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 چكیده 

، رویکرد بحران انرژی و نتایج منفی روز به روز حاصل از آن که در اثر بی توجهی انسان به اکوسيستم در بسياری از کشورهای جهان

تخریب باعث در نهایت  کهمصالح مصرفی توليد آالینده های ناشی از ، های نوین و تکنولوژی انتخاب و استفاده نادرست از فناوری

مورد تمام ابعاد زندگی انسان به صورت گسترده  در توسعه پایدار و معماری پایدار در جهت بهينه سازیبا عنوان  شده، محيط زیست

پایداری بسيار اثر گذار و نتيجه بخش بوده، کاربرد فناوری نانو در  هایی که در جهتحل  اخيرا یکی از راه  .است قرار گرفته بررسی

افزایش چرخه زیست  تاثير بسزایی در رضایت مشتری، ،استفاده از مواد نانو در ساخت مصالح هوشمند. می باشد بحث معماری پایدار

نانو مواد  کاربرد ارزیابی و سنجشه، مقال این از هدف .استزیست داشته  حفظ محيط و کاهش پسماندها و دورریزها ساختمان،

  .است، بمنظور حفظ منابع تجدید ناپذیر و محيطی پاک و سالم برای آیندگان هوشمند در راستای معماری پایدار

  

 ، فناوری نانو، مصالح هوشمندمعماری پایدار، محيط زیست: واژگان کلیدی
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Evaluate and Measurement  the Application of intelligent nanomaterials In 

line with sustainable architecture 
 

Abstract 

In many countries approach the energy crisis and its negative results every day as a result of man's 

disregard for the ecosystem, selection and improper use of IT and new technologies, emissions 

resulting from the consumption of materials and the damage to the environment friendly, as 

sustainable development and sustainable architecture to optimize all aspects of human life has 

been extensively studied. Recently one of the ways in which it affects the stability and success of 

the use of nanotechnology in the discussion of sustainable architecture. The use of nanomaterials 

in the construction of smart materials, a significant impact on customer satisfaction, increase 

building life cycle, reducing waste and protecting the environment is a pressing issue .The aim of 

this article Evaluate and Measurement  the Application of intelligent nanomaterials In line with 

sustainable architecture In order to preserve non-renewable resources and the environment clean 

and healthy for the future. 

  
Keywords: environment,Sustainable Architecture,Nanotechnology, Smart materials 

 

 

 مقدمه  - 

 .تاس آمده در دهنده گاه آزار و خاص های مقوله رده در محيطی های بحران از طيف وسيعی دادن رخ دليل به طبيعی جهان با انسان رابطه

نامناسب سبب اقدامات همواره طبيعت به عنوان مأمن انسان مطرح بوده ولی انسان وظيفه اصلی خود را در حفظ و نگهداری آن فراموش کرده و با 

گرم  ،ای گازهای گلخانهافزون توليد  افزایش روز ،تجدید ناپذیر منابع از استفاده رشد به رو رونداخيرا . آسيب رساندن به محيط زیست خود شده است

 . بروز نگرانی هایی برای آیندگان شده استباعث  محيط زیست خطر افتادنو به  آلودگيهای ناشی از بازمانده های فعاليتهای انسان، زمين شدن کره

عموما بوسيله مصالح و تکنولوژی اگر به طور خالصه به مرور تاریخ معماری گذشته در زمينه آینده نگری بپردازیم، خواهيم دید که این آینده 

 دهی شکل در انکارناپذیر نقشی گذشته، ادوار و تاریخ طی در بشر استفاده مورد مصالح و دموا. هایی که در آن دوران ساخته خواهد شد تعریف می شود

مورد  قالب عنصر به توجه با را بشر زندگی صاراع اندیشمندان، از ای عده که باشد رو همين از شاید. ستا داشته انسان نتيجه زندگی در و ذهنی فضای

کرده  گذاری نام مواد هوشمند عصر را حاضر دوران نهایت در و )کامپوزیتها( مرکب مواد عصر آهن، برنز، عصر عصر سنگ، عصر به دوران آن در استفاده

  .(1931، اربابی یزدی)اند 

کارایی بيشتر به . ایمهد نوآوری جدیدی در زمينه مصالح کاراتر و پر بازده تر یوده هر روزه شادر زمينه معماری، ميالدی،  1391از ابتدای دهه

بدون شک، با استفاده از چنين مصالحی، عمر مفيد ساختمان . معنای افزایش مقاومت، شکل پذیری، دوام و توانایی بيشتر نسبت به مصالح سنتی است

در طول تاریخ همواره رابطه تنگاتنگ و نوعی . اختمان ها به شکل چشم گيری کاسته می شودها افزوده شده و در نتيجه آن، هزینه های نگهداری س

شتری پيوند ناگشودنی بين مصالح ساختمانی و معماری وجود داشته است تا اینکه در قرن بيستم، نقش مصالح و نانو تکنولوژی در معماری اهميت بي

استفاده از مصالح با توجه به رفتارها و خصوصيت پایه ای آن ها انتخاب می شوند نه به دليل  ی،وندر دنيای مدرن کنميالدی و  21در آغاز قرن. یافت

توسعه و امروزه با دید آینده نگری که به معماری و سيستم ساخت از سوی معماران وجود دارد به زودی شاهد . عملکرد و چگونگی اجرای آن ها

  (.1931گالبچی، )گسترش دانش معماری هستيم

، سفالیی)می باشدباز کرده است که سازگار با محيط زیست  »معماری پایدار«کاربرد مفاهيم پایداری در معماری، مبحثی تازه به نام بنابراین 

فناوری . ميگذارد رو پيش عملی هایی نانو روش وریافن باشد، زیست محيط با سازگار که های فسيلی سوخت برای جایگزین یک یافتن برای (.1992

و مصالح با هدف ساخت مواد  ،اندازه ذرات با روش هایی دقيق و کنترل شده در جهت دستکاری اتم ها، مولکول ها ومعماری پایدار، در زمينه  ،انون

اد فعلی در سبک تر و ارزان تر نسبت به مو ،با استحکام بيشتررا می توان  مواد و مصالحاین . می باشدجدید  و خصوصيات با ساختار ها مصرفی ساختمان

د و به آن ها عکس نرا درک می کن انند بارها وتحریکات محيطمخارجی  که محرکاتاز جهت دیگر سازه های هوشمند، موادی هستند . اختيار داشت

  .هوشمند مورد استفاده قرار می گيرند مواد و مصالحنانو ساختارها به طور گسترده در در حال حاضر . العمل نشان می دهند

 در نتيجه و پایدار وسعهت .است قرار گرفته کشورها اکثر برنامه راس در نانو آوری ازفن استفاده پایدار و توسعه موضوع وسيع، سطح در امروزه

 همراهی در سعی بودند، خود ساکنان فرهنگی و مادی، معنوی نيازهای جوابگوی که زیستی مجتمعهای و معماری گذشته به رویکردی با پایدار معماری

 از پرهيز و طبيعی منابع تباهی از جلوگيری نتيجه درو  فسيلی سوختهای جای تجدیدپذیر به انرژی از استفاده و برطبيعت غلبه جای به طبيعت با

   .دارد زیست محيط آلودگی

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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 :بیان مسئله - 

که  ،زیست شده محيط تخریب و آلودگی افزایش سبب ،عدم کاربرد نامناسبو  زمينه این به تکنولوژی فسيلی، ورود سوختهای از رویه بی استفاده اثر در

مطرح می شود که،  این سوالبا دقت به اهميت این موضوع، حال  .اخير شده است های درسال آژیر خطر نمودنو روشن  بحران های انرژی بروز باعث

  می توان بکار برد؟ی ، چه راه حلاین مسئله خطيربرای حل 

می توانند معماری  بحثدر  پایداریمسئله  چه نقشی در ایجادنانو مواد هوشمند این سوال مطرح می شود که، تحقيق، موضوع این  توجه بهبا همچنين 

 .می پردازیمگفته شده،  ئله هایدر ادامه به حل مس ؟باشندداشته 
 

 : روش تحقیق -3

 که هایی بخش در. شده است پرداختهتم های هوشمند آن در سيس نانو و نقش مواد در مقياس ماهيت کشف به آن در و است بنيادی تحقيقروش 

ر پایه باین تحقيق  .است توصيفی کار روش، شود می اشاره محققان سایر دستاوردهای به و مطرح مربوط مفاهيم یا هوشمندمصالح ، نانو وریافن

 بررسی کاربرددر این مقاله مورد توجه قرار گرفته است،  آنچه که. ده شده استيدر نهایت به جمع بندی نهایی رسان می باشد، که ای مطالعات کتابخانه

  .معماری پایدار اســت براساسنانو مواد هوشمند 

 

 مبانی نظری -4

 پایداری چیست؟مفهوم  - -4

 ونبد حاضر عصر نيازهای با رویارویی عنوان تحت محيط زیست گسترش جهانی کميته توسط 1391 سال در بار نخستين برای پایداری اصطالح

دهخدا، ) است آمده ماندنی و دوام با معنای به پایداری دهخدا نامه لغت در. شد مطرح با نيازهایشان مقابله برای آینده نسل منابع انداختن مخاطره به

 است نداد نشان استقامت و کردن معنای پایداری به "پایش" مصدر از مقاومت و بودن پایدار معنای به این واژه معين فرهنگ در (.1911

که به وجوه تاریک و غفلت های این دوره پرداخت و دید گاه پایداری در مسير تفکر نقادانه مدرنيته و معماری بين الملل شکل گرفت  (.1931زندیه،)

  .که در صورت نادیده گرفتن و چشم پوشی از آنها  انهدام طبيعت و زیست انسان نتيجه آن خواهد بودآنها را چالشهائی دانست، 

 

 :توسعه پایدار - - -4

باالن، )باشد می آیندگان برای زندگی کيفيت سطح بردن باال آن از هدف و است زندگی کيفيات متوجه و است کيفی ای توسعه پایدار؛ توسعه

 را کنونی نيازهای دبتوان که ای توسعه نآ ":است برانتلند کميسيون تعریف است گرفته قرار استفاده مورد همه از بيش کنون تا تعریفی که(. 1919

 بر منظور توجه به انسان و طبيعت به پایدار هدف توسعه (.1931حقير، ) "کند تامين نيازهایش تامين در آینده نسل های توانایی دادن دست از بدون

 شناسایی را رشد حدودیتهایم که است ای جامعه پایدار جامعه .می باشددائمی  صورت به زندگی، کيفی شرایط بهبود و انسانی احتياجات کردن طرف

 . (1919باالن، )نگرد  می رشد به حصول برای دیگر جایگزین راهکارهای به نموده،

 

 :معماری پایدار - - -4

 عبارت کلی بطور پایدار ساز و ساخت .است آورده وجود به را پایدار معماری نام به مبحثی معماری در پایدار توسعه و پایداری مفاهيم کاربرد

به  نسبت شناختی می باشد که بوم اکولوژیکی و فرآیندهای طبيعی، اصول منابع از مؤثر برداری بهره براساس سالم و پاک یک محيط مدیریت زا است

 که نماید می استفاده بهينه مطلوب، محيطی شرایط ایجاد راستای در خود، بستر های قابليت از و است پاسخگو مکانی و محيطی شرایط و ها ویژگی

 ارائه معنی به پایدار معماری (.1991سفالیی، ) دارد جهانی و ای منطقه استقرار و ساختمان عمر طول در را طبيعی بر محيط ناسازگار تاثيرات ترینکم

 اکوسيستم بتخری منابع طبيعی، نابودی همچون مسائلی بروز از بتواند که فرهنگی و اجتماعی اقليمی، و محيطی و کالبدی های زمينه در هائی حل راه

 همانگونه .نماید جلوگيری بين انسانها تعامل کاهش و زندگی کيفيت آمدن پایين و عدالتی بی رواج جمعيت، رویه بی افزایش زیست، محيط آلودگی ها،

 که رادارد هایی اختمانس احداث وظيفه پایدار معماری عبارتی به".باشد تحمل قابل طبيعت در که سازم می ساختمانهایی من":گوید می آندو تادائو که

محمودی، ) باشد آینده و امروز تاریخی، های الیه طی در ذهنی تصاویر با عينيت تطبيق و هویت نگهدار برآنکه عالوه باشد، تحمل قابل طبيعت در

1999.) 

 

  نانو فناوری چیست؟ - -4

باشد که در تمامی  ای عظيم می فناوری نانو موج چهارم انقالب صنعتی، پدیده(. 1932عابدینی،)باشد به معنی کوتوله می"نانس"ریشه یونانی نانو

سال  ۰11در حدود  (.1932کرامت آذر،)ها، وابسته به این تحول خواهد بود های علمی راه یافته است تا جایی که در یک دهه آینده برتری فراینده گرایش

ذرات سازنده پيش از ميالد مسيح، دموکریتوس فيلسوف یونانی، برای اولين بار واژه اتم را که در زبان یونانی به معنی تقسيم نشدنی است، برای توصيف 

 معرفی را «نانو فناوری »اصطالح  بار اولين یبرا 131۰سال در تانيگوچی نوریو .از این رو شاید بتوان او را پدر فناوری و علوم نانو دانست. مواد به کار برد

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88
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(. 1991عباسی، )بخشيد این اصطالح را عموميت« نانو فناوری عصر ظهور: خلقت وتورهایم» نام به خود کتاب برانگيزترین بحث در دکسلر اریک و کرد

ها  ها یا مولکول هدف ساخت و دخل و تصرف در چگونگی آرایش اتمنانومتر، با  111تا  1بين  ابعاد در ماده استفاده و کنترل ساخت، توانایی نانوتکنولوژی

 نانویی، درمقياس که چرا باشد ساختارها و رسيدن به بازدهی بيشتر مواد می های جدید و با تغيير این هایی با توانایی با استفاده از مواد، وسایل و سيستم

 است متفاوت ماده توده خواص ها با مولکول و ها اتم تک تک بيولوژیکی و شيميایی یکی،فيز خواص و است تأثيرگذار بسيار آن خصوصيات در ماده ابعاد

 (.1932عابدینی،)

 

            
 (http://www.architectmagazine.com)میلیاردم  یك مقیاس نانو مصالح:  شكل

 

ی در مواد موجود در جهت ارتقای کيفيت، رفع عيوب هدف اصلی تحقيقات نانو تکنولوژی شکل دهی ترکيبات جدید مولکولی یا تغييرات بنياد

این امر زمانی محقق می شود که توانایی ساخت اشيا از اتم ها باعث شود و در این صورت است که توانایی آرایش دوباره مواد با دقت . ساختاری است

ها  بنایی خود را در مقياس نانو ترتيب دهند؛ آنگاه تمام واکنشها ساختار زیر در واقع اگر همه مواد و سيستم (.1991اخوان،) اتمی به وجود می آورد

نانو راه هایی را برای متخصصان عرضه کرده که بتوانند ابزارها را (. 1932عابدینی،) شود گيرد و توسعه پایدار پيش گرفته می تر صورت می تر و بهينه سریع

این فناوری کمک می کند تا این ابزارها و مواد جدید، هم مواد اوليه . شمندانه تر انجام دهندکوچکتر، ارزان تر، سبک تر و سریع تر بسازند و کارها را هو

شمار کمی از  و با وجود تبليغ فراوان امادر حقيقت، فناوری نانو، دانشی نو ظهور است (. 1932کریمی،)کمتری مصرف کنند و هم انرژی کمتر بکار ببرند

اما پيش بينی می شود که نوید بخش آینده ای پر فروغ در پيش . به خوبی بدانند که فناوری نانو به چه کار می آیدافراد و حتی تعداد کمی از طراحان، 

 (.1932جمشيدزاده،)آدمی باشد، چرا که این پتانسيل را دارد که دنيای پيرامون ما را دستخوش تحوالت شگرفی کند روی

 

 هوشمندی چیست؟ -4-3

 مصالحی به کارمی روند همه برای تعریف ساختارها و ،(Adaptive) ، سازگار(Adaptive)، حساس(Smart)، باهوش(intelligent)هوشمند

کروم تعریف مربوط به هوش را این چنين  کلمنتس. (1991جهانس،)دارند تحریکات خارجی را سازگاری با توانایی بوده وا ه که شامل حسگرها ومحرک

محيط  و اساس تعادل تطبيقی بين افراد ،سلسله مراتب پيچيده ای از مهارتهای پردازش شده اطالعات ، اماهوش یک ویژگی نيست" :بيان می کند

ناميده می شود،که آن ها تمایل به   smartاوقاتگاهی . اصطالح هوشمند اخيرا به اشيای شبيه رفتار انسانها گفته می شود ."زیست آنها است

سياری از این ویژگيهای هوشمند قصد و نيت ب. دارند (تفکر)بر اساس یک فرآیند تجزیه و تحليل (عمل(ش داده ها مانند انسان و واکن (ادراک)پردازش

 (.El Sheikh, 2111)اما در مقياس و عملکرد متفاوت هستند ،یکسان دارند

 

 :نانو مواد هوشمند - -4-3

. یف نمود، در آن صورت ساخت مواد هوشمند امکان پذیر می شوداگر بتوان چيدمان اتمی مواد آلی و معدنی را در حد نانومتر به طور دقيق تعر

ما را به ایجاد موادی هوشمند با خواص بهتر وکارایی بيشتر از خواص مواد بزرگ مقياس توانا  -یعنی سطح نهایی ظرافت  -قابليت کار در مقياس نانو 

واضح است که مواد هوشمند از طيف بسيار . مواد هوشمند را نيز فراهم آورد حتی فناوری نانو می تواند تقليد از فرایندهای زیستی در ساخت. کند می

 ،کنترل ابعاد مواد در حد نانومتر، انتقال انرژی در ابعاد نانو. گسترده ساختارها و فعاليت ها تشکيل می شوند و بسياری از آن ها در کانون توجه قرار دارند

شرایط محيطی اطراف خود، نسبت به آن  الح هوشمند به موادی اطالق می شود که می توانند با درکاصط. پردازش اطالعات را امکان پذیر می سازد

در . در بسياری از حوزه های صنعت گسترش یافته است( بویژه فلزات و کامپوزیت های هوشمند)امروزه کاربرد این مواد . مناسب را نشان دهند واکنش

 این مواد گاه به صورت پویا. فته می شود که بر روی آن تغييراتی انجام گرفته است تا کارایی خاصی از آن بر آیدای گ فناوری نانو، واژه هوشمند به ماده

 (http://edu.nano.ir /نجف آبادی) عمل می کنند، به طوری که می توانند خواص یا ساختار خود را مبتنی بر یک الگوی خارجی تغيير دهد

 

 :ایدارینانو مواد هوشمند و پ - - -4-3
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طراحی پایدار پروسه ای موزون و متمرکز برای ساختن ساختمان ها با کيفيت عالی است، به گونه ای که هم برای ساکنان فضای سالم را خلق 

را و هزینه کمتری برای اج پایدارصاحبان و ساکنين خانه ها در یافته اند که ساختمان های . کند و هم تاثيرات منفی زیست محيطی را کاهش دهد

طراحی با مصالح خود تميز کننده مانند : قدردانی کنيم اردامروزه می توانيم از نانو تکنولوژی به خاطر تمام این مو. دارندمطلوبيت بيشتری برای ساکنين 

، یا تبدیل نورخورشيد گچی که قادر به جمع آوری آلودگی ها و از بين بردن آنهاست، پنجره هایی که رنگ شان تنها با فشردن یک دکمه عوض می شود

 (1931قربی ،). ندان مواد را ابتدا تا انتها طراحی و خواص کوانتمی مولکول ها را اداره می کنندمدر این علم جدید دانش. به الکتریسيته

 

 معماری هوشمند - -4-3

امروزه . دهند قاضا و شرایط متغير و پویا تغيير میمعماری هوشمند پویا است؛ بدین معنا که پارامترهای عملکردی اصلی، خود را با توجه به نياز، ت

است که کارایی و  هوشمند، بنایی بنای یک .آنها خود را با تکنولوژی وفق می دهند و از آن بهره می گيرند .خود گونه ای از تکنولوژی هستند ساختمانها

یک (. 1931افشاری،) کمترین هزینه فراهم آورد با بنای هوشمند خاص وراندمان ساکنانش را افزایش داده و امکان مدیریت مؤثر را بر اساس مقتضيات 

برای رسيدن به این ساختمان، . دارد بر می ساختمانی است که خود فکر می کند و با سنجيدن نيازهایش در جهت رفع آن گام، ساختمان هوشمند

 باید هوشمند سيستمهای و هوشمند مصالح بين که شود اشاره نکته نای به است الزم (.1931مهرگان،)مصالح هوشمند اولين قدم و مؤثرترین هستند

 هوشمند مصالح و اجزا از تلفيقی هوشمند سيستمهای اغلب. است هوشمند سيستم یک از حياتی اما اغلب جزیی کوچک هوشمند ماده .شد قائل تفاوت

 (.1991عليخانی،)هستند منظوره آنها عملکرد چند و
 

 اری هوشمند ویژگی های معم - - -4-3

 : اصل است 9به طور کلی شامل 

 بازدهی باالبا اقتصادی بودن و مصرف انرژی کم و  -1

 استفاده از منابع قابل احياء و قابل بازیافت بودن  -2

 (. ,2111Ritter) یتطبيق پذیر -9

 پذیری و سازگاری با محيط انعطاف -۰

 (.1999مفيدی،) واکنش پذیری و پاسخ ده بودن -5

 

 : مصالح هوشمند -4-3-3

نيز شناخته می شوند و این به دليل ویژگی خاص آن ها در تنظيم نمودن  "تطبيق پذیر"و  "انعطاف پذیر "مصالح هوشمند تحت عنوان مصالح 

پردازش هایی است که توانایی درک و  مصالح هوشمند یک اصطالح جدید برای مصالح و فرآورده(. 1991جهانس،)خود با شرایط محيطی می باشد 

شکل و ابعادشان  نداین مصالح در برگيرنده مواد و محصوالتی هستند که قادر. دهند رویدادهای محيطی را داشته و نسبت به آن واکنش مناسب نشان می

اگر . محرک شيميایی تاثيرات نور، دما، فشار، ميدان مغناطيسی یا: مانند. را به طور برگشت پذیری، در پاسخ یه یک یا چند محرک خارجی، تغيير دهند

بندی کنيم، گروه اول یعنی مصالح غير هوشمند ویژگی خاص باال را ندارند،  مصالح را به سه گروه مصالح غير هوشمند، نيمه هوشمند و هوشمند طبقه

هند اما در مصالح هوشمند این نيمه هوشمندها تنها قادرند در پاسخ به تاثيرات محيطی شکل و فرم خود را برای یک بار یا مدت زمان اندکی تغيير د

هایی هستند که  اند، محرک متغيرهای تاثيرگذار شيميایی و فيزیکی که در زیر معرفی شده .(,2111Ritter)تغييرات تکرارپذیر و قابل برگشت خواهد بود

 .(,2111Ritter)دهند مصالح هوشمند در برابر آنها از خود عکس العمل نشان می

 نور، اشعهUV :فش و مرئی اشعه الکترومغناطيسیبخش فرابن. 

 نماید تغييرات دمایی که یک سيستم فيزیکی مثل بدن انسان ایجاد می :دما. 

 اختالف فشار ایجاد شده در یک ناحيه :فشار. 

 ميدان ایجاد شده پيرامون یک بار الکتریکی :ميدان الکتریکی. 

 الکتریکی متحرک ميدان ایجاد شده پيرامون یک آهنربا یا یک بار :ميدان مغناطيسی. 

 حضور یک عنصر یا ترکيب شيميایی خاص مثل آب :محيط شيميایی  
 

 هوشمندبندی مصالح  طبقه  -4-3-4

 بافت، ترکيب ظاهری، مودن: از جمله آنها، خصوصيات به توجه با مصنوعی و طبيعی از سنتی، اعم موجود ساختمانی مصالح کلی طور به

 ویژه به طور که دیگری خواص فوق، های مشخصه داشتن بر در نظر عالوه .شوند بندی می طبقه ...و محيطی ثرا فيزیکی، و خواص مکانيکی شيميایی،

 ارائه زیر خاصيت سه پایه بر هوشمند مصالح پيشنهادی بندی طبقه. است شده لحاظ نيز شود می مربوط مصالح سنتی از هوشمند مصالح دادن تميز به

  : (,2111Ritter) اند شده
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موادی که یکی از خصوصيات شيميایی، مکانيکی، الکتریکی، مغناطيسی، حرارتی یا بصری  :الح هوشمند دارای قابلیت تغییر خواص درونیمص - 

تغيير شکل نظير مصالح هوشمند  (1932جمشيدزاده،)شان در پاسخ به یک یا چند محرک خارجی، بدون احتياج به کنترل از خارج تغيير می کند

 .رنگ دهندهتغيير و  دهنده

موادی که انرژی را از نوعی به نوع دیگر تبدیل می کنند تا یک وضعيت نهایی مطلوب را ایجاد  :قابلیت مبادله انرژی بامصالح هوشمند  - 

 .انرژی ذخيره کننده ،توليد کننده الکتریسيته ،ساطع کننده نورنظير مصالح هوشمند (. 1932جمشيدزاده،)کند

این گروه از مصالح هوشمند که دارای قابليت تغيير خواص درونی خود هستند و در  :قابلیت تغییر و مبادله مواد درونیمصالح هوشمند دارای  -3

باید دانست که این مصالح هوشمند چه عملکردهایی از لحاظ (. Addington & Schodek, 2115)دهند نشان می پاسخ به محرکات خارجی واکنش

بنابراین در ادامه به معرفی مصالحی که در هر یک از  (,211۰Atkins) ایداری، امکان بازیافت دوباره، زیبایی و دارندتعامل با محيط زیست، دوام و پ

 .گروه های ذکر شده جای می گيرد، می پردازیم

 

 (تغییر خصوصیات)مصالح هوشمند  - -4-3-4

 :مصالح هوشمند تغییر شكل دهنده - - -4-3-4

کشش، فشار، ميدان مغناطيسی و الکتریکی : بيرونی مثلدر پاسخ به محرکات و ت تغيير خواص درونی خود هستند دارای قابليموادی هستند که 

در این ميان مواد و محصوالتی هستند که قادرند شکلشان  .می کنند تغييراتی در شکل و ابعاد خود ایجاداز خود حرکت مکانيکی نشان می دهند و ... و 

این مواد شامل مواد زیر . و تعدادی قادرند هر دو پارامتر را بطور همزمان تغيير دهند ،ر دهند یا برعکسرا بدون تغيير دادن تغيي

  (:1932جمشيدزاده،)هستند

 .در مقابل تغيير درجه حرارت تغيير شکل می دهند:  (Thermostrictive) ترموستریكتیو - 

فشار )محرک مکانيکی  کات الکتریکی از خود واکنش مکانيکی نشان داده و در پاسخ بهاین مواد در پاسخ به محر: (Piezoelectric)پیزوالكتریك - 

 (.1931وثوقی،)این مواد در محصوالتی مثل ميکروفون ها، بلندگوها، فندک ها و چاقوهای جراحی کاربرد دارند. ، الکتریسيته توليد می کنند(و استرس

 . ات ميدان الکتریکی تغيير شکل می دهنددر برابر تاثير: (Electroactive) الكترواکتیو -3

 .در مقابل تاثيرات محيط شيميایی تغيير شکل می دهند: (Chemostrictive) کموستریكتیو -4

 

  :هوشمند دما واکنشیمصالح  - - - -4-3-4

که دارای ضریب  ستنده نمونه ای از مصالح دما واکنشی (TEM)با نام اختصاری (Thermal Expansion Material)مصالح منبسط شونده

نوعی ویژگی ذاتی دارند که آنها را قادر که زیر مجموعه مصالح هوشمند تغيير شکل دهنده می باشند، این نوع از مصالح هوشمند  .انبساط گرمائی اند

تاثير غير فعال داشته باشد به  تغييرات دمایی ممکن است .پذیر واکنش نشان دهند سازد تا در برابر تغييرات دمای محيط پيرامون به طور برگشت می

صورت  طوری که مصالح به طور مداوم وضعيت دمای داخلی خود را با وضعيت طبيعی پيرامونش از طریق پوسته بيرونی تنظيم کند و اگر تاثيرات آن به

مهمترین کاربرد آنها در معماری در  (.,2111Ritter)شود فعال باشد نوعی گرمایش فعال با بکار بردن یک ميدان الکتریکی از طریق تماس ایجاد می

خدماتی ساختمان و همچنين به عنوان محرکهای ویژه ای در گلخانه ها و در نمای ساختمانها برای کنترل و  ترموستاتهای گرمایشی برای سرویسهای

ه مرکز اسناد آلمان از این مصالح دما واکنشی به در پروژ .کاربرد دیگر آنها در سيستم تهویه اتاقهای ساختمان می باشد. بکار می روند مدیریت انرژی

 (.,2111Ritter)، استفاده شده است بنا تلفيق شده اند عنوان محرکهای دمایی با فنون معماری و سازه

 

                                   
 نما در مستقر های ورقه اسناد، مرکز پروژه: 3شكل                             (TEM)استفاده از مصالح منبسط شونده :  شكل

 (,002Ritter )خورشیدی انرژی برای جذب                              (  ,002Ritter )مجموع  به دید اسناد آلمان، مرکز در

   

 خارجی قسمت از فلزی روکش یک که دارای دارند قاب بدون ای شيشه نمای با مدور دهند ساختاری می شکل را سرسرا این که دیوارهایی

 تقسيم ای دوگانه پانلهایاین نما به . بفرستد ساختمان داخل به را خورشيد نور متغيری از مقادیر تواند می و دارد پویا و متحرک حالت این نما .است
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 نازک الیه از استفاده(. دارد خورشيد تابش زاویه به بستگی زاویای چرخش) هستند متغير زوایای براساس چرخش به محور قادر یک روی بر که شد

 برای. شود کنترل ساختمان ورودی به نور اشعه ميزان خودکار صورت به تا ميکند فراهم را امکان ینا واکنشی دما کنار مصالح در خورشيدی سلولهای

 عایق سيستمبه این   TEMاجزای شد،با می کننده کنترل محرک این تنها به نور اشعه اینکه از اطمينان برای و گرمایی تاثيرات انرژی نمودن محدود

 و نموده دارد حرکت وجود تابش ميزان بيشترین که بيرونی بخش به سمت نيز نما های گوشه در مستقر همزمان ورقه های. اند شده اضافه گرمایی،

 (.,2111Ritter) نمایند تکميل می را پروژه این محوری انرژی ایده بام، در کلکتورهای موجود و خورشيدی سلولهای

 

  :( کروماتیك) دهنده رنگمصالح هوشمند تغییر  - - -4-3-4

یر همانطور که از اسم این مصالح پيداست آن ها قادرند رنگ یا مشخصه های بصری خود را در پاسخ به یک یا چند محرک خارجی به صورت برگشت پذ

 : بردهای معمارانه مورد توجه اند شامل مصالح زیر می باشندتعدادی از این مواد که در کار (.Addington & Schodek,2115)تغيير دهند

این مصالح با قرارگيری در برابر . در حال حاضر بسيار مورد توجه معماران قرار دارند PCبا نام اختصاری (:Photochromic)فتوکرومیك - 

 .(,2112Myer)دهند يير رنگ از خود واکنش نشان مییا اشعه الکترومغناطيسی با تغ  IR(INFRARED)نور ،UV(Ultraviolet)نور اشعه مرئی،

 جذب انرژی تابشی سبب تغيير ساختار شيميایی این مواد شده و از ساختاری با یک ميزان جذب مشخص به ساختاری با ميزان جذب متفاوتی تبدیل

ایی با طول موج خاص قرار می گيرند، ساختار مولکول های مورد استفاده در حالت غير فعال بی رنگ هستند و وقتی در معرض فوتون ه. می شود

با از ميان رفتن منبع ماورای بنفش . مولکولی آن به صورت برانگيخته تغيير یافته و بنابراین انعکاس طول موج های بلندتر طيف مرئی نور آغاز می نماید

فتوکروميک در عينک ها و همچنين پنجره ی برخی  کاربرد اصلی مواد (.Addington & Schodek, 2115)مولکول به حالت اوليه بر می گردد

های فتوکروميک و پالستيکها یا پليمرهای فتوکروميک در  های فتوکروميک، شيشه دانه هم اکنون مصالح فتوکروميک بصورت رنگ .ساختمان ها است

برای عملکردهای دیگری مثل  آن نند از این فرآوردهپژوهشگران تحقيقات بسياری بر روی این مصالح انجام دادند تا بتوا. (,2112Myer)دسترس هستند

 .کاهش ميزان مصرف انرژی و یا تغييرات دمایی این پوششها استفاده نمایند
 

                                                                   
 (330 گالبچی،) ونه ای از شیشه های فتوکرومیكنم : 5و4شكل

 

نکته ی مهم این است که این تغييرات بازگشت . موادی که در برابر تغيير دما تغيير رنگ می دهند:  (Thermochromic)رموکرومیكت - 

درجه  + 251 تا  - 25 می توانند طوری تنظيم شوند که حرارت را از  این مواد (.1932جمشيدزاده،)پذیرند و با تغيير دما دچار این تغييرات می شوند

 ترموکروميک می توان رنگهایی ساخت که برای از مواد. نشان دهند نسبت به آنها واکنش را درک کرده و (درجه سانتيگراد + 121تا  -91)فارنهایت

این رنگ  .(Addington & Schodek,2115) خود نشان می دهند از دو رنگ یا حتی بيشتر را  ،نقاشی داخل فضاها استفاده شده و در اثر تغيير دما

همان طور که (. ,2111Ritter) برای دمای خاصی تنظيم نمود می توان این رنگها را  .زی، چوبی، پالستيکی و چرمی مناسب هستندها برای سطوح فل

نشان داده شده است، بر اثر گرم شدن یا سرد شدن، تغيير ساختاری در این این نانوذرات ایجاد شده که همين امر باعث تغيير رنگ در این  1در شکل

 (. ,003Carotenuto )شود ترکيبات می
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              تغییر رنگ در این نانوذرات در اثر حرارت تغییر ساختار نانوذرات نقره پوشیده شده با دودسیل تیول در برابرحرارت و :6شكل

( 003Carotenuto, ) 

کاربرد . فيت خود را تغيير می دهندموادی که با قرارگيری در معرض اشعه خورشيد مشخصه بصری یعنی ميزان شفا :الكتروکرومیك -3

لکتروکروميکها با بکار بردن جریان الکتریکی، بطور موقتی ا (.1999گرجی، )مصالح الکتروکروميک نيز در معماری، شيشه های الکترواپتيکال می باشند

غيير خصوصيات مواد می گردد و موجب می شود که جاد واکنش شيميایی سبب تای جریان الکتریسيته با .نور تغيير می دهند رنگ خود را در برابر تابش

خورشيد به شيشه ها می تابد، جریان الکتریکی برقرار شده و موجب می شود تا یونهای هيدروژن یا  زمانيکه نور. آنها نور را جذب یا منعکس نمایند

الیه الکتروکروميک را  ی برگردد و بنابراین ویژگيهای بصریليتيم از الیه ذخيره یونی به سمت الیه هدایت یونی حرکت کرده و به الیه الکتروکروميک

فرآیند در جهت عکس ، قطع جریان الکتریکیبا . ود که آن، طول موجهای خاصی از نور مرئی را جذب نموده و شيشه تيره شودباعث می شو  تغيير داده

  . (Addington & Schodek,2115) دشومی کند و شيشه مجددا روشن می عمل 
 

 
 (http://dorgoonenano.ir) چگونگی عملكرد شیشه های الكتروکرومیك: 2كلش

 

 .شد برده بکار ميالدی 211۰سال در توکيو در یساختمان ءنما در جهان در الکترواپتيکال پوشش بزرگترین حاضر درحال

 

                
 (,002Ritter )نمای ساختمان در شب و روز: 3و  8شكل

 

 ه های کریستال مایع شیش - - - -4-3-4

ویژه برای جلوه های بصری  آنها به ميدانهای الکتریکی حساس هستند و بطور. کریستالهای مایع حالت بينابين بلورهای جامد و مایعات می باشند

ی شود که می توان شفافيت یا کریستال مایع استفاده م بين دو الیه از. شيشه های کریستال مایع در دو الیه ساخته می شوند. قابل کاربرد می باشند

الیه کریستال مایع در یک خط قرار گرفته و شيشه شفاف می شود و با قطع  یک زمانيکه جریان برقرار باشد. کدر بودن شيشه را به دلخواه تنظيم نمود

جریانی که از درون مایع  (.1993، ریصدیق ضياب)تصادفی قرار می گيرند و مانع دید از دو طرف می شود جریان، اجزای کریستال مایع بصورت اجزا

هر بلور همچون یک عامل مسدود کننده عمل می  .شودعبور می کند باعث می شود که کریستالها تنظيم شوند بطوریکه نور نتواند از طریق آنها وارد 

 (.1932سليمانی مجد، )د کن
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 (http://float-glass.blogfa.com)شیشه های کریستال مایع : 0 شكل

 

 (مبادله انرژی)مصالح هوشمند  - -4-3-4

همه مواد و اجسام پيرامون . گروه دوم مواد هوشمند را موادی تشکيل می دهند که دارای قابليت تبدیل انرژی از سطحی به سطح دیگر هستند

اما اگر . در تعادل با محيط است هنگامی که سطح انرژی ماده و محيط آن یکسان است، می گویيم ماده. آن ها دارای سطح مشخصی از انرژی هستند

که معموال  ماده در سطح متفاوتی از انرژی نسبت به سطح انرژی محيط قرار بگيرد، با وارد کردن انرژی به ماده، سطح انرژی در آن ها افزایش می یابد

 (.1932جمشيدزاده،)این انرژی افزوده شده به صورت افزایشی درونی جسم خود را آشکار می کند

 

  :مصالح هوشمند ساطع کننده نور -  - -4-3-4

هایی مثل روشنایی یا ميدان الکتریکی، برانگيخته شده و از خود نور توليد  های درون آنها با تاثير انرژی هایی هستند که مولکول مصالح و فرآورده

افتد که دراین زمان بخشی از انرژی جذب شده  تر اتفاق میکه بر اثر تاثير انرژی باال ستها این پدیده در واقع یک حالت موقتی برای مولکول. کنند می

از . کنند از این پدیده با عنوان تابناکی یاد می. شود بدون آنکه حرارت اشعه خارج شود ها به شکل اشعه الکترومغناطيسی مرئی ساطع می توسط مولکول

 2111 سال در اسپانيا بارسلونا در جدید یهتل (.,2111Ritter)باشد میکاربردی ترین آنها در زمينه معماری، مصالح فتولومينس و الکترولومينس 

 فلزی شبکه توسط که باشد می مرسوم ای نمای شيشه آن بيرونی نمای .در نمای آن استفاده کردخورشيدی  سلولهایو  هوشمند مصالحاین  از ميالدی

 .است شده برگها سلولهای خورشيدی نصب این از یک هر روی بر .است شده دهپوشي قرار دارد، الکترونيکی مصنوعی برگهای از انبوهی آن بر روی که

 هدایت ها LEDپردازشگر به سوی  یک توسط شب در و شده مخزن ذخيره یک در ،شود می توليد سلولها این روز توسط طول در که الکتریکی انرژی

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

 .  شود می تامين خورشيد

  

   
                                            (,002Ritter )هتل هبیتات، اسپانیا :   شكل    

 :استفاده از مصالح هوشمند تولید کننده الكتریسیته -  - -4-3-4

این  .خانه ها بکار رود هشگران دانشگاه کاليفرنيا موفق به توليد سلولهای خورشيدی شدند که شفافند و می توانند به عنوان شيشه پنجره درپژو

 قابليت توليد الکتریسيته هم داشته ،می کنند حفظ سلولهای خورشيدی می توانند در عين حال که کارکرد خود به عنوان شيشه خانه یا ساختمان را

درصد شفاف  11این سلولها به چشم انسان، تا نزدیک به .که عمدتاً پرتو فروسرخ است را جذب کند انرژی سلول خورشيدی پليمری می توانداین  .باشد

توليد  مالاین نتایج احت .ساخته شده است ،دارندرا فروسرخ به جریان الکتریکی  پالستيک فوتواکتيو که قابليت تبدیل پرتو رسند و از  به نظر می

هوشمند و وسائل فتوولتائيک داخلی  سلولهای خورشيدی پليمری کامالً شفاف به عنوان مؤلفه ای از دستگاه های الکترونيک قابل حمل، شيشه های

حجم باال و توانند در  انعطاف پذیر هستند و می این سلولهای خورشيدی از مواد شبه پالستيک ساخته شده، سبک و  .دنافزایش می ده را ساختمان
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ساختن این سلولها انجام شده بود اما نهایتاً این تالشها به ساخت سلولهایی با اندکی  پيش از این هم تالشهایی در زمينه مرئی. قيمت کم توليد شوند

 (.1999گرجی، )شفافيت منجر می شدند

 

 :مصالح هوشمند ذخیره کننده انرژی -3 - -4-3-4

. انرژی را چه به صورت نمایان و چه نهانی در خود ذخيره نمایند، مثالً به شکل نور، گرما، هيدروژن یا الکتریستهها قادرند  این مصالح و فرآورده

اما در این بين . باشند های مختلفی می بصورتپذیری نيز دارند؛ بنابراین این مصالح قادر به ذخيره انرژی  قابل ذکر است که این مصالح قابليت برگشت

سازد که انرژی را بصورت  اند این مصالح نوعی ویژگی ذاتی دارند که آنها را قادر می بيشتر مورد توجه بوده( گرما)خيره کننده حرارت مصالح هوشمند ذ

این مصالح در معماری دارای کاربرد و . (Addington & Schodek,2115)بصورت انرژی نهانی در خود ذخيره کنند( معکوس گرما)گرما و یا سرما 

مشهور  PCM با نام اختصاری (Phase Changing Material) پرکاربردترین آنها که با عنوان مصالح تغيير حالت دهنده .جه بسيار هستندمورد تو

 توانند به عنوان واسطه تنظيم دما عمل کنند مثالً به عنوان عنصر واسطه ذخيره سرما شود که می هایی اطالق می است، به آن دسته از مصالح و فرآورده

بلوره )مایع به جامد بوسيله کریستاله شدن  حالت این ویژگی را دارند که وضعيت خود را از PCM مصا لح. یا گرمای نهانی تنظيمات دمای داخل اتاق

عکوس با تغيير که قبالً در درجه حرارت باالتر ذخيره کرده بودند، از خود آزاد کنند و در حالت م تغيير دهند و ميزان مشخصی از انرژی گرمایی( شدن

ذکر این نکته ضروری است که مصالحی با ظرفيت ذخيره . وضعيت از جامد به مایع در زمان ورود انرژی گرمایی ميزان حرارت یا دما را ثابت نگه دارند

 PCM ه مصالحاولين استفاده کنند(. ,2111Ritter)گيرند حرارتی باال یا اتالف حرارتی پایين در این دسته از مصالح هوشمند جای نمی

به دنبال آن یک  و های فضایی استفاده نمود ميالدی بود که از این مصالح با توجه به کاربردهای ویژه آن در پروژه 1311در سال  NASAسازمان

 (.,2112Myer) دادشرکت آلمانی در ساختمان به صورت پنل و دیگر اجزای پوشش ساختمان مورد استفاده قرار 

 

 
 PCM  ( 002Ritter,)مصالح  با شده سازی عایق های سوئیس، شیشه مسكونی، مجتمع جنوبی نمای:   شكل

 

در  را آن و نمود طراحی را شده پر نمک با هيدرات که حرارت کننده ذخيره و عایق ای شيشه یک سيستم از جدیدی طرح معمار در این پروژه،

خود  در سانتيگراد درجه 29 الی 21 دمای در گرما را بکار رفته است و PCMلح به به عنوان مصا نمک هيدرات. )نصب کرد مجموعه این جنوبی نمای

 (.کند می ذخيره
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 (,002Ritter ) جنوبی های پنجره خارجی و داخلی نمای: 4 و  3 شكل 

 

 اشعه در زمستان و شود می اندهبازگرد بيرون به منشوری توسط پانلهای خورشيد اشعه تابستان در که است این ترتيب به سيستم این کار طرز

این . شود می نيز PCMپانلهای  شدن گرم باعث فضای داخل، نمودن گرم بر عالوه و کرده عبور نما از سيستم است کمتری زاویه دارای که خورشيد

از  اتاق حرارت که زمانی .شود می ذخيره در سيستم نهانی گرمای صورت به حاصله گرمای و تبدیل کرده مایع به جامد حالت از را نمک هيدرات گرما

 اتاق در را خود شده ذخيره انرژی گرمایی و شده متبلور نمک هيدرات آنگاه ابری یا روزهای شب طول در مثالً ،آید می تر پایين سانتيگراد درجه 21

 است مشاهده قابل آن بصری از ظاهر ،حرارت کننده ذخيره سيستم این نبودن یا شارژ بودن وضعيت که است این سيستم این دیگر مزیت .کند می آزاد

 مات نيمه یا حالت شفاف نما اگر اما و ندارد حرارتی ذخيره یعنیه است، شارژ نشد نمک هيدرات بنابراین برسد نظر به مات نما که اگر ترتيب این به

 (.1999گرجی، )است پر آن حرارتی ذخيره و بوده نما شارژ در نمک هيدرات باشد داشته

 

 
 (,002Ritter ) زمستان و تابستان نمك، هیدرات عایق با پنجره از مقطع: 5 كل ش
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    شارژ غیر وضعیت در نما، های پنجره جزئیات: 2 شكل           شارژ وضعیت در نما، های پنجره جزئیات: 6 شكل

( 002Ritter,)                                                                    ( 002Ritter,)   

 

 (مبادله مواد درونی)مصالح هوشمند  -4-3-4-3

 فرایندهای با جامد یا گاز، مایع شکل به و مولکول فرم در را مواد توانند می باشند که می بازگشت قابل ترکيبات هوشمند با مصالحسوم، گروه 

 آب آب، بخار انواع گاز، برابر در گرفتن قرار با که است صورتی به این مصالح عملکرد .کنند آزاد اینکه یا و محصور خود شيميایی، در یا کیفيزی مختلف

 ذکر با خصوصيات مصالح این .دهند نشان واکنش خود حجم آنها به کردن اضافه یا و خود داخلی سطح به آنها با چسباندن آبدار، محلولهای حتی یا و

 می خود تميزه ب خود که هستند مصالحی و مواد آنها و معروفترین شوند استفاده داخلی ساختمانها یا و نمای خارجی در توانند می عمده طور به شده

 به. برند می بين از و کرده بی اثر را هوا در های موجود آالینده ساختمان سطوح روی گرفتن قرار با که هستند هایی الیه و ها پوشش همچنين .شوند

 :دهند نشان از خود را زیر های ویژگی و خصوصيات توانند می خاص خود درونی فرآیندهای انجام با متریالها این طور کلی

 معطر بوی ایجاد صدا، جاذب اطراف، آلودگی هوای بردن بين از داخل، فضای هوای کيفيت باال بردن نما، خود نمودن تميز نما، نمودن آب ضد -

  .ضاف در

 مصالح در استفاده مورد معدنی های فرآورده مهمترین از که باشد می (Bentonite)بنتونيت دسته این در آب ضد مصالح از ای نمونه -

 (.,2111Ritter) دهد می رانشان آب مولکول با تماس در متریال این رفتار نحوه شکل زیر .است ساختمانی

 

 
 (,002Ritter ) با مولكول آنحوه رفتار بنتونیت در تماس ب: 8 شكل

 

 خواص دارای ماده این .است (TiO2)تيتانيوم  اکسيد دی معروفند، شونده پاک خود به مصالح که هوشمند مصالح از دسته این در دیگر نمونه -

 واکنش و فعال ماده بشدت یک به خورشيد، نور بنفش ماورای اشعه معرض قرارگيری در هنگام به که طوری به است؛ فردی به های منحصر ویژگی و

 کثيفی و ها چسبيدن باکتری از تواند می بنفش، ماورای اشعه در مجاورت ماده این شدید شيميایی فعاليت و شدن پذیر واکنش .شود می تبدیل پذیر

 . پاک شوند و شسته دیوارها روی از آسانی به باران، یک با بارش ها آلودگی این تا شود می سبب و کند ها جلوگيری ساختمان و ها دیوار روی بر ها
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 (330 گالبچی،)دهعملكرد مصالح خود پاك شون: 3 شكل 

 

 این از که شود می سبب گوناگون، مناطق ها در پنجره و ها ساختمان ساختار در آن گسترده و استفاده شونده خودپاک مصالح انبوه و گسترده توليد

 به ها پنجره و دیوارها نمای تميز کردن به نيازی و برخوردارند درخشانی و پاکيزه بسيارتميز، سيمای و انم از که کنيم زندگی شهرهایی انيم در بتو پس

 به می توانند که باشد می طراحی شهری حيطه در مصالح این کاربرد مهمترین شونده از پاک خود مصالح ویژگی این .داشت ای نخواهد دوره طور

 مصالح در ماده این از استفاده ای نمونه زیر پروژه (.,211۰Atkins ) شایانی نمایند کمک آنها در هوا آلودگی کاهش و بزرگ شهرهای پاکيزگی

 .می باشد ساختمانی

 

               
 (,002Ritter ) ،(  TiOشونده پاك خود پوشش)اتریش  تجاری، -مسكونی به آپارتمان کلی دید: 0 شكل 

 

 : نتیجه گیری -5

 مباحث مهمترین از که داده است قرار مرحله بحرانی دررا  جهان انرژی وضعيت محيطی، زیست های و آسيب تجدیدناپذیر های انرژی رویه بی مصرف

 سایر تحول در آوری نانو فن کاربرد. بود خواهد آینده نسل برای محيط حفظ و برای بقا راهگشایی زمينه این در اندیشی چاره، بنابراین روست پيش قرن

 به ها تخصص سایر با آن تلفيق و نانو وریافن از گيری بهره با مختلف کشورهای امروزه. دارد مردم و آسایش سالمت بر سزایی به تاثير ها، آوری فن

 .کرد اشاره بيشتر عمر طول و تر پایين انرژی مصرف کمتر، نگه داری و توليد های هزینه کاهش به توان می جمله آن از که اند دستاوردهایی رسيده

اده و تغيير دمی توانند نسبت به محيط پيرامون خود واکنش نشان بسيار موثر بوده و در زمينه معماری و در راستای پایداری، مصالح هوشمند ستفاده از ا

پارتيشن های در مقابل گرما پاسخ می دهند یا با انتقال برق و تکنولوژی الکتروميک، ميزان شفافيت  ی کهشيشه های ترموکروميک لامثبرای  .نندک

به  دیدن آسيب صورت در و داشته نگاه تميز را که خود دیواری رنگنيز . لت کامال شفاف و روشن به حالت کامال مات و کدر تغيير داداشيشه ای از ح

 عوض رنگ دستور نند طبقتوا می مصالح هوشمند .دهد می هشدار خانه در الکتریکی اتصال گاز یا نشت هنگام به که دیواری یا و پردازد می تعمير خود

 با توليد مواد هوشمند، توانمندی ها و امکانات جدیدی در .دهند قرار ما اختيار را در آن شب در و پرداخته الکتریسيته توليد به روز در طول یا کنند

 زمينه دربنابراین  .ختمان ها شونداین مصالح می توانند سبب بهبود روش های طراحی و ساخت سا. اختيار مهندسان و طراحان قرار داده شده است

در ساختمان  را انرژی مصرفو  داده تأثير قرار تحت را انرژی توليد و سازی ذخيره کارآیی، ای قابل مالحظه طور به دنتوان می مصالح هوشمند انرژی،

پيش بينی اختمان های اقليمی با قابليت ماندگاری باال، برای طراحی س ،معماران بویژه از سویبا افزایش تقاضا و بهره وری از این مصالح، . دنورآ پایين

 .طی چند سال آینده، به نتيجه ای مطلوب که پاسخی به حل بحران های اخير هست، دست پيدا کنيم می شود
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