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 ١ آینده تکنولوژي هاي نوین طراحی و ساخت و تجهیز بیمارستانهاي مصالح و 
  ٣سید بهشید حسینی،  ٢آیدا صادقی

 
 چکیده 

 توسعه در زمینه مصا لح،با  در طول دو دهه گذشته بسیار تغییر کرده است بیمارستان ها و مراکز

ا کارایی باالتر و صرفه اقتصادي ها و روش هاي ساخت ابداعی، حرکت به سوي ساختمان هایی ب فرآورده
ما در حال حاضر در آستانه نسل بعدي ساختمان ها . زیست امري ضروري می نماید  بهتر و سازگار با محیط

که کامال رفتار اکولوژیکی دارند و قادرند با بهره گیري  هستیم؛ ساختمان هایی با درجات متعددي از
مناسب، در برابر تغییرات مستقیم و غیر مستقیم  4لوژي جدیدهوشمندانه از مصالح سازگار و عملکرد تکنو

  .پیرامون خود واکنش نشان دهند و خود را با شرایط مناسب تطبیق دهند

ز جهت نی و مصالح جدید پذیرش تکنولوژي .ها باید براي همه در آینده مفید باشد توسعه بیمارستان
  .است ها در آینده توسعه بیمارستان از ضروریات ماربهبود کیفیت و ایمنی بیو   ها و مصرف انرژي هزینه

این . یدهاي آتی مراقبت سالمت فائق آ بر چالشبا طراحی مناسب  که  این مقاله در پی آن است :هدف
، هاي مالی محدودیت، مراقبتکیفیت بهبود و   ها و کاهش مصرف انرژي کاهش هزینهها عبارتند از  چالش

  زوژي روو تطبیق با تکنول نیروي کار

 و اي کتابخانه هاي یافته و مطالعات پایه بر و تحلیلی و توصیفی مقاله این تحقیق روش :روش پژوهش
ها، یک  ي حاضر از نظر هدف، کاربردي واز نظر گردآوري داده مقاله .است جدید و معتبر علمی هاي یافته

  .باشد تحقیق توصیفی می

هایی را ایجاد کرده که براي تامین انرژي خود به  هوشمند سازي و مصالح هوشمند ساختمان :نتایج
 .سیستم هاي خارجی وابسته نیستند و از نظر اقتصادي بسار مقرون به صرفه می باشند

استفاده از این مواد در صنعت ساختمان باعث شده است بناهایی با حداکثر کارایی انرژي، با سازه ي ایمن 
  .ي و تعمیر بناها نیز تسهیل گرددتر، عمر مفید بیشتر ساخته شده و نگهدار

تواند وجود داشته و تأثیرگذار باشد، طراحان مراکز درمانی  از آنجا که تنها یک عامل یا یک نیرو نمی 
هایی براي مراکز درمانی موفق و  طرح. هاي ممکن آماده کنند بایست خود را براي همه احتماالت و طرح می

  . تغییر احتمالی در آینده انعطاف پذیر و سازگار باشنداجرایی خواهند بود که در مقابل هر 
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  مقدمه 
اند، جوامع را  آالت صنعتی و گسترش تولیدات صنعتی که منجر به کاهش منابع انرژي شده با ورود ماشین

ه است که نه تنها ابزاري براي آسایش و رفاه بشري را به دنبال دارند هاي مدرن سوق داد به استفاده از سیستم
و پاسخ به  هوشمند هاي ساختمانی استفاده از سیستم. اند سازي منابع انرژي بلکه راهی براي حفظ و ذخیره

موقع نسبت به تغییرات در شرایط محیطی مانع از هدر رفتن انرژي و دوام و افزایش عمر بیشتر در 
بر  نتیجه معماري پایدار سعی در همراهی با طبیعت به جاي غلبه توسعه پایدار و در . شود ها می ساختمان

هاي فسیلی در نتیجه جلوگیري از تباهی منابع طبیعی  طبیعت و استفاده از انرژي تجدیدپذیر به جاي سوخت
ها براي  استفاده از مصالح هوشمند یکی از مهمترین پاسخ. و پرهیز از آلودگی محیط زیست را به همراه دارد

هدف اصلی این مقاله شناخت این دسته از مصالح هوشمند و . اط بین معماري و محیط زیست استارتب
 .هاي امروزي است کاربرد آنها در ساختمان

هاي جدید هماهنگ شده و براي  بایست به راحتی تغییر کنند تا با تکنولوژي هاي درمانی می ساختمان
 . ذیر باشندپذیرفتن تغییر در ارائه خدمات درمانی انعطاف پ

فناوري اطالعات استمرار . است از ضروریاتپذیرش تکنولوژي نیز جهت بهبود کیفیت و ایمنی بیمار، 
این تغییر به صورت یک سیستم مبتنی . کند میمراقبت را جهت مراقبت اجتماعی و مراقبت در منزل، حمایت 

ارزیابی مورد یف بیمارستان را مجددا خواهد شد تا ارائه کنندگان مراقبت و مدیران تعر موجببر فناوري، 
  ).1390تورانی، ( قرار دهند

تنها مطمئن هستیم که . دانیم چه تکنولوژي جدیدي در آینده در دسترس خواهد بود امروزه ما به یقین نمی
توانیم یقین داشته باشیم که  همچنین می. دهد تکنولوژي جدید عملکرد سودمندو نتایج درمانی را تغییر می

  . لوژي جدید بر مراکز درمانی و امکانات شان تأثیر خواهد گذاشتتکنو
در موفقیت مان در آینده . کنیم اینکه امروزه چگونه خود را آماده پذیرش این تردیدهاي اجتناب ناپذیر می

بایست بدون صرف هزینه زیاد براي تغییر شکل یافتن با تغییرات  مراکز درمانی آینده می. اهمیت بسیاري دارد
با ارزش را هدر ) هم(وقت و ) هم(رو به تکامل در تکنولوژي، هماهنگ شوند ؛ نوسازي پر هزینه نه تنها 

  . کند دهد، بلکه در روند مراقبت از بیماران نیز وقفه ایجاد می می
 

  مصالح هوشمند
به  مصالح هوشمند فرآورده هایی است که توانایی درك و پردازش رویدادهاي محیطی را داشته و نسبت

به بیان دیگر این مصالح قابلیت تغییرپذیري داشته و قادرند شکل، فرم، . آن واکنش مناسب نشان می دهند
در پاسخ به تأثیرات فیزیکی و یا شیمیایی محیط اطراف برگشت پذیر رنگ و انرژي درونی خود را به طرز 

 .)1388گرجی، حاج ابوطالبی، ( تغییر دهند
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و این به  نیز شناخته می شوند "تطبیق پذیر "و “انعطاف پذیر " الحمصالح هوشمند تحت عنوان مص
  (Ritter, 2007).ها در تنظیم نمودن خود با شرایط محیطی می باشد ویژگی خاص آن دلیل

طبقه بندي کنیم، گروه اول یعنی غیرهوشمند، نیمه هوشمند و هوشمند اگر مصالح را به سه گروه مصالح 
غییر پذیري را ندارند، نیمه هوشمندها تنها قادرند در پاسخ به تاثیرات محیطی مصالح غیر هوشمند ویژگی ت

شکل و فرم خود را براي یک بار یامدت زمان اندکی تغییر دهند اما در مصالح هوشمند این تغییرات 
 Addington& Schodek,2005).(تکرارپذیر و قابل برگشت خواهد بود

 . با توجه به شرایط محیطی استانطباق هوشمند ، ایجاد رستانبیما هدف از استفاده مصالح هوشمند در

 (Ritter, 2007).از جمله مهم ترین کاربردهاي مصالح هوشمند در صنعت ساختمان

 کنترل فعال سازه 

  تهویه مناسب 

  تولیدانرژي از طریق پوسته ساختمان است. 

 می باشد کاهش مصرف انرژي و مصالح ساختمان.  

صیات این مواد و تکنولوژي هاي هوشمند اعم از مولکول، ماده، کامپوزیت و یا منحصر بفرد ترین خصو
 .)1388گرجی، حاج ابوطالبی، (سیستم موارد زیر می باشند

 .است) همزمان با تاثیر محرك(به این معنا که پاسخ آنها به صورت بال درنگ : فوریت  •

 .را دارا هستند به این معنا که توانایی پاسخ به شرایط محلی: سازگاري  •

به این معنی که (به این معنا که این هوشمندي در درون این مواد است نه در بیرون آنها : خود انگیزي  •
 ).نیاز به یک برنامه کامپیوتري و سیستم هاي پیچیده کنترلگر و عملگر ندارند

 .استبه این معنا که پاسخ آنها مجزا و قابل پیشبینی ) : به گزینی(گزینش پذیري  •

 .این معنا که پاسخ داده شده با تحریک وارده در یک مکان قرار دارندبه : مستقیمی  •

متغیرهاي تاثیرگذار شیمیایی و فیزیکی که در زیر معرفی شده اند، محرك هایی هستند که مصالح 
 (Ritter, 2007).هوشمند در برابر آنها از خود عکس العمل نشان می دهند

  UVنور، اشعه  .1

 دما .2

 ارفش .3

 میدان الکتریکی .4
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 میدان مغناطیسی .5

  محیط شیمیایی .6

 (Ritter, 2007).طبقه بندي مصالح هوشمند

 مصالح هوشمند داراي قابلیت تغییرخواص درونی. 1

 مصالح هوشمند تغییر شکل دهنده •

 مصالح هوشمند تغییر رنگ دهنده •

 مصالح هوشمند تغییر پیوند دهنده •

 نرژيمصالح هوشمند داراي قابلیت مبادله ا. 2

 مصالح هوشمند ساطع کننده نور •

 مصالح هوشمند تولید کننده الکتریسیته •

 مصالح هوشمند ذخیره کننده انرژي •

  (Atkins, 2004).مصالح هوشمند داراي قابلیت تغییر ومبادله مواد درونی. 3

  

  قابلیت تغییر خواص :1مصالح هوشمند نوع 

ربردي در معماري را دارند، گروه مصالح هستند گروهی از مصالح هوشمند که بزرگترین حجم پتانسیل کا
شیمیایی، گرمایی،  (این مصالح دستخوش تغییر در خاصیت یا خصوصیات . که تغییر خاصیت می دهند

 .در جهت پاسخ به تغییرات شرایط محیطی اطراف خود می شوند ...) مکانیکی، الکتریکی، بصري و 

 فتو کرومیک. 1

 ترموکرومیک. 2

 میکالکترو کرو. 3

 کریستال مایع.4

 ذرات معلق. 5

 (Ritter, 2007). شیشه هاي خود تمیز شونده. 6

مواد فوتو کرومیک در اثر جذب انرژي تابشی، تغییر در ساختار شیمیایی شان ایجاد می شود و به 
 مواد فتوکرومیک انرژي تابشی را در ناحیه ماورا .ساختاري متفاوت با میزان جذب متفاوت تبدیل می شوند

مولکولهاي آن در  بنفش جذب می نمایند و با قرار گیري در برابر این اشعه، رنگ خود را تغییر می دهند
حالت غیر فعال بی رنگ هستند و وقتی در برابر فوتونهایی با طول موج متفاوت قرار می گیرند بصورت بر 
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کاربرد اصلی مواد فتوکرومیک . دندمولکول به حالت ولیه بر می گرUVانگیخته در آمده و با از بین رفتن منبع
  Addington& Schodek,2005).( .ها است بیمارستاندر عینک ها و ساخت شیشه پنجره برخی از 

کند بودن واکنش اما . از نمونه محصوالت دیگر فوتوکرومیک می توان به شیشه فوتوکرومیک اشاره کرد
ود شدن کاربرد آنها شده است؛ بطوري که فوتوکرومیک موجب محد و عدم کنترل درجه تیرگی شیشه هاي

ها در شیشه هاي کناره، جلو و  در خودرو ها تنها درپنجره هاي سقفی کاربرد گسترده یافته اند و کاربرد آن
 Addington& Schodek,2005).(پشت خودرو مناسب نمی باشد

بصورت تغییر رنگ حاصل می مواد ترمو کرومیک، گرما را کسب کرده و با تغییر فاز یا تغییر شیمیایی که 
در این میان، رنگ هاي ترموکرومیک در اثر تابش آفتاب به مرور زمان قابلیت  . شود واکنش نشان می دهد

  .بنابراین تنها در فضاهاي داخل می توانند کاربرد وسیعی داشته باشند. تغییر رنگ را از دست می دهند
تد به این صورت است که حرارت ورودي، ساختار مولکولی مکانیسمی که در مواد ترمو کرومیک اتفاق می اف

در نتیجه رنگ مصالح تغییر . ساختار مولکولی جدید قابلیت بازتاب متفاوتی خواهد داشت. را تغییر می دهد
 .)1388گرجی، حاج ابوطالبی، (می کند

+ 120تا  -30( درجه فارنهایت + 250تا  -25این مواد می توانند طوري تنظیم شوند که حرارت را از 
این رنگ ها براي سطوح فلزي،  .را درك کرده و نسبت به آن ها واکنش نشان دهند) درجه سانتی گراد 

 Addington& Schodek,2005).چوبی، پلالستیکی، و چرمی مناسب هستند

 ) کریستال مایع(فیلم ترموکرومیک

رنگ آبی داراي باالترین سطح  .اختالف در رنگ ها نشان دهنده ي سطوح دمایی متفاوت در فیلم است
مواد الکتروکرومیک بطور عام با عبور جریان   .دمایی و رنگ مشکی داراي پایین ترین سطح می باشد

این مواد از یک جزء تشکیل نشده و معموالً بصورت . الکتریکی، رنگشان بطور برگشت پذیر تغییر می کند
 .)1388گرجی، حاج ابوطالبی، (دچند الیه از مواد هستند که با یکدیگر کار می کنن

سطوح شیشه . الکتروکرومیک ها اولین تکنولوژي بودندکه مورد توجه سازندگان نما و شیشه قرار گرفتند
ایی که با الکتریسیته فعال می شوند در نماي ساختمان ها به سرعت و تنها طی یک دهه گسترش وسیعی 

 ,Ritter).ب می آیندیافتند و قابل رویت ترین نمونه کاربرد مصالح هوشمند در ساختمان ها به حسا
2007). 

هاي آن آرایش خاصی نسبت به یکدیگر  کریستال مایع موادي هستند که ظاهر مایع داشته اما مولکول
مواد کریستال . به همین دلیل خصوصیاتی شبیه به مایع و جامد داشته و آن را کریستال مایع می نامند. دارند

اعمال ولتاژ به مایع واقعی تبدیل می شوند و ذرات آن با  حساس اند و با الکتریسیتهمایع نسبت به جریان 
با حذف جریان . تغییر زاویه نور را عبور می دهند و از حالت مات به حالت شفاف تغییر خاصیت می دهند

  Addington& Schodek,2005) (الکتریکی، دوباره به حالت مات باز می گردند
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شیشه الکتروکرومیک، کریستال مایع و هر سه نوع کرومیک هایی که توسط الکتریسته فعال می شوند 
نده، نور است که پراکدر نوع متفاوت انتقال نیاز به محرك خارجی دارند و تفاوت اصلی آنها ذرات معلق 

 .)1388گرجی، حاج ابوطالبی، (جذب یا بازتاب می شود

  شیشه هاي خود تمیز شونده

این مواد بصورت الیه ایی نازك بر . می باشنددي اکسید تیتانیوم مهمترین دسته از مواد هوشمند، مواد 
تولیدات قابل توجه در حوزه معماري با استفاده از این مواد . روي تمامی سطوح قابل استفاده می باشد

 :عبارتند از

 اي سرامیکی با دي اکسید تیتانیوم؛ورقه ه •

 غشاها با دي اکسید تیتانیوم؛ •

  .)1388گرجی، حاج ابوطالبی، (جام هاي شیشه اي با دي اکسید تیتانیوم •

 

  قابلیت مبادله انرژي  :2مصالح هوشمند نوع  

 مصالح هوشمند ساطع کننده نور. الف`

 مصالح هوشمند تولید کننده الکتریسیته. ب

 Addington& Schodek,2005).(مصالح هوشمند ذخیره کننده انرژي. ج

انرژي الکتریکی (در این دسته از مصالح مولکول هاي مواد تحت اثر انرژي از نوع هاي مختلف 
تحریک و برانگیخته می شوند و ...) و  فوتولومیناسنتو انرژي تابشی براي  الکترولومیناسنتبراي 

 .انرژي ورودي به یک خروجی از نوع انرژي تابشی در طیف مرئی تبدیل می شود

فلورسانس  و مواد بر اساس خصوصیات رفتار پرتوافشانی متفاوت نسبت به زمان به دو دسته 
تابش یا به عبارت دیگر  تفاوت آنها در اختالف زمانی بین این دو دریافت و. تقسیم می شوندفسفرسانس 

 .دوام تابش است

در فسفرسانس تحریک طوالنی تر و تشعشع طوالنی تري داریم و در حالی که در فلوئورسانس تحریک 
 کوتاهتر تر و تشعشع کوتاهتري تري داریم 

به نوعی از خودتابی بر میگردد که زمانی رخ می دهد که انرژي عارضی مربوط به منبع نور  فتولومینست
طول موج . ارجی که به مولکول هاي ماده برخورد می کند، دوباره از سطح پایین تري از انرژي ساطع شودخ

، انگیزش از تبدیل یک فعالیت شیمیایی به شیمولومینستدر  .ساطع شده از طول موج تابیده شده بلندتر باشد
بع انگیزش میدان الکتریکی یا منالکترولومینست ها در .نوع دیگري از فعالیت شیمیاییی به دست می آید



    7 
 

مصالح هوشمند تولید کننده الکتریسیته،  . جریان الکتریکی است که انرژي مورد نیاز را فراهم می آورد
را ... توانایی تولید جریان الکتریسیته در واکنش به محرك هایی نظیر نور، تغییرات دمایی، فشار و 

 .)1388گرجی، حاج ابوطالبی، (دارند

ا قادر می سازد که به نور واکنش نشان دهند و جریان الکتریکی تولید ویژگی ذاتی این دسته از مواد آنها ر
 :نمونه هاي مورد توجه در حیطه معماري عبارتند از. کنند

 سلولهاي خورشیدي رنگی •

 سلولهاي خورشیدي سیلیکونی •

 Addington& Schodek,2005).( سلولهاي خورشیدي ارگانیک •

، الکتریسیته زم هاي محركبدون استفاده از مکانیفوتوولتائیک پدیده ایی است که در اثر تابش نور و 
با استفاده از این مکانیزم و سري و موازي کردن سلولهاي آفتابی می توان به ولتاژ قابل قبولی . تولید  می شود

 .دست یافت

. 

  قابلیت تغییر و مبادله ي مواد درونی  :3مصالح هوشمند نوع  

ي ترکیبات قابل بازگشت می باشند که می توانند مواد را در فرم مولکول و به شکل گاز، این مصا لح دارا
 ,Ritter).مایع یا جامد با فرایندهاي مختلف فیزیکی یا شیمیایی، در خود محصور و یا اینکه آزاد کنند

2007) 

آب و یا حتی عملکرد این مصالح به صورتی است که با قرار گرفتن در برابر انواع گاز، بخار آب، 
محلولهاي آب دار، با چسباندن آنها به سطح داخلی خود و یا اضافه کردن آن ها به حجم خود واکنش نشان 

این مصالح با خصوصیات ذکر شده به طور عمده می توانند در نماي خارجی و یا داخلی ساختمان ها . دهند 
بخود تمیز می شوند و همچنین پوشش ها و استفاده شوند و معروفترین آنها مواد و مصالحی هستند که خود

الیه هایی هستند که با قرار گرفتن روي سطوح ساختمان آالینده هاي موجود در هوا را بی اثر کرده و از بین 
 (http://www.architectmagazine.com) می برند

ویژگی هاي  به طور کلی این متریال ها با انجام فرآیندهاي درونی خاص خود می توانند خصوصیات و
 :زیر را از خود نشان دهند

 ضد آب نمودن نما •

 تمیز نمودن خود نما •

 باال بردن کیفیت هواي فضاي داخل  •
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 از بین بردن آلودگی هواي اطراف •

 جاذب صدا •

  .ایجاد بوي معطر در فضا •

م نمونه دیگر از این دسته از مصالح هوشمند که به مصالح خود پاك شونده معروفند، دي اکسید تیتانیو
این ماده داراي خواص و ویژگی هاي منحصر به فردي است؛ به طوري که به هنگام قرارگیري در . است 

 .معرض اشعه ماوراي بنفش نور خورشید، به یک ماده بشدت فعال و واکنش پذیر تبدیل می شود

از واکنش پذیر شدن و فعالیت شیمیایی شدید این ماده در مجاورت اشعه ماوراي بنفش، می تواند 
چسبیدن باکتري ها و کثیفی ها بر روي دیو ارها و ساختمان ها جلوگیري کند و سبب می شود تا این 

  (Ritter, 2007).آلودگی ها با بارش یک باران، به آسانی از روي دیوارها شسته و پاك شوند

 

 در بیمارستان هوشمند کاربرد مصالح 

 نیز امکان پذیر است؛ تاسیساتو سازه، نما مصالح هوشمند در صنعت ساختمان در هر سه سیستم کاربرد 

که ERجهت مقاوم کردن بنا در برابر ارتعاشات منابع خارجی، از ضربه گیرهاي  در سیستم سازه •
 . نمونه ایی از مواد هوشمند است، استفاده می شود

می توانند هم به عنوان محرك و هم حسگر عمل کنند؛ به این صورت که در  در سیستم تاسیسات •
تش سوزي سیستم اطفاء حریق از مواد هوشمند به عنوان حسگر حرارت در زنگ خطر اعالم آ

همچنین در پنلهاي خورشیدي تولید کننده برق که به عنوان محرك عمل می کنند، . استفاده می شود
  .از مصالح هوشمند بهره برده شده است

 اکثر کابرد مصالح هوشمند در سنسورها می باشد ولی قابل مشاهده ترین کاربردشان در زمینه •
 - پنجره ها و شیشه  -ر سیستم نماي ساختماناز این مصالح د .است نماي ساختمانمعماري در 

جهت کنترل انتقال و جذب حرارت و یا کنترل خواص اپتیکی مانند تنظیم رنگ و یا شدت جذب و 
 . بازتاب نور نیز می توان بهره برد

به هر سیستمی که داراي سطح تعامل با محیط باشد، اعم از اینکه این یک پنجره واقعی  پنجره هوشمندکلمه 
پنجره هاي هوشمند حداقل داراي یکی از عملکردهاي زیر . صرفاً عنصري بصري باشد، اطالق می گرددیا 

 .)1388گرجی، حاج ابوطالبی، (می باشد

 .پانل هاي ویژه و پارتیشن هاي فضاهاي داخلی از حالت شفاف به مات تغییر می کند: کنترل دید •



    9 
 

طیف نور مرئی  طول موج محدود شده در این پنجره ها به ناحیه مادون قرمز: کنترل انتقال حرارت •
 .مربوط می گردد

هر زمان که دماي فضاي داخلی باالتر از دماي خارج باشد، جریان حرارت : کنترل جذب حرارت •
انرژي تابشی به داخل فضا انتقال یافته در حالی که انرژي حرارتی فضاي . دوسویه فراهم می شود

  .داخل به سمت بیرون هدایت می شود

ی هستند که انتقال تابش بین فضاي داخل و خارج را مدیریت نموده شیشه هاي ایده آل شیشه های •
، تابش خورشید را )زمستان(بطوري که در زمانی که پوسته بنا حرارت را به بیرون هدایت می کند 

به داخل انتقال دهد و هنگامی که پوسته بنا گرما را به داخل انتقال می دهد، تابش خورشید را 
 .منعکس سازد

  ناتسرامیب رد دنمشوه حلاصم يریگراک هبمزایاي  

  : ها موارد فراوانی است، از جمله  در بیمارستان دنمشوه حلاصم هیاپ رب طراحیمزایاي 

ه، مندي آنها، تصور بهتر از جامع بازدهی بهتر بیماران، ایمنی بیشتر بیماران و کارکنان، افزایش رضایت
  . انداز بیشتر و سودمندي بیشتر است پس

 ها از طریق عملکرد بهینه  جویی در هزینه صرفه .1

باشد؛ بنابراین  ، نگرش طوالنی مدت به مسئله اقتصادي می دنمشوه حلاصم هیاپ رباز ملزومات طراحی 
. شود گذاري اولیه، از اهمیت برخوردار می ي سرمایه به اندازه ي حیات یک ساختمان ي چرخه هزینه

. کنند ي طوالنی مدت و کارآیی باال طراحی می پذیري، استفاده را براي انعطاف دنمشوههاي  ساختمان
اند، سرانجام در درازمدت کمتر  هایی که براي بهینه کردن عملکردها و نگهداشت طراحی شده ساختمان

  . شدبر خواهند  هزینه

 بهبود نتایج درمانی و ایمنی بیماران  .2

هاي درمانی، بستر معتبري از  در محیط دنمشوه حلاصم هیاپ ربهاي طراحی  با افزایش تعداد استراتژي 
هاي سبز منجر به بازدهی بهتر در امر درمان بیمارستان  شواهد، به منظور تأیید این نظریه که ساختن ساختمان

در کانادا، نشان داد بیمارانی  5مثالً یک بررسی موردي در مرکز علوم سالمت مکنزي. گیرد شود، شکل می یم
روز نیاز به بستري دارند؛ در حالی که  9/16که افسردگی دارند، با دسترسی به نور خورشید بطور میانگین 

 ,Beauchemin & Hays). مانند روز در بیمارستان می 5/19هاي تاریک به مدت  اتاق بیماران افسرده در

                                                
١ .Machenzie Health Sciences Center  
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کاهش در میانگین مدت زمان % 41در کره حاکی از  6پژوهش مشابه در بیمارستان دانشگاه اینها (1996
   (Benya, 2007). اند هاي نورگیر بوده است که در اتاق) بیماریهاي زنان(بستري بیمارانی 

 افزایش ایمنی کارکنان  .3

. ، مسائل مربوط به ایمنی کارکنان بسیار مورد توجه است دنمشوه حلاصم هیاپ رب مراکز درمانیدر طراحی 
ي  ي پرستان با موادشیمیایی، دارویی و تشعشعات به هنگام کار، و رابطه اولین بررسی ملی در مورد مواجهه

ان و مدت و هاي مادرزادي کودک آن با مشکالت جدي مانند سرطان، آسم، سقط جنین غیر عمد و معلولیت
  . ها، در ایاالت متحده به انجام رسید شدت این رویارویی

 افزایش رفاه و رضایت کارکنان و بیماران  .4

 دنمشوه حلاصم هیاپ ربهایی با طراحی  اند که افرادي که در ساختمان بسیاري از مطالعات نشان داده
تر، دسترسی به محیط  ی با کیفیتاین تأثیرات مربوط به مسائلی مانند هواي داخل. ترند حضور دارند، راضی

   (Heerwagen, 2000). طبیعی، دستیابی به نور خورشیدو مناظر و احساس بهتر از کل محیط است

 افزایش بازدهی  .5

ي آن ساختمان، بدین  ساله 30گذاري در یک ساختمان درمانی و عملکرد  بین سرمایه 1:10:200ي  رابطه
کنند، ده دالر صرف عملکردهاي ساختمان  معناست که به ازاي هریک دالري را که خرج ساخت و ساز بنا می

 30در طی ) ن درمانیي کارکنا هزینه(و دویست دالر صرف حقوق کارکنان )  ي انرژي و نگهداري هزینه(
دهد که  شود، نشان می اي که مربوط به حقوق کارکنان می ي هزینه بخش عمده. شود سال اول می

هاي درمانی، اثربخشی و مزایاي مالی فراوانی براي  گذاري در عملکرد و طراحی پایدار ساختمان سرمایه
  .(Benya, 2007) درازمدت در پی دارد

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

١  .Inha University Hospital in Korea 
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  نیجمع بندي پایا
 چنان خود پیرامون محیط به واکنش در میتوانند آنها دارند، ناپذیر پایان انی ت تقریبا هوشمند مصالح

 ساخت معماري، در مثبت تحولی قادرند آنها .نیستند آن به قادر (مند هوش غیر) طبیعی مصالح که کنند تغییر

 چشم تاثیر و آینده در هوشمند مصالح از استفاده باالي تقاضاي به اتکا با .کنند ایجاد زندگی روش و سازو

  هک آنچه و پیرامونمان شده ساخته محیط با رابطه در ما تصور گذاشت، خواهد ما هاي اختمانس بر که گیري
 خصوص در نوین هاي فناوري به دستیابی . کرد خواهد تغییر مثبتی طرز به پنداشتیم، می معماري عنوان به

 برابر در باال گاريماند قابلیت با هایی ساختمان طراحی براي معماران سوي از خاصی توجه هوشمند، مصالح

 روز به روز هوشمند، مصالح از وري بهره و تقاضا که رود می انتظار و است آمده بعمل اقلیمی شرایط

  .یابد افزایش

 براي که است ضروري دارند، قرار و پویا رقابتی فضاي در امروزین يها بیمارستان که این به توجه با

 سایر با چالش و رقابت عرصه در جد طور به خود را ،ها آن فیکی ارتقاي الخصوص علی ها بیمارستان توسعه

 تصمیم براي نیز بیمارستان کاري يها تیم شرایطی چنین بدیهی است که در. ببینیم در عرصه جهانی ها سازمان

 هماهنگ آتی، تغییرات و تقاضاها نیازها، با را خود و کنند عمل چابک بایست حیاتی می و اساسی يها گیري

کسانی که در طراحی مراکز درمانی نقش دارند باید با دید گسترده این احتماالت را در  و  نمایند قمنطب و
  . فرایند طراحی در نظر بگیرند ؛ و در عین حال  اجراي پروژه بر ارائه خدمات ایده آل استفاده کنند

از طریق (و دانش الزم تواند براي ایجاد شواهد معتبر    از آنجا که طراحی و ساخت مراکز درمانی نمی
به تأخیر بیفتد، پس الزم است طراحان و مجریان طرح، بین دانش موجود و شواهد حاصل از ) تحقیقات

تحقیقات، تعادل برقرار کرده و تصمیمات منعطفی اتخاذ نموده، که قابلیت سازگاري با تحقیقات و شواهد 
  .آتی را دارا باشند
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  :ذخاوم و منابع

 و نکسم هلجم ،معماري در آن نقش و هوشمند مصالح  ،1388 ،زانلا ،یبلاطوبا جاح ،فسوی ،ینابلهم جرگ 
  66 هرامش ،اتسور طیحم

 ،شماره ساختمان، و معماري . معماري، در بنیادین ذرات آوري فن آینده ،1387 تابستان احمدرضا، تورانی 

16  

 ،30 شماره زیبا، هنرهاي . مجله آینده، هاي خانه ها، خانه نانو  ، 1386تابستان سمیرا، عباسعلیپور  
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