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ثورة حيث برزت تكنولوجيا حديثة تسمى ب ،مذهليشهد عصرنا الحالي طفرات علمية وتطور تكنولوجي  الملخص:

ي اطار ارة. وفالتي تعد قفزة تكنولوجية هائلة اثرت في جميع مجاالت الحياة وكذلك في مجال العم ،تكنولوجيالنانو 

طور ت( لتقليديةا عن بدالبرزت الحاجة الى تبني تكنولوجيا بديلة )في ليبيا مواكبة التطور العمراني المقبل إلعادة األعمار 

لوجي اء التكنون الذكوتدمج مفاهيم العمارة لتقديم بدائل لمواد بناء ذكية ومتجددة وقابلة للتدوير وتحقق التوازن ما بي

الناتج  وث البيئية التلوزياد للنضوب،واالستدامة البيئية في ظل استنزاف للطاقة والموارد الطبيعية لمواد البناء والقابلة 

لنانو عمارة او ،استخدامهاالبحث التعريف بالنانو تكنولوجي وأهمية  يتناول رشد للتكنولوجيا.من االستخدام غير الم

مة وذلك أ االستداحقق مبدبتقديم مواد بناء وأنظمة نانوية جديدة ومبتكرة وذكية وت العمارة،وتأثيراتها وإسهاماتها في مجال 

األنظمة لمواد ووكذلك دراسة تأثير تطبيق بعض هذه ا ،المستدامةمن خالل دمجها مع مكونات العمارة الذكية والعمارة 

 النانوية على الشكل المعماري والبيئة الداخلية والخارجية للمبني.  

طويرها م في تالبحث الى ان النانو تكنولوجي تعتبر ثورة العصر والمستقبل وتطبيقها في مجال العمارة يساه ويخلص

ن بين التواز جاءت عمارة النانو لتشكل حلقة الوصل ولتساعد في الوصول الى تحقيق حيث ،بيئيةفكرا وشكال وموائمة 

ء دة لألكساواد جديموتسد الفجوة التكنولوجية بينهما من خالل استحداث  ،المستدامةتكنولوجيا العمارة الذكية والعمارة 

يوصي  اكم الية.حصل على مباني ذات كفاءة عوبتطبيقها محليا ن ،للبيئةواإلنشاء تمتاز بخصائص ذكية ومستدامة صديقة 

مشاكل  لها في حلوتفعي البحث بتوجيه البحوث العلمية والتطبيقية الى علوم النانو تكنولوجي وإدراجها بالمناهج االكاديمية

 .ت الهندسيةالتصميما في لألنظمةمبتكرة كبدائل  القيميةقطاع البناء والتشييد محليا واالستفادة من تطبيقاتها في دراسات 

 

 (العمارة المستدامة الذكية،العمارة  النانو،عمارة  تكنولوجي، النانو) :المفتاحيةالكلمات 

 

 المقدمة:*  1.0

اتسم عصرنا الحالي بالطفرات العلمية المذهلة والتطور 

، حيث برزت تكنولوجيا حديثة  التكنولوجي المتسارع

تسمى بثورة النانو تكنولوجي او تكنولوجيا "الجزيئات 

"، التي تعد قفزة تكنولوجية هائلة اثرت  المتناهية الصغر

في جميع مجاالت الحياة وعلى الفكر االنساني وكذلك 

، وتطور علوم النانو تكنولوجي  على الفكر المعماري

جديدة ذات  وإنشائيةافرز اكتشاف مواد وأنظمة بنائية 

، ساهمت في ظهور عمارة  مميزات وخصائص فريدة

النانو التي مكنت من انشاء صروح معمارية معاصرة 

بيئي والتكنولوجيا الذكية من خالل دمج التصميم ال

 باستخدام مواد وأنظمة النانو تكنولوجي.

  :* أهمية البحث 2.0

يسعى البحث لتوضيح مدى اهمية استخدام تكنولوجيا 

من خالل تطبيقها لتحقيق  والتي تسعىالنانو الذكية 

ات مفهوم االستدامة باعتبارها تعد واحدة من أهم التطور

 العلمية والتي لها أثر كبير على مجال العمارة. 

 :* هدف البحث 3.0

يهدف البحث الى التعريف بتقنية النانو وإسهاماتها في 

بتقديم مواد بناء وأنظمة جديدة ومبتكرة  العمارة،مجال 
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والدعوة لتطبيقها محليا  االستدامة،حقق مبدأ وذكية وت

للحصول على مباني ذات كفاءة عالية بيئياً ووظيفياً 

 وجمالياً.

 :* مشكلة البحث 4.0

ة( )بدال عن التقليديالحاجة الى تبني تكنولوجيا بديلة 

مواكبة التطور  إطارتطور وتدمج مفاهيم العمارة في 

 لمواد لتقديم بدائلليبيا عمار االعمراني المقبل في اعادة 

ن بي بناء ذكية ومتجددة وقابلة للتدوير وتحقق التوازن ما

ف الذكاء التكنولوجي واالستدامة البيئية في ظل استنزا

 ،ضوبللنللطاقة والموارد الطبيعية لمواد البناء والقابلة 

شد وزيادة التلوث البيئي الناتج من االستخدام غير المر

 للتكنولوجيا.

  :منهجية البحث * 5.0

 شمليالمنهج االستقرائي )االستنباطي( واتبع في البحث 

التعريف بتقنية النانو ومواد النانو وعمارة النانو 

وكذلك على  الشكل المعماريالفكر و وتأثيرها على

رة والعمارة الذكية والعما ،والخارجيةالبيئة الداخلية 

  المستدامة وعالقتهما بعمارة النانو.

 الدراسة البحثية:*  6.0

ية تتناول هذه الورقة البحث والتعريف بمفهوم ونشأة تقن

النانو تكنولوجي وأهمية تطبيقها في مجال العمارة 

وكذلك دراسة تأثير تطبيق بعض هذه المواد  ،واإلنشاء

ة خليواألنظمة النانوية على الشكل المعماري والبيئة الدا

 والخارجية للمبني. 

 Nano)) :النانو* تعريف  6.1

 نانوسمشتق من الكلمة االغريقية  "نانو" مصطلح

(Nanos) وتعني القزم(Dwarf) ،  وتعرف على أنها

وحدة قياس مترية دقيقة ومتناهية الصغر وتعادل واحدا 

من ألف مليون من المتر أي ما يعادل عشرة أضعاف 

وحدة القياس الذري المعروفة باألنجستروم وهي ال ترى 

، وتستخدم هذه الوحدة للتعبير  المجير إلكترونيإال تحت 

ومقاييس ذرات وجزيئات المواد  عن أبعاد أقطار

 البكتريا والجسيمات المجهرية مثل المركبة

 ]1[والفيروسات. 

 ( :(Nanoscience* مفهوم علم النانو 6.2

هو علم يهتم بالتعامل مع المواد في مستواها الذري 

 ويهتم أيضانانومتر،  100والجزيئي بمقياس ال يتعدى 

 ]1[باكتشاف ودراسة الخصائص المميزة لمواد النانو. 

 :تكنولوجيالنانو  مفهوم * 6.3

 (Nanotechnology)                          

تقنية النانو تشمل األبحاث والتطورات التقنية على 

-1المستويات الذرية والجزيئية في مجال طولي حوالي 

 لتوفير فهم أساسي للظواهر والمواد على ،نانومتر 100

مقياس النانو وهي التي تصنع وتستخدم تركيبات لديها 

 ]1[ .خصائص فريدة نظرا لصغر حجمها

  تكنولوجي:* نشأة النانو  6.4

 ،النانوال يمكن تحديد عصر أو حقبة معينة لظهور تقنية 

كما أنه ليس من المعروف بداية استخدام اإلنسان للمادة 

، لكن ذكر مفهوم تقنية النانو ألول  ذات الحجم النانوي

م عندما أجرى الفيزيائي جيمس 1876مرة في عام 

تجربة ذهنية  (James Clerk  Maxwell) ماكسويل

  (Maxwell's Demon) "عفريت ماكسويل"باسم 

ولدت فكرة التحكم في تحريك الذرات والجزئيات. وتاله 

حيث قال "بأن  1959العالم ريتشارد فيمان في عام 

المادة عند مستويات النانو وبعدد قليل من الذرات 

تتصرف بشكل مختلف عن حالتها عندما تكون بالحجم 

 ية النانوظهر مسمى تقن 1974في عام  ،المحسوس

Nanotechnology))  عبر تعريف العالم الياباني

"إن  حيث قال (Norio Taniguchi) نوريو تانيغوشي

تقنية النانو ترتكز على عمليات فصل واندماج وإعادة 

". تتالت  تشكيل المواد بواسطة ذرة واحدة أو جزيء

االهتمام بأبحاث تقنية النانو كما  االكتشافات و زاد

اكتشفت أجهزة جديدة ساعدت في تطور انتشار تقنية 

عام النانو ودخولها في كافة مجاالت الحياة. وفي 

أعلنت الواليات المتحدة األمريكية مبادرة تقنية  م2000
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جعلت تقنية النانو تقنية  ، والتي(NNI)النانو الوطنية 

تم معرفة أسرار  2003 استراتيجية وطنية. وفي عام

 ]1[هذه التقنية والتحكم بعالم المواد النانونية. 

 :دراسة الذرات والتحكم فيها ية* كيف 6.5

عن طريق توفر التقنيات الحديثة أصبح من السهل 

 ]2[وهي:  دراسة المواد على مستوى الذرات والتحكم بها

 مجهر المسح النفقي :أولً 

م على يد العالمان جيرد بينيج و 1986عام  اخترع

 Gerd Binig and Heinrichهينريش روثر )

Rohrer،)  واستطاعا بهذا االختراع تقديم خدمة للعلماء

 من رؤية الذرات والتحكم بها فيما يخدم علم النانو.

  مجهر الطاقة الذرية :ثانيًا

طوره جيرد بينيج مع كالفن كوات وكريستوفر جيربر 

(Calvin Quate and Christoph Gerber )

وظيفة هذا المجهر هو جمع معلومات عن سطح المادة و

 عن طريق تحسسها بمجس ميكانيكي.

 ً   المجهر اإللكتروني :ثالثا

العالمان األلمانيان إيرنيست روسكا وماكس نول  قدم

(Ernst Ruska and Max Knoll)  المجهر

 المجهروهذا م. 1930اإللكتروني ألول مرة في عام 

تكبير األشياء حتى مليون مرة عن طريق إسقاط  يستطيع

ير مقارنة بتكب ،المرادةشعاع إلكتروني على سطح المادة 

 مرة فقط في المجهر الضوئي العادي. 1500

 Nanomaterial)) النانوية: * المواد 6.6

 اجهاإنت يمكن التي المتقدمة المواد من المتميزة الفئة هي

 ليةالداخ حبيباتها أو أبعاد أبعادها مقاييس تتراوح بحيث

 غير أو عضوية مواد تكون وقد ،نانومتر 100- 1بين 

 سلوكا المواد تلك تسلك ،مصنّعة او طبيعية عضوية

   .التقليدية للمواد مغايرا

 ]3[ :النانوية المواد * خواص 6.6.1

 النانو جسيمات تميز التي الخصائص من الكثير هناك

 :هما لسببين وذلك

 انويةالن المواد :السطحية للمساحة النسبية الزيادة .أ

 في المواد بنفس عندما تقارن أكبر سطح مساحة لها

ً  أكثر المواد يجعل وهذا ،األكبر الحيز  نشاطا

 ً    الكهربائية خواصها أو في قوتها ويؤثر كيماويا

 .محفزة كمواد تستخدم النانو مواد فأصبحت

 تتصرفا في التحكم في تبدأ وهي :الكمية التأثيرات .ب

 عتخض تعد لم ألن هذه المواد ،النانو حيز في المادة

 رةالصغي ألبعادها نظرا الكالسيكية الفيزياء لقوانين

 تخضع فإنها لذا الذرية من األبعاد تقترب التي

 .خواصها على ينعكس والذي الكم فيزياء لقوانين

 والصالبة والشفافية اللون تغير على منها القدرة

 .والعزل التوصيل على الكبيرة والقدرة الكبيرة

 ]4[ :نولوجيتك* الفوائد البيئية للنانو  6.7

  التلوث: ومعالجة في كشف ( استخدام تقنية النانو1

تي ال يمكن للمواد النانوية ان تحل محل الموارد التقليدية

او التي تتطلب مواد خام اكثر او طاقة اكثر إلنتاجها 

تعرف كمواد مضرة بالبيئة حيث ان تكنولوجيا النانو 

الحديثة تساهم في حماية البيئة وتحسين الكشف عن 

التلوث ومعالجته من خالل اجهزة مراقبة نانوية تعمل 

على قياس الملوثات ويسمح الكشف السريع باالستجابة 

السريعة وبالتالي تقليل الضرر وتخفيض تكاليف 

ثال تظهر المواد النانوية قدرات عجيبة م ، كما المعالجة

( التي 2TiOالجزيئات النانوية لثاني اكسيد التيتانيوم )

الجزيئات  بأكسدةتمتص الطاقة من الضؤ ومن ثم تقوم 

يز العضوية القريبة ويتم استغالل هذه الخاصية في التحف

،  الضوئي لصنع طالء يقوم بجذب وأكسدة الملوثات

طح تنظف نفسها بنفسها وكذلك تستغل لصنع اس

ة كالجدران والزجاج من بواسطة امكانية المواد النانوي

 االرتباط مع الملوثات ومن ثم يتم مسحها تماما. 

 ( تعمل تقنية النانو على توفير الطاقة والموارد من2

 خالل:

 وتخزينها، الطاقة،امكانية ان تغير من انتاج  -

ئيا وتحسن من واستهالكها عبر توفير بدائل سليمة بي
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كفاءة مصادر الطاقة الحالية وتقلل من انبعاثات غاز 

 ثاني اكسيد الكربون.

اج امكانية توفير الموارد فهي توفر في مراحل االنت -

 رةبيئية كبيفرصا لتقليل استعمال المواد التي لها بصمة 

عبر استبدالها بمواد اخرى لها تأثير اقل مما يعزز 

 خام.للمواد ال أكفأاستخدام 

 قابلية المواد النانوية للتدوير. -

  (Nanoarchitecture)النانو: * عمارة 6.8

 اوتأثيره العمارة مع النانو تقنية اندماج عن عبارة هي

 عم متفاعلة مباني المعمارية إلنتاج والطرق المواد على

من  العديد النانو تقنية وتقدم .المحيطة والبيئة اإلنسان

 تفكير طريقة تغير خالل من العمارة مجال في التطبيقات

 .المباني أشكال في المعماريين

 ]5[ :يلي ما عل البناء لمواد بالنسبة النانو عمارة وتعتمد

 شيةبأغ المطلية الطبيعية المواد هي :الطبيعية المواد .أ

 أن دون ولونها الطبيعي شكلها على للحفاظ النانو

 .المحيطة الجوية بالعوامل يتأثر

 التي االصطناعية األسطح هي :المصطنعة المواد .ب

 المعامل صنعها في يتم ،الطبيعية المواد تشبه

 مواصفاتها تحسين ويتم المطلوبة وبالمواصفات

 .النانو بتقنية

 المعامل في تصنع أسطح هي :التفاعلية النانو أسطح ج. 

 و النان جزيئات مع المواد الطبيعية دمج على تعتمد     

 :العمارة في تكنولوجي النانو * أهمية 6.8.1

 واسعة حريات أعطت العمارة مع النانو تقنية دمج

ً  وفتحت  للتجديد الذين يسعون المعماريين أمام بابا

 طريقتين خالل من المعمارية المشاكل على والتغلب

 :هما رئيسيتين

 النانوية دالموا (بالمعماري الخاصة المواد تصميم 

( 

 يدخلوا أن على المعماريين قدرة الى يشير مصطلح وهو

كمية  توفر التي بشكل المواد ويتحكموا الجزيئات الى

 على والسيطرة معها للتعامل البناء مواد من هائلة

 إمكانية إلى باإلضافة ، نانوية مواد خصائصها إلنتاج

 الجدارن الخارجية مع الحامل المبنى هيكل دمج

 المعماريين قرارات على يؤثر الذي األمر والداخلية

ً  ، وخياراتهم التصميمية ً  يعطي وأيضا  جديدة آفاقا

 ]5[مستحيال.  كان ما كل تحقيق في للمنفذين

 النانو وأدوات أجهزة: 

 نانو أجهزة المعمارية الهندسة في النانو تقنية توفر

 عناصر من ال يتجزأ جزءاً  تكون أن يمكن التي جديدة

 لديها واجهة ليكون المبنى تحويل على وتعمل ،المبنى

 على وإخراج المعطيات المحيطة البيئة إمكانية استشعار

 والظروف المساحات الداخلية بين ( تستجيبسواء حد

 ،الحية المنظومات محاكاة إلى باإلضافة ،) الخارجية

 .اإلنسان حواس مع أفضل بشكل تتفاعل تصاميم فتنتج

 النتاج على تكنولوجي النانو * تأثير 6.8.2

 ]5[ :المعماري

 :العمارة هما على رئيسين باتجاهين وكان التأثير

  المعماري  الفكر تغير :األول التجاه 

 سيعتمد التي البناء مواد يختار المعماري أصبح حيث

 .فكرته ومخططاته في وضع بدئه قبل تصميمه في عليها

 مع المعماري تعاون الضروري من أصبح كما

 ملع مما ،التصميمية فكرته تخدم مواد اإلنشائيين إلنتاج

 .تواجه الفكر المعماري التي العوائق ازالة على

  جديدة  معمارية أشكال ظهور :الثاني التجاه

 أشكاالً  أنتج الذي النانو تقنية تطبيقات خالل دمج من

 :وهي تحقيقها المستحيل من كان معمارية

 .شاهق ارتفاع وذات وحيوية مرنة معمارية أشكال - 

 غير وأ ،الذاتية بالديناميكية تتصف معمارية أشكال - 

 .بها يتحكم ذاتية

 من كال تحاكي مستقبلية بيولوجية معمارية أشكال - 

  .واإلنسان الطبيعة
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 (Sustainable :* العمارة المستدامة 6.9

Architecture) 

وهي عملية تصميم المباني بأسلوب يحترم البيئة مع  

االخذ في االعتبار تقليل استهالك الطاقة والمواد 

والموارد مع تقليل تأثيرات اإلنشاء واالستعمال على 

 البيئة مع تنظيم االنسجام مع الطبيعة.

  ]6[مبادئ العمارة المستدامة )الخضراء(:

 الطاقة على( الحفاظ 1

 مناخ( التكيف مع ال2

 ( التقليل من استخدام الموارد الجديدة3

 ( احترام الموقع4

 ( احترام العاملين والمستخدمين5

 ( التصميم الشامل 6

النانو  ظل في المستدامة * العمارة 6.9.1

 7[] :تكنولوجي

 جميع في النانو باالستدامة عمارة بربط العالم بدأ

 االستدامة تحقيق مبادئ ألهمية التصاميم والمشاريع

ً  النانو تقنية إن .للبشرية والكون  من جديداً  تفتح عالما

 نفسها تطوير وقادرة على كفاءة أكثر المواد المتقدمة

 ً  في جديدة أعطى إمكانيات مما المصمم لما يطلبه وفقا

 أداء كفاءة زيادة فتعمل على ،المستدام البناء مجال

 للمبنى والخارجية البيئة الداخلية من وتحسن المبنى

ً  استهالك وتوفر  البيئة من التلوث ازالة الطاقة وأيضا

 والعمارة النانو تقنية بين االندماج ويكون .الطبيعية

  :يلي ما خالل من المستدامة

 ةالمستخدم المستدامة النانوية البناء مواد تطبيقات .1

 .المعماري القطاع في

 اإلنشائية العناصر على النانو تقنية تأثير جوانب .2

 .بالمباني

 المباني منظومة مع المواد تكامل هذه جوانب .3

 .المستدامة

 

 ( يوضح العالقة بين تقنية النانو والعمارة1المخطط )

 ]7[ المستدامة

 Intelligent* العمارة الذكية: ) 6.10

Architecture) 

ات هي تلك العمارة التي تهدف إلى تقليل استهالك الطاق 

 مثلوالطبيعية وإلى استخدام المواد الطبيعية في البناء. 

هذه العمارة تحقق هدفين غاية في األهمية في وقت 

ة واحد فهي أوال تقلل الضغط على موارد الطاقة الطبيعي

ن مغير المتجددة كما أنها ثانيا تعزز االستخدام وتزيد 

 .فاءة استخدام المنظومة المعماريةك

 ]8[* خصائص المباني الذكية:  6.10.1

من خالل  وخارجه:المبنى يعرف ما يحدث بداخله  .1

انظمة آلية تمكنه من االستجابة للظروف 

والمتغيرات كتغير المناخ مثال ويخزن المعلومات 

 في الحاسب المركزي للمبنى.

ر لتوفي :وفاعليةالمبنى يقرر الطريقة األكثر كفاءة  .2

بيئة مناسبة ومريحة للمستخدمين بواسطة األنظمة 

 المؤتمتة وأنظمة االدارة ودعم القرار بالمبنى.

من خالل  ستخدمين:المالمبنى يستجيب الحتياجات  .3

انظمة االتصاالت المتقدمة التي تحقق سرعة 

االتصال بالعالم الخارجي باستخدام الحاسب االلي 

 . الخ.البصرية.األلياف وأشعة المايكروويف و

 * عناصر المبنى الذكي: 6.10.2

 المواد الذكية وخصائصها -1

 كية التي يتم ادارة المبنى من خاللهااألنظمة الذ -2
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كية التي تمثل حلقة ربط ما بين العالم األغلفة الذ -3

 الخارجي والفراغ الداخلي للمبنى

النانو  ظل في الذكية * العمارة 6.10.3

 ]7[ تكنولوجي:

 التي اءالذك فائقة التقنيات من العديد قدمت النانو تقنية إن

 نبي فالتنسيق ،الذكية واستجابة المباني كفاءة من تزيد

 وخامات المتقدمة اإلنشائية العناصر في النانو تقنيات

 بينو النانو بتقنية المحسنة المبنى وعناصر الذكية البناء

 المركزي التحكم وحدةنظم  في المعلومات تقنيات

 عناصر ووظائف إدارة في الحاسوبية المستخدمة

الذكي  األداء كفاءة زيادة تعمل على المبنى وخدمات

 من كذلك ويحسن الداخلية للمبنى البيئة من ويحسن

 ويكون .الطبيعية البيئة تجاه للمبنى الفعال األداء

 ام خالل من الذكية والعمارة النانو تقنية بين االندماج

 :يلي

 يف المستخدمة الذكية النانوية البناء مواد تطبيقات .1

 .المعماري القطاع

 اإلنشائية العناصر على النانو تقنية تأثير جوانب .2

 .بالمباني

 مع الذكية والتقنيات المواد تكامل هذه جوانب .3

 .الذكية المباني منظومة

 

 

     ( يوضح العالقة بين تقنية النانو2) المخطط

 ]7[ الذكيةوالعمارة 

 النانو تكنولوجي على تطبيقات * أثر 6.11

 ]7[ :العمارة

 بفترة والعشرين القرن الحادي بداية في العمارة مرت

 األشكال والتوجهات في والتغيرات من التجارب مثيرة

 في النانو وتكنولوجيا النانو مواد ادراج وأدى المعمارية

 المعماري التفكير الى تطوير والبناء التصميم عمليات

 .المعاصرة ومقاومة التحديات

 النانو تكنولوجي في تطبيقات * أثر 6.11.1

 :النشاءمواد 

 تحسين خواصها الى النانو بتقنية البناء مواد دمج أدى

 ،الوقتنفس  في مادة من أكثر إمكانيات واكسابها

 لكن سيتم البناء كيف يهتمون ال المصممون فأصبح

 حيث مادة من كل تناول سيتمم. وبالتصمي يهتمون

 .فوائدها وأهم المادة وتأثيرها على النانوية اإلضافات

 Concrete)) الخرسانة:*  6.11.1.1

ً  المواد أكثر من هي  تم ،العالم في واستخداماً  إنتاجا

 :هما إليها النانوية المواد من نوعين إضافة

 ادالمو منتجات أحد هي :سليكاوالنانو  الميكرو سليكا -أ

 .السليكون من الخام

 نةوالمتا القوة بزيادة :الخرسانة على تأثيرها يتمثل، 

 في الخرسانة طريقة استخدام في تغير الى أدى مما

 هقةوتم استخدامها في المباني الشا ،اإلنشائية النظم

 ) يدب -خليفة  برج )مثل  .باالرتفاع

 يعياً طب يتكون أكسيد هو :النانو التيتانيوم أكسيد ثاني -ب

 .التيتانيوم معدن من

 توتقنيا القوة بزيادة :الخرسانة على تأثيرها يتمثل 

 التي التحفيز الضوئي عملية وبفضل ،التشكيل

 ومضاداً  األسطح تلوث منع على قادرا تجعله

 في وتستخدم تنقية الهواء في ويساعد للبكتيريا

 (الملوثة المناطق في الواسعة الخارجية األسطح

 للمعماري م2003- إيطاليا اليوبيل في كنيسة مثل

 )ماير ريتشارد
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 1[] روما في اليوبيل ( كنيسة1 (الشكل

 Steel)) الفولذ:*  6.11.1.2

ً دوراً ها الفوالذ يلعب ،الثانية الصناعية الثورة منذ  في ما

 بليةقا الى يفتقر الفوالذ الوقت نفس في ولكن البناء مجال

 تم وقد ،الحاالت بعض في التآكل ومقاومة التشكيل

 :أهمها الفوالذ أداء نانوية لتحسين مواد إضافة

 النانوية والكالسيوم النحاس والمغنيسيوم جسيمات .أ

 الفوالذ ترابط جزيئات تحسين على تعمل التي

 مقاومته ورفع ،الهيدروجين هشاشة آثار من والحد

 .والحرارة للتآكل

 Nano-Fillersالنانوية:  المالئة المواد إضافة .ب

 الذللفو الفيزيائية والكيميائية الخواص من تزيد التي

 .انحنائه قوة من وتزيد

 للتآكل الفوالذ مقاومة في كثيرا اإلضافات تؤثر 

 ،الخرسانةفي  التسليح كمية تقليل وبالتالي ،وقوته

 .الكربون أكسيد ثاني انبعاثات من يقلل أنو كما

 وفي ومرنة حرة تصاميم إنشاء في يستخدم 

 كلفة أعمدة وتقليل وجود دون الواسعة الفراغات

  2009) -كازاخستان في أستانا استاد )مثل الصيانة

 

 ]9[ الوطني ناتاأس استاد( 2 (الشكل

 :(Wood)* الخشب  6.11.1.3

 هيكله في واللجنين الكربون من هيدرات الخشب يتكون

 األشعة مثل مختلفةعوامل  بفعل تدميره يمكن الذي

 والمواد والحشرات والفطريات البنفسجية فوق

 إضافة تم حيث الخشبي الهيكل متانة يقلل مما الكيميائية

 :أهمها الخشب أداء لتحسين نانوية مواد

 الخشب صالبة من يزيد :النانوي األلومنيوم أكسيد .أ

 .والخدش للتآكل ومقاومته

 مليع :النانوي التيتانيوم أكسيد وثاني الحديد أكسيد .ب

 البنفسجية األشعة فوق من الخشب حماية على

 تزيد بالتالي والطحالب والعفن الفطريات ومقاومة

 .الزمني عمره من

        الخشب صالبة زيادة على تعمل :السليكا نانو  .ت

 .نفاذية البخار وعدم الماء تسرب ومنع

 الهيكلي األداء تحسين كثيرا في اإلضافات تؤثر

واستدامته الزمني  عمره وزيادة ومقاومته للخشب

 بالمقاطع الخشب تشكيل سهولة الى باإلضافة

 .للتصميم واألشكال مطلوبة

 المرنة العضوية التصاميم في إنشائية كمادة يستخدم 

 .والمظالت الحر التشكيل ذات

 على الحصول في المبنى أداء على الخشب يؤثر 

 من مريحة والتقليل بيئة ذات داخلية فراغات

 التكلفة وتقليل الكربون أكسيد ثاني غاز انبعاثات

 الشمسية الملونة متروبول )مثل مظلة االقتصادية.

 م( 2011 - اسبانيا في

 

  ]01[ اسبانيا في متروبول مظلة( 3 (الشكل

 (Transparent :الشفافة * الخرسانة 6.11.1.4

Concrete) 

ً تعرف و بناء  مادة للضوء وهي الباعثة بالخرسانة أيضا

 الخرسانة مع البصرية األلياف دمج من مصنوعة جديدة

 الشمس ضوء هو استخدام منها الرئيسي والهدف

 .لإلنارة الطاقة استهالك من للحد للضوء كمصدر

 أو إنشائية ألغراض سواءً  العمارة في تستخدم 

 .الخارجي أو الداخلي الفراغ في جمالية
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 أكثر ءضو تعطي الشفافة للخرسانة النسبية الشفافية 

 ً ً  وانطباعا  الخرسانة سوف ووزن سمك بأن عاما

حيوية  شفافة واجهات تحقيق الى باإلضافة يختفي

 النهار طول على للزمن بالنسبة متغيرة وديناميكية

امتداداً  الليل تصبح في الخارجية الواجهات وشكل

  .صحيح والعكس الداخلي للفراغ

 الطاقة استهالك تقليل على الشفافة الخرسانة تعمل 

  - ألمانيا في النسيج أبحاث )مثل معهد ة.لإلنار

 م( 2012

 

  ]11[ معهد ابحاث النسيج( 4 (الشكل

 مواد في النانو تقنية تطبيقات أثر * 6.11.2

  ]7[: الكساء

 الهندسة عالم في كبيرا تغيراً  النانو تقنية أحدثت

 لىا في التفكير االبتدائية المراحل من بدءاً  المعمارية

 في خاصة اإلكساء لمواد النهائية وضع اللمسات

 على فقط تنعكس ال للمواد التي الصحيح االختيار

التفكير  منهجية على كبير بشكل تؤثر أنها بل التصميم

ً  المعماري  توفرها التي والكثيرة الجديدة للعروض وفقا

 .اإلكساء مواد مجال في النانو تقنية

 (Glass) :الزجاج*  6.11.2.1 

 شكال المباني يعطي الذي البناء مواد أهم من الزجاج

 المستخدمة الزجاج مساحات خالل من أكثر شفافية

 ةالمضاف النانوية المواد تعمل حيث .بشفافيتها والتحكم

 :وهي وتطبيقاتها خصائصها تغيير على الزجاج الى

 التيتانيوم أكسيد ثاني مع الزنك أكسيد يعمل  -أ

 على التيتانيومأكسيد  بثاني المطعمة والنيتروجين

 األشعة النعكاس مضاداً  الزجاج وتجعل المياه طرد

 .الشمسية

 اللون تغييرب VO2-based اإلضافات من تساهم -ب

 والحرارة.

-NiO و V2O5-basedمن  اإلضافات تعمل   -ت

based الكهربائية باألمواج اللون تغيير على. 

 التنظيف على النانوي التيتانيوم أكسيد ثاني يعمل -ث

  .الضوئي الذاتي

 :وهي الزجاج من مختلفة اً  أنواع أنتجت اإلضافات هذه

 (Self-Cleaning Glass:)التنظيف ذاتي الزجاج _أ

 على ويحتوي به األوساخ التصاق ضد معالج زجاج هو

 15 بسماكة النانوي التيتانيوم أكسيد ثاني من رقيقة طبقة

 عملية طريق عن األوساخ ازالة يتم حيث ميكرون

 الجهد يوفر مما المياه طريق عن أو الضوئي التحفيز

 .التنظيف عملية في والمال والوقت

 Solar) الشمس من الحماية زجاج _ب

Protection: Glass)  

 دةجدي وسيلة النانو لتقنيات المبتكرة الحلول أتاحت حيث

 :طريقتين هما خالل من المبنى مع الزجاج وتكامل لدمج

 Electchromatic :الكتركرومية  الطريقة (1

يدوي  كهربائي مفتاح فيها يستخدم يدوية وهذه الطريقة

أو  التعتيم من المطلوبة الدرجة إلى للوصول التحكم

 العملية وهذه الحاجة وفق القاتمة األزرق اللون درجات

 ،اً جد رقيقة طبقات ألنها قليلة كهربائية طاقة الى تحتاج

 .دقائق بضع في ذلك ويكون

 Photocromatic :الفوتوكرومية  الطريقة (2

الشمس  أشعة حرارة أن حيث التأثير ذاتية طريقة وهذه

ً  الشفافية أو التعتيم بعملية يقوم من هي  ا يسمحمم ،تلقائيا

 ويتحقق ،الحراري الحمل من كبير بشكل بالحد للنوافذ

  .النهار ضوء من القصوى واالستفادة الطبيعي التوازن

 

  ]21[ يميةلتع منشأة في فوتوكرومي زجاج( 5 (الشكل
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 UV) :البنفسجية فوق األشعة من الحماية زجاج _ت

Protection Glass) 

 اإلضاءة نفاذ وال الرؤية يعيق ال شفاف زجاج هو

 ،لإلنارة استهالك الطاقة تقليل الى يؤدي مما الطبيعية

 األشعة دخول من ويقلل اإلبهار يمنع الوقت نفس وفى

 نسبة تمثل التيالمرئية(  غير األشعة (البنفسجية فوق

درجة حرارة  من وترفع الشمسي اإلشعاع من كبيرة

 وهذا ضوئية فائدة دون التكييف أحمال وتزيد الفراغ

 إلى الشمسي الحراري الكسب تخفيض إلى يؤدي

ً  النصف   .تقريبا

 Multifunctional  الوظائف  متعدد زجاج وهناك

 مجموعة تنتجالتي  السطحية النانو أنسجة إلى يستند

ً  المخروطية الميزات من واسعة  يتمتع زجاج مثل معا

 ،لالنعكاس ومضاد الضباب الذاتي ويقاوم بالتنظيف

 ساتر كغالف أو المبنى من جزء في استخدامها ويمكن

 للتصميم. االستدامة من قدر أكبر تحقيق مع للمبنى

 الزجاجية باأللياف المسلحة * الخرسانة 6.11.2.2

:(Concrete Fiber Carbon) 

 ثةوالمستحد المركبة المواد أكثر من الخرسانة هذه تعتبر

 ً  ونوتتك الحديث والتصميم الداخلي البناء عالم في شيوعا

 ألياف من نانوية وإضافات والمياه والرمل اإلسمنت من

 إلى اإلضافة هذه وتؤدي القصيرة الكربون الزجاجية

 .والضغط الشد مقاومة زيادة

 والرطوبة بالماء تأثرها بعدم الخرسانة تتميز 

ً  وال تشتعل للحرارة، وعاكسة البحر، وأمالح  نهائيا

 التنظيف وسهلة الوزن وخفيفة للصوت وعازلة

 الفطريات، ونمو الحشرات لتكاثر قابلة وغير

 .مختلفة بصبغات تلوينها ويمكن

 ذات والبارامترية العضوية التصاميم في تفضلو 

 وذلك حرة انسيابية التيبتشك الواجهات المرنة

األشكال  إلنتاج والقولبة التصنيع سهولة بسبب

 المث. (المعقدة أو المنتظمة سواء الدقيقة والتفاصيل

 (.م 2013-في أذربيجان علييف رحيد مركز

  ]31[ علييف حيد مركز( 6 (الشكل 

 ETFE (Ethylene: مادة*  6.11.2.3

tetrafluoroethylene)  

 شفافة وسادة وهي البوليمر، فلورو الكيميائيون يسميها

 أو واحدة طبقة من أن تكون ويمكن ،بالهواء مضغوطة

 وتُحاط المبنى غالف تشكل ،طبقات ثالث أو طبقتين

 :هي خصائص بعدد تتمتع ،المعادن بإطار من

 األشعة من والحماية العالي الحراري العزل توفر  -أ

 قابل وغير بالتنظيف الذاتي وتتميز البنفسجية فوق

 لالحتراق.

 أكثر وهي الزجاج وزن عُشر من أقل هو وزنها  -ب

 .الهيكلي دعم النظام في يساعد مما منه وقوة مرونة

 لرفع وذلك المبنى لكامل خارجي كغالف تستخدم 

 تستخدم كما أضافية جمالية وإعطائه المبنى أداء

 للمبنى فائقة شفافية يوتعط .للمظالت كتغطية

 وشفافة النهار في شفافة غير فهي مختلفة بتشكيالت

 دمج خالل من ديناميكية الى في الليل باإلضافة

 وسائل الواجهات فتصبح معها LEDأضواء 

 للمعطيات بالنسبة متغيرة ديناميكية إعالمية

 لمريحة، وتقلي داخلية بيئة الى باإلضافة .المدخلة

ي فعدن  مثال ذلك مشروع (التشغيلية. التكاليف من

 م-2001إنكلترا

 

  ]41[ إنكلترا عدن في مشروع( 7 (الشكل

 :(Ceramic Tiles)السيراميك  بالط*  6.11.2.4

 طريق عن السيراميك معالجة في النانو تقنية استخدام

 للحصول النانو الشفافة وطالءات النانوية اإلضافات
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 ويتمتع السيراميك لبالط الوظائف متعدد سطح على

 ومقاومة والقوة المتانة كزيادة بالخصائص متعددة

 أو ذاتي التنظيف وسهولة المرنة التشكيل وقابلية الخدش

 .للبكتيريا ومضاد واألوساخ للمياه طارد التنظيف

 :حيث الشكل على السيراميك بالط أثر

 بشكل لالستخدام عالية جمالية إمكانيات أعطاه 

 مختلفة وبألوان وتشكيالت الواجهات في مفرط

 .منتظمة غير أو منتظمة أو معقدة انسيابية جذابة

  حسب واجهاتلل ساكنة غير ديناميكية وأعطاه 

 .الشمس أشعة وسقوط النظر زاوية

  وأعطاه  ً  .والتناغم والتناسق بالوحدة إحساسا

  فرق يوجد ال خارجية قشرة الى الواجهات تحويل 

 اإلنشاء طريقة بسبب والسقف الجدران بين فيها

 ]15[ * أنظمة دهانات النانو: 6.11.3

على الحد من تراكم  حيث تعمل أنظمة دهانات النانو 

والتصاق الغبار والملوثات على األسطح الخارجية 

 وكذلك العمل كمواد مضادة للرطوبة والحرارة ،للمباني

والتغير  ،البنفسجيةوالتأكسد والتشقق واألشعة فوق 

ت والتقليل من نسبة الترسبا درجات األلوانالمستمر في 

وبالتالي يتكيف المبنى مع الظروف  ،التكلساتأو 

 األمر الذي يطيل عمر المباني  المناخية المتغيرة

 ]15[ * مواد العزل بتقنية النانو: 6.11.4

مواد بتكنولوجيا النانو ذات عزل مائي وحراري  -

مادة عزل ، وهي «SurfaPore C»مثل مادة  ،كاملين

 يك مثل الخرسانة والسيرام مائي كامل لجميع مواد البناء

، وهي مادة «SurfaPore ThermoDry»مادة  -

تقوم بخفض درجة حرارة ومائي عزل حراري 

دون التأثير على لون الدهانات أو شكلها  ،الجدران

  من مياه األمطار وتسربات المياه. والحماية ،الظاهري

 البحث:* خالصة  7.0

بناء على دراسة البحث تعتبر النانو تكنولوجي ثورة 

العصر والمستقبل وتطبيقها في مجال العمارة يساهم في 

وكذلك يساعد في  ،تطويرها فكرا وشكال وموائمة بيئية

الوصول الى تحقيق التوازن بين تكنولوجيا العمارة 

ويسد الفجوة التكنولوجية  ،الذكية والعمارة المستدامة

بينهما من خالل استحداث مواد جديدة لألكساء واإلنشاء 

تمتاز بخصائص ذكية ومستدامة صديقة للبيئة. ونستنج 

تكنولوجي في مجال  اآلتي من استخدام تطبيقات النانو

 العمارة:

 ( من حيث عملية التصميم: 1

 مفاهيم الفكر المعماري في جذري تغير الى أدى 

 تجسيد من مكنه للمعماري جديداً  بعداً  وأضفى

 .كامل بشكل أفكاره

 إلى للوصول التصميمية العقبات بتجاوز ساهمت 

 األولى للوهلة تبدو تعبيرية تشكيالت معمارية

 .التنفيذ مستحيلة

 مرنة كتل تصميم في واسعة إمكانيات أتاحت 

 أو بشكل أفقي منتشرة التشكيل معقدة أو منتظمة

 .رأسي بشكل ممتدة

 ( من حيث الذكاء والستدامة:2

 استحداث وتحسين  النانو تكنولوجي في ساهمت

 واإلكساء البناء مواد من العديد وأداءخصائص 

  .والتشكيلية البيئية من كفاءتها ورفعت

 المستويات مع التفاعل مفهوم النانو عمارة عززت 

 الثابت غالف المباني فتحول الذكاء من المختلفة

 مع يتكيف ،ديناميكي ونظام متفاعل غالف الى

  .البناء والمستخدم احتياجات

 التلوث وإزالةتحسين  في النانو عمارة ساهمت 

 البيئة الداخلية تحسين على وساعدت البيئي

 على والقدرة الهواء تلوث مجال في والخارجية

 في التحكم على الواجهات وعملت وتنظيف معالجة

 .الشمس إدخال عملية

 مواد النانوية للتدوير.قابلية ال 

 التكلفة:( من حيث 3

 الصيانة ومصروفاتاالبتدائية  التكلفة تقليل 

 العمر الى زيادة باإلضافة ،والتشغيل واالستبدال

 .للمواد االفتراضي
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 :* التوصيات 8.0

 علوم  إلى والتطبيقية العلمية البحوث توجيه

من  متكاملة منظومة إليجاد النانو تكنولوجي

 الهندسية العلوم في تطبيقات النانو تكنولوجي

 والمدنية المعمارية تخصصاتها بمختلف

 .والبيئية

  تفعيل دور البحث العلمي في حل المشاكل التي

تواجه قطاع البناء والتشييد محليا باستخدام 

حيث تسهم في تطوير  ،النانوتكنولوجيا 

أساليب البناء من خالل ابتكار ونقل وتوطين 

 .لوجيا الحديثةالتكنو

 مجال في المتخصصين وعي زيادة أهمية 

 بالعمارة من النانو تطبيقات بإمكانات العمارة

 .والمحاضرات والندوات المؤتمرات خالل

 الدراسية المواد وتكثيفإلى ادراج  الدعوة 

 جامعاتنا مناهج في النانو بعمارة الخاصة

 من واالستفادة ،فيها العمارة المحلية وكليات

 المجال. هذا في العالمية التجارب

 النانو تكنولوجي وأنظمةمن مواد  االستفادة 

الذكية والمستدامة كبدائل مبتكرة في دراسات 

 للتصاميم والمشاريع الهندسية. هندسة القيمة

  ضرورة العمل على دراسة سلبيات ومحاذير

والتوعية بمخاطرها وكيفية  النانو تكنولوجي

 تفاديها او تقليل اثارها. 
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