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 چکیده 
 

طراحی و اجرای ساختمانهایی که کمترین صدمه را به محیط  زمینه یامروزه دراکثر کشورهای دنیا توسعه پایدار در     

 حل و مواد بنیادین های ویژگی کردن دگرگون توانایی دلیل به نانو فناوری ..زیست بزنند مورد توجه جدی قرارگرفته است

 از عملکردی، بیشتر بازدهی و کارایی بر افزون که شده نوین های ویژگی با جدید مصالحی ایجاد ساز زمینه ساختاری، مشکالت

 از عملکردی چند مصالح و مواد و هوشمند های سازه و مصالح محیطی، زیست پایداری بر مبتنی .برخوردارند نیز بیشتری دوام

 طور به واتالف انرژی برودت هوا میزان کوهستانی ومرتفع ایران، مناطق در که جا آن از .شود می میسر نوین فناوری این رهگذر

 وجودآورده به مناطق این های خانه در خصوص به ساختمان صنعت در را زیادی امرمشکالت این باشد، می زیاد ای مالحظه قابل

 است

 معماری به پایدارو دستیابی معمارینانوتکنولوژی ، مرور مفاهیم  درچارچوب فرآیند طرح مبانی نظری ، به در این نوشتار    

بررسی های مقدماتی،  به پاسخ جهت همچنین معرفی این مصالح  پرداخته شده.سپس،نانو ازمصالح استفاده با پایدار
 ارتقاء منظور به دراین ساختمانها، نانو تکنولوژی و فناوری جایگاهو درخصوص خانه های نواحی کوهستانی ومرتفع ایران

 .میپردازیم تحلیلی -توصیفی رویکرد از استفاده با پایدار معماری به دستیابی و اختمانیس مصالح کیفیت

 
 

 پایدار،توسعه پایدار معماری نانو، مصالح نانو، تکنولوژیکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه   .1

 انداز چشم ولوژینانوتکن .است ها رشته تمام در جدید رویکرد معنی به بلکه نیست جدید رشته یک نانوتکنولوژیوضع    

 هدف .دهد می قرار انسان اختیار در متفاوت اَتمیِ چیدمان و خواص با را نانو مقیاس در مواد، تولید از جدیدی

 که است سال میلیونها طبیعت که رویکردی باال، به پایین از رویکردی با .است اتم به اتم اشیا، ساخت واقع در نانوتکنولوژی

 (1931وانلو،کی و باقری) دهد می انجام
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 و بخشیدن عینیت آن، از هدف که گیرد می بر در را تجهیزات و مصالح از وسیعی گستره معماری، در نانو فناوری کاربرد
 چنین توان می را شود ساز و ساخت شرایط بهبود سبب تواند می نانو فناوری که هایی عرصه .هاست نظریه کردن عملی

 تولید، مراحل کاهش ساختمانی، عناصر و مصالح حجم و وزن کاهش آسیب، از گیریپیش مصالح، سازی بهینه :برد نام

 عبارت شرایط بهبود این نتیجه .نگهداری هزینه شدن کم و نگهداری به نیاز کاهش مصالح، از بازده پر و مفید استفاده

 طبیعی، منابع حفظ بن،اکسیدکر دی گاز انتشار کاهش همچنین و انرژی و اولیه مواد مصرف کاهش :از بود خواهد

 .(1931همکاران، و پناه حق( بیشتر آسایش نتیجه در و پویاتر اقتصادی

 آن از .گردد می باز میالدی 1331 دهه به ساختمان صنعت در فناوری نانو کاربردهای زمینه در مطالعات نخستین      

 طور به نتوانسته دالیلی به اما است، داشته انساختم مهندسی و معماری در افزونی روز گسترش نانو فناوری تاکنون زمان

 بازدهی پر و توانمند نوین، مصالح از بسیاری تولید وجود، این با .یابد دست شد، می بینی پیش که بلندی اهداف به کامل

 ونان کمک به گذارند، می و گذاشته جای بر مثبتی تاثیرات بشر دست ساخت های ساخت زیر و ها ساختمان کیفیت بر که

 حل و مواد بنیادین های ویژگی کردن دگرگون توانایی دلیل به نانو فناوری .است شده میسر بنیان نانو مصالح و فناوری

 بیشتر بازدهی و کارایی بر افزون که شده نوین های ویژگی با جدید مصالحی ایجاد ساز زمینه ساختاری، مشکالت

 و مصالح محیطی، زیست پایداری بر مبتنی های انگاره اغلب تر مهم همه از .برخوردارند نیز بیشتری دوام از عملکردی،

 .(1931 شهری، صفرزاده( شود می میسر نوین فناوری این رهگذر از عملکردی چند مصالح و مواد و هوشمند های سازه

 
 

 نانوتکنولوژی معرفی-2
 

البته پس از حذف عالئم و ) رار گیردتواند جهت نمونه عملی مورد استفاده قهمین ضوابط تهیه شده است و می     
 بسیار نانوتکنولوژی در ذرات اندازه .است نانومتری ابعاد در ماده استفاده و کنترل ساخت، توانایی نانوتکنولوژیتوضیحات 

 و شیمیایی فیزیکی، خواص و است تأثیرگذار بسیار آن خصوصیات در ماده ابعاد نانویی، مقیاس در که چرا است، مهم

 به اما است، متفاوت مختلف مواد در اندازه این .است متفاوت ماده توده خواص با ها مولکول و ها اتم تک تک یکیبیولوژ

 و بزرگی جان.)شود می گفته باشد متر نانو111از تر کوچک ها آن ابعاد از کیی حداقل که موادی به نانو مواد معمول طور

 .(1933 قناد،

 

 

 نانوتکنولوژی تاریخچه 2 -1

 
 به یونانی زبان در که را اتم واژه بار اولین برای یونانی، فیلسوف دموکریتوس مسیح، میالد از پیش سال ۰11 حدود در    

 نانو علوم و فناوری پدر را او بتوان شاید رو این از .برد کار به مواد سازنده ذرات توصیف برای است، نشدنی تقسیم معنی

 م عظیم ای پدیده صنعتی، انقالب چهارم موج نانو فناوری .باشد می کوتوله معنی هبنانس یونانی ریشه نانو .دانست

 تحول این به وابسته ها، فراینده برتری آینده دهه یک در که جایی تا است یافته راه علمی گرایشات تمامی در که یباشد

 (1931 عابدینی،( .بود خواهد

 ساخت هدف با نانومتر، 111 تا 1 بین ابعاد در آن از فراتر و مولکولی اتمی، تراز در کارکردن توانایی نانو فناوری ماهیت    

 و جدید یهای توانای با هایی سیستم و وسایل مواد، از استفاده با ها مولکول یا ها اتم آرایش چگونگی در تصرف و دخل و
 ترتیب نانو مقیاس در را خود زیربنایی ساختار سیستم ها و مواد همه اگر واقع در .باشد می مواد بیشتر بازدهی به رسیدن
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 دستاوردهای جمله از .شود می گرفته پیش پایدار توسعه و یگیرد م صورت تر بهینه و تر سریع شها واکن تمام آنگاه دهند،

 نای در را شگرف تحول که باالست کارایی با انرژی سازی ذخیره و مصرف انتقال، تولید، در آن کاربرد فناوری، این فراوان
 .(1931 همکاران، و آذر کرامت( .میکند ایجاد زمینه

 درون در بیشتر رفاه و آسایش به فناوری این از استفاده با تا اند تالش در نانو علوم محققان و دست اندرکاران اینرو از       

 مصرف در بخصوص ه هاهزین در صرفه جویی و باال عملکرد با ساختمانی مصالح از جدیدی طبقه یافتن با ساختمان برون و

 یابند. دست پایدار توسعه به نهایت در و انرژی منابع
 

 

 پایدار  معماری-3 

 

 به توجه با حاضر حال در .گیرد قرار توجه مورد ها شیوه و ها سبک همه در باید که است معماری اصول از یکی پایداری 

 معماری .باشد می زیست محیط مُخل و شده آسایش لبس باعث نگیرد انجام پایداری قواعد و اصول اگر فنّاوری و علوم

 آسایش هدف به نیل راستای در کیفیت معماری این در .است بوده پیرامون محیط به نسبت عمیق شناخت حاصل پایدار

 گیرد، می قرار توجه مورد نوع این در که مهمی نکته .شود می دنبال شود، حفظ نیز آینده های نسل حقوق که طوری به

 طریق از .شود می گرفته نظر در واحد سیستم یک صورت به و هم با مرتبط آسایش در دخیل عوامل تمامی که ستا آن

 به انسان پایدار معماری در .کرد مطلع غیره و محیطی زیست اقتصادی، ارزش و مطلوبیت از را جامعه توان می معماری

 مشارکت ضمن تا هاست انسان سازی آماده برای الزم های زمینه نمودن فراهم آن منظور و است مطرح نهایی هدف عنوان

  .(1931آبادی، عسکری وقاسمپور(بهره مندشوند معنوی و مادی پایدار زندگی از نیز خود توسعه، در
 

 
 اصلی معماری پایدار اهداف 1-3

 
 حال در آن از نگهداری و حفظ و ها انسان زندگی به دادن اهمیت :برشمرد گونه این توان می را پایدار معماری اهداف      

 حداقل باشند، پایدار و همگن خود محیط با تخریب حتی و کاربری یا و تولید هنگام در چه که مصالحی کاربرد آینده، و

 و فیزیکی بهبود زیست، محیط تخریب حداقل طبیعی، های انرژی بکارگیری حداکثر و سوختی های انرژی از استفاده

 .(1933یاران، و مهلبانی گرجی( طبیعی محیط با هماهنگی و زنده موجودات کلیه و ها انسان زندگی روانی

 

 

 پایدار معماری و نانوتکنولوژی 2-3 

 
 و دوام افزایش :از عبارتند شود، تلقی پایدار معماری و طراحی عنوان به بنا یک تا شوند رعایت باید که اصولی برخی      

 و طبیعی منابع از حفاظت زیست، محیط تخریب عدم مصالح، و انرژی فمصر در جویی صرفه ساختمان، مفید عمر
 .است روبرو مصالح و مواد از عظیمی گستره با ساز و ساخت صنعت و معماری حرفه طرفی، از .باشد می غیره و ساختمانی

 از .گرفت نادیده توان نمی را زیست محیط بر ها آن تاثیر و دهند می تشکیل را ساختمان هسته مصالح واقع در

  می بنا عمر طول افزایش و انرژی مصرف کاهش باعث که کرد اشاره مصالحی به توان می زمینه این در نانو دستاوردهای
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 مصرف کاهش با نیز و مختلف های بخش در استفاده مورد مواد  و ابزار کردن کارآمد با نانو فناوری کلی طور به .شوند

 تمامی است، آورده فراهم را زیست محیط و طبیعی منابع از حفاظت جهت در موثر اماتاقد انجام امکان انرژی و خام ماده

  .(1931 ساربانقلی، و طنازیان( آیند می شمار به پایدار طراحی تحقق راستای در موثر گامی موارد این

 

 

 محیطی زیست پایداری و تکنولوژی نانو 3-3

 
 نیاز که قسمی به طبیعی، منابع از برداری بهره و گیری بهره : اند ردهک تعریف چنین این را محیطی زیست پایداری      

 انرژی، منابع از موثر استفاده تنها نه .نیفتد خطر به بعدی های نسل های نیاز تأمین و شود برآورده انرژی به جهان کنونی

 .است محیطی زیست پایداری حفظ تجه در مهم معیارهای از ساختمانی، مصالح و مواد مفید دوره عمر بردن باال بلکه

 مهندسان از بسیاری توجه مورد همواره منابع، این از صیانت و حفظ حال، عین در و انرژی منابع از مناسب برداری بهره

 .است بوده ساختمان و زیست محیط
 میزان بیشترین که رژیان منبع دو .است استوار نفت و سنگ زغال برپایه دنیا، نیاز مورد انرژی اعظم بخش هم هنوز     

 خورشیدی، انرژی باد، انرژی همچون جایگزینی منابع که است دهه چند البته .شوند می سبب را ای گلخانه گازهای انتشار

 اند نتوانسته امروز به تا اما اند شده مطرح اقیانوسی امواج انرژی و گرمایی زمین انرژی ای، هسته انرژی توده، زیست انرژی

 این از .برانند بیرون انرژی تولید چرخه از را فسیلی های سوخت و شده تبدیل سنتی منابع برای کمال و مامت جانشینی به

  .باالست محیطی زیست مسایل از بسیاری گشایی گره برای نانو فناوری از متخصصان انتظار رو

 مثبتی تحوالت ساز سبب مختلف های هعرص در اما است، راه ابتدای در اگرچه نانو فناوری خصوص، این در تردید بی     

 پربازده عملکرد پاك، سوختهای تولید موتورها، بهتر احتراق نظیر مثبتی تأثیرات .است شده محیطی زیست پایداری در

 نانو فناوری پیدایش آثار از همه غیره، و ساختمانها مناسب کاری عایق آب، آلودگی کنترل زداها، آالینده و ها کننده تصفیه

 ساختمان صنعت بر نانو فناوری که تأثیری مهمترین .است زیست محیط حفظ و انسانها زندگی کیفیت بهبود استایر در

 پذیری واکنش بر حجم، به سطح نسبت افزایش با .است ومصالح مواد حجم به سطح نسبت توجه جالب افزایش گذاشته،

 .شود می افزوده شدت به مواد
 عملکردی چند بنیان، نانو مصالح اغلب دیگر، سوی از .شد خواهد انرژی مصرف در عالی بازدهی به منجر پدیده این      

 کمتر مصرف معنای به واقعیت این که کرد، سنتی حجیم ماده چند جایگزین توان می را مواد این از کمی حجم و هستند

 سبک و تر مقاوم تر، محکم را ها امپوزیتنانوک توان می مثال، برای .است طبیعی منابع از کمتر استفاده آن تبع به و مواد

 زدا آالینده یا شونده تمیز خود های پوشش نانو .ساخت آتش ضد و رسانا تر مهم همه از و سنتی مشابه های نمونه از تر

 .(1931دزفولی،)هستند محیطی زیست پایداری سوی به درحرکت نانو فناوری های کمک از دیگری مثال نیز،

 

 

 نانو ازمصالح استفاده با پایدار معماری به دستیابی 4-3 

 
 با .است درگیر آن با انسانی نیروی از عظیمی وبخش دهند می تشکیل را سازی ساختمان مرکزی هسته مصالح،      

 مصالح و مواد که ، رسیم می نتیجه این به مدت طوالنی در آنها عملکرد و مرسوم مصالح و مواد تولید فرایندهای بررسی
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 به را ها آن )رطوبت و خورشید نور مانند( بیرونی محیط مهاجم عوامل و شوند می فرسایش دچار رفته رفته ه،آمد بدست

 کرد. بیشتر را مصالح عمر مناسب، روشهای بکارگیری با توان می تنها که کشاند، می زوال ورطه
 های بتن و فوالدها ترکیب از امروزه .شود سازی ساختمان های هزینه از کاستن سبب تواند می نانو مصالح از استفاده      

 طراحی های روش بهبود سبب توانند می مصالح این .شود می استفاده ای گسترده طور به ها سازه طراحی در مقاومت پر

 استانداردهای از باالیی باید سطح پایدارکه های ساختمان طراحی نگرش در مثال، بعنوان .شوند ها ساختمان ساخت و

 چرا شود، می استفاده پربازدهی چنین مصالح از اغلب کنند، ارضا مفید عمر دوره های هزینه بر تأکید با را طیمحی زیست

 و گالبچی) برخوردارند بازیافت قابلیت از همچنین و داشته زیست محیط حفظ با تر متناسب ماهیتی مواد، این که

 (1931همکاران،

 خواهد کردکاربردهای ایجاد معماری در انقالبی لحاظ هر از که است 21 قرن در معماری جدید سبک یک معماری نانو      

 نگرش نحوه در تغییر به توان می تأثیرات این جمله از .کند ایجاد موارد بسیاری در را تغییراتی تواند می معماری در نانو

 زیبایی، و فرمی کالبد ایستایی، ،سازه تکنولوژی ساز، و ساخت های روش مصالح، طراحی، های ایده و ها روش و معماران
 کل در .کرد اشاره داخلی طراحی و مبلمان ساختمان، مرمت و حفاظت های روش انرژی، مبحث روشنایی، و نور تأسیسات،

 : نمود خالصه چنین شود های درآن تی تحوالتآ ساز سبب تواند می نانوفناوری که ساختمان صنعت از هایی حوزه توان می

موجود ساختارهای نوسازی و مرمت بر عالوه هوشمند و توانمند مصالح تولید-

 ساختمانی تسهیالت در » تخریب – برداری بهره – تولید – طراحی «  زنجیره سازی بهینه سبب که ابتکاری و نوین سیستم-
 شود؛ می انجام اطالعات فناوری براساس جدید ابزار توسعه وسیله  به کار شوند. این

  چندفرهنگی؛ عملکرهای / محصوالت پردازش ایبر جدید فناوری-

 نیز کمتری بسیار ضایعات و داشته انرژی و ب مصرف کاهش بر سزایی به تأثیر که مصالح و مواد تولید نوین های روش      
 ایه فراورده و محصولت توانند می که محیطی زیست پایداری بر مبتنی تولید های روش توسعه این، بر  کنند افزون تولید

 است. فناوری نانو های حوزه از نیز، کنند بازیافت را ساختمانی

 

 

 پژوهش های یافته و موردی نمونه -4 

 
باتوجه به  شده است. انتخاب سردوکوهستانی اقلیم های خانه موردی، نمونه عنوان به موضوع؛ تبیین برای بخش این در      

نواحی ، حداکثر استفاده از تابش آفتاب ، بهره گیری از نوسان روزانه برودت بسیارزیادهوا دربخش عمده ای از سال دراین 
 فراوانی مشکالت باعث مناطق این های خانه در موارد برخی دما ، حفظ حرارت محیط وجلوگیری از باد سرد زمستانی در

 از استفاده مزایای و ها خانه این مختلف های بخش در تکنولوژی نانو کاربرد بررسی به بحث، ادامه در راستا این در .است شده

  .شود می پرداخته آن
 

 

 نواحی کوهستانی ومرتفع ایران های درنما خانه تکنولوژی نانو کاربرد 1-5 

 
 با .کند می عرضه زیبایی چه و عملکرد نظر از چه ساختمان نمای سطوح خواص بهبود برای زیادی های روش نانو فناوری      

 قابل دلخواه صورت به و زیاد نسبتاً تنوع با )کثیف ذرات( خاك و گرد ذرات و ب برابر در سطوح اصخو مواد، نانو از استفاده
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 در کرد گریز اشاره آب ،سطوح روغن برابر در مقاوم سطوح یا و  دوست آب سطوح .به توان می جمله آن از که است تنظیم

 پنجره جداره روی بر بخار تشکیل نتیجه در و قطره شکیلت از و ورند میآ وجود به یکنواخت فیلم آب یک رطوبت نفوذ هنگام
 کنند می هاجلوگیری ینه وآ ها

 

 

 نانوذرات دی اکسید تیتانیوم در نمای ساختماناستفاده از  1-1-5 

 
نانوذرات دی اکسید تیتانیوم هم برای بهبود ویژگی های بتن در نمای ساختمان ها به عنوان پوشش بازتاب کننده       

ستفاده قرار می گیرد . این نانو ذرات ازطریق واکنشهای فوتوکاتالیستی قوی قادر به شکستن و تجزیه آالینده های مورد ا

ضدعفونی کنندگی به رنگ ها ،  آلی ، ترکیبات آلی فرار وغشای باکتریایی هستند ، به همین جهت برای ایجادخاصیت
دی اکسید تیتانیوم دارای رنگ سفید و درخشندگی خاصی است  سیمان ها وشیشه ها اضافه می شوند. بتن حاوی نانوذرات

و این درخشندگی رابطور موثری حفظ می نماید . درحالی که ساختمان های ساخته شده بابتن معمولی فاقد چنین ویژگی 

 .هستند

 

 
 دربرابر عوامل جویسنگ وچوب  توانمندمحافظ نانوپوشش های 2-1-5

 
باکتریال ، مقاوم در برابر آب ، هوا، مواد ارگانیکی و غیر ارگانیکی هستند و یکی از پوشش این نانوپوشش ها ی آنتی       

های اصلی صنعت ساختمان به شمار می روند . نانو پوشش های سنگ وچوب ترکیباتی هستند که ضمن حفظ ظاهر اصلی 

سطح دفع می کنند . ضمناً نانو  سطح باعث عدم ایجاد چسبندگی در سطح شده و آب ، چربی و سایر آلودگی ها را از

پوشش های سنگ وچوب برای سطوح سنگی نفوذ پذیرکه خاصیت مکندگی دارند نیز موارد استفاده بسیاری دارند . 

ترکیبات این نانو پوشش ها معموالً شامل الماس ، نقره ، شیشه و سرامیک می باشند و باتوجه به موارد مصرف ممکن است 
 . درجه سانتیگراد مقاوم هستند911اکثرآن ها فاز حامل آب والکل است وذرات آنها تا  متفاوت باشند ، اما در

 

  : مزیت ها

 پوشش سطوح منفذ دار •

 حفظ تنفس سطوح  •

 حفظ سطوح در برابرعوامل محیطی  •

 امکان تمیز شدن لک ها ازجمله چربی ها وروغن ها با آّب •

  موارد مصرف و محافظت سطوح ازتاثیرنم وکثیفی هاجلوگیری از ایجاد کپک جلبک و مشابه آنها  •
 

پوشش های سنگ وچوب ، عالوه بر استفاده در سطوح چوبی معمولی برای سطوح چوبی جالدار وسطوح چوبی رنگ       

شده هم مورد استفاده قرارمی گیرند . درسطوح چوبی جالدارسه ماه پس ازاعمال جال مورد استفاده قرارمی گیرند وبرای 
 . وح چوبی رنگ شده ازنانوپوشش های چند منظوره استفاده می شودسط

ساختمان هایی که با سیمان های الیافی ساخته می شوند پس از مدتی به منبع لکه وکثیفی تبدیل می شوند . سیمان       

رداخل ماتریس استفاده شده درنمای ساختمان ها ، کثیفی هاوکپک ها رامکیده وباتاثیر نورخورشید آنها رابخوبی د
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جایگزین می کند و دورکردن این لکه ها و کثیفی ها کار بسیار مشکلی است . استفاده ازنانوپوشش های سنگ وچوب 

درنمای ساختمان باعث عدم نفوذ کثیفی ها ، باکتری ها وغیره به داخل ماتریس می شوند وظاهر اولیه نما را به خوبی 
 . حفظ می نمایند

درخت های بزرگ اطراف ساختمان ها با به جا گذاشتن آثار خود برروی سطوح ساختمان ها باعث می شوند نمای 

ساختمان ها به مرور زمان رنگ سبز درختان رابه خود گرفته وبرای تمیز کردن آن ها می بایست ازابزارتمیزکننده 

از چند ماه درسطح ساختمان چسبندگی بیشتری ایجاد  بافشارهای قوی استفاده شود ، اما این عمل نیز باعث می شود پس
شود و سریع تر وراحت تراز قبل کثیفی ها رابه خود جذب کنند دراین گونه موارد نیز استفاده از با نانوپوشش های سنگ 

 . وچوب ضروری به نظر می رسد

و ایوان ها به کار می روند ، کثیفی ها  بتن گازی و ماسه سنگ هایی که ساختار سفید رنگی دارند واغلب در آتلیه ها      
وچربی ها را جذب کرده وظاهر آنها خیلی سریع به صورت نامطلوبی تغییرمی کند . در این شرایط استفاده ازتمیز کننده 

های بافشار بسیار قوی نیز کارساز نمی باشد . اما در صورت استفاده از نانو پوشش های سنگ وچوب درحالی که به سطح 

 تنفس داده می شود ، باعث عدم نفوذ مواد به سطح می شوند ، بدین ترتیب رنگ وساختار اصلی سطح حفظ می شود اجازه

همچنین استفاده ازنانوپوشش های سنگ وچوب باعث می شوند ساختمان ها همراه با باغچه ها و مجسمه های اطراف آن  .

 .آن ها تغییری ایجاد نشودها از تاثیرات محیطی محفوظ مانده و به مرورزمان در رنگ 

 

 

نانو پوشش های شیشه در صنایع ساختمان واتومبیل بیشترین کاربرد را دارند ، در ادامه به برخی ازکاربرد های 

  : آنها در صنایع ساختمانی اشاره شده است

 

 هوشمند شیشه های 1-2-5

 

 شیشه های .داد تغییر شیشه ها این در را نور جذب میزان میتوان هوشمند شیشه های در نانو فناوری از استفاده با      

 از نمونه ای مایع کریستال شیشه های و Low-E شیشه های .یکجادارند بصورت را گرما و نور کنترل توانایی هوشمند

 .هستند هوشمند شیشه های

 انتقال آن، طرف یک روی شده داده پوشش نازك الیه علت به که میشوند گفته هایی شیشه به Low-E شیشه های      

 نامطلوب گرمای میتوانندازجذب شیشه ها این که معنا این به .دارند معمولی شیشه های به نسبت بسیارکمتری حرارت

 شیشه انرژی، کنترل کننده هوشمند نانودرشیشه های فناوری کمک با .کنند جلوگیری نور پرتوهای تشعشع از ناشی

 این .میشود نما زیبایی و ساختمان دید و روشنایی افزایش انرژی، مصرف کاهش جهت موثر ق العاده فو عنصری به تبدیل

 .می آورد داخلساختمان به را اطراف زیبایی نورو میکنندکه عملی را بزرگ باپنجره هایی ساختمانی ایده ی شیشه ها نوع

 را شیشه رنگ تیرگی شدت ن،مقدارجریا تنظیم با میتوان که به طوری هستند رنگ تنظیم قابلیت دارای شیشه ها این

 .نمود تنظیم

 درونی فضاهای در جداکننده به عنوان بیشتر که انرژی کنترل کننده هوشمند شیشه های از دیگری نوعی در      

 الکتریسیته جریان گذراندن با .میشود استفاده شیشه ها بین مایع کریستال نازك الیه ی از میشوند، برده به کار ساختمان

 پخش فضاموجب خوددر تصادفی جهتگیری با کریستالها جریان، قطع با و میشود شفاف شیشه مایع کریستال ازفیلم،

 و سرمایش و درگرمایش دالر میلیونها میتوان سیستم این با بنابراین .میشوند شیشه شدن مات نتیجه در و نور کردن
  .کرد صرفه جویی فضاها نورپردازی
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 ضدانعکاس شیشه های5 -2-2

 
 آسایش و شناختی زیبایی کیفیت از و شده تلقی نامطلوب عاملی شیشه ها، از نور انعکاس معماری، ازکاربردهای پاره ای در

 عبور و پایین نور انعکاس که کاربردهایی برای شیشه های ضدانعکاس از میتوان نانو فناوری کمک با .میکاهد فضا حرارتی

 در آنها استفاده به میتوان جمله ازآن دارندکه گوناگونی نعکاس کاربردهایضدا شیشه های .کرد استفاده است، الزم باال

 است نورپردازی مناسب و دید مزاحم نور بازتاب که داخلی فضای در مغازهها، ویترین و تجاری فروشگاههای خارجی نمای

  .کرد اشاره ...و دوربینها موبایلها، ،عینکها، ماشینها ارزشمند، اشیای نمایشگاههای یا موزهها مثل

 
 
 حرارتی کاربرد نانو درعایقهای 1-4-5
 

 را حرارت عایق، باشد باالتر مقاومت این قدر هر .است آنها حرارتی مقاومت میزان عایقها، این انتخاب در مهم فاکتور      

 است بهتر عایقها، ضخامت جای به پس .می یابد افزایش دارد، همراه به که صرفه جویی و میدهد عبور ازخود کمتر

 تا که است ساختار در حفره زیادی تعداد بودن دارا بر عایق، مواد کار مبنای .شوند مقایسه هم با آنها حرارتی مقاومت

 به برای بیشتری قابلیت بیشتر، و ریزتر تخلخلهای داشتن دلیل به نانومواد .دارند نگه خود میان در را هوا بتوانند حدامکان

نانوعایق  .رسید مطلوب خاصیت به کمتری باضخامتهای میتوان مواد این از استفاده با و دارند ادهم داخل هوا انداختن دام
 انرژی اتالف کاهش در بیشتری قابلیت سنتی قهای عای به نسبت و هستند کیفیت با و سبک مقاوم، بسیار حرارتی های

 .دارند باالتری بازده برابر6 تا 2 مقدار به و داشته

 

 

 رطوبتی یعایقها 2-4-5

 
 عامل و مستعد مواد فساد موجب رطوبت .دارد ساختمانی مواد دوام در مهمی نقش رطوبت، نفوذ برابر در مقاومت      

 آلی ترکیبات انتشار با راستا این در بازار در موجود ضدآب مواد برخی از استفاده متأسفانه .است قارچها و باکتریها رشد

 با که هستند رطوبت برابر در مقاوم نانوپوشش های جمله از سلولزی وفیبرهای نان و رس صفحات نانو .است همراه فرار

 عارضه ی وهیچ گونه کرده جلوگیری پلیمری مواد خطرات بروز از باال زیست سازگاری خاصیت و کم بسیار وزن داشتن

 .ندارند جانبی

 
 

  رنگ نانو عایق 3-4-5
 

ک فناوری نانو موفق شده است در عین برآورده ساختن مسائل زیست محیطی رنگ نانو عایق محصولی است که با کم      

، عایق کاری حرارتی با پوشش الیه نازك را به همراه محافظت از خوردگی و مقاومت در برابررطوبت و رشد کپک و قارچ ، 
هزینه های سیستم های  موجب کاهش %۰1استفاده از رنگ نانو عایق در ساختمان می تواند تا  . یکجا به ارمغان آورد

 گرمایشی و سرمایشی شود . همچنین رنگ نانو عایق موجب افزایش عمر تاسیسات ساختمان می گردد و در یک دوره میان 
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مدت باعث کاهش هزینه های ساختمان از جمله رنگ آمیزی مجدد ، هزینه های ناشی از صدمات رطوبت ، نم و رشد 
 .مربوط به مصرف انرژی می گرددکپک و قارچ و در نهایت هزینه های 

 

  : مشخصات

 رنگ آمیزی و عایق کاری دیوارها ، کف ، سقف و بام ساختمان  •

 کاهش مصرف انرژی و اصالح الگوی مصرف  •

 درصد در مصرف انرژی سرمایش و گرمایش  ۰1صرفه جویی حداقل  •

 رنگ پایه آب ، بدون نیاز به حالل و دوستدار محیط زیست  •

 د نم و رطوبت ، آب گریز ، مقاوم در برابر نفوذ باران و رطوبت محیط پوشش ض •

 قابل استفاده در نمای بیرونی و بام ساختمانها به دلیل مقاومت بسیار باال در شرایط جوی مختلف  •

 با چسبندگی باال بر روی سطوح فلزی، چوبی، گچی، سیمانی، بتنی، گالوانیزه و سایر سطوح  •

 تنفس رنگ و پوشش به میزان دارای قابلیت  •

 قابل شستشو با آب و صابون و راحتی تمیز نمودن سطح  •

 مقاوم در برابر رشد باکتری ها ،کپک و قارچ  •

 قابلیت استفاده به صورت بی رنگ )شفاف( متناسب با جنس سطح  •

 طیف رنگی ، جایگزین بسیارمناسب رنگ  1011با  •

 خورشید  UV ضد اشعه •

 درجه سانتیگراد 01تا  11ب جهت اعمال پوشش : دمای مناس •

 

 
 گرم آب استفاده از نانو درلوله های 4-4-5

 
 وقفه .میشود هزینه قابل توجهی مبالغ ساالنه آن، رفع برای که است گرم آب لوله های در عمده مشکالت از یکی خوردگی

 بتواند که بازدارنده هایی از استفاده بنابراین .داشت پی خواهد در هنگفتی زیان نیز تعمیرات هزینه و خدمات ارائه در

 بیشتر اینکه دلیل به .است ضروری شود، لوله ها مفید عمر افزایش باعث و نموده متوقف یا و راکند شیمیایی واکنش های

 طریق از باید واکنشها این از جلوگیری میدهند، انجام را خود انفعال و سطح،فعل طریق از شیمیایی و فیزیکی واکنش های

 کردن آنتی باکتریال و لوله ها عایق سازی برای نانویی رنگهای از .شود انجام مربوطه روکشهای و سطوح عملکرد در تغییر

 از محافظت قابلیت همزمان طور به و دارد باال چسبندگی و پایین حرارتی هدایت نانو عایق رنگ .میشود استفاده آنها

 ضدقارچ، هستندخاصیت آنتی میکروبیال کلویید حاوی که رنگهایی در همچنین .یباشدم دارا را حرارتی انتقال و خوردگی

 .میگردد اضافه رنگ به شدن وضدویروس ضدکپک

 

 
 سیمانی  پایه مصالح و سیمان کیفی استفاده از نانو جهت ارتقای 5-5
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ماده  این وجود نتوان بدون شاید که است فراگیر اندازه ای به ن سازی ساختما مختلف حوزه های در سیمان انواع کاربرد

 در که سازه هایی بزرگ، ههای ساز سازه های پرمقاومت، در .داد انجام را وساز ساخت فرایندهای از بسیاری کم نظیر، ی

 فناوری میخورد. به چشم سیمان از اثری مصنوعی معموال سنگهای سیمانی، مالتهای و بتن هستند، آب معرض

 صنعت به ورود با راداردکه پتانسیل این نانو فناوری .شود سیمان خواص بهبود میتواندسبب مختلف وادنانوم از نانوواستفاده

 استحکام طوالنی، عمل آوری برابرترك خوردگی،زمان در کم مقاومت دی اکسیدکربن، انتشار مانند چالشهایی سیمان،

 مثال عنوان به .قراردهد هدف را کانیکی دیگرم ازعملکردهای وبسیاری چکشخواری کم قابلیت آب، زیاد جذب کم، کششی

 درخواص قابل توجهی بهبود سیمانی، مواد با کربنی نانوفیبرهای و نانورسها کربنی، نانولولههای مختلف، نانوذرات ترکیب با

 .میشود ایجاد سیمان مکانیکی و فیزیکی
 
 
 سبک بتن 1-5-5

 
 سبک بتن از استفاده همچنین، .شد خواهد زلزله برابر در آن تربیش مقاومت و بنا سبکسازی باعث سبک بتن از استفاده

 دارد سازه خود که وزنی( بارمرده ساختمان جرم، کاهش زیرابه علت است، مقرون به صرفه اقتصادی ازنظر ساختمان نانودر

 مانند تمانیساخ مصالح مصرف در صرفه جویی باعث امر این که مییابد، کاهش سقفها تیرهاوضخامت ابعادستونها، ،)

 تخلخلهای وجود آن است،که دلیل صدا و سرما گرما، مقابل در مناسب عایقی نانویی سبک بتن فوالدمیشود. و سیمان

 عایقسازی میزان بنابراین .است وحرارت صوت عایق معمولی بتن برابر11 حداقل سبک بتن .بتن است این در ریز بسیار

 یا جزیی عایق بندی جهت اضافی الیه های از استفاده به نیاز موارد دراکثر که است به گونه ای بتن این وحرارتی صوتی

 .است مقرون به صرفه اقتصادی لحاظ از امر این و بود، نخواهد کلی

 
 
 خودترمیم شونده بتن 2-5-5

 
 به تاس ممکن بتن در ترکخوردگی .است بتنی سازه هر در اصلی مشکالت از یکی بروزترك، از جلوگیری و کنترل     

خودترمیم  بنابراین .نماید مختل را بتنی سازه عملکرد و شده ایجاد خارجی محیط و عوامل تاثیر تحت یا و داخلی صورت

 آسیب اثر بر که( عملکردی یکپارچگی کاهش مشکل بر غلبه برای که است پدیده هایی ارزشمندترین از یکی شوندگی

 .میرود به کار ،)میدهد رخ مواد دیدن

 آسیب دیده، و محدوده ی شود انجام خودکار به طور آسیب، وقوع از پس بالفاصله باید دترمیم شوندگی،خو فرایند

 پیدایش با بتن صنعت به نانو ورودفناوری .آورد به دست داشت، دیدن ازآسیب پیش آنچه شبیه را خود یکپارچگی

 است. خودبه خودی ترمیم و خرابی ییشناسا با هوشمند سازه های ساخت تداعی کننده ی خودترمیم، کامپوزیتهای

 
 

 گرمازا هوشمند نانوبتن 3-5-5
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 بزرگ چالشهای از یکی زمستان، در برف بارش اثر در شده مسدود فرودگاه باندهای و پلها جاده ها، بازکردن و برفروبی   

 سازمانهای به را زیادی یهزینه ها که است برفخیز و سردسیر کشورهای در ارتباطی مسیرهای نگهداری زمینه ی در

 برف کردن ذوب به منظور راه سطح در نمک کردن پخش بر مبتنی اغلب که قدیمی روشهای .میکند تحمیل راهداری

 بتن از جدیدی نوع نانو، فناوری کمک به و راستا همین در .هستند زیست محیطی سوء آثار دارای و هزینه بر،زمانبر است،

 به مبادرت لزوم صورت در و داده قرار پایش مورد را بتنی راههای ایمنی خودکار، و شمندانههو گونه ای به که شده ابداع

 و راهها بستر برای محصول این از شده و طراحی نانو فناوری طبق گرمازا هوشمند نانوبتن .میکند راه سطح از یخ زدایی

 تغییرات و حرارت درجه از دقیقی اطالعات لحظه هر در میتواند گرمازا هوشمند بتن نانو .میشود استفاده فرودگاهها باند

 به نظر مورد سطح از منطقه هر در دما که صورتی در سیستم این در .کند ارسال مرکزی کنترل کننده سیستم به آن

 یخ و برف و کرده بخش آن کردن گرم به اقدام اتوماتیک صورت به کنترل کننده دستگاه برسد، یخبندان دمای حدود

 .است ایمن و خشک همواره فرودگاه باند یا جاده معبر، نتیجه در .میکند تخلیه را سطح یرو موجود

 
 
 حسگرها  4-5-5

 
حسگرها ی مبتنی برفناوری نانو نیز می توانند به نوبه خودکاربردهای زیادی در سازه های بتنی داشته باشند ، برای      

ای هدف های مختلفی نظیر، اندازه گیری چگالی ، میزان افت بتن ، کنترل کیفیت ودوام بتن ، این حسگرها می توانند بر
 میلگردهاوارتعاش اکسیدکربن،تنش،خوردگی پارامترهای موثر دردوام بتن مانند ، دما ، رطوبت ، غلظت کلر، پی هاش،دی

  . شوند طراحی

 
 

 فوالد  5-5-5

 
نشان داده است اضافه نمودن نانو ذرات مس به  فوالد یکی از فلزات بسیار مهم در صنعت ساخت وساز است . تحقیقات

فوالد از ناهمواری های سطحی فوالد می کاهد و درنتیجه تعداد عوامل افزایش دهنده تنش ودر نهایت ترك خوردگی های 

 زدناشی از خستگی سازه هایی مانند پل ها و برج ها ، که در آنها بارگذاری به طور متناوب انجام می گیرد رامحدود می سا

. 
 

 انرژی بازدهی افزایش در تکنولوژی نانو . کاربرد6


 بازدهی بحث کرده، ساختمان مهندسی و معماری در نانومواد از استفاده به ترغیب را مهندسان تاکنون که ای زمینه بیشترین

 بر اقلیمی تغییرات پس از ندتوان می که دهد می قرار ما اختیار در را نوینی فنی ابزار نانو، فناوری.است ساختمان بیشتر انرژی

 به وابسته تنگاتنگی شکل به نانوموا از استفاده .بکاهیم درآینده گلخانهای گازهای انتشار میزان از تا کنند کمک به و مده

 .است ساختمان )محیطی زیست( پایداری مباحث

 در پردازی نور های تکنیک و انرژی دتولی جدید های روش توسعه و وری بهره افزایش برای متعددی های گزینه نانو فناوری
 :از عبارتند ها نمونه این از برخی که کند می ارائه ساختمان
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 نورهای نما، پردازی نور( ساختمان در ویژه کاربردهای برای باال انرژی بازده با پردازی نور تکنیک عنوان به نوری دیودهای-

)رنگی نورهای راهنما،

 برای جایگزینی عنوان به ای شیشه نماهای در مثال برای ،)تزیینی( زیبایی و شفافیت گیویژ با رنگی خورشیدی های سلول-

.سیلیکون پایه هایخورشیدی سلول

 از استفاده با و گرما و الکتریسیته بخش در سوختی های پیل بیشتر بازدهی برای کاتالیزورها، و ساختار نانو )غشا( های پوسته-

 .طبیعی گاز

 

 
 . نتیجه گیری7

 
 انرژی مصرف کاهش ویژه به و شرایط کیفی بهبود محیطی، زیست مشکالت از بسیاری حل در نانو تکنولوژی و فناوری      

 خصوص به سازی، ساختمان صنعت در نانو تکنولوژی کاربرد .است کرده ایجاد بشریت جهان در را عظیمی علمی حرکت

 .باشد پایدار ماریمع اهداف پیشبرد در موثر گامی تواند می مصالح و مواد

 بنا، عمر افزایش و تقویت ناپذیر، تجدید منابع کاهش انرژی، درمصرف جویی صرفه پایدار، معماری هدف که آنجایی از

 ساخت به کمک و معماری در نانو فناوری از استفاده با لذا است، ها هزینه کاهش نیز و محیطی زیست های آلودگی کاهش

 و کرده تولید تر اقتصادی ای گونه به را مصالح و مواد که داشت انتظار توان می شده، یاد ایکاربرده و ها ویژگی با موادی
  .نمود برداشت کمتری طبیعی منابع از همچنین

 مصرف میزان نمود، مدیریت نیز را مصرفی انرژی میزان ساختمان؛ مفید عمر افزایش بر عالوه توان می نانو تکنولوژی به اتکا با
 افزایش نیز ها آن کارایی میزان آن تبع به و ها آن تنوع و یابد می گسترش توجهی قابل میزان به ها ن کاربریآ و ماستحکا مواد،

 .یافت خواهد
 برای و داند قرار هوایی و آب نامطلوب شرایط تأثیر تحت موارد برخی در که ایران اقلیم نواحی کوهستانی ومرتفع های خانه

 جمله از ها خانه این مختلف های بخش در تکنولوژی نانو کاربرد باشد، می زمان کار، نیروی و نههزی صرف به نیاز ایجادآسایش
حفظ حرارت وجلوگیری از  انرژی، و مصرفی مصالح میزان در زیادی حد تا تواند می ومصالح سقف بازشوها، و خارجی نمای در

 جهت در .بازگردد ساختمان به دوباره تواند می مواد ی نانوبرا شده صرف هزینه زمان مرور با و کند شایانی کمک ...اتالف آن

 مراکز ترغیب نیاز، مورد امکانات و شرایط سازی فراهم به نیاز ساختمان، صنعت در فناوری این کاربرد و هدف این شدن عملی
 .باشد می زمینه این در الزم تجربیات از استفاده و موزشی
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 مراجع.8

 همایش دومین ،"ها ساختمان راستایزیباسازی در اکرلیکی بتن با ابداعی پانل پیشنهاد"(،1931) ساسان یوانلو،ک و فائزه باقری،]1[

 .اصفهان پژوهان، دانش عالی آموزش مؤسسه دکوراسیون، و داخلی معماری

 "،پایدار معماری رویکرد اب هوشمند های ساختمان در نو های سازه "(،1931،) مرجان دهقانی، و فرنوش سقائئ، .مریم پناه، حق]1[

 .شهری توسعه و پایدار معماری ملی همایش

 معماری مفهومی رویکرد با ساختمان انرژی مصرف سازی بهینه در نانو آوری فن نقش ارزیابی "(،1931) فهیمه شهری، صفرزاده]9[

 .انرژی درنگهداشت نوین رویکردهای المللی بین کنفرانس دومین ،"پایدار

 توسعه در نانو ازفناوری هگیری بهر چگونگی تحلیل و بررسی "(،1931ابوالفضل) پسند، عاقل و فائزه اسدپور، .اهلل یضف عابدینی،]۰[

 .بوکان شهری، وتوسعه پایدار معماری ملی همایش "،پایدار معماری

 اولین "،پایدار معماری در خودترمیم و هوشمند مصالح جایگاه بررسی،"(1931) س حاجب، .ا بیگی، اله فیض .ز آذر، کرامت]0[

 .همدان مفتح شهید فنی دانشکده همدان، زیستپایدار، محیط و شهرسازی مرمت، ملیمعماری، همایش

 .۰۰شماره کیسون، فصلنامه ."ساختمان، صنعت در نانو تکنولوژی کاربرد "(،1933ز) قناد، ا و بزرگی، جان]0[

 شماره نما، دانش مجله .،"رپایدا معماری برای مناسب تعریفی فتنیا"،(1931)محمدحسین آبادی، قاسمپور و علی عسکری،]7[

11۰،119. 

 ،4 شماره آرمانشهر، نشریه ،"گیالن سنتی معماری عناصر گیری شکل بر اقلیم تأثیر "(،1933کیمیا،) دانشور، .یوسف مهلبانی، گرجی]3[

  19۰- 190و تابستان بهار

 و پایدار معماری همایش ."،رپایدا معماری در نانو فناوری تاثیر بررسی "،(1931)حسن ساربانقلی، ستاری و شبنم طنازیان،]3[

 .شهری توسعه

 مقاالت مجموعه ،"انرژی مصرف در جویی صرفه و پایدار معماری تحقق در نانوفناوری نقش بررسی "(،1931) عطیه دزفولی،]11[

 .پایدار معماری ملی همایش دومین

 


