمان و با حداقل نرمتوان انواع تغييرات ر ، به اين معنا كه مي

گذاري پرهزينه باشد افزارهاي پيچيده و زايد و سرمايه بدون آنكه نيازي به بكارگيري سخت

شود كه به راحتي بر روي كامپيوتر شخصي قابل نصب است و به كمك است شبكه گسترده طراحي مي

براي اضافه كردن اين امكانات به وضع موجود نياز به تعويض تجهيزات موجود در . توان آن را در هر زمان كه به روز نمود

سرعت زيادي به اصول قوانين ايمني جاني و سيستم كه 2هاي ايمني جاني سيستم

فاكتورهايي كه در ايمني جاني در يك ساختمان هوشمند درگير . ها را نيز پايين بياورند هاي اين سيستم

هاي مداربسته، آالرم شناسايي دود، كنترل اضطراري آسانسور، 

   

هاي مديريت ساختمان، ترجمه مهرمن مرز، هانس توماس، كريستف هوبنر، سيست

وهاي توزيع برق و روشنايي فضاهاي عمومي ميآسانسورها تابل

، تجهيزات روي بام ساختمان)رساني گرم، پمپ سوخت

هوارسان، هواكش و هوامكنده(ساختمان 

و تنظيم دستي، بهينه سازي مصرف و مديريت در عين حال محاسبه دقيق هزينه عملكردناشي از 

گزارش مختلف مصرف و هزينه

تشخيص سريع اشكاالت بو

هاي صوتي و كالمي، حفاظت آژير يا پيغام

مجهز به يك زير ساختار ارتباطاتي قوي 

منابع موجود به صورت موثر استفاده و امنيت و آرامش آن

تغيير تعداد حاضرين بافصلي و در داخل 

مداخله انسان و خودكار با شرايط تنظيم و سازگار نمايد

دريافت اطالعات، برنامه ريزي دستي و اينترنت(

توانايي يادگيري  مالحضات زماني،

شده، مزاياي استفاده از ساختمان

پذيري نام برد محيط و انعطاف

استفاده از سيستم هوشمند در بنا

ريزي بهينه دماي اتاق حضور شخص و برنامه

همچنين جلوگيري از تابش مستقيم نور آفتاب به داخل ساختمان در تابستان توسط كنترل اتوماتيك پرده و كركره، سبب 

جويي در مصرف انرژي الكتريكي براي دستگاه صرفه

گفتن به نيازهاي حال و آينده به تلفن و انتقال دادهيافته، براي پاسخ 

نقاط حساس ساختمان با كمترين هزينه انساني كنترل داشت

هوشمند در طول زمان و همچنين امكان توسعه، مشابه

درتكنولوژي. شود خاص استفاده مي

سيستم  گردند و همچنين مي

استانداردهاي. باشند سازگار مي  صنعتي

كه به پروتكل. باشد مي EIBو 

بي نيازي به حضور شخصي مسئول روشنايي، نياز به نور به سيستم كنترل مركزي و اطالعاتي كه از . 1شود فاده ميو است

سنسور مبني بر حضور فرد فرمان روشن شدن به مجموعه انتقال برق صادر تا نور به مقدار لوكس نرمال برسد

، به اين معنا كه ميBMS قابليت انعطاف

بدون آنكه نيازي به بكارگيري سخت

شبكه گسترده طراحي مي

توان آن را در هر زمان كه به روز نمود مي

سيستم. ساختمان وجود ندارد

هاي اين سيستم در همين زمان هزينه

هاي مداربسته، آالرم شناسايي دود، كنترل اضطراري آسانسور،  است عبارت از تلويزيون

�
هرمن مرز، هانس توماس، كريستف هوبنر، سيستبراي اطالعات بيشتر  
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ريزي و  استفاده از كليدها و صفحات نمايش هوشمند براي برنامه

دقت باال، با 3حسگر اثر انگشتريزي و  ، برنامه

دور توسط كامپيوتر شخصي مجهز به مودم و كنترل توسط چندين كامپيوتر شخصي كه توسط شبكه 

قادر به كنترل كل سيستم و ساختمان روي تلفن همراه، 

هايي كه مصرف باالي انرژي  در ساختمان

اي زندگي انجام شود و بر اين اساس به طراحي اصولي پرداخت كه تاثير مستقيم بر 

ه ضروري است كه حتما يك باالنس بين قيمت و هزينه 

هاي  گيرد و به كمك ساعت بندي روزانه براساس فهرست زماني كه به عنوان داده در اختيار قرار مي

اين سيستم بيشتر در زمان تعطيالت و ساعاتي از روز كه كنترل 

مشروط كرد  وها را به تفكيك و به طبع نياز تنظيم 

نصب سيستم مديريت هوشمند انرژي در 

درصد از ميزان مصرف انرژي  25هاي مسكوني تا 

شود و  در ساعات تعطيلي ساختمان بنا به طور هوشمند خاموش شده و قبل از ورود پرسنل، درجه حرارت فعال مي

روي تمام تجهيزات ساختمان كنترل و درصورت بروز خرابي در سيستم بطور خودكار 

كند تا دوباره شخص به  يچ مييسيستم در زمان عدم حضور فرد به حالت كمينه مصرف سو

اند،  شده هايى است كه تاكنون به صورت منفرد استفاده مي

وظايف . هاى امروز و آينده پاسخى ساده و مناسب و قابليت هماهنگ شدن با تكنولوژهاى بعدى را داراست

هاي روشنايي همگي به  سيستم مديريت هوشمند ساختمان شامل كنترل تاسيسات مكانيكي و الكتريكي؛ كنترل سيستم

تك آنها اطالع حاصل نمود و آنها را  ها از وضعيت تك

با تشخيص سنسور حركتي زون مشخص شده روشن شده و پس از اتمام تردد خاموش 

؛ ]22[ها، پاگرد و فضاي مقابل آسانسور مناسب است 

هاي مغناطيسي بصورت مركزي، عالوه بر ايجاد ايمني بيشتر امكان طبقه 

هاي  سيستم .]17[ شود در زمانهاي مختلف كنترل مي

  . ها را به تفكيك و به طبع نياز تنظيم نمود

 نتيجه محيط انسان ساخت در. چارچوب ارزيابي كيفيت محيط انسان ساخت به منظور پايداري نگرش و روش شناختي است

گذر زمان و مكان به تدريج سازگار شود تا براي يك سبك زندگي پايدارتر مناسب باشد، اين اجماع سازي به نوبه خود به ايجاد 

هاي اساسي اين همكاري و همچنين سنجش يكپارچگي اكولوژي 

هايي در چارچوب مسايل  سازي چنين ارزش

فرايند توسعه شهري و  ،هاي زماني زيست محيطي اقتصادي و اجتماعي توسعه پايدار شهري در سطوح مختلف فضايي و مقياس

سيستم كامال بسته با منابع تمام شدني كره زمين بر پايه يك 

شود و در  كه هيچ انرژي به جز خورشيد توان ورود به آن را ندارد و خورشيد از طريق فتوسنتز باعث رشد و زندگي گياهان مي

رانس در يك كنفبراي نخستين واژه توسعه پايدار 

                                           
1 CCTV 
2 Zone 
3 Biometric System 
4 Lan 
5 In-House Video telephony 
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استفاده از كليدها و صفحات نمايش هوشمند براي برنامه. سيم وجود دارد كنترل با استفاده از امواج راديويي، بصورت بي

، برنامه 2بندي فضا منطقه، 1اجرا دستورات و قابليت كنترل فضاها با تلويزيون مداربسته

دور توسط كامپيوتر شخصي مجهز به مودم و كنترل توسط چندين كامپيوتر شخصي كه توسط شبكه 

روي تلفن همراه، پيام  ، امكان ارسالبه هم متصل و هر يك بطور مستقل

در ساختمان. استفاده كرد 5توان از تلفن تصويري پوشش ميهمچنين در محيط تحت 

اي زندگي انجام شود و بر اين اساس به طراحي اصولي پرداخت كه تاثير مستقيم بر  دارند بايد يك آناليز بر روي هزينه دوره

ه ضروري است كه حتما يك باالنس بين قيمت و هزينه ها توجه به اين نكت  در انتخاب تجهيزات و سرويس

  .]7[جويي در مصرف انرژي صورت گيرد داري و ميزان صرفه

بندي روزانه براساس فهرست زماني كه به عنوان داده در اختيار قرار مي

اين سيستم بيشتر در زمان تعطيالت و ساعاتي از روز كه كنترل . شود ي گوناگون به كار برده ميالكترومكانيكي در عملكردها

ها را به تفكيك و به طبع نياز تنظيم  توان دماي اتاق ميبا اين سيستم . استشخصي ميسر نيست مورد استفاده 

نصب سيستم مديريت هوشمند انرژي در . خواهد داردبه حضور ساكنين در ساختمان تاثير بسزايي در كاهش مصرف انرژي 

هاي مسكوني تا  درصد و در ساختمان 65هاي غيرمسكوني  تاسيسات حرارتي ساختمان

در ساعات تعطيلي ساختمان بنا به طور هوشمند خاموش شده و قبل از ورود پرسنل، درجه حرارت فعال مي

روي تمام تجهيزات ساختمان كنترل و درصورت بروز خرابي در سيستم بطور خودكار . دارد ساختمان را مطبوع نگه مي

سيستم در زمان عدم حضور فرد به حالت كمينه مصرف سو. رساند خرابي را به اطالع كاربر مي

هايى است كه تاكنون به صورت منفرد استفاده مي بين كليه سيستمايجاد هماهنگى و يكپارچه سازى 

هاى امروز و آينده پاسخى ساده و مناسب و قابليت هماهنگ شدن با تكنولوژهاى بعدى را داراست

سيستم مديريت هوشمند ساختمان شامل كنترل تاسيسات مكانيكي و الكتريكي؛ كنترل سيستم

ها از وضعيت تك تفكيك يا گروهي قابل كنترل و بدون نياز به سركشي به تمامي چراغ

Dim" با تشخيص سنسور حركتي زون مشخص شده روشن شده و پس از اتمام تردد خاموش . كرد

ها، پاگرد و فضاي مقابل آسانسور مناسب است  روها، پله كامل مد نظر است، در راه شود، در اماكن پرتردد روشنايي

هاي مغناطيسي بصورت مركزي، عالوه بر ايجاد ايمني بيشتر امكان طبقه  كنترل درها با استفاده از حسگر اثر انگشت و كارت

در زمانهاي مختلف كنترل ميبندي و زمان بندي دسترسي به ساختمان را بوجود مي آورد، نور رساني 

ها را به تفكيك و به طبع نياز تنظيم نمود دماي اتاق توان مي نيز مطبوعگرمايشي سرمايشي و تهويه 

 

چارچوب ارزيابي كيفيت محيط انسان ساخت به منظور پايداري نگرش و روش شناختي است

گذر زمان و مكان به تدريج سازگار شود تا براي يك سبك زندگي پايدارتر مناسب باشد، اين اجماع سازي به نوبه خود به ايجاد 

هاي اساسي اين همكاري و همچنين سنجش يكپارچگي اكولوژي  نفعان و فعاليت چارچوبي براي تجزيه و تحليل منافع ذي

سازي چنين ارزش فرصتي براي يكپارچه. شود مي نجرعدالت و مشاركت آينده نگري توسعه شهري م

زيست محيطي اقتصادي و اجتماعي توسعه پايدار شهري در سطوح مختلف فضايي و مقياس

كره زمين بر پايه يك  .]23[ سازد استفاده از آنها براي ارزيابي پايدار شهرها فراهم مي

كه هيچ انرژي به جز خورشيد توان ورود به آن را ندارد و خورشيد از طريق فتوسنتز باعث رشد و زندگي گياهان مي

واژه توسعه پايدار  .]24[آورد هاي فسيلي فناپذير و پايدار چون باد را بوجود مي

   

كنترل با استفاده از امواج راديويي، بصورت بي

اجرا دستورات و قابليت كنترل فضاها با تلويزيون مداربسته

دور توسط كامپيوتر شخصي مجهز به مودم و كنترل توسط چندين كامپيوتر شخصي كه توسط شبكه  قابليت كنترل از راه دور

به هم متصل و هر يك بطور مستقل 4كامپيوتري

همچنين در محيط تحت  .باشند مي

دارند بايد يك آناليز بر روي هزينه دوره

در انتخاب تجهيزات و سرويس. ها دارند روي هزينه

داري و ميزان صرفه اتصال و نصب و نگه

بندي روزانه براساس فهرست زماني كه به عنوان داده در اختيار قرار مي برنامه زمانبا استفاده از 

الكترومكانيكي در عملكردها

شخصي ميسر نيست مورد استفاده 

به حضور ساكنين در ساختمان تاثير بسزايي در كاهش مصرف انرژي 

تاسيسات حرارتي ساختمان

در ساعات تعطيلي ساختمان بنا به طور هوشمند خاموش شده و قبل از ورود پرسنل، درجه حرارت فعال مي. كاهد مي

ساختمان را مطبوع نگه مي هواي

خرابي را به اطالع كاربر مي

ايجاد هماهنگى و يكپارچه سازى . محل باز گردد

هاى امروز و آينده پاسخى ساده و مناسب و قابليت هماهنگ شدن با تكنولوژهاى بعدى را داراست كه به درخواست

سيستم مديريت هوشمند ساختمان شامل كنترل تاسيسات مكانيكي و الكتريكي؛ كنترل سيستم

تفكيك يا گروهي قابل كنترل و بدون نياز به سركشي به تمامي چراغ

Dim"يا  "خاموش- روشن"

شود، در اماكن پرتردد روشنايي مي

كنترل درها با استفاده از حسگر اثر انگشت و كارت

بندي و زمان بندي دسترسي به ساختمان را بوجود مي آورد، نور رساني 

گرمايشي سرمايشي و تهويه 

:معماري پايدار .4

چارچوب ارزيابي كيفيت محيط انسان ساخت به منظور پايداري نگرش و روش شناختي است

گذر زمان و مكان به تدريج سازگار شود تا براي يك سبك زندگي پايدارتر مناسب باشد، اين اجماع سازي به نوبه خود به ايجاد 

چارچوبي براي تجزيه و تحليل منافع ذي

عدالت و مشاركت آينده نگري توسعه شهري م

زيست محيطي اقتصادي و اجتماعي توسعه پايدار شهري در سطوح مختلف فضايي و مقياس

استفاده از آنها براي ارزيابي پايدار شهرها فراهم مي

كه هيچ انرژي به جز خورشيد توان ورود به آن را ندارد و خورشيد از طريق فتوسنتز باعث رشد و زندگي گياهان مي

هاي فسيلي فناپذير و پايدار چون باد را بوجود مي نتيجه انرژي
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در ژنو برگزار شد مطرح  1980، جهاني كه در سال 

برداري صحيح و كار از منابع پايه، منابع طبيعي، منابع مالي و نيروي انساني براي 

هاي امروز و  ب همراه با به كارگيري امكانات فني و ساختار و تشكيالت مناسب براي رفع نياز نسل

آوري به  توسعه پايدار روندي است كه بهبود شرايط اقتصادي، اجتماعي، فرهنگ و فن

در زمينه معماري، واژه پايداري . ]25[منابع طبيعي نباشد

شود كه به لحاظ اقتصادي اثر بخش و به لحاظ محيطي سالمت و به لحاظ تكنيكي كارآمد و عالي 

برسه پايه تكنولوژي رود و  اجرا شده باشد، براي تعريف ساختمان مقاوم از لحاظ تكنيك مصالح، تكنولوژي و محيطي به كار مي

و مواد، پايداري منابع مصرفي، پايداري محيطي استوار است، در نهايت ايجاد محيط سالم، قابل سكونت و ايمن با طرفيت 

تداوم تعادل جهان زيستي است و به تبع آن پذيرش 

شناختي، كنشي آگاهانه و هوشمند را در تنظيم رابطه محيط انساني و 

رح شده رويكرد معماري پايدار در پاسخ به اين آگاهي به عنوان نگرش بازبيني شده به معماري مط

چه به عنوان عمل خلق فضاي انساني و تنظيم رابطه انسان و محيط فيزيكي و چه به 

توان آن را به معني خلق محيط پايدار  عنوان محصول اين فرآيند همواره با محيط پايدار در آميخته و در يك چارچوب كلي مي

معماري پايدار  براساس تعريف محيط پايدار از ميان تعاريف متعدد ارائه شده براي رويكرد

هاي  و برقراري تعادل پويا ميان نظام توسعه پايدار شرط اساسي در نيل به پايداري محيط

نظام بوم شناختي، نظام اجتماعي، فرهنگي و نظام 

انسان و (زيستي ميان تمام عناصر و ارگان محيط 

ال و آينده، در حيطه حكننده در طول زمان 

محيط زيست و براي بيشترين طيف ممكن فراهم شده است در چنين محيطي به منظور نيل به پيشينه منفعت 

فرهنگي مكان توسعه بهره  –هاي بوم شناختي 

اي اقتصادي به رشد عادالنه و متوازن جامعه انساني و 

اين به مفهوم وارد آمدن . گردد هاي بوم شناختي محيط منجر مي

ها و  بنابراين، نظام. تفاده بهينه و پربازده از آنهاست

اي در اين محيط همچون يك سامانه طبيعي از خصوصيات انعطاف پذيري، تطابق و تغييرپذيري، قابليت 

ه محيط كالبدي به توان نتيجه گرفت ك مي

بنابراين در راستاي نيل . هاي انساني دارد

استفاده از مصالح پايدار و مديريت هوشمند شايد بتوان 

  .است معماري پايدار مورد نظرموارد فوق را كه  معيارهاي توسعه پايدار است، پيگيري كرد كه در رشته معماري خلق 

شوند مصرف و منابع تجديدناپذير نبايد سريعتر از آنكه يك 

ختالل در موادزايد نبايد سريعتر از آنكه محيط زيست بتواند آنها را بدون ا

در بر  ،كاهش فقر ،اقتصاد پايدار توانايي بوجود آوردن مشاغل بيشتر و بهتر

اقتصاد سبز شكل و رنگ گوناگون دارد اقتصاد پايدار بايد با زندگي مردم هماهنگ باشد و 

هايي  حل به معني ساختن راه. امنيت توليد و قدرتي تا از صنايع و خدمات مربوط با فرهنگ و شرايط طبيعي حمايت كند
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، جهاني كه در سال 1حفاظت از منابع طبيعيهاي زيست محيطي،  المللي با عنوان استراتژي

برداري صحيح و كار از منابع پايه، منابع طبيعي، منابع مالي و نيروي انساني براي  مفهوم گسترده آن شامل اداره و بهره

ب همراه با به كارگيري امكانات فني و ساختار و تشكيالت مناسب براي رفع نياز نسلنيل به الگوي مصرف مطلو

توسعه پايدار روندي است كه بهبود شرايط اقتصادي، اجتماعي، فرهنگ و فن. آينده به طور مستمر و قابل رضايت است

منابع طبيعي نباشد سوي عدالت اجتماعي باشد و در جهت آلودگي اكوسيستم و تخريب

شود كه به لحاظ اقتصادي اثر بخش و به لحاظ محيطي سالمت و به لحاظ تكنيكي كارآمد و عالي  هايي اطالق مي

اجرا شده باشد، براي تعريف ساختمان مقاوم از لحاظ تكنيك مصالح، تكنولوژي و محيطي به كار مي

و مواد، پايداري منابع مصرفي، پايداري محيطي استوار است، در نهايت ايجاد محيط سالم، قابل سكونت و ايمن با طرفيت 

  .]3[اجتماعي و اصولي بايد در نظر گرفته شود تا محيط پايدار ايجاد شود

تداوم تعادل جهان زيستي است و به تبع آن پذيرش  درك اين حقيقت كه بقاي پايدار انسان و محيط انساني وابسته به حفظ

شناختي، كنشي آگاهانه و هوشمند را در تنظيم رابطه محيط انساني و  نقش و مسئوليت اخالقي سرپرستي انسان بر منابع بوم

رويكرد معماري پايدار در پاسخ به اين آگاهي به عنوان نگرش بازبيني شده به معماري مط

چه به عنوان عمل خلق فضاي انساني و تنظيم رابطه انسان و محيط فيزيكي و چه به   بنابراين، مفهوم معماري پايدار

عنوان محصول اين فرآيند همواره با محيط پايدار در آميخته و در يك چارچوب كلي مي

براساس تعريف محيط پايدار از ميان تعاريف متعدد ارائه شده براي رويكردانسان ساخت تعبير نمود، سپس 

توسعه پايدار شرط اساسي در نيل به پايداري محيط. شود تعريف قابل استناد ارائه مي

نظام بوم شناختي، نظام اجتماعي، فرهنگي و نظام  اين شرط از ديدگاه عملي دستيباي همزمان پايدار

زيستي ميان تمام عناصر و ارگان محيط  كند و از منظر اخالقي به برقراري و تداوم رابطه هم

كننده در طول زمان  مندي از شرايط ارضا از اين رو در اين محيط امكان بهره. 

محيط زيست و براي بيشترين طيف ممكن فراهم شده است در چنين محيطي به منظور نيل به پيشينه منفعت 

هاي بوم شناختي  شود كه در آنها از قابليت اي دنبال ميها و مسيرهاي توسعه

اي اقتصادي به رشد عادالنه و متوازن جامعه انساني و  هاي توسعه قتصادي در محيط پايدار، فعاليتاز منظر ا

هاي بوم شناختي محيط منجر مي تك نفوس انساني در حدود ظرفيت

تفاده بهينه و پربازده از آنهاستكمترين آسيب به منابع زيستي طبيعي و فرهنگي محيط و در نتيجه اس

اي در اين محيط همچون يك سامانه طبيعي از خصوصيات انعطاف پذيري، تطابق و تغييرپذيري، قابليت 

مي. برخوردارند) گراييكثرت(وري و تنوع بهره) پذيريبازيافت

هاي انساني دارد ها، باورها و الگوهاي فعاليت ثير قابل توجهي بر برداشتا، تانسان

استفاده از مصالح پايدار و مديريت هوشمند شايد بتوان با  .]25[اي برخوردار استبه پايداري، از جايگاه و نقش قابل مالحظه

موارد فوق را كه  معيارهاي توسعه پايدار است، پيگيري كرد كه در رشته معماري خلق 

 راهكارهايي جهت تبيين معماري پايدار

شوند مصرف و منابع تجديدناپذير نبايد سريعتر از آنكه يك  رهنمودهايي براي توسعه پايدار موجود است منابع انرژي تجديد مي

موادزايد نبايد سريعتر از آنكه محيط زيست بتواند آنها را بدون ا. منبع تجديدپذير آنرا جايگزين كند مصرف شود

اقتصاد پايدار توانايي بوجود آوردن مشاغل بيشتر و بهتر .]23[تخليه شود. عملكرد اكوسيستم جذب نمايد

اقتصاد سبز شكل و رنگ گوناگون دارد اقتصاد پايدار بايد با زندگي مردم هماهنگ باشد و . را داردگرفتن تمامي اقشار جامعه 

امنيت توليد و قدرتي تا از صنايع و خدمات مربوط با فرهنگ و شرايط طبيعي حمايت كند

   

المللي با عنوان استراتژي بين

مفهوم گسترده آن شامل اداره و بهره. گرديد

نيل به الگوي مصرف مطلو

آينده به طور مستمر و قابل رضايت است

سوي عدالت اجتماعي باشد و در جهت آلودگي اكوسيستم و تخريب

هايي اطالق مي به ساختمان

اجرا شده باشد، براي تعريف ساختمان مقاوم از لحاظ تكنيك مصالح، تكنولوژي و محيطي به كار مي

و مواد، پايداري منابع مصرفي، پايداري محيطي استوار است، در نهايت ايجاد محيط سالم، قابل سكونت و ايمن با طرفيت 

اجتماعي و اصولي بايد در نظر گرفته شود تا محيط پايدار ايجاد شود

درك اين حقيقت كه بقاي پايدار انسان و محيط انساني وابسته به حفظ

نقش و مسئوليت اخالقي سرپرستي انسان بر منابع بوم

رويكرد معماري پايدار در پاسخ به اين آگاهي به عنوان نگرش بازبيني شده به معماري مط. طلبد محيط طبيعي مي

بنابراين، مفهوم معماري پايدار. است

عنوان محصول اين فرآيند همواره با محيط پايدار در آميخته و در يك چارچوب كلي مي

انسان ساخت تعبير نمود، سپس 

تعريف قابل استناد ارائه مي

اين شرط از ديدگاه عملي دستيباي همزمان پايدار. مختلف محيط است

كند و از منظر اخالقي به برقراري و تداوم رابطه هم اقتصادي را ايجاب مي

. شود تفسير مي) غيرانسان

محيط زيست و براي بيشترين طيف ممكن فراهم شده است در چنين محيطي به منظور نيل به پيشينه منفعت ظرفيت 

ها و مسيرهاي توسعهجمعي، فعاليت

از منظر ا. گرفته شده است

تك نفوس انساني در حدود ظرفيت تضمين بهره مندي تك 

كمترين آسيب به منابع زيستي طبيعي و فرهنگي محيط و در نتيجه اس

اي در اين محيط همچون يك سامانه طبيعي از خصوصيات انعطاف پذيري، تطابق و تغييرپذيري، قابليت  فرآيندهاي توسعه

بازيافت(احياء و استفاده مجدد 

انسانوان محيط زيست عن

به پايداري، از جايگاه و نقش قابل مالحظه

موارد فوق را كه  معيارهاي توسعه پايدار است، پيگيري كرد كه در رشته معماري خلق 

راهكارهايي جهت تبيين معماري پايدار .5

رهنمودهايي براي توسعه پايدار موجود است منابع انرژي تجديد مي

منبع تجديدپذير آنرا جايگزين كند مصرف شود

عملكرد اكوسيستم جذب نمايد

گرفتن تمامي اقشار جامعه 

امنيت توليد و قدرتي تا از صنايع و خدمات مربوط با فرهنگ و شرايط طبيعي حمايت كند رفاه و
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در اين تحقيق  .]26[ ها پيوند زند آوري و محيط زيست را به سعادت و عدالت براي همه مردم با وجود همه تفاوت

ي كره  هاي شهري حياتي و رفاه و حيات آينده

پايداري اكولوژيكي اجتماعي و . زمين، همه انسانها و اكوسيستم، حياتي كه متاثر از فعاليت ساكنين شهرها، را فراهم مي سازد

طرفداران محيط زيست در اروپا معتقدند كه انسان با اتكا به 

تكنولوژي زيست بوم كره زمين را به مخاطره انداخت و براي بازگشت به طبيعت با استفاده از تكنولوژي سعي در استفاده 

هاي هوا  د را دارند و با استفاده از عوامل اقليمي با كمك تجهيزاتي چون دودكش

هاي حرارتي نشان داده شده است،  اي و تبادل كننده

ل مختلف سال طراحي شده است و پوسته 

هاي حرارتي، متحرك مواردي  ها و عايق

هاي  شود، سلول همچون ميزان تابش آفتاب، سايه و كوران هوا و پرت حرارتي توسط يك سيستم كامپيوتري كنترل مي

، يك سيستم كنتركي بايد اطمينان از عمليات امن 

ارايه هشدار از هرگونه خرابي و اقدام مناسب در صورت لزوم در مواقع بروز مشكل در تجهيزات 

ستمي و استراتژي در طيف گسترده، از سيستم هاي تهويه مطبوع و رفتارهاي 

پذيرد، وبه سه قسمت كلي االرمها، ارتباطات بين سيستم، استراتژي ايمني تقسيم 

اي و  با استفاده از سيستم سازه .]22[ها است

هاي موفق در اين مسير ديده شده است، در 

توان اين طراحي را انجام داد؛ اين موضوع در سبك هايتك به اوج قدرت خود رسيد 

ها  هاي خنك كننده آبگردان گرمايش را از روش برج

طراحي و اجراي   .]27[هاي هايتك است

هاي نوين به طور مثال بانك كارمز كار نورمن فاستر، سيستم 

ف كه با سيستم كنترل شرايط اقليمي تهويه ساختمان تركيبي از سيستم گرمايش انفعالي خورشيدي و سيستم سرمايش از ك

ش متخصصان بخش اساس تال. ]18[تهويه دفاتر از سه طريق طبيعي، مكانيكي و سقفي چيلرهاي جذبي است

هاي طبيعت براي تامين محيط  هاي طراحي و ساخت، بدون كاستن از توانايي

. هاي آينده براساس حفظ محيط زيست در قالب توسعه پايدار و معماري سبز استوار گشته است

اجتماعي انسان با طبيعت است و با  –ش سبز كه به دنبال ايجاد گرگوني در رابطه اقتصادي

كند كه به  كند، از مصالحي طبيعي با مقياسي انساني و كم مصرف استفاده مي

آسايش بصري و حرارتي در ساختمان، با استفاده از 

زور  كار هوشمنداي ساختمان همان راه يك

افزايش شفافيت؛ كاهش ؛ يك روند حركتي معماري اروپايي براي اهداف اكوستيكي

استفاده از طرفي ؛ است توسعه آسايش بصري اجتناب از روشنايي خيره كننده و زننده

هندسه، فيزيك حرارتي، تركيب گوناگون انواع 

ذب و عبور اشعه و نيز درجه حرارت فضاي داخل، دماي محيط، سرعت باد، مسير باد، ج

هاي دوجداره تشكيل و  اليه محافظتي از نفوذ هوا كه از پنجره

درجه  .1: ثير گرمايي براي ساختمان دارد

رسانش پايين گرماي از دست رفته و رسانش باالي گرماي بدست 
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آوري و محيط زيست را به سعادت و عدالت براي همه مردم با وجود همه تفاوت

  .يريت هوشمند پرداخته شده استبه پايداري از طريق مصالح هوشمند و مد

هاي شهري حياتي و رفاه و حيات آينده دستيابي به توسعه شهري كه پايدار باشد نه تنها براي بهبود زندگي جمعيت

زمين، همه انسانها و اكوسيستم، حياتي كه متاثر از فعاليت ساكنين شهرها، را فراهم مي سازد

طرفداران محيط زيست در اروپا معتقدند كه انسان با اتكا به  .]23[صادي شهرهاي امروز و آينده دراز مدت آن نيازمند است

تكنولوژي زيست بوم كره زمين را به مخاطره انداخت و براي بازگشت به طبيعت با استفاده از تكنولوژي سعي در استفاده 

د را دارند و با استفاده از عوامل اقليمي با كمك تجهيزاتي چون دودكشبيشينه از طبيعت چون آفتاب باد و خورشي

اي و تبادل كننده هاي شيشه ها، پله هاي هوشمند، گلخانه هاي منعكس كننده، پوسته

ل مختلف سال طراحي شده است و پوسته ساختمان هايتك يا اكوتك بر اساس زاويه تابش آفتاب، سرعت و جهت باد، در فصو

ها و عايق هاي دوجداره كركره ساختمان به عنوان پوسته دوم در نظر دارند با استفاده از شيشه

همچون ميزان تابش آفتاب، سايه و كوران هوا و پرت حرارتي توسط يك سيستم كامپيوتري كنترل مي

، يك سيستم كنتركي بايد اطمينان از عمليات امن ]27[ها هستند هاي هوشمند، عضو ديگري از اين سيستم

ارايه هشدار از هرگونه خرابي و اقدام مناسب در صورت لزوم در مواقع بروز مشكل در تجهيزات . ها داشته باشد

ستمي و استراتژي در طيف گسترده، از سيستم هاي تهويه مطبوع و رفتارهاي و به كارگيري انواع االرم و ارتباطات بين سي

پذيرد، وبه سه قسمت كلي االرمها، ارتباطات بين سيستم، استراتژي ايمني تقسيم  متقابل براي جلوگيري از تكرار انجام مي

ها است ارتباط بين سيستم تهويه، ديگ، پمپ و ارتباط داخلي كليه قسمت

هاي موفق در اين مسير ديده شده است، در  توان تا حدود زيادي تجهيزات مكانيكي را نمايان كرد كه نمونه

توان اين طراحي را انجام داد؛ اين موضوع در سبك هايتك به اوج قدرت خود رسيد  ها، از بين خرپاها و از زيركفپوش مي

گرمايش را از روش برج. راحي تاسيسات مكانيكي، پيچيدگي را به بناهايي خود افزودند

هاي هايتك است هاي تاسيساتي، بخش مهمي از نماي پنجم ساختمان ها لوله

هاي نوين به طور مثال بانك كارمز كار نورمن فاستر، سيستم  با شيوهاستفاده از مصالح مرغوب و منطبق 

تهويه ساختمان تركيبي از سيستم گرمايش انفعالي خورشيدي و سيستم سرمايش از ك

تهويه دفاتر از سه طريق طبيعي، مكانيكي و سقفي چيلرهاي جذبي است

هاي طراحي و ساخت، بدون كاستن از توانايي ساختمان براي ابداع و بكارگيري مصالح و روش

هاي آينده براساس حفظ محيط زيست در قالب توسعه پايدار و معماري سبز استوار گشته است

ش سبز كه به دنبال ايجاد گرگوني در رابطه اقتصادييده نگر

كند، از مصالحي طبيعي با مقياسي انساني و كم مصرف استفاده مي محاباي انسان در محيط مقابله مي

آسايش بصري و حرارتي در ساختمان، با استفاده از معماري سبز، دستيابي به . آورند صورت انفعالي منطق اسايش را پديد مي

يك. ]28[منابع و ذخاير طبيعي انرژي از طريق معماري را سرمشق خود قرار داده است

يك روند حركتي معماري اروپايي براي اهداف اكوستيكي است كه نماي هوشمند

توسعه آسايش بصري اجتناب از روشنايي خيره كننده و زننده ؛مصرف انرژي در ساعات كاري ساختمان

هندسه، فيزيك حرارتي، تركيب گوناگون انواع  ناسب بامتاز تهويه طبيعي به جاي تهويه مكانيكي؛ تغييرات آني دما 

و نيز درجه حرارت فضاي داخل، دماي محيط، سرعت باد، مسير باد، ج 1آيروديناميكي ساختار نماي دو پوسته

اليه محافظتي از نفوذ هوا كه از پنجرهدو اليه،  پوسته هوشمند. تابشي خورشيد و زاويه آن بستگي دارد

ثير گرمايي براي ساختمان دارداسه تاست كه يك ضد گرمايي در جلوي ساختمان . تواند باز شود

رسانش پايين گرماي از دست رفته و رسانش باالي گرماي بدست و پوسته هوشمند از دماي محيط بيشتر 

   
 

آوري و محيط زيست را به سعادت و عدالت براي همه مردم با وجود همه تفاوت كه علم و فن

به پايداري از طريق مصالح هوشمند و مد

دستيابي به توسعه شهري كه پايدار باشد نه تنها براي بهبود زندگي جمعيت

زمين، همه انسانها و اكوسيستم، حياتي كه متاثر از فعاليت ساكنين شهرها، را فراهم مي سازد

صادي شهرهاي امروز و آينده دراز مدت آن نيازمند استاقت

تكنولوژي زيست بوم كره زمين را به مخاطره انداخت و براي بازگشت به طبيعت با استفاده از تكنولوژي سعي در استفاده 

بيشينه از طبيعت چون آفتاب باد و خورشي

هاي منعكس كننده، پوسته آينه

ساختمان هايتك يا اكوتك بر اساس زاويه تابش آفتاب، سرعت و جهت باد، در فصو

ساختمان به عنوان پوسته دوم در نظر دارند با استفاده از شيشه

همچون ميزان تابش آفتاب، سايه و كوران هوا و پرت حرارتي توسط يك سيستم كامپيوتري كنترل مي

هاي هوشمند، عضو ديگري از اين سيستم پنجره و خورشيدي

ها داشته باشد در كنترل سامانه

و به كارگيري انواع االرم و ارتباطات بين سي

متقابل براي جلوگيري از تكرار انجام مي

ارتباط بين سيستم تهويه، ديگ، پمپ و ارتباط داخلي كليه قسمت. شود مي

توان تا حدود زيادي تجهيزات مكانيكي را نمايان كرد كه نمونه معماري مي

ها، از بين خرپاها و از زيركفپوش مي ستون

راحي تاسيسات مكانيكي، پيچيدگي را به بناهايي خود افزودندكه با ط

ها لوله پمپ حرارتي، داكت

استفاده از مصالح مرغوب و منطبق  با تاسيسات ساختماني

تهويه ساختمان تركيبي از سيستم گرمايش انفعالي خورشيدي و سيستم سرمايش از ك

تهويه دفاتر از سه طريق طبيعي، مكانيكي و سقفي چيلرهاي جذبي است. شود تنظيم مي

ساختمان براي ابداع و بكارگيري مصالح و روش

هاي آينده براساس حفظ محيط زيست در قالب توسعه پايدار و معماري سبز استوار گشته است زندگي مناسب براي نسل

يده نگريمعماري سبز به عنوان زا

محاباي انسان در محيط مقابله مي مقابله بي

صورت انفعالي منطق اسايش را پديد مي

منابع و ذخاير طبيعي انرژي از طريق معماري را سرمشق خود قرار داده است

نماي هوشمندگفته شد، كه 

مصرف انرژي در ساعات كاري ساختمان

از تهويه طبيعي به جاي تهويه مكانيكي؛ تغييرات آني دما 

آيروديناميكي ساختار نماي دو پوسته

تابشي خورشيد و زاويه آن بستگي دارد

تواند باز شود پنجره داخلي مي

پوسته هوشمند از دماي محيط بيشتر  حرارت هوا در داخل
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اي اضافي پوسته مقدار تابش اشعه  اليه شيشه

پوسته هوشمند .3،   مان به خاطر عبور از شيشه كاهش

   .]29[���مي كاهش بار اشعه تابشي از  پنجره

ي پيچيده با تمام مشخصات مكاني، مصالح بومي، اقليم و با آناليزهاي همه جانبه 

در نهايت با استفاده از مطالعات انجام شده به 

همانطور كه گفته شد، در اين مقاله هدف بررسي اين سه موضوع 

مرتبط در ساختمان سازي شامل مديريت هوشمند، مصالح و خلق معماري پايدار در جهت حفظ انرژي و كاهش آسيب به 

در اين تحقيق  .پايدار مورد اهميت استفاكتورهاي متفاوت با درجه متفاوت بر طراحي و روند ساخت بناي 

بحث اصلي جلوگيري از . باشد هاي نوين مديريت انرژي، معرفي مصالح هوشمند و پايدارسازي بناها مي

براي داشتن بناي پايدار بايد ميزان . هاي پس از اين است

كارهايي را براي معماري پيدا كرد، كه بتواند باعث 

هاي مربوطه و نيز  كم شدن آسيب به محيط اطراف بشود، ساختمان عمومي پر مصرف، تالش بسيار زيادي جهت آموزش

معماري مبتني بر اقليم تالشي براي تطابق حجم، شكل، 

براي تامين شرايط آسايش باتوجه ... گيري از مواهب طبيعي مانند تابش خورشيدي و باد و

عبارت ديگر  يا به سو و شرايط اقليمي از سوي ديگر بيشترين سهم عناصر غير فعال و

كاركرد  غيرماشيني و ايستا استفاده شود، بدون استفاده از تجهيزات مكانيكي يا كاهش استفاده از آن تجهيزات است و يا ساعات

البته در اين مقاله يا هر بناي ديگر هدف استفاده از عناصر غيرفعال است، اما دراين مقاله به عناصر فعال هوشمند 

  .شود يريت انرژي در ساختمان است كه در نهايت با كم شدن مصرف انرژي هاي فسيلس به خلق معماري پايدار كمك مي
هاي حال حاضر و ميزان نياز به تاسيسات مكانيكي و الكتريكي عالوه بر كنترل 

عين حال با توجه به عمر ساختمان و اعمال تغيير كاربري هاي فضاهاي 

ازطرفي . گيرد داخلي با مديريت مصرف هوشمند امكان ايجاد آسايش در عين حال تغيير عملكرد و نيازها مورد استفاده قرار مي

هاي مورد نظر  نور مورد نياز و شيشهاين سيستم قابل هماهنگي با يكسري از مصالح هوشمند را دارند، به طور مثال متناسب با 

توان به منظور  در طراحي معماري با استفاده از طراحي جزييات معماري مي

ني محيط زيست براي ساكنين امروز و آينده تالش نمود، دو مورد از نكات مهم و تاثير گذار بر اين موضوعات تاسيسات ساختما

شود و از  با هوشمندي و اثرپذيري مصالح از محيط از طرفي آسايش طراحي داخلي بنا بهتر تامين مي

در همين حال با استفاده از تاسيسات هوشمند كه 

موضوع انرژي كه از موضوعات مهم . ، نور مناسب و تهويه مطبوع ايجاد ميكند

طور كه در اين تحقيق آمده است، توسعه پايدار از جهات 

جويي در هر  ها؛ صرفه ثبت دادهبا نظارت موثر، بر سنجش و 

ها، در  سازي براي انجام مقايسه كرد؛ تحليل داده

كنار آن با استفاده از استانداردها، تغييرات فصلي، عمليات ساخت و توليد نيز تعريف و در تعيين براي تغييرات در الگوي 

هاي زماني تغيير در الگو از اقدامات مهم 

ايجاد . ترين مطلب در بنا هوشمند طراحي تيمي پروژه است

اند از فوايد در كنار ايجاد  شده ى است كه تاكنون به صورت منفرد استفاده مي

هاى امروز و آينده پاسخى ساده و مناسب و قابليت 
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اليه شيشه. 2.آمده در تابستان بستگي به دماي محيط و سطوح تابش اشعه خورشيد دارد

مان به خاطر عبور از شيشه كاهشبازتابش اشعه خورشيد به ساختو آفتاب به پوسته داخلي را كاهش 

كاهش بار اشعه تابشي از  پنجرهباعث  .امكان قرار گرفتن پرده در داخل پوسته را فرآهم مي آورد

ي پيچيده با تمام مشخصات مكاني، مصالح بومي، اقليم و با آناليزهاي همه جانبه  پروسه طراحي بنا هوشمند بايد در يك شبكه

در نهايت با استفاده از مطالعات انجام شده به . برداري قرار بگيرد بنا طراحي و مورد بهره كردكار چگونگي

همانطور كه گفته شد، در اين مقاله هدف بررسي اين سه موضوع . شود كه در ادامه بيان مي هايي رسيده شده است

مرتبط در ساختمان سازي شامل مديريت هوشمند، مصالح و خلق معماري پايدار در جهت حفظ انرژي و كاهش آسيب به 

فاكتورهاي متفاوت با درجه متفاوت بر طراحي و روند ساخت بناي 

هاي نوين مديريت انرژي، معرفي مصالح هوشمند و پايدارسازي بناها مي

هاي پس از اين است به مخاطره انداختن محيط زيست براي انسان اين روزگار و انسان

كارهايي را براي معماري پيدا كرد، كه بتواند باعث  ثيرگذاري آن بر محيط اطراف به طور كامل كنترل شود و در عين حال راه

كم شدن آسيب به محيط اطراف بشود، ساختمان عمومي پر مصرف، تالش بسيار زيادي جهت آموزش

معماري مبتني بر اقليم تالشي براي تطابق حجم، شكل، براي . طلبد طراحي مناسب معماري در جهت نيل به پايداري مي

گيري از مواهب طبيعي مانند تابش خورشيدي و باد و گيري، نوع مصالح و بهره

سو و شرايط اقليمي از سوي ديگر بيشترين سهم عناصر غير فعال و وسعت و كاربري ساختمان از يك

غيرماشيني و ايستا استفاده شود، بدون استفاده از تجهيزات مكانيكي يا كاهش استفاده از آن تجهيزات است و يا ساعات

البته در اين مقاله يا هر بناي ديگر هدف استفاده از عناصر غيرفعال است، اما دراين مقاله به عناصر فعال هوشمند 

يريت انرژي در ساختمان است كه در نهايت با كم شدن مصرف انرژي هاي فسيلس به خلق معماري پايدار كمك مي

هاي حال حاضر و ميزان نياز به تاسيسات مكانيكي و الكتريكي عالوه بر كنترل  مديريت مصرف انرژي با استفاده از كاربري

عين حال با توجه به عمر ساختمان و اعمال تغيير كاربري هاي فضاهاي كند در  مصرف آسايش را براي ساكنين ايجاد مي

داخلي با مديريت مصرف هوشمند امكان ايجاد آسايش در عين حال تغيير عملكرد و نيازها مورد استفاده قرار مي

اين سيستم قابل هماهنگي با يكسري از مصالح هوشمند را دارند، به طور مثال متناسب با 

در طراحي معماري با استفاده از طراحي جزييات معماري مي .توان برنامه مشخص را براي آنها در نظر گرفت

محيط زيست براي ساكنين امروز و آينده تالش نمود، دو مورد از نكات مهم و تاثير گذار بر اين موضوعات تاسيسات ساختما

با هوشمندي و اثرپذيري مصالح از محيط از طرفي آسايش طراحي داخلي بنا بهتر تامين مي

در همين حال با استفاده از تاسيسات هوشمند كه .شود طرف ديگر نياز به تاسيسات مكانيكي و الكتريكي كمتر احساس مي

، نور مناسب و تهويه مطبوع ايجاد ميكندسرمايش_متناسب با نياز مصرف كننده گرمايش

طور كه در اين تحقيق آمده است، توسعه پايدار از جهات  همان. شود در جوامع بين الملل است، تاحدود زيادي كنترل مي

با نظارت موثر، بر سنجش و  .شود محيط زيست و اقتصادي تا حدود زياد كنترل و تبيين مي

سازي براي انجام مقايسه كرد؛ تحليل داده جويي و شناسايي زمينه هاي جديد صرفه هاي موجود، فرصت

كنار آن با استفاده از استانداردها، تغييرات فصلي، عمليات ساخت و توليد نيز تعريف و در تعيين براي تغييرات در الگوي 

 ه شناخت الگوي مصرف موجود، شناسايي دور. ف انرژي در طول زمان طراحي كرد

ترين مطلب در بنا هوشمند طراحي تيمي پروژه است مهم. هاي اصلي موثر است در تحليل داده

ى است كه تاكنون به صورت منفرد استفاده ميهاي هماهنگى و يكپارچه سازى بين كليه سيستم

هاى امروز و آينده پاسخى ساده و مناسب و قابليت  راحتى و امنيت صرفه جويى در مصرف انرژى است، كه به درخواست

آمده در تابستان بستگي به دماي محيط و سطوح تابش اشعه خورشيد دارد

آفتاب به پوسته داخلي را كاهش 

امكان قرار گرفتن پرده در داخل پوسته را فرآهم مي آورد

  :نتيجه گيري .6

پروسه طراحي بنا هوشمند بايد در يك شبكه

چگونگيكامپيوتر بر اساس 

هايي رسيده شده است بندي جمع

مرتبط در ساختمان سازي شامل مديريت هوشمند، مصالح و خلق معماري پايدار در جهت حفظ انرژي و كاهش آسيب به 

فاكتورهاي متفاوت با درجه متفاوت بر طراحي و روند ساخت بناي . محيط زندگي است

هاي نوين مديريت انرژي، معرفي مصالح هوشمند و پايدارسازي بناها مي هدف چگونگي سيستم

به مخاطره انداختن محيط زيست براي انسان اين روزگار و انسان

ثيرگذاري آن بر محيط اطراف به طور كامل كنترل شود و در عين حال راهتا

كم شدن آسيب به محيط اطراف بشود، ساختمان عمومي پر مصرف، تالش بسيار زيادي جهت آموزش

طراحي مناسب معماري در جهت نيل به پايداري مي

گيري، نوع مصالح و بهره جهت

وسعت و كاربري ساختمان از يك به

غيرماشيني و ايستا استفاده شود، بدون استفاده از تجهيزات مكانيكي يا كاهش استفاده از آن تجهيزات است و يا ساعات

البته در اين مقاله يا هر بناي ديگر هدف استفاده از عناصر غيرفعال است، اما دراين مقاله به عناصر فعال هوشمند  .را كاهش داد

يريت انرژي در ساختمان است كه در نهايت با كم شدن مصرف انرژي هاي فسيلس به خلق معماري پايدار كمك ميو مد

مديريت مصرف انرژي با استفاده از كاربري

مصرف آسايش را براي ساكنين ايجاد مي

داخلي با مديريت مصرف هوشمند امكان ايجاد آسايش در عين حال تغيير عملكرد و نيازها مورد استفاده قرار مي

اين سيستم قابل هماهنگي با يكسري از مصالح هوشمند را دارند، به طور مثال متناسب با 

توان برنامه مشخص را براي آنها در نظر گرفت مي

محيط زيست براي ساكنين امروز و آينده تالش نمود، دو مورد از نكات مهم و تاثير گذار بر اين موضوعات تاسيسات ساختما

با هوشمندي و اثرپذيري مصالح از محيط از طرفي آسايش طراحي داخلي بنا بهتر تامين مي. و مصالح مصرفي است

طرف ديگر نياز به تاسيسات مكانيكي و الكتريكي كمتر احساس مي

متناسب با نياز مصرف كننده گرمايش

در جوامع بين الملل است، تاحدود زيادي كنترل مي

محيط زيست و اقتصادي تا حدود زياد كنترل و تبيين مي

هاي موجود، فرصت مقطع از سرمايه

كنار آن با استفاده از استانداردها، تغييرات فصلي، عمليات ساخت و توليد نيز تعريف و در تعيين براي تغييرات در الگوي 

ف انرژي در طول زمان طراحي كردمصر

در تحليل داده. در اين راستا است

هماهنگى و يكپارچه سازى بين كليه سيستم

راحتى و امنيت صرفه جويى در مصرف انرژى است، كه به درخواست
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؛ به ا فرد مجيديهاي بشري، مترجم  گاه گزارش جهاني سكونت
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