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 های خارجی بنا بر معماری پایدارتاثیر طراحی جداره

 
 2شیما بنائی، *1 علی حبیبی

 دانشجوی کارشناسی معماری ، دانشگاه ارومیه -1

 اصفهاندانشجوی کارشناسی معماری ، دانشگاه هنر  -2

 

 

 

  چكیده
فرمایان از روشهای هوشمندسازی باعث از میان رفتن تعادل موجود در توجهی کارساز و بیوساخت صحیح در عرصههای ناروش

میتوان گفت حضور  های مختلف؛و اهمیت یافتن مصرف انرژی در عرصه 21. امروزه با ورود به قرن زیست شده استمحیط

مهم به طرق مختلف اشاره این معماری در این برهه از زمان با رویکرد معماری پایدار دارای اهمیت و جایگاه خاصی است که به 

وری این سیستم ها هیچگاه نتوانسته به طور کامل پاسخگوی ولی متأسفانه به دلیل عدم آموزش و آگاهی الزم بهره ،شده است

در این مقاله به بررسی و  تر خواهد شد.که قطعاً با برجسته شدن نیاز به انرژی به مرور زمان این نیاز ملموسساز شود وساخت

توجه به طراحی پوسته خارجی بنا به عنوان اولین و مهمترین بخش از هر بنا به علت اوّلین بازخورد با محیط پیرامون اشاره 

زیست باشد تا ها و استفاده از مصالحی است که در تعامل پایدار با محیطی جدارهطراح خواهد شدکه اصول اولیه و کارکرد آنها:

 ها خود باشد. بنای معماری شده به صورت سیستم غیر فعال در جهت رفع نیاز

 

 سیستم غیر فعال ، مصالح پایدار ، های خارجیپوسته ، معماری پایدار ، مصرف انرژی ، زیستحیطم های کلیدی:واژه
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 مقدمه  -1
ی ایجاد تغییرات در طراحی نمای خارجی به وجود ی پس از بحران انرژی در اروپا؛تفکر دربارهمیالدی در بحبوحه 07در دهه 

آمد که ایده کلی آن حفظ آرامش حرارتی ساکنین و ایجاد تهویه طبیعی همراه با بهره گیری از نور طبیعی بود ولی به علت عدم 

ولی با  های غیرپایدار رواج یافت.استفاده از سیستم ن ایده از سمت کارفرمایان به علت هزینه هنگفت آن،وجود  کارکرد عملکردی ای

های جدید از طرف دیگر این ایده به یک اصل اساسی در گذشت زمان و نیاز مبرم به مصرف بهینه انرژی از یک سمت و تجربه

 طراحیها بدل شد.

:میزان انرژی مصرفی در ساختمانها به میزان یک سوم انرژی مصرفی کل کشور است که  در کشور ما هم با توجه به آمار رسمی

های دولت امر پایداری رایانهپرداخت با توجه به عدم توجه ویژه به امر انرژی به سبب  در این بخش، از مصرف عظیم این سهم

 اساسی است.هم اکنون نیازمند راهکارهای  اهمیت جلوه میکرد؛کمتاکنون ساز وساخت

ها در سطوح مختلف نیازهای انرژی را به صورت غیر فعال برطرف معماری که بتواند با تلفیق درست و به جای مصالح و جداره

های خارجی به عنوان مهمترین بخش از بنا که در راستای ن راستا طراحی جدارهیکند در تعامل پایدار با محیط خود است. در ا

 ای دارد.اهمیت ویژهمحیط پیرامون خود است 

جویی در سبب صرفه07های موجود میتواند تا %ها و نمونهسیستم هوشمندسازی در نما و کارکرد پایداری در آن طبق بررسی

های صوتی در داخل و خارج کاهش آلودگیمصرف انرژی شود که عالوه بر تهویه طبیعی؛وابستگی به نور طبیعی را کاهش و باعث 

 بنا میشود.

های سنتی،دیوارها و جداره-ده پایدار اعم از نماهای دو پوسته،نماهای بومیعصر حاضر با بررسی انواع نماهای پاسخدر 

های متفاوتی اعمال شده است که ختارهای خارجی و باز تعریف آن ؛ایده و کانسپتازنده،نانوتکنولوژی و ... میتوان گفت در اصالح س

برای  ولی رفته است.ی زمانی و نیازهای اکولوژیکی خود جوابگوی تفکرات طراحی طراح قرار گدورهی خود با توجه به هر یک به نوبه

های طراحی،باید به دنبال ترکیب و انسجام این روش ها های بالقوه هر یک از آیتمرسیدن به هدف مطلوب و استفاده از پتانسیل

 باشیم.

 

 معرفی نماهای دو پوسته: -2
هستند که منطبق با   ایپوسته-حل که توسط طراحان جهت ایجاد پایداری مطرح شد نماهای دوبهترین راهترین و شاید ساده

 اهند بود.با زیست بوم خود خوشرایط اقلیمی سایت و کارکرد بنا و استفاده از مصالح پایدار و بومی در طول تاًثیرگذاری مثبت تعاملی 

اد چارچوب کلی و حفظ حریم و زون بندی بخشهای مختلف بود با این رویکرد جهت ایج هایی که تا قبل از این  فقطجداره

ورد مای غیر فعّال هوشمند که منطبق با رفع نیازهای معماری پایدار باشد؛عالوه بر حفظ عملکردهای سنتی خود بر ایجاد سیستم

 . مطالعه و اجرا قرار خواهند گرفت

 

 :ی پیدایش نماهای دو پوستهتاریخچه -3
تهویه مکانیکی را ارایه داد که ای میالدی طرح نمای چند پوسته1481اولین بار ژان بابتیست ژوبارد،در سال  شاید بتوان گفت 

ها به صورت مکانیکی به دنبال های اطراف در فصول مختلف در میان جدارهحل ایجاد هوای مخالف هوای جدارهوی با ارایه راه

 پاسخگویی به این نیاز بود.



  کانون سراسری انجمن های صنفی مهندسان معمارایران

 همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در هزاره سوم

 49تیر ماه  -تهران 

 

3 
 

 

میالدی در آلمان به عنوان راهکار جامع ارائه و پس از آن حتی در 1170پوسته در سال  دوهای اعتقاد بسیاری دیواره به

 های عظیم هم اعمال شد.خراشآسمان

و وارد شدن  17ی میالدی و سپس ورود به دهه 07ی به طور خالصه میتوان گفت تحوالت نفتی و مشکالت انرژی که در دهه

 هایی در این عرصه به وجود آمد و توجه معماران را به امر طراحی نمای انرژتیک جلب کرد.های اولیه ؛پیشرفتتکنولوژی

 

 :DSF)پوسته )-ساختار نمای دو -9

 یاند.این دو الیه در فاصلهکه به وسیله داالنی از هوا از یکدیگر جدا شده هستندای های دو پوسته،یک جفت پوسته شیشهنما

ای به صورت عایق در مقابل نوسانات دما،باد و های شیشهمتری از یکدیگر قرار میگیرند که هوای مابین الیه 2متری تا سانتی 27

 صوت عمل میکنند.

ها مورد کارکرد قرار انداز در قسمت درونی حفرههای سرما،ابزارهای سایهاغلب به دلیل محافظت و مقابله با پرت حرارتی در بازه

 [1،2ون میپردازند]ایزوالسی مکانیسم های هوایی هستند که به انجاممهمترین عملکرد این سیستم؛محفظه میگیرند.شاید

عالوه بر کاهش مصرف انرژی باعث ایجاد تهویه طبیعی ،کاهش وابستگی به نور مصنوعی و ایجاد مقاومت  نماهای دو پوسته

 د.نباد میشوها در مقابل نیروهای خراشپایدار در طبقات باالیی آسمان

انرژی گرمایشی تابیده شده به  :مطرح شد این بود که های رو به جنوبهرد در باب سازهنکته دیگر که توسط کلپسنس و دی

های جنوبی برای اهداف گرمایشی در فصول سرد سال مورد استفاده قرار میگیرد که البته به علت عدم نیاز به این گرما در جداره

ی مکانیکی صورت خواهد گرفت که هاکه ایده این امر هم توسط تهویه [0مورد تهویه قرار میگیرد]یره شده ،گرمای ذخفصول دیگر 

 آیتم زمان در نقش این عملکرد به صورت طبیعی یا مکانیکی تاًثیر گذاشته و سیستم هوشمند)اتوماتیک( را هدایت خواهد کرد.

 

 پوسته:-های دواهداف کلّی نما -5
 اند از:ویژگی اصلی است که عبارت 4پوسته دارای  نماهای دواستفاده و طراحی 

 .طراحی شفاف           1.1

 .ایجاد عایق حرارتی1.2

 .ایجاد عایق صوتی1.0

 فعال و ایستا .طراحی تهویه غیر1.8

 .طراحی تهویه طبیعی1.1

 .مقابله با نیروهای باد و نیروهای جانبی ساختمان1.5

 ر طبیعی و کاهش وابستگی به نور مصنوعی .استفاده حداکثری از نو1.0

 [2ی آسایش حرارتی ساکنین].تنظیم هوای داخلی و ایجاد نقطه1.4

 

 پوسته:-های نماهای دوانواع سیرکوالسیون جریانی هوا در الیه -6
 ،شرایط حاکمای طراحی و ساماندهی شوند که در زمانهای مختلف بر طبق باید به گونه های نماهای دو پوستهطراحی جداره

نترل کرا  ها ؛جریانهای هوایی حالتهای متفاوتی از تهویه را با کمک ابزارهای به کار رفته همانند امکان گشایش یا بسته شدن دهانه 

 .کنند
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 گروه کلی تقسیم میشوند:  1به طور کلی نماهای دو پوسته بدون توجه به نوع کاربری و اقلیم حاکم به

 هوای داخلی.تهویه از طریق الیه 6.1

در این روش هوای موجود در اتاق وارد فضای بین دو الیه شده و سپس طی حرکت بازگشتی به فضای اتاق برمیگردد که در این 

 ای محسوب میشود.ی تهویهالیهسیکل،هوای داخلی 

 .تهویه از طریق هوای خارجی:6.2

 عهده دارد. ای را بردر این مکانیسم هوای خارج امر تهویه بین دو الیه شیشه

 .تخلیه هوا:6.3

 شود.ی هوای داخلی میی نما باعث تخلیهدر این روش هوای داخلی به خارج منتقل میشود و تهویه

 .تاًمین هوا:6.9

ی هوای خارج انجام میگیرد و هوای وارد شده به ی نما به وسیلهاین روش که باعث تاًمین هوای مورد نیاز میشود ،تهویهدر 

 یابد.ای یا فضای داخلی انتقال میسیستم تهویه

 .فضای بافر:5.1

و این فضا به صورت  شده  از طریق حبس هوای بین دو پوسته طراحی،  ها این سبک از کار با تمایزی نسبت به سایر روش

 [0و عدم وجود هیچگونه ارتباطی با محیط داخل و یا خارج طراحی میشود]ایزوله 

 

 
 

پوسته:-طبقه بندی نماهای دو -7  

گروه تقسیم میشوندکه هر یک  8ها به و اجرای نماهای دو پوسته به لحاظ نوع پوسته،جنس اجزا، ، فواصل پوسته طراحی  

 دارای خصوصیاتی است که در جدول زیر بدان اشاره شده است:
 

 

 کارکرد و نقاط قوت ایشیوه تهویه اجزاء تشكیل دهنده نام نما شكل

 

 

 

 

 
نمای 

 محافط

ای ی شیشهدو الیه

-217در فواصل 

 میلی متری017

ایزوله ای:بین دو الیه با 

ای از هوا درزگیری الیه

 میشود

افزایش عایق صوتی و عایق حرارتی 

بدون کاهش دادن نور ورودی به 

 فضاهای داخلی

 

 

 

 

 

 نمای دوقلو

 ی معمولییک جداره

 باز شونده

+یک پوسته بیرونی 

 تک لعابی

ی طبیعی و چرخش تهویه

الیه ها  هوای وارد شده بین

های از طریق دریچه

 بازشونده داخلی

 

کاهش اتالف گرما و تعدیل دمای درون 

 نما توسط پوسته بیرونی

های دو پوستهنما:پنج حالت تهویه ای در 1شكل  
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نمای 

استخراج 

 کننده هوا

دو الیه پوسته عایق 

ای+یک پوسته شیشه

ثانویه تک لعابی 

 درداخل

تهویه مکانیکی:کمک گرفتن 

ها به جهت ایجاد از فن

 گردش هوایی

ی طبیعی به در فضاهایی که تهویه

علّت وجود صدا و جریانهای بادی و نور 

 زیاد باشد از این روش استفاده میشود

 

 

 

 

نمای 

 هیبریدی

 )ترکیبی(

 سیستم 

 قابل 

 طراحی

 

 انتخابی

 

 انتخابی

 [9]گروه اصلی نماهای دو پوسته و مشخصات کلی آنها: چهار 1جدول 

 

 

ها وجود عواملی باعث تاثیرگذاری بر روند طراحی ،در طراحی همیشه: عوامل تًاثیرگذار در طراحی نماهای دو پوسته-8

 میشود در این بین برخی از مهمترین عوامل تًاثیرگذار بر طراحی جداره های دو پوسته را بررسی میکنیم:

 

هار چ نوع کاربری بنا،های هواپهنای داالنو  ارتفاع،بازشوهای نما شامل ابعاد بر اساس فرم و اجزاء تشکیل دهنده .هندسه نما:8.1

 :خواهد بودهای هوا منجر خواهد شد؛پیش روی ما بندی حفرهنوع راهکار تهویه ای که به تیپ

 / نماهای داالنی / نماهای جعبه ای * های عمودینماهای چندطبقه)یکپارچه( / نماهای با محفظه

نگرش در باب گزینش بهترین و کارآمدترین های موجود در سایت مورد طراحی توجه ویژه به بحث اقلیم و پتانسیل.اقلیم: 8.2

 .راهکارها در جهت پایداری بنا است 

احان های حال جاضر طرذیر ، یکی از دغدغهایجاد سرمایش و گرمایش و تهویه ایستا ، بدون استفاده از سوخت فسیلی و تجدیدناپ

 و کاربران بناها است که این امر با توجیه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مناطق مختلف از طرق مختلف قابل دسترسی است .

سردسیری  [ و یا در مناطق1انداز در میان فواصل دو غشاء استفاده میشود]در مناطق گرم غالباً از ابزارهای سایهبه عنوان مثال 

ای در جهت آسایش دمایی استفاده میشود.در واقع ،نماهای دو پوسته عالوه بر تامین شفافیت و ورود نور مورد از خاصیتهای گلخانه

یا  ولتاییک ها(تو، در مناطق سردسیری تشعشعات تابیده شده خورشیدی توسط شیشه های خارجی جذب و ذخیره میگردد )فنیاز

ین روش . با امنتقل میکندای یا دیگر بخشها سیستمهای تهویه بههای دیگر انرژی م، این انرژی را به صورتدر در فصول و مناطق گر

 [5یابد.]سطح کیفیت هوای فضای داخلی همراه با کاهش بار گرمایشی و سرمایشی، بهبود می ،ش حرارتی،آسای

 تاثیر خواهد بود:ای ما هم تحت های اقلیم ،عوامل طراحی جدارهحال با توجه به آیتم

ای که قطعاً اولین و رسانی به امر تهویهدر بروز و یاری های رنگیاید بتوان گفت لزوم توجه به خصلت: شرنگ.4.2.1 -

ها و انتخاب صحیح مصالح در پردازیسزایی دارد که گاهی دچار فرط تفکری در ایدهترین راهکار است نقش بهساده

های رنگی میتواند کمک شایانی در بعد انرژی لزوماً رعایت اصول و شناخت رفتاری گروهمعماری کنونی شده است که 

 به ساخت و سازهایمان کند.

ها طراح تاثیرگذار پردازیهای حاکم بر اقلیم مورد بررسی حتماً بر ایدهطبیعت اقلیم و آیتم : هافواصل جداره.4.2.2 -

 است.
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متری معرفی  2سانتیمتر تا 27ای را از پوسته پرداختیم و وجود فواصل بین جدارههمان طور که به معرفی انواع نماهای دو 

م ،بیشتر های گرطور کلی در اقلیم بهکردیم ،این فواصل در اصل حکم تاثیرپذیری از اقلیم را مدنظر قرار داده که این فاصله 

 ود.ها ،کمتر خواهد بو در مناطق سرد به جهت برودت هوا و ایزوالسیون داالن

 

ای هبر حسب بوم شناسی و محدودیت و هم .نوع تهویه : انتخاب نوع تهویه حاکم بر بنا هم بر حسب نیارهای الزم4.2.0 -

آل مطلوب طراحی پایدار در نمای هرچند ایده ؛ع آن را به صورت کلی معرفی کردیمانوا که الزم متفاوت خواهد بود

گاهاً ایجاد چنین کمپوزسیونی نیاز به تجهیزات کمکی را الزم میدارد دو پوسته ایجاد سیستم تهویه طبیعی است ولی 

 یم.ها حرکت کنکه در این راستا باید با کمک جستن از دیگر فناوری ساخت و ساز در جهت کاهش اینگونه وابستگی

که انتخاب ها: همان طور که میدانیم هر یک از مصالح بنایی دارای ظرفیت گرمایی ویژه است .ضخامت جداره4.2.8 -

پایداری انرژی را  ،وزن کلی ساختمانبه حداقل رساندن توجه صخامت هر یک از جداره ضمن  یزانصحیح مصالح و م

 در بنای طراحی شده تضمین میکند.

، جدول های موردیحال با توجه به معرفی انواع نماهای دو پوسته و توجه خاص به اقلیم و همچنین بررسی نمونه -

 پیشنهادی را معرفی میکند: هایگونه 2شماره 

 

 

 نوع حفره هوا نوع پوسته نوع تهویه اقلیم

 نمای داالنی  نمای حایل فضای بافر الیه هوای داخلی سرد

 ایهای جعبهپنجره

 نمای چند طبقه نمای استخراج کننده هوا تامین هوا الیه هوای خارجی معتدل

 های عمودیمحفظه نمای دو قلو تخلیه هوا گرم

 نماهای چندطبقه

 های مختلفهای پیشنهادی نماهای دو پوسته برای اقلیم: گونه2جدول 
 

ساختار نماهای دو پوسته ضمن داشتن مزایای بسیاری شامل : عایق حرارتی ، عایق صوتی ، : معایب نماهای دو پوسته-4

[ دارای معایبی است که عبارت اند 5گریز از آتش]تهویه طبیعی ، طراحی شفاف ، ذخیره انرژی ، کاهش مصارف نورهای مصنوعی و 

 از:

 های ساخت و اجرای باال.هزینه1.1

 های باالی نگهداری .هزینه1.2

 .مشکالت اتصاالت و جوشکاری پوسته ها1.0

 .کاهش فضای مفید قابل استفاده1.8

 [5.افزایش گرمای سازه]1.1
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 بعد اقتصادی نماهای دو پوسته:-11

مزایای بسیار و نتایج آشکار و قطعی که دارند ؛ هنوز قبول و درک تحمیل پرداخت باید اذعان کرد نماهای دو پوسته با وجود 

 های برگشتی از طریق انرژی مشهود نیست.اجرای این نماها به هنگام ساخت و ساز بدون در نظر گرفتن جایگزین شدن هزینه

های معمول ساخت و ساز است برابر هزینه 2ن نماهایی در کشورهای توسعه یافته ،ی اجرای چنیطبق آمارهای رسمی هزینه

 برابر ساخت و سازهای در حال اجراست. 1الی  8که همین امر در کشورهای در حال توسعه من جمله ایران تا 

 

 ارایه راهكار:-11

 هوشمند سازی و کارآیی بهتر سوق بههایی باشیم که سیستم ما را باید به دنبال راه حل ،حال با توجه به مشکالت در پیش رو 

 دهد.

 اههای اتمی مصالح پایدار مورد نیاز در جدارهو باز تولید آرایشمهندسی :شاید پارامترهایی که نیاز به کار بیشتری داشته باشد 

ای این بستر تا حد ساخت و مهندسی فرامادههای شده است که به طور حتم با ورود تکنولوژی بدان باشد که تاکنون توجه کمی

های گذشته توانسته بودند نیازهای خود را توسط مصالح و شیوه معماری زیادی مهیا است. هر چند که مشاهدات و پاسخگویی نمونه

اهًا سنگ و گ زیست همانندموجود بومی برطرف کنند. ولی با توجه به عدم امکان دوباره بازگشتی بعضی از مصالح با ارزش محیط

 بازگشت دوباره )زیست فروپاشی( تخریب پذیر مواد به محیط زیست ؛ ما را ایجاب به این فیلد از کار میکند.

 ی:یک ساختمان هوشمند ساختمانی است که در بردارنده"تعریفی که در باب ساختمان هوشمند در محافل عمومی میشود طبق  

ها ، ساختارها ، سرویسها ، مدیریت و رابطه عنصر اصلی یعنی سیستم 8یکپارچه کردن محیطی پویا و مقرون به صرفه ،به وسیله 

 "میان آنها میباشد.

 .مصالح هوشمند: 11.1 

ها و مصالحی است که توانایی درک و پردازش رویدادهای محیطی را اصطالح مصالح هوشمند اصطالحی است که برای فرآورده

. به بیان دیگر این مصالح قابلیت تغییر پذیری در شرایط مختلف را دارند و را دهندو مناسبی داشته و نسبت به آنها واکنش مثبت 

قادرند شکل ، فرم ، رنگ و انرژی درونی خود را به طرز برگشت پذیر در پاسخ به تاثیرات فیزیکی و حتی شیمیایی محیط اطراف 

 تغییر دهند.

 دلیل ،ویژگی خاص آنها در تنظیم نمودنبه این  یاد میشود ونیز  "پذیرتطبیق"و  "پذیرانعطاف"از این مصالح با عنوان مصالح 

 [ محیطی میباشد.0خود با شرایط]

به طور خالصه میتوان گفت هوشمند سازی با ایده از موجودات زنده طبیعت ، در جهت رسیدن به شرایط پایدار برای هر یک از 

 ها و در نتیجه کل سیستم است.آیتم
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 :سه راس طراحی سبز2شكل 

 

ی اجزاء ، برای رسیدن به یک چرخه ی وجود ارتباط دو سویه بین همهحال با تعاریفی که از سیستم هوشمند شد و الزمه 

 یقمصالح غیر پایدار و تطب امصالح هوشمند بها و جایگزینی های نوین طراحی، ترکیب این بخشتکاملی عالوه بر استفاده از شیوه

 محیط پیرامون و زندگی بشری در یک راستا قرار گیرند.پل ارتباطی شاید ناپذیر ؛ 

 

 
 :مصالح نانو 3شكل 

  

 طراحی سبز

 انرژی

 اکولوژی محیط
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 بندی مصالح هوشمند :.طبقه11.2 

ت ظاهری ، بافت ، ترکیبابه طور کلی مصالح مصرفی در ساختمانها ، اعم از سنتی ، طبیعی ، مصنوعی با توجه به خصوصیات 

شیمیایی ، خواص مکانیکی و فیزیکی ، اثر محیطی و ... تقسیم میشوند. امّا برای تمیز دادن مصالح هوشمند از مصالح سنتی 

 های دیگر ذکر شده که گروه هوشمند را بر سه پایه ارائه میدهند:مشخصه

 

 دارای قابلیت تغییر خواص درونی:.مصالح هوشمند 11.2.1

 ح هوشمند تغییر شکل دهندهمصال

 مصالح هوشمند تغییر رنگ دهنده

 مصالح هوشمند تغییر رنگ دهنده 

 . مصالح هوشمند دارای قابلیت مبادله انرژی:11.2.2

 مصالح هوشمند ساطع کننده نور

 مصالح هوشمند تولید کننده الکتریسیته

 مصالح هوشمند ذخیره کننده انرژی

 بلیت مبادله انرژی. مصالح هوشمند دارای قا11.2.0

 

: این گروه از مصالح در پاسخ به محرکات خارجی، تغییراتی در شکل و ابعاد خود ایجاد مصالح هوشمند تغییر شكل دهنده 

 میکنند که این تغییرات بستگی به نوع توزیع و آرایش ترکیبات درونی آنها دارد.

( ، الکترو واکنشی thermostrictiveهوشمند دما واکنشی )از پرکاربردترین آنها در عرصه معماری میتوان به مصالح 

(electroactive( و شیمی واکنشی )chemostrictive.اشاره نمود ) 

ای از مصالح تغییر شکل دهنده هستند نسبت به تغییرات دمایی : این گروه که جزء زیر مجموعهمصالح هوشمند دما واکنشی

یرفعال به د که سیستم غات دمایی ممکن است تاثیر غیرفعال یا فعال را در پی داشته باشتغییر .پذیر میشوندهای برگشتدچار کنش

وعی ن دمای داخلی خود را با وضعیت طبیعی پیرامونش از طریق پوسته بیرونی تنطیم میکند و اگر به صورت فعال باشد، ،طور مداوم

جاد میشود.مصالح پرکاربرد معماری این گروه شامل مصالح گرمایش فعال با به کار بردن یک میدان الکتریکی از طریق تماس ای

 .اندهستند که دارای ضریب انبساط گرمایی" TEM"( با نام اختصاری thermal expansion materialمنبسط شونده)

 ها(:مصالح هوشمند تغییر رنگ دهنده )فتوولتائیک

د این مصالح انواع مختلفی دار صورت برگشت پذیر تغییر کنند.این نوع از مصالح قادرند در مواجحه با چندین محرک خارجی به 

ها در کارکردهای معماری اشاره کرد که هر یک از این مصالح در ها و الکتروکرومیکها ، ترموکرومیککه میتوان به فتوکرومیک

 واکنش به طیف مشخصی از نورها واکنش تغییر رنگ را از خود بروز میدهد.
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 ها در برابر اشعه نورساختار مصالح فتووکرومیک:تغییر 4شکل 

 

 

شناختی بنا به جهت ساطع کردن نورهای رنگی به کار بسته میشد هم این مصالح که تا قبل از این صرفًا به جهت بعد زیبایی 

ت جهت حفاظ های سایبانی به صورت گسترده دراکنون در صفحات نمای ساختمان به صورت پانل ، نماهای نیمه شفاف و سیستم

 د.نطوالنی مدت در برابر شرایط جوی کاربرد دار

 کننده انرژی:مصالح هوشمند ذخیره

این دسته از مصالح توانایی ذخیره انرژی را به صورتهای نمایان و آشکار در خود دارند که در شاخه معماری به جهت در اولویت  

پرکاربردترین آنها که با عنوان مصالح تغییر حالت دهنده آن کاربرد دارد.انرژی ، نوع ذخیره کننده انرژی سازی بودن مسائل بهینه

(phase changing material با نام اختصاری )PCM  ، مشهور استpcm  د ناطالق میشو ییهامصالح و فرآوردهاز به آن دسته ها

دارای ویژگی تغییر از حاالت مایع به جامد به وسیله کریستاله  PCMی تنظیم دمایی عمل کنند.مصالح که میتوانند به عنوان واسطه

از انرژی گرمایی که قبالً در درجات حرارتی باالتر ذخیره کرده بودند ، از خود آزاد کنند و میزان مشخصی  شدن)بلوره شدن( را دارند

 ژی گرمایی میزان دما را ثابت نگه دارند.موضوع یعنی تغییر فاز از جامد به مایع ،در زمان ورود انر ینو یا در حالت عکس ا

 مصالح هوشمند ساطع کننده نور:

هایی هستند که به جهت تاثیر از انرژی الکتریکی برانگیخته میشوند و در واکنش به آن از خود نور ساطع این دسته فرآورده

 به صورت نورهای مرئی از خود ساطع میکند که  ،از انرژی دریافتی را بدون حرارت نام دارد بخشی "تابناکی"این پدیده که  میکنند.

 ها هستندها و فتولومینسالکترولومینسپرکاربردترین آنها در معماری 

 

 
 :مصالح هوشمند ساطع کننده نور5شكل 
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 مصالح هوشمند دارای قابلیت تغییر و مبادله انرژی : 

حصور م های فیزیکی یا شیمیایی در خور،مایع و یا گاز با فرآیند این مصالح میتوانند مواد را در فرمهای مولکولی به شکل جامد،

 و یا آزاد کنند که این فرآیند دارای سیکل بازگشتی هستند.

ا ایجاد ، بد،مایع،گاز( و یا محلولهای آبدارای است که با قرار گرفتن هر یک از صورتهای ماده )جامعملکرد کلی این مصالح به گونه

 حجم خود را افزایش میدهند. ؛داخلی خود و یا اضافه نمودن آنح چسبندگی آنها به سط

های خود تمیزشونده های داخلی ساختمانهاست که میتوان از پوششترین مصارف این مصالح در نمای خارجی و یا جدارهعمده

 های زیر هستند:رای ویژگیها داترکیبات حاصل در این فرآورده شاره کرد.ا اثر میکنند،های موجود در هوا را بیکه آالینده

 باال بردن کیفیت هوای فضاهای داخلی  -

 های محیطیاز بین بردن آلودگی -

 جاذب صدا -

 ضد آب بودن -

 هایاست که از فرآورده( bentoniteوساز نوع ضد آب آن همچون بنتونیت )در صنعت ساختاز پرکاربردترین این نوع از مصالح 

 ه با مولکولهای آب را نشان میدهد:این متریال را در مواجحنحوه رفتار اتمی  5شکل هستند. معدنی

 

 
 

 

 

 

نوع دیگری از این مصالح با عنوان مصالح خود پاک شونده هستند که در معرض اشعه ماوراء بنفش تبدیل به یک ماده بشدت 

 از مهمترین این مواد ها جلوگیری میکند.های محیطی بر روی جدارهسبیدن باکتری و آلودگیاز چپذیر میشوند که فعال و واکنش

 . کاربرد دی اکسید تیتانیوم در پوششهای خارجی قطعًا با حفظ پاکیزگی بنا و در نتیجه اشاره کردمیتوان به دی اکسید تیتانیوم 

 پایداری شهری خواهد کرد.های شهری کمک شایانی به کاهش آلودگی

  

 

ها هنگام برخورد با :واکنش اتمی بنتونیست6شكل 

 مولكول آب 
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 نتیجه: – 12

خاکی  یدر جهت حفظ و پایداری این کره ،و دستیابی به منابع منطبق و پاک دنیای در حال توسعه مبتنی بر فناوری ، انرژی  

نانو و مواد از بزرگترین چالشهای پیش رو جوامع بشری،سازمانهای محافظ محیط زیست و دولتها میباشد و قطعاً با ورود فناوری 

 ها و ورود فضاهای مجازی به طراحیها خواهد شد.پورتیشن منجر به پیدایش مگاپولیسهوشمند در عصر تله

ها اعم از نماهای دو پوسته و دیوارهای زنده و ... از بعد معماری و همچنین حال با توجه به معرفی انواع روشهای طراحی جداره

نیاز به نوعی تفکر تداخلی و ایجاد ارتباط هوشمند و وابسته میان روشها و انتخاب  مهندسی مواد؛طیف وسیع متریالهای پایدار از بعد 

ده در محیط پیرامون خود جوابگوی نیازهای خود بوده و در جهت پایداری مصالح است تا ساختمان به عنوان یک سیستم خود پاسخ

 محیطی حرکت کند.

ساختمان و محیط  عملکردهای بدیع و خالقانه و ارتباط نوین بین مردم، ی جدید؛های هوشمند نوید بخش فرمهاقطعاً فناوری

 خواهند شد .

 

  



  کانون سراسری انجمن های صنفی مهندسان معمارایران

 همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در هزاره سوم

 49تیر ماه  -تهران 
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