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 چكیده
 در است بااهمیت و ستردهگ خیلی مسئله یک شک بدون جهان سراسر در وساز ساخت

 علمی ها حوزه دیگر به نسبت حوزه این در محورانه وسعه های پژوهش راستا همین

 سراسر در باشد می زیادی واهمیت دارای کاربرد وساز ساخت بودن ساخت زیر بدلیل

 از هدفهای که میرود ابداعات این بکارگیری و جدید ابداعات سوی به وساز ساخت جهان

 زمان در و نیز ساز و ساخت روند در انرژی مصرف : میکنند دنبال را زیر قبیل موارد

 ،سرعت کند پیدا کاهش ساختمان را ی مرده وزن ، شود سازی بهینه برداری بهره

 کار ،ایمنی کند پیدا کاهش ... و و عملیاتی اجرای های ،هزینه رود باال ساز و ساخت

 استانداردهای تمامی گرفتن نظر در با کیفیت با یک ساختمان نهایت در ،و رود باال

 دستاورد های پژوهشگران و دانشمندان روز هر راستا همین در شود نظر ساخته مورد

 وساز ساخت به صنعت نوین های وروش مواد حوزهدر را جدیدی و گوناگون تحقیقاتی

 هگسترد صنعت این کردن سازی وهدفمند بهینه به که های پژوهش میکنند ارائه جهانی

 جهت وساز ساخت صنعت ومواد روشها ترین بررسی جدید مقاله این هدف میشود منجر

 ساخت صنعت در فعال مهندسان توسط ها دستاورد این وبیشتر وبکارگیری بهتر آشنایی

 . است صورت گرفته تحلیلی توصیفی ای، کتابخانه روش به پژوهش این. وساز میباشد

 

 مقدمه1
 پیشروی حال در بیشتر سرعت با اخیر سالهای در سانیان تمدن تکاملی سیر شک بی

 داده قرار توجه مورد پیش از بیش را بداعات ا بکارگیری و نوآوری همسئل ین وا است
 نیاز از ثر متا ین ا است کلیدی و گیر فرا ی مسله یک دنیا تمام در وساز ساخت است

 یک ها نیاز دیگر بین زا مسکن به نیاز است اصلی نیاز یک عنوان ب مسکن به انسان
 است حساس خیلی مقوله یک مسکن ساخت رو ین از هد مید نشان را خود بیشتر انسان

 ساخته نحوه ترین به به ید وبا میگذرد ان در انسان زندگی لحظات بیشترین که مسکنی
 از فردی ثیرات تا گذاشت هد خوا جامعه بر طبع وبه انسان بر زیادی ثیرات تا زیرا شود
 یک ساخت. جامعه بر و اجتماعی هنگی فر ثیرات تا و ..و وسالمت روانی ئل مسا قبیل

 ابنیه و ساختمان ایجاد مراحل و ها فعالیت مجموعه شامل ساختمانی های فعالیت مسکن
 تغییرات ، ... و ها محوطه ها، راه ها، اسکله صنعت آب، های بخش در مختلف های

 ,جلیلیان( شود می جزئی تغییرات و بنا تجدید ، بنا عمر و کارایی افزایش برای اساسی
 یا ) ۱۳۹۴ دوستی، پیر میرزاپور آرش و پور باوند محمد افراسیابی؛ پوریا سجاد؛



 و کیفیت با ومصالح مواد بکارگیری مستلزم مناسب شامل وساز ساخت پروژه اجرای
 رفتن باال باعث که مواردی است پروژه وساخت اجرا در نوین روشهای از استفاده

 با ها هزینه هش کا و سازه وزن هش کا انرژی، مصرف هش کا پروژه کل در بهروری
 بردن باال برای که داشت توجه نکته ین ا به ید با میشود زمان مدیرت گرفتن نظر در

 ها نواوری ین ا گیری بکار با که میباشد هش پژو و نوآوری به نیاز همواره بهروری
 صنعت ومواد روشها ترین جدید مقاله این رو ازین خورد هند خوا رقم شده اشاره موارد
 فعال مهندسان توسط ها دستاورد این وبکارگیری وبیشتر بهتر آشنایی جهت وساز ساخت

 روشهای این از تعدادی در ذیل در میدهد قرار بررسی مورد را وساز ساخت صنعت در
 . گرفت خواهند قرار بررسی مورد و شد خواهد داده شرح نوین مواد و وساز ساخت

 

 ای سازه های سیستم در نوین روشهای
 EFTE سیستم سبک کامپوزیتی های سازه 1-2

 شده اکستروژن های پروفیل توسط که بادی های بالشتک از است شده تشکیل سیستم این
 .شوند می داشته نگه وزن سبک ی سازه یک ی وسیله به و شود می مهار آلومینیومی،

 می باد هوا کم فشار با باد برابر در مقاومت تأمین و شدن عایق منظور به ها بالشتک این
 ی پوسته ی توسعه مسیر در را مانندی بی های فرصت ی، پوشانه سیستم این.شوند

 .کند می فراهم طراحان برای اقلیمی
 

   LSF فوالدی های سازه 2-2
 شهایتال صنعت این محققین و کارشناسان و متخصصین ها سازه سازی سبک درجهت

 از ی یک دارد ادامه همچنان که اند داده انجام اکنون گوناگون آزمایشات و بسیار
 از استفاده دارد میالدی 1581 از تاریخی سابقه که شده انجام تحقیقات دستاوردهای

 lightweight سبک فوالدی قاب اف اس ال به معروف CFS شده نورد سرد فوالد

steel frame های طرح ,آسان و سریع نصب ۱۳۹۴ عبدالعلی، ,رحمانی(باشد (می 
 سبك های سازه سیستم حرارت و رطوبت ,صوت عایق ,زلزله ضد ,پالن در متنوع

 نظیر دنیا پیشرفته کشورهای اغلب در كه است  مدرنی تکنولوژی , LSF فوالدي
 در بطوریکه است استفاده حال در گسترده بصورت ژاپن و استرالیا ,کانادا ,آمریکا

 .پذیرد می صورت روش این توسط ساز و ساخت عمده بخش تا آمریکا ایالتهای یبرخ
 سریع و سازی انبوه برای مناسب حلی راه عنوان به که است سال چندین تکنولوژی این

 ,سازه بخشهای در مطالعات .است گرفته قرار استفاده مورد کشورها این در سازی
 ,طراحی روشهای نمودن بومی به منجر مسیست این مکانیکی و برقی تاسیسات ,معماری
 1111 سبک اسکلت تولید ظرفیت با کارخانه این و گردید سیستم این نصب و ساخت

 در ایران در سیستم این کارخانجات اولین از یکی عنوان به روز در بنا زیر مربع متر
 یقاتتحق مرکز از فنی تاییدیه دارای ساختمانی سیستم این .شد اندازی راه 1858 سال

 به کشور در ساختمان نوین های تکنولوژی از یکی بعنوان و بوده مسکن و ساختمان
 فواصل در فوالدی مقاطع این قرارگیری .باشند مي است شده معرفی رسمی طور

 در را مناسبی سختی و مقاومت که نماید می ایجاد را باربری دیوارهای هم به نزدیک



 ساخت انواع در سیستم این باشند می دارا لرزه مینز و باد از ناشی جانبی بارهای برابر
 هتل و ها هتل ,طبقه دو تا اداري و مسكوني ساختمانهاي ,ویالها مانند سازها و

 می استفاده .... و تفریحی و اقامتی کمپهای ,رستورانها ,دانشگاهها و مدارس ,آپارتمانها
 می اجرا قابل روش این با ترکیبی سیستمهای توسط نیز طبقه 9 تا 8 ساختمانهای .شود

 ,رنگ ,آلمینیومی یا چوبی , PVC نمای ,نما آجر ,سنگ قبیل از نماها انواع باشند
 همانند نیز داخل از و است اجرا قابل دیوار این روی بر ... و سرامیک ,کاشی

 وجود گچی پانلهای روی بر ... و دیواری کاغذ ,رنگ اجرای امکان معمول دیوارهای
 بر گردد مي پر مناسب حرارتی و صوتی عایق با نیز دیوار درون فضای .داشت خواهد
 با ناسازگار معموال و صنعتی ظاهری که ساخته پیش ساختمانهای از بسیاری خالف

 و فضا لحاظ از روش این با شده ساخته ساختمانهای دارند مسکونی محیطهای فرهنگ
 .دارندن معمول ساختمانهای با تفاوتی خارجی و داخلی معماری

 

 دیوار ساخت در نوین روشهای انواع 8-
 استرامیت های پانل -1-8

 آتش و گرما برابر در مقاوم ، سبک ، محکم هستند هایی دیواره استرامیت های پانل
 قابلیت با و صوتی های آلودگی انتقال مانع سرمایی و گرمایی انرژی تبادل مانع ، سوزی
 استاندارد عرض به کاه از شده تولید است پانلی استرامیت ساختمانها در سریع نصب
 می تولید متر 8 تا دلخواه های طول در که میلیمتر 85 تا 81 قطر با و متر سانتی 121
 تر هر که طوری به ، داشته قرار ساختمانی سبک محصوالت زمره در استرامیت گردد
 پوشش جهت ادهاستف قابل استرامیت پانلهای دارند وزن گرم کیلو 21 تا 15 بین آن مربع
 استفاده باشند می انبارها و ها سالن جمله از ها ساختمان انواع کف حتی و دیواره ، سقف

 باعث نصب سرعت و باال مقاومت ، استحکام ، زیبایی بر عالوه استرامیت های پانل از
 صورت در سنتی مصالح شود می ساختمان ی هزینه در ای مالحظه قابل جویی صرفه
 و زنند می کمتری آسیب محیط به شده فرآوری مصالح با قیاس در ختنری دور و تخریب

 محسوب مصالح این,جز نیز استرامیت پانل.شوند می محیط از جزئی کوتاهی مدت در
 به دادن خشک حرارت و دادن قرار فشار تحت مستلزم پانل این تولید .میگردد

 بچسباند هم به را ها آن کرده تراوش عصاره صورت به آن از طبیعی چسب تا است کاه
 و سبک استرامیت پانل های ویژگی دیگر از .ساخت محکم قطعاتی توان می عمل این با

 می یافت پایدار درمصالح ویژگیها این .است حرارت و دما تغییر مقابل در بودن عایق
 .بازیافت قابل که شود

 
 تونلی قالب سازی ساختمان سیستم 2-8
 با های ساختمان اجرای برای استفاده مورد های روش از یکی تونلی، به موسوم سیستم
 سلولی و زمان هم اجرای دلیل به تونلی نام .است بتنی سقف و باربر دیوار سیستم

 هم صورت به مسلح بتن های سقف و دیوارها تونلی، درسیستم .هاست سقف و دیوارها
 سرعت بردن البا ضمن روش این .شوند می ریزی بتن و بندی قالب آرماتوربندی، زمان

 یکپارچگی لحاظ به را سازه مجموعه ای لرزه رفتار و سازهای عملکرد اجرا، کیفیت و



 لحاظ به تونلی درسیستم.بخشد می بهبود چشمگیری نحو به ها آن اتصاالت و اعضاء
 که بوده گسترده صورت به لنگرها و نیروها انتقال ماهیت دیوار، به دال مستقیم اتصال

 تخریب اصلی دالیل از یکی که را اتصاالت در تنش تمرکز از ناشی خطرات حالت این

 حذف دلیل به همچنین .است کرده برطرف را بوده اخیر های زلزله در بتنی های سازه
 ضعف نقاط از دیگر یکی ستون بجای باربر دیوارهای جایگزینی و سیستم این در ستون

 سیستم این در بزرگ های لهزلز در ستونها عرضی برش لحاظ به بتنی های ساختمان
 زیادی حدود تا سازهای، پالن در تقارن وجود دلیل به عالوه به.است گردیده برطرف

 این در باشد می زلزله در ها ساختمان تخریب عوامل از دیگر یکی که نیز پیچش مشکل
 بودن تیپ به توجه با سیستم، دراین فوق موارد بر افزون .است گردیده طرف بر سیستم

 تغییرات با طبقات در ساختمان سختی ای، سازه نپال
 نامه آیین در شده ذکر شرایط برای مناسبی کنندة تأمین نیز مورد این که بوده همراه کمی
 می ) 2511 نامه آیین جمله از ( زلزله برابر در ها ساختمان سازی مقاوم های

 بسیار دوام و یپایای تر مهم همه از و برداری بهره برای مفید فضای باشدازدیاد
 مرتضی، ,نژاد حسن( .است روش این مهم ویژگیهای جمله ( از ساختمان زیادسازه

۱۳۹۴ 
 

 یونوپانل 8-8
 طرف دو که است بعدی سه استایرن پلی پانلهای از مرکب ای سازه سیستمی پانل یونو

 که ساختارهایی برای آن از میتوان و است شده پوشانده بتن پوسته و فوالدی شبکه با آن
 یک پانل یونو سیستم . کرد استفاده ساختمانها از بسیاری در میکنند تحمل را فشار و بار

 بتن و فوالد ترکیب از تؤما را خود ای سازه استحکام که میباشد باربر ساختمانی ساختار
 داخلی استایرن پلی الیه نقش و میکند عمل آرمه بتن قطعه یک بسان و آورد می بدست

 دیوارهای عنوان به میتوان آن واز . میباشد وصوت حرارت عایق و قالب عنوان ،به
 ،موانع استخرها ، حائل دیوارهای ، بتنی و قوالدی اسکلتهای در تیشن پار و بیرونی

 . کرد استفاده اداری و صنعتی ساختمانهای و صدا عبور
 

   ICF های پانل 4-8
 مواد ، ساخت فناوری های زمینه در برزگی تحوالت اخیردچار دهه در بتنی های سازه

 فراوان استقبال با که سیستمها از یکی .اند گردیده بندی قالب و طراحی ، دهنده تشکیل
 آنیستا سازی خانه سیستم در .باشد می عایق بتنی قالبهای ویا ICF آنیستا شد روبرو
 باربر قطعات تولید با و اند گردیده اجرا یکپارچه صورت به ساختمان اجزای تمامی

 جانبی بارهای برابر در مطلوبی مفاومت ، مرده و زنده بارهای تحمل بر عالوه ای ازهس
 .باشد می سبک و نسوز استایرن پلی فوم جنس از قالبهایی شامل سیستم این .دارند نیز

 و گرمایش در تواند می و بوده رطوبت و حرارت و صوت برابر در مناسبی عایق
 قبیل از ساختمان ملحقات و قطعات .کند فظح را انرژی درصد 58 حداقل سرمایش

 ساخته اجزای روی بر نصب قابل راحتی به رسانی برق های سیستم ، ها پنجره درها،
 سنگین آالت ماشین به نیاز بدون ، کارگاه محل در آسان و سریع ساخت . باشد می شده



 باشد می زیسا ساختمان سیستم نوع این مزایای از ماهر، نیمه کارگران کمک با حتی و
 و زلزله مانند جانبی نیروهای برابر در باال مقاومت قبیل از فوایدی سیستم این همچنین .
 به سیستم این . دارد ...و سهولت با حال عین در سریع وساخت آسان نقل و حمل ، باد

 موردش در که شد جالب موضوعش واسم همین برای نبود شده شناخته زیاد من نظر
 نظر از زیادی فواید چون همچنین ، بفرستم براتون و بیارم دست هب اطالعات بیشتر

 عملیات % 01 توان می سیستم این از استفاده با داشت ... وساخت محیطی و اقتصادی
 سایت به قطعات انتقال با و داد انجام کارخانه در را بتنی سازه یک اجرای به مربوط
 حذف سیستم این عمده مزیت .انیدرس انجام به سرعت به را ساخت عملیات ، اجرایی
 در % 91 حداقل میزان به آرمه بتن باربر دیوارهای آرماتوربندی و بندی قالب عملیات

 عباسی عبدالکریم و قنبری ( حسین سعید؛ ,عچرشی حسینی(است پروژه اجرای محل
 ۱۳۹۳ دزفولی،

 
 JK سیستم 8-8
 1954 سال در که است سازی ساختمان صنعت در انقالبی و جدید تکنولوژی یک

 که مطالعاتی با بعدها و شد متولد فرانسه کشور در Joseph Kiefer مهندس توسط
 روش یک عنوان به اکنون هم و کرده پیدا گسترش و تکمیل شد انجام سیستم این روی

 گیرد می قرار برداری بهره مورد المللی بین عرصه در مقاوم و سریع ساز و ساخت
 ، بافت این درون به سبک بتن تزریق با که است متشکل والدیف بافت از آوری فن این.

 همچنین . آورد می وجود به سازه نوع هر برای فردی به منحصر یکپارچگی و استحکام
 پروژه محل در کامل طور به JK سیستم دهنده تشکیل اجزای
 متشکل ای سازه نهایت در .شوند می نصب نظر مورد محل در نقشه طبق و شده تکمیل

 به ، کرده تحمل را جانبی و ثقلی بارهای دیوارها که شد خواهد ایجاد دال و دیوار زا
 دهند می نشان جهانی آزمایشات.بود نخواهد بتنی یا و فلزی اسکلت به نیازی دلیل همین
 طوفان ، سیل ، زلزله مقابل در باال، redundancy دلیل به تکنولوژی، این های سازه

 عمران و ساختمان مطالعات مرکز تأیید مورد جهات این زا و هستند مقاوم حریق و
 وزارت ، فرانسه آهن راه ملی شرکت ، فرانسه ساختمان فنون عالی مرکز ، فرانسه

 باشد می ایران مسکن و ساختمان تحقیقات مرکز همچنین و فرانسه تونل فنی تجهیزات
 انسانی نیروی به نیاز عدم ، بتن مصرف در جویی صرفه ، فوق های مزیت بر عالوه.

 و سیدمهدی ,یی هرا ز( پیچیده و سنگین تجهیزات به نیاز کاهش ، پرتعداد و متخصص
 ۱۳۹۴ قلیپورخلیلی، ( بهنام

 

 سقف ساخت در نوین روشهای 4-
 کوبیاکس 1-4
 سقف مشابه ویژگی با ای سازه سقف بر است مبنی Cobiax تکنولوژی طراحی اساس
 مرکزی بتن هسته که تفاوت » دوطرفه دال سقف « این با مرسوم دوطرفه دال بتنی های
 جنس( .گردد می جایگزین توخالی های گوی با ندارد ای سازه کاربرد که هایی محل در
 در ها گوی این که صورت بدین )باشد می پروپیلن پلی یا بازیافت اتیلن پلی ها گوی این



 های دال در اینکه به توجه با .گیرند می قرار پایین و باال میلگردی های مش حدفاصل
 بر سقف نوع این طراحی مشکل ندارد، وجود برشی نیروی تحمل مشکل دوطرفه بتنی

 فناوری در .باشد می دوطرفه دال عملکرد ایفای و میانی بتن از قسمتی حذف مبنای
Cobiax می حفظ همچنان دومحوره باربری خاصیت ای غیرسازه مرده بار حذف با 

 به دال تحتانی و فوقانی قسمت در مستحکم بتنی غشای گیری کلش با همچنین .گردد
 شبکه گیری شکل همراه
 دال میانی فضای سرتاسر در ها گوی قراردهی اثر در امتداد دو در داخلی های تیرچه

 دو در ای قفسه های شدمدول متصور دال این برای را مناسبی باربری توان می بتنی
 دو به که بوده ECO-LINE و SLIM-LINE نوع

 مدول .گردند می اجرا )ساخته پیش( صنعتی و سنتی بندی قالب با محل در اجرا صورت
 صورت این در که باشند می مناسب سایت محل به انتقال جهت ساخته پیش نیمه های

 خواهند دارا را اقتصادی جویی صرفه همچنین و ساز و ساخت سرعت قبیل از مزایایی
 گوی چیدمان نحوه .داراست را معماری طراحی گونه هر با انعطاف قابلیت کوبیاکس.بود

 .گردند می تعیین پروژه مقتضیات اساس بر بتنی دال شکل و اندازه خالی، تو های
 یا و کشیدگی پس قبیل از ساختمانی های تکنیک دیگر با همراه توان می را کوبیاکی

 مورداستفاده بتن جمیح وزن و نهایی مقاومت .داد قرار استفاده مورد مرکب های سازه
 مشابه تأسیسات اجرای به مربوط جزئیات .شود می مشخص پروژه شرایط با متناسب

 ایفای و میانی بتن از قسمتی حذف با کوبیاکس سقف در .باشد می سنتی های روش
 گوی حضور از ناشی های حفره حاوی بتنی دال یک که نحوی به طرفه دو دال عملکرد

 بتن الیه دو از کوبیاکس مسلح بتن مجوف های سقف آید، می بوجود توخالی کروی های
 جنس از شکل کروی های گوی با الیه دو این فاصل حد و پائین باالو در گسترده مسلح

 و تپه طال پور ولی علی مطیعی؛ ( بابک احد؛ ,محمدپور( شوند می ساخته پروپیلن پلی
 ۱۳۹۴ بگلو، حسن حمید

 
 مزایا

 سازی صنعتی .1
 اولیه مواد کارخانجات احداث برای زیاد گذاری یه هسرما ب ازنی عدم .2
 موجود های نیرو از استفاده امکان و متخصص خیلی کار نیروی به نیاز عدم 3.
 کشور نقاط قصی درا تولیدی کارخانجات احداث امکان .4
 کشور از خارج به وباستگی عدم .5
 کشور یساختمانی مل مقررات و مباحث با سازگاری .6
 یج را های یسستم با بت رقا امکان و تکنولوژی بودن اقتصادی .7
 ای وسازه معماری له مسآ با ارتباط در یسیستم پذیر انعطاف .8
 یزست محیط دوستدار تکنولوژی .9

 نوین ومصالح مواد 8-
 فپذیر انعطا سنگ 1-8



 براي ویژه روش یک ساس برا که ست السا یبر زفا ا زمینه پس با طبیعي سنگ تلفیق از محصولي
 هاي سنگ از بار نخستین

 سانتیمترا x 60 121 تقریبي بعاد ا در متر میلی 2 تا1 حدود نازك هاي ضخامت در ای الیه
 وزن با درنتیجه . ست شدها ستخراج

 طر هر مطلوب و بوده یسبک ا مقیاسه بل غیرقا طور به مترمربع هر در كیلوگرم 1.8 از کمتر
 .بود هد خوا حساختماني

 منهدسان براي ای تازه ،فصل ساختمان در ” تک هاي “ نوین مصالح دامنه به سنگ ین ا رودو
 در جدیدي بزار ا گشوده، پیشتاز
 انعطاف سنگ نرو ی ازا . گیرند یپشي هایخالقانه یده ا در خود رقیبان از تا قرارداد طراحان دست
 معماران، نخست انتخاب پذیر

 .بود هد خوا دور چندان نه ینده آ در ها تور دکورا و سازندگان
 بفت، درا زیادي تنوع طبیعي هاي سنگ یر سا همانند طبیعت دل از محصول ین ا مستقیم استخراج

 آورده پدید آن رنگ و نقش
 شماری بی تعداد آمدن هم نفرا آ حاصل و ادشته ها الیه یر زسا ا یز متما طرحي الیه هر یکه نحو به

 .ست رسنگا د گره و نقش
 یکپارچگي و کرده نفوذ تسنگ بف درا الس یبر نفا رزی پذیر انعطاف و چسبنده ماده تولید یند فرار د
 و یي نها محصول انعطاف و

 آن کاربرد و هستند پذیر وفرم پذیر انعطاف کامالا  سنگ هاي الیه . ید نما می تضمین را رطوبت ضد
 هاي ه ید ا ساختن عملي در

 ا دکو وسیع حوزه در و فته پیشر به طراح خالقیت مرز تا آن ربردکا حد . ست قالعادها یفو طراح
 و داخلي معماري رسیون،

 مبلمان و ها مجسمه برجسته، نقوش و ها بلو تا ها، یي روشنا تزییني، شیاي وا یل وسا از ساختمان؛
 بر حتیرا به و داد تطبیق ممکن رشکل ه با را آن توان می. بد یا می ادامه بنیه ا خارجي نماي تا

 با یا درز بدون و پیوسته صورت به ها، برآمدگی و تروفتگی یا گرد های ستون ها، گنبد انحناي روي

 وساز ساخت در نانو فناوري 8-2 کارکرد دلخواه کشي بند
 را سهم بیشترین راستا این در دارد، بسزایی نقش هم ساختمان صنایع در نانو فناوری
 که ساختمان صنعت در ذرات نانو کاربرد .کنند می ایفا وبتن شیشه فوالد، صنایع

 هستند، (TiO2) تیتانیوم اکسید دی و ) CNT) کربنی های نانولوله ها آن مهمترین
 بخش در و شده ها نمونه مکانیکی خواص افزایش باعث اصلی های سازه در "عموما
 کاری نازک

 ای ویژه اهمیت از نیز ها ساختمان وخارجی داخلی نمای در ها پوشش نانو کاربرد نیز
 کثیفی وجذب شده آب دفع باعث اینکه ضمن ساختمان ی ها پوشش نانو .برخورداراست

 نانو این .سازند می مقاوم UV اشعه مقابل در را ساختمان نمای رسانند، می حداقل به را
 مرمر، ، کاشی معمولی، سنگ سفال، آجر، سیمان، جمله؛ از سطوحی در ها پوشش
 تعمیر خود شده، تقویت بتن ساخت .روند می کار به وبتن فوالد شه،شی سرامیک، چوب،
 کننده وکنترل آتش برابر در مقاوم شونده، تمیز خود های شیشه شونده، تمیز خود و کننده

 ازعلم حاصل های رنگ از استفاده انرژی، درمصرف جویی صرفه نتیجه ودر انرژی
 هاوغیره بیمارستان مسکونی، اداری، یها ساختمان به ها باکتری نفوذ عدم باعث نانوکه

 شدن کثیف قابل غیر ماهیتی و باکتری از عاری محیطی طوالنی، آنهاعمری وبه شده
 ساختمان صنعت در نانو فناوری مهم کاربردهای دیگر از نیز بخشند می وفرسودگی



 داخلی درسطوح ساختمان های پوشش نانو ساختمانی های وپوشش نانو فناوری . است
 فوالدی، چوبی، پالستیکی، ای، شیشه سطوح :ازجمله ها ساختمان جیوخار

 سطوح دراین .شوند می استفاده ...و بتنی و سرامیکی،سیمانی کاشی، سنگی،آجری،
 برروی ها واکنش آبگریزهستند فوق یا و آبدوست فوق "عموما که )هوشمند سطوح(

 بوده باکتلایر آنتی مانساخت ها نانوپوشش که است ذکر به الزم .گیرد می صورت سطح
 صادقی، ارژنگ ( دکتر و رحیم ,زاده هاشم ( ضررهستند بی انسان سالمتی وبرای
۱۳۹۳ 

 
 ساختمانی های کامپوزیت 8-8

 در جمعیت افزایش دلیل به زیرا .شوند می محسوب کامپوزیتی مواد ترین پرکاربرد از
 مواد از استفاده لی،فسی های سوخت و طبیعی منابع کاهش به رو روند و دنیا سراسر

 مواد این جمله از ها کامپوزیت که رسد می نظر به الزم مختلف مصارف در مصنوعی
 از استفاده کامپوزیتی، مواد شاخص های کاربرد از دیگر عبارت به .شوند می محسوب

 مصارف در چوب و آهن برای مناسبی جایگزین که بوده ساختمان صنعت در ها آن
 کامپوزیت کاربری کم، بسیار وزن و باال بسیار مقاومت کل طور هب .باشد می ساختمانی

 ساختمانی های سازه اصوال .است کرده ساده را ها
 جمله از مختلف دالیل به برداری بهره یا اجرا هنگام در آرمه بتن های سازه مخصوصاا 

 می تضعیف مکانیکی یا محیطی مختلف عوامل اثر تحت زیاد، عمر یا اولیه ضعف
 و تعمیر بنابراین .است همراه مشکالتی با نیز ها سازه این تقویت سنتی روشهای .شوند

 تمام های سازه ساخت یا و کامپوزیتی مواد با ها سازه داخلی و خارجی تقویت
 باشد داشته شایانی کمک ساختمان کیفیت و عمر طول بر تواند می کامپوزیتی

 

 گیری نتیجه 0-
 سیستم ساز و ساخت صنعت در نوین های سیستم مورد در شده انجام مطالعات به باتوجه

 را اجرایی وسرعت میرساند حداقل به را سازه وزن که اف سی ای مانند ای سازه های
 بکارگیری حداقل ووزن کم هزینه اسان نصب با که سقف و ها دیوار ،انواع میبرد باال
 مورد ،در هستند مناسبی جایگاه دارای وساز ساخت صنعت سازی بهینه روند در انها

 در انقالب یک نانو تکنولوژی که داشت توجه مسئله این به باید نیز نوین ومصالح مواد
 مواد این از استفاده است صنعت این

 ساز ساختو صنعت سازی بهینه روند در و میبرد باال را مصالح وعمر ،ماندگاری کیفیت
 و ساخت در انرژی مصرف روند در تکنولوژی این بکارگیری با نتیجه در است مفید
 کاهش را ساختمان ی مرده وزن ، شود سازی بهینه برداری بهره زمان در نیز و ساز
 ... و عملیاتی و اجرای های ،هزینه میرود باال ساز و ساخت ،سرعت کند پیدا

 گرفتن نظر در با کیفیت با ساختمان یک نهایت در ،و رود باال کار ،ایمنی کند پیدا کاهش
 .میشود ساخته نظر مورد انداردهایاست تمامی
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 سبک فوالدی قاب های سازه یب معا و یا مزا بررسی ، ۱۳۹۴ عبدالعلی، ,رحمانی 1-
LSF ، راه، سازه، ملی یش هما 

 چالوس، واحد اسالمی آزاد دانشگاه چالوس، ،معماری
http://www.civilica.com/Paper-CHALOOSCIVIL01-
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 روش به موسوسم پیوسته بتنی بهای قا سیستم معرفی ، ۱۳۹۴ مرتضی، ,نژاد حسن 2-
 یش هما نخستین تونلی، قالب

 ساری، واحد - سما ای حرفه و فنی آموزشکده ساری، ،ساخت مصالح و معماری
http://www.civilica.com/Paper-CACM01-CACM01_047.html 

 یسه مقا ، ۱۳۹۳ دزفولی، عباسی عبدالکریم و قنبری حسین سعید؛ ,عچرشی حسینی 8-
 های سازه ساخت مدیریتی

 های سازه و مصالح کنفرانس دومین سازه، پانل ساخت متداول های روش با پانل سوپر
 ،عمران مهندسی علم در نوین

-http://www.civilica.com/Paper پو، ه ر اندیش پندار شرکت شیراز،

MMSCES02-MMSCES02_034.html 

 و JK دیوار معرفی و بررسی ، ۱۳۹۴ قلیپورخلیلی، بهنام و سیدمهدی ,یی هرا ز 4-
 سازی صنعتی در آن نقش

 شرکت کرج، ،نوین های دستاورد و کاربردی عمران مهندسی ملی یش هما ساختمان،
 کویر، سازه
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 میرزاپور آرش و پور باوند محمد ابی؛افراسی پوریا سجاد؛ ,جلیلیان 8-
 توسعه راستای در بازیافتی مصالح با بتن ساخت ، ۱۳۹۴ دوستی، پیر

 عمران، مهندسی در نوین دستاوردهای المللی بین کنفرانس پایدار،
 ایده مدیران موسسه تهران، ،شهری مدیریت و زیست محیط معماری،

-http://www.civilica.com/Paper-CAECONF01 ویرا، پایتخت پرداز
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 بگلو، حسن حمید و تپه طال پور ولی علی مطیعی؛ بابک احد؛ ,محمدپور 0-
 چهارمین و المللی بین همایش اولین کوبیاکس، سقف سیستم ، ۱۳۹۴
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 در ساختار نانو مواد برد کا ، ۱۳۹۳ صادقی، ارژنگ دکتر و رحیم ,زاده هاشم 5-
 همین یازد ساختمان، صنعت
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