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        چكيده چكيده چكيده چكيده 

 ن،ياز مصالح نـو  ياريبس ديوجود، تول نيگذرد. با ا ينم ياديساختمان مدت ز ينو ظهور نانو به گستره مهندس يفناور افتنياز راه  

گذارنـد، بـه لطـف     يگذاشـته و مـ   يبـر جـا   يمثبت راتيساخت دست بشر تاث ريساختمان ها و ز تيفيكه بر ك يتوانمند و پربازده

ن يـ امـروزه بـه كمـك ا    زيـ مختلف ن يدر فضاها يو ساختار ي. الزامات عملكردشوند يتر م يو كاربرد رترينانو هر روز فراگ يفناور

هدف از اين مقاله ارائه راهكارهايي براي چگونگي اسـتفاده از نـانو   شوند.  يپاسخ داده م يمتنوع تر و كارامدتر يها نهيبا گز يفناور

روش تاي عملكرد بهتر اين دسته از فضاها مـي باشـد.   يك مركز توانبخشي به عنوان نمونه اي از فضاهاي درماني در راسدر  فناوري

نـه هـاي   و روش گرد آوري اطالعات بر اساس مطالعه اسـنادي و بررسـي نمو   است يليتحل -يفيپژوهش در مقاله حاضر از نوع توص

زا  يمـار يب هـا و عوامـل   كـروب يانتقال مدر معرض هستند كه  يياز محدوده ها يو مراقبت يدرمان ،يبهداشت يفضاها موردي است.

 يزا مبـارزه ا  يمـار يخطـر بـالقوه ب   نيـ با ا نتوا يدارند، م يكش كروبيو م يضد باكتر تيكه قابل يقرار دارند با استفاده از سطوح

از  يخود جزئ كروبيو م يبلكه عامل ضد باكتر ست،يمتداول ن يكش ها كروبيبه استفاده از م ازين گريصورت، د نيموثر كرد. در ا

همچنين استفاده از ديگر كاركردهاي نانو در نما ي ساختمان ها از طريق مصرف بهينه انـرژي  است.  ينصر ساختمانع يساختار اصل

فناوري نانو در مراكـز درمـاني و فضـاهاي بهداشـتي     استفاده از باعث كاهش هزينه هاي نگهداري در اين مراكز مي شود. لذا امروزه 

  ضروري است.

  

  

            .يضد باكتر، شونده زيخود تم ،يدرمان- يبهداشت يفضاها ،يمراكز درمان ،نانو مصالح ،ونان يفناور هاي كليدي:هاي كليدي:هاي كليدي:هاي كليدي:    واژهواژهواژهواژه
        

        

        

        

        
        دمهدمهدمهدمهمقمقمقمق

                                                 
واحد  يدانشگاه آزاد اسالم يارشد معمار يكارشناس يدانشجو "ينخاع بيآس نيمعلول يمركزتوانبخش يطراح "با عنوان يطاهر ماينامه ش انيمقاله برگرفته از پا نيا   1
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نانوفناوري، از فناوري هاي نويني است كه با سرعت هرچه تمام تر در حال توسعه بوده، قله هاي آروزهاي دست نيافتني پيشين 

د قرار داده است. از اين روست كه تقريبا هر روز اين عبارت آشنا، در بشر را فتح كرده و عرصه هاي مختلف دانش را زير سايه خو

جامعه به شكل هاي مختلف مطرح مي شود با اين وجود شايد شمار، كمي از افراد و حتي تعداد كمي از طراحان به خوبي بدانند 

وردي گذرا و مد روز است و به مثابه بالي براي كه فناوري نانو به چه كار مي آيد. اين فناوري به نسبت نوظهور، بسيار فراتر از دستا

پرواز بشر به بيكران هاي علم و دانش خواهد بود. اصطالح نانو از واژه نانوس مشتق شده و معناي كوتوله دارد. عبارت نانو پيشوندي 

اوري نانو كه حدود نيم قرن پيش است مانند ساير پيشوندها كه در ابتداي واحدهاي سنجش اندازه مانند ثانيه، متر و ... مي آيند. فن

به دنيا معرفي شد و طي دو دهه گذشته پيشرفت و توسعه چشمگيري را تجربه كرده است در اصل فرايند دستكاري مواد در 

مقياس اتمي و توليد مواد و ابزار، به وسيله كنترل آنها در سطح اتم ها و مولكول هاست. اما در ارتباط با معماري در واقع 

ماري، تلفيق فناوري نانو با معماري است كه با استفاده از محصوالت نانو، نانومواد، نانو ارتباطات و حتي اشكال و فرم هاي نانو نانومع

ميسر مي شود. نانو معماري به معناي ايجاد تحول در معماري با توجه به انقالب فناوري نانو در قرن بيست و يكم است. كاربرد نانو 

وسيعي از مصالح و تجهيزات را در بر مي گيرد كه هدف از آن، عينيت بخشيدن و عملي كردن نظريه هاست.   در معماري، گستره

استفاده از ظرفيت هاي اين فناوري بخصوص در مراكز درماني در كشور ما هنوز در ابتداي راه است و مراكز توانبخشي معلولين به 

نمودن مالحظات خاص طراحي مي توانند با بهره مندي از آن بهينه تر و  دليل ويژگي هاي خاص اين گونه افراد و لزوم لحاظ

  كارآمدتر شوند.  

  

  

  

  

  

  

)2015، آرك ديلي): استفاده از سراميك هاي خود تميز شونده و ضد باكتري در فضاهاي آب درماني(ماخذ: 1تصوير(  
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فضاهاي بهداشتي، درماني و مراقبتي از محدوده هايي هستند كه بيشتر در معرض انتقال ميكروب ها و عوامل بيماري زا قرار دارند  

قابليت ضد باكتري و ميكروب كشي دارند، مي توان با اين خطر بـالقوه بيمـاري زا مبـارزه اي مـوثر كـرد.       با استفاده از سطوحي كه

استفاده از سراميك هاي خود تميز شونده و ضد باكتري در فضاهاي تشخيصي نيز مانند آزمايشگاه و سرويس بهداشتي هـم چنـين   

ر دستگيره هاي درب اسـتفاده از سـطوح ضـد بـاكتري بـراي چنـين       سطوحي كه به طور دائم در تماس مستقيم با دست افراد نظي

هاي خود تميز شونده  ). از سوي ديگر، با استفاده از سراميك1،2008نواحي از انتشار و انتقال ميكروب ها پيشگيري مي كند (ليدكر

كيفيـت زيبـايي شـناختي فضـا      و آسان تميز شونده در فضاهايي نظير حمام، سرويس بهداشتي، استخر و ... موجب مي شود تا هـم 

        ).99: 1391ارتقاء پيدا كند و هم كيفيت بهداشتي آن(گالبچي و ديگران، 
نور به عنوان يكي از عوامل اصلي در كيفيت بخشي در بعضي فضاها تبديل  

به اصلي ترين عنصر مي شود فناوري نانو در اين زمينه وارد عرصه شيشه 

يي اين پتانسيل را براي شيشه هاي ضد آفتاب شده است. چنين پوشش ها

فراهم مي آورند تا فركانس هاي نا خواسته فروسرخ(كه سبب گرم شدن فضا 

مي شوند را فيلتر كرده و از ورود آنها  به داخل ساختمان پيشگيري كنند. 

فناوري است كه به وسيله آن شيشه به گرما واكنش  2فناوري ترموكروميك

بندي حرارتي را بر سر راه نور خورشيد  نشان داده و نوعي ساز و كار عايق

ميسر مي كند، در حالي كه ساختمان از كسب نور كافي محروم نخواهد شد. 

در حالت كلي اين ساز و كار مبتني بر كسب نور كافي بدون كسب انرژي 

مفهوم شيشه هاي ضد  3حرارتي است. راه كار بعدي فناوري فتوكروميك

ه اين شيشه ها مي توانند از جذب آفتاب در ساختمان بدين معناست ك

گرماي نامطلوب ناشي از تشعشع پرتوهاي نور خورشيد پيشگيري كنند اين 

مهم، كه به ويژه در تابستان و در كشورهاي با آسمان آفتابي همچون كشور 

ما حائز اهميت است، به وسيله دو نمونه از شيشه هاي خود تيره شونده 

انجام  4شه ها به طور خود به خوديممكن خواهد شد. تيره شدن اين شي

  ). 5،2008شده و قابل بازگشت است(باكر

در حالت كلي مي توان عملكرد الكتروكروماتيك شيشه را با ديگر مشخصه 

هايي نظير شيشه هاي ايمني مورق يا شيشه هاي عايق صوت و حرارت 

زئي تلفيق كرد. هر دو نوع شيشه پيش گفته اين قابليت را دارند كه سايه ج

ايجاد كنند و ديگر نيازي به پوشاندن كامل شيشه پنجره نباشد، در اين 

حالت، ارتباط بصري افراد داخل با دنياي بيرون هم قطع نمي 

  ).141: 1391شود(گالبچي،

  د: مي توان به انواع كف پوش هاي نانوي زير اشاره كر - فضاهاي درماني-در كفسازي فضاها با توجه به شرايط خاص برخي فضاها

  ويژگي كف نانو پوش ها :

  

                                                 
1 Leydecker   
2 Thermochoromic  
3 Photochromic  
4 Self-Darkening  
5 Bakker  

شفافيت شيشه  ): تغيير٣١- ٤تصوير (
الکتروکروميک با اعمال جريان الکتريکی (ماخذ: 

)١٣٩١گ(بچی،  
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 درماني- انتي باكتريال مناسب مراكز بهداشتي •

  

 
 غير لغزنده بودن سطح •

 سهولت جابجايي ويلچر، برانكارد و ... •

 نظافت و نگهداري سطح  •

 مقاومت بسيار باال به سايش •

 :ياپوكس يكف نانو پوش ها يژگيو

 و بدون درز كپارچهي يپوش ها كف •

 ضد لغزشساكن،  تهيسيالكتر ضد •

 باال  ييايميش مقاومت •

 ).2012، نياز گرد و غبار و ضد لك شدن(شاتك يشده، عار لياستر •

از منظر زيبايي شناسي نيز با توجه به ارتقاي كيفيت ظاهري مصالح مثال با افزوده شدن نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم، كه اثر خود 

طرح بتواند امضاي خود، مثال رنگ سفيد يك دست نما را در فضاي شهري(كه  تميزكنندگي دارند، اين امكان را فراهم كرد تا معمار

آلوده و آكنده از دود ناشي از اگزوز خودروها بود) متبلور سازد. سطح فتو كاتاليتيك نماي پوسته ها، نه تنها موجب مي شوند سطح 

اي نيتريك(كه به وفور در محيط وجود دارند) مي نما پاكيزه باقي بماند، بلكه به جنگ آالينده ها نيز رفته و از حجم اكسيده

  ).281: 1391كاهند(گالبچي،

شيوه  نماي ساختمانبراي ساخت قطعات  از دهه شصت ميالدي انجمن انجمن پيش ساخته هاي بنتي كانادا 1جي اف ار سي

يكي از عوامل  د.جديدي را در پيش گرفتند كه آن استفاده از الياف شيشه در بتن به جاي فوالد در قطعات پيش ساخته نما بو

را مي توان اينگونه ياد كرد كه بزرگ ترين ضعف بتن معمولي تردي و  نماي ساختمانموثر در انتخاب بتن هاي اليافي براي قطعات 

به منظور كاهش ضعف شكستگي و تردي بتن، در چند دهه اخير استفاده از الياف شيشه و الياف بنابراين  شكنندگي آن مي باشد

                                                 
1 GFRC 

): خودنمايي سطخ خود تميز شونده قطعات پيش ساخته بتني 33- 4تصوير (

)1391فتوكاتاليتيك نما(ماخذ: گالبچي،  

 

): قطعات پيش ساخته بتني 32- 4تصوير (

 فتوكاتاليتيك نما و تاثير آن بر پاكسازي كيفي هواي

)1391فضاهاي داخلي (ماخذ: گالبچي،  
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جاز به جاي آرماتورهاي فوالدي متداول شده است. استفاده از الياف ها در بتن، ضعف شكنندگي بتن فوالدي و ساير الياف هاي م

ها پيش ساخته را به صورت چشمگيري بهبود بخشيده و درصد قطعات شكسته شده را به نحو قابل مالحظه ايي كاهش داده 

نما عبارتند از: مقاومت، سبكي، عمل آوري دقيق، تنوع در از عمده داليل انتخاب اين نوع بتن براي قطعات ). 1،2012(فراريااست

 زير – قائم –انتخاب اشكال مختلف نما، عدم محدوديت طراح در انتخاب شكل و جنس نما، امكان اجرا در تمام سطوح(افقي 

، زيبايي، حداقل كيفيت كيفيت سطوح تمام شده ، دوام در برابر عوامل جوي، امكان استفاده از طرح هاي تزئيني، ظرفيت(سقف

  .هاي بلند مرتبه و نهايتاً سهولت و سرعت در نصب مي باشد نماي ساختماننياز به داربست جهت نصب، حداكثر ايمني نصب در 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1Ferreira 

):مركز فرهنگي حيدر علي اف در باكو اثر زاحا حديد يكي از معروف 4تصوير(

)2015ترين پروژه ها در كاربرد جي اف ار سي(ماخذ ارك ديلي،  

): نمونه اي از جزييات اجرايي پانل هاي جي اف ار 5تصوير(

)2015سي (ماخذ ارك ديلي،  
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  كرد: بنابراين مي توان در يك جمع بندي كلي حوزه هاي ورود فناوري نانو به حوزه ساخت و ساز را مطابق جدول زير مرور

  

 ))))93939393: : : : 1391139113911391):حوزه هايي از صنعت ساخت و ساز كه فناوري نانو، منشا تاثير بر آن ها شده است(گالبچي،):حوزه هايي از صنعت ساخت و ساز كه فناوري نانو، منشا تاثير بر آن ها شده است(گالبچي،):حوزه هايي از صنعت ساخت و ساز كه فناوري نانو، منشا تاثير بر آن ها شده است(گالبچي،):حوزه هايي از صنعت ساخت و ساز كه فناوري نانو، منشا تاثير بر آن ها شده است(گالبچي،1111- - - - 4444جدول(جدول(جدول(جدول(

        كيفيت هاي مطلوبكيفيت هاي مطلوبكيفيت هاي مطلوبكيفيت هاي مطلوب        عرصه كاربردعرصه كاربردعرصه كاربردعرصه كاربرد        حوزه هايي از فناوري و پژوهش مرتبط با نانوحوزه هايي از فناوري و پژوهش مرتبط با نانوحوزه هايي از فناوري و پژوهش مرتبط با نانوحوزه هايي از فناوري و پژوهش مرتبط با نانو

  مواد و مصالح نانو ساختار:

مواد نانو متخلخل(اغلب، پايه سيماني يا پايه 

  چوبي)

  مرهاپلي

  مواد كامپوزيت

  

 در كل، اغلب مصالح ساختماني - 

 مصالح عايق كاري - 

  مصالح باربر - 

 چند عملكردي بودن - 

 افزايش نسبت مقاومت به وزن - 

 دوام و پايايي بيشتر - 

 مقاومت در برابر آتش - 

 خود تميزشوندگي - 

 بهبود كيفي هواي درون و بيرون - 

 افزايش بازدهي در مصرف و صيانت از منابع انرژي - 

  زيافتقابليت با - 

  سطوح نانوساختار(پوشش ها و فيلم ها):

  ايجاد تغيير شيميايي در سطوح

  ايجاد تغيير فيزيكي در سطوح

هر كاربردي در ساختمان و پروژه هاي 

  عمراني (به جز بازسازي و نوسازي)

 چند عملكردي بودن - 

 افزايش مقاومت و سختي - 

 دوام(به ويژه كيفيت ظاهري و مسايل زيبايي شناختي) - 

 كيفيت هواي داخل بنابهبود  - 

 ارتقاي وضعيت بهداشتي - 

 قابليت نگهداري آسان - 

  خود تميزشوندگي - 

  نانواپتيك ها:

  مدارهاي مسطح امواج نوراني

  الياف كريستالي فتونيك

ال.اي.دي ها، او.ال.اي. دي ها و كيو.ال.اي.دي 

  ها

  حس گرهاي اپتيكي نهفته در مصالح

 عملكردهاي يكپارچه  - 

 نورپردازي سيستم هاي الكتريكي و - 

  كنترل محيط زيست - 

 بازدهي در مصرف انرژي - 

  ايمني در برابر آتش سوزي و ديگر مخاطرات - 

  نانو حس گرها(پايش و انتقال داده ها):

  زيست حس گر

  حس گرهاي اپتيكي

  حس گرهاي شيميايي

  حس گرهاي حساس به گاز

  حس گرهاي ميكروارگانيسمي

  مصالح الكتروفعال

 پايش و كنترل هر متغيري در - 

ساختمان و ديگر پروژه هاي 

  عمراني

 امكان نهفته شدن  - 

 دوام و پايايي - 

 قابليت نگهداري آسان - 

  بازدهي در مصرف و صيانت از منابع انرژي - 

  توليد و انبارش محيط:

  سلول هاي خورشيدي

  پيل هاي سوختي

سيستم هاي سرمايش و گرمايش از  - 

 بدنه ساختمان

  تامين انرژي الكتريكي - 

مصرف انرژي در ساختمان و ديگر بازدهي در توليد و  - 

  مستحدثات

  

  

  

  

  

تصفيه آب در ساختمان ها و  - 

 زيرساخت هاي شهري

سيستم هاي آب(تامين آب مصرفي  - 

  و فاضالب)

 تصفيه آب و هوا به صورت درجا - 

 تصفيه هاي زيست محيطي - 

 پاك سازي و بهداشت دروني ساختمان - 

 بازدهي در مصرف انرژي - 

  جايگزيني مصالح خطرناك و سمي - 

        تيجه گيريتيجه گيريتيجه گيريتيجه گيرينننن
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با  ديجد يمصالح جاديساز ا نهيزم ،يمواد و حل مشكالت ساختار نياديبن يها يژگيدگرگون كردن و ييتوانا لينانو به دل يفناور

 يبهتر، بتن ها يها قيبرخوردارند. عا زين يشترياز دوام ب ،يعملكرد شتريب يو بازده ييشده كه افزون بر كارا  نينو يها يژگيو

 نيمصالح از ا گريو د انينانوبن يشونده، نانو پوشش ها، رنگ ها و چسب ها زيو آسان تم زشوندهيتمخود  يها هشيتوانمندتر، ش

ر اساس آنچه گفته شد در طراحي ب برخوردارند. يشتريب يكاربرد يها يژگيو و ازاتيبودن، از امت ينوع، عالوه بر چند عملكرد

  موارد زير است:پيشنهاد مصالح شامل توانبخشي   - مراكز درماني

  

        ))))1391391391395555ماخذ: (نگارنده ، ماخذ: (نگارنده ، ماخذ: (نگارنده ، ماخذ: (نگارنده ، فضاهاي مختلف در مراكز درماني، فضاهاي مختلف در مراكز درماني، فضاهاي مختلف در مراكز درماني، فضاهاي مختلف در مراكز درماني، )مصالح پيشنهادي )مصالح پيشنهادي )مصالح پيشنهادي )مصالح پيشنهادي 2222جدول(جدول(جدول(جدول(

 
  

  

  

  

  

  
مصالح مصالح مصالح مصالح 

نانوتكنولوژي  نانوتكنولوژي  نانوتكنولوژي  نانوتكنولوژي  

پيشنهادي پيشنهادي پيشنهادي پيشنهادي 

        براي طرحبراي طرحبراي طرحبراي طرح

        فضاهاي مورد استفادهفضاهاي مورد استفادهفضاهاي مورد استفادهفضاهاي مورد استفاده        ويژگيويژگيويژگيويژگي        نانو موادنانو موادنانو موادنانو مواد        مصالحمصالحمصالحمصالح

پانل هاي بتني 
GFRC  

TiO2  خود تميزشونده+مسلح

سازي مناسب+جلوگيري 

  از ترك خوردگي

  كليه نماها

پوشش هاي كف 

  و ديوار

TiO2 نانوذرات+

  نقره

ضد جرم گرفتگي+ضد 

  باكتري

سالن حركت درماني 

  ساخت ارتز و پرتز)

خود   TiO2++++ SiO2  پنجره

تميزشونده+جلوگيري از 

نفوذ گرما و پرتو 

  فرابنفش

كليه پنجره هاي داخلي و 

  خارجي+ فضاي مركزي

+نانوذرات TiO2  رنگ

  نقره

آسان تميز ضد باكتري+

  شوندگي

كلينيك توانبخشي 

كودكان+زمين بازي 

  كودكان

ضد باكتري+خود تميز         TiO2  سراميك

شونده+آسان تميز 

  شونده

آب درماني+بخش 

تشخيصي(شامل 

  آزمايشگاه ها)

پوشش هاي روي 

دستگيره هاي  

در، پريز هاي برق 

  و ...

كليه تجهيزات مكانيكي و   ضد باكتري  نانوذرات نقره

  نيكي قابل لمس الكترو

        

        

        تشكر و قدردانيتشكر و قدردانيتشكر و قدردانيتشكر و قدرداني
كه طرح مركز توانبخشي معلولين آسيب نخاعي واقع در باغ تندرستي  اصفهان يشهردار معاونت شهرسازي و معمارياز همكاري 

  در منطقه شرق اصفهان را مصوب نموده و به اينجانب پيشنهاد نمودند سپاسگزارم.
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