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 اعمال على ذلك البناء  وانعكاس لتحسين الخواص المختلفه لمواد النانويه المضافه المواد تأثير
 للمبانى الصيانه
 

 3 مجدى محمد فاضل و عال 2محمد مصطفى الهمشرىو 1هشام سامح حسين سامح
. جامعة القاهرة -  كلٌة الهندسة 1

.  العالى للهندسة والتكنولوجٌا أكتوبرمعهد 2
 هٌئة تنمٌة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة بمدٌنة الشٌخ زاٌد 3

ABSTRACT 
The traditional building materials used in the various elements of the building are limited in their 
characteristics and characteristics, in addition to the presence of some defects which made it 
necessary to discover new materials that avoid the apparent defects in the building. The Nan 
particles, which have added to them a great effect in minimizing the defects found in traditional 
building materials Where the addition of the mat erial nana to obtain new features, were not 
available for several purposes vary from building to another, which is reflected in turn on the 
maintenance work of the building, and these materials 
1- Titanium dioxide (TiO2) as self-cleaning material 
2. Zirconium Oxide Nan particles (ZrOx) and anti-wall coating 
3 - the use of Nan particles of silica as in the anti-fogging and anti-icing coatings " 

 ملخص البحث 
مواد البناء التقلٌدٌة المستخدمة فً عناصر المبنى المختلفة محدودة فً ممٌزاتها و خصائصها  باألضافه إلى تواجد بعض 

، فظهرت المواد النانوٌه والتى الظاهره بالمبنى   العٌوب معألكتشاف مواد جدٌده تتبلفى ملحه العٌوب التى جعلت هناك حاجه 
 توجد بمواد البناء التقلٌدٌه  المتواجدهتأثٌراً كبٌراً فى التقلٌل من العٌوب جعلت ألضافتها 
للحصول على ممٌزات جدٌده ، لم تكن متواجده وذلك ألغراض عده تختلف من مبنى آلخر ة الموادٌه  النانو حٌث ٌتم أضاف

،والذى ٌنعكس بدوره على أعمال الصٌانه للمبنى  ، ومن هذه المواد  
كما بالخرسانه ذاتٌة التنظٌف  (ثانى أكسٌد التٌتانٌوم) Tio2 ثانى أكسٌد التٌتانٌوم  -1
 كما بالطبلء المضاد  ZrO2 " ( Zirconium Oxide Nanoparticles "  )   كذلك استخدام جسٌمات الزركونٌا  -2

للكتابه على الجدران 
                   استخدام جزٌئات نانوٌه من السٌلٌكا كما فى الطبلء المضاد للضباب  -3

                                                                                "Anti – Fogging and anti– icing coatings      " 

 
 مقدمة 

للمواد النانوٌه المضافه تأثٌر كبٌر على تحسٌن خواص المواد المستخدمه فى البناء والذى ٌنعكس بدوره على الحد من تلفٌات 
المبانى ، بالتالى التقلٌل من أعمال الصٌانه الآلزمه للمبنى ، وفٌما ٌلى دراسة لؤلنواع المختلفه من مواد البناء المستخدم بها 

 : تقنٌة النانو ، والمواد النانوٌه الداخله فى تكوٌنها ، منها 

  : ”Self- Cleaning Concrete“الخرسانه ذاتيه التنظيف   (1

فى انتاج األسمنت األبٌض الداخل فى  (ثانى أكسٌد التٌتانٌوم) Tio2على أستخدام جزٌئات نانوٌه من تقوم فكرة عملها     
تركٌب الخرسانه المستخدمه على واجهات المبانى للمساعدة فى الحفاظ على جمالٌات البٌئة المبنٌه وزٌادة متانة العناصر 

 السنوات االخٌره عدة خواص للخرسانه للتحسٌن منها ، خبللحٌث شملت التطورات فى أنتاج المواد الخرسانٌة   ، الخرسانٌة
 و ٌرجع الفضل فى تطوٌر تلك الخاصٌه ألستخدام جزٌئات نانوٌه والتى تعتبر أهم تلك الخصــاص خصائص التنظٌف الذاتى 



 
 
 

 للمبانى الصٌانه اعمال على ذلك البناء  وانعكاس لتحسٌن الخواص المختلفه لمواد النانوٌه المضافه المواد تأثٌر

 

ن الستخدامها تأثٌر كبٌر فى خفض تكالٌف صٌانة المنشأ ؛ حٌث تشٌر التقارٌر إلى أ، كما  (ثانى أكسٌد التٌتانٌوم)   Tio2  من
قبة أداء األسمنت األبٌض تؤكد قوة تحمله للتأثٌرات المناخٌة المختلفة كما فى مبنى كنٌسة آمرلن التجارب التى أجرٌت أ

  (1)الٌبوبٌل بروما 

 

 

 خشساًَ ّأستخذام سّها" – The Jubilee Church "اليْتيل كٌيسح هثٌٔ     1    سلن شكل

 تِا الوستخذم الثٌاء لوْاد كتطثيك التٌظيف راتيح الخشساًَ تِا ّالوستخذم  تَ التٌظيف راتيح

 ( 2) الطالء فٔ الٌاًْ تكٌْلْجيا

 راتيح الحْائظ ػول فكشج يْضح   2    سلن شكل

 ػي ّرلك الٌاًْ تكٌْلْجيا تأستخذام التٌظيف

 (3) الضْئٔ التحفيض طشيك

  :( التيتانيوم أكسيد ثانى )Tio2 بمادة فكرة العمل الخاصة 
 ، ولمعرفة كٌفٌة عملها فى عملٌات (ثانى أكسٌد التٌتانٌوم) Tio2جزٌئات نانوٌه من     حتى ٌتم توضٌح فكرة عمل أستخدام 

التنظٌف الذاتى للمبنى آلبد من التعرف على نهجى أستخدام تلك الماده ، وتكون من خبلل أما أستخدام  المواد المحفزه ، أو 
 : استخدام خاصٌة اللوتس كما سٌتم شرحهم 

 : استخدام المواد المحفزة - أ
وهى مادة فعاله فى عملٌة التنظٌف  (ثانى أكسٌد التٌتانٌوم) Tio2آلزالة األوساخ كما فى أستخدام جزٌئات نانوٌه من    

الذاتى للخرسانه ؛ تقوم بتحوٌل بعض الملوثات الناتجه عن اإلنبعاثات الصناعٌه وأكاسٌد النٌتروجٌن وغٌرها إلى مواد غٌر 
الفوق بنفسجٌة علٌها لتعزٌز أحبلل  ضارة ، عن طرٌق التحفٌز الضوئى بإستخدام األشعة السٌنٌه ، او بأستخدام األشعة

 ( 5) ، وذلك كما هو موضح بالشكل رقم ( 4) األوساخ من على سطح المادة

  :أستخدم تأثٌر اللوتس  - ب
  (6)عن طرٌق أستخدام طبلء شمعى ٌعمل على سهولة تجمٌع األوساخ على السطح لسهولة التخلص منها 

 :  استخدام تلك الخاصٌه ومن ممٌزات ، 
 (7 )للحصول على األلوان المطلوبه واستخدامها بالواجهات إمكانٌة أستخدام أصباغ بها ؛ -

والتى  المحافظه على متانة الخرسانه وعدم الحاجه الى أعمال التنظٌف الدورى الذى قد ٌتسبب فى حدوث ضرر بالمبنى؛ -
  (8)لهمن المتوقع أن ٌكون لها مردود كبٌر فى تخفٌض تكالٌف الصٌانه المستقبلٌه 

:  ذاتية التنظيف الخرسانهأستخداممن مميزات 
 غٌر منفذه للرطوبه والملوثات  -1

 التؤثر على المظهر العام للمبنى  -2

حماٌة الشروخ من نفاذٌة الفطرٌات ، أو نفاذٌه ثانى أكسٌد الكربون الذى ٌتفاعل مع الخرسانه لٌتسبب فى مشاكل  -3
 .( 9 )بالمبنى ؛ وكذا مقاومتها للقلوٌات

 أمثلة المبانى المستخدمه للطبلء المحتوى على ثانى أكسٌد التٌتانٌوم   - أ
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 (Cite des arts et de la Musique Chambery  10فشًسا  -شاهثشٓ - هذيٌح الفٌْى ّالوْسيمي  هثٌٔ 

 Yann Kêromnès, François Cusson, Aurelio Galfetti الوؼواسٓ الوصون 
 

 

     يٕضخ انًسالظ االفميّ نهثُاء 3شكم سلى 

انًستخذو تّ انخشساَّ راتيح انتُظيف  يتضخ 

فيّ يشاػاج انًؼًاسٖ نتظهيم انًثُٗ ػٍ 

طشيك تشٔص االػًذِ انتٗ تذًم ٔظيفّ 

  يؼًاسيّ ٔاَشائيّ

و9000تى انثُاء ػهٗ يسادح 
2

 ْٔٗ ًَارد ألستخذاو انضجاد راتٗ 

انتُظيف كزنك استخذاو انخشساَّ راتيح انتُظيف تانًثاَٗ انخاصّ تانًذيُح 

ديج استخذاو جسيًاخ َإَيّ يٍ حاَٗ اكسيذ انتيتاَيٕو فٗ طالء انضجاد 

ٔانزٖ يؼًم ػهٗ انتماط جضء كثيش يٍ األشؼاع انشًسي، تؼًم ػهٗ إحاسج 

ػهٗ يٍ انذانح األساسيّ ، تكٌٕ سٕٓنح أاالنكتشَٔياخ ٔتكٌٕ فٗ دانح 

  استخذايٓا فٗ كخشج تٕافش ػُصش انتيتاَيٕو 

 

 

تفشَسا ديج يًيُا استخذاو –  يٕضخ يذيُح انفٌُٕ ٔانًٕسيمٗ شايثشٖ 4شكم سلى   

انخشساَّ راتيح انتُظيف يساسا تٕح استخذاو انضجاد راتٗ انتُظيف  

 

َظشاً ألًْيح انًثُٗ ٔانذاجّ انًهذّ انٗ انذفاظ ػهٗ يظٓشِ ، فمذ كاٌ نضاياً أٌ يتى اإلْتًاو تجؼم ٔاجٓتّ آلئمّ  

ٔانذفاظ ػهيٓا ؛ إلطانح انؼًش اإلفتشاضٗ نهًثُٗ، فمذ تى إستخذاو انخشساَاخ ٔانضجاد راتٗ انتُظيف  

 

 

 

 

 

 

       يٕضخ فكشج اكسيذ انتيتاَيٕو ػُذ استخذايّ ػهٗ انخشساَّ انًسهذّ ٔ انضجاد5شكم سلى 

تؼًم يادج حاَٗ أكسيذ انتيتاَيٕو ػُذ اضافتٓا نهخشساَّ فٗ انذصٕل ػهٗ َٕع يٍ انخشساَّ : يًا سثك َالدع أَّ 

أػًال انصياَّ انآلصيّ نهًثُٗ ؛ ػٍ طشيك تذٕيم تؼض نٓا أحشاً كثيشا فٗ انتمهيم يٍ خشساَّ راتيح انتُظيف تسًٗ ال

انًهٕحاخ انٗ يٕاد غيش ضاسج  ، يٍ خالل ػًهياخ انتذفيض انضٕئٗ تئستخذاو األشؼّ انسيُيّ ، أٔ يٍ خالل خاصيح 

انهٕتس ، ٔانتٗ تمهم تذٔسْا يٍ انذاجّ إنٗ أػًال انتُظيف انًستًشِ انٗ جاَة انًساػذِ فٗ ػذو انتصاق انًياِ ػهٗ 

دتٕائٓا ػهٗ كهٕسيذاخ ، ٔيا لذ تتسثة فٗ دذٔث أسطخ انًثُٗ ٔانتٗ تتسثة فٗ دذٔث يشاكم تانًثُٗ خاصح ػُذ 

أضشاس تانًثُٗ ٔانًساػذِ فٗ انذفاظ ػهٗ يتاَح انخشساَّ ؛ كم رنك يؤحش ػهٗ انتمهيم يٍ أػًال انصياَّ انؼآلجيّ 

تانًثُٗ ؛ تاإلضافّ إنٗ رنك فئٌ نٓا خاصيّ ػذو َفار انشطٕتّ أٔ حاَٗ اكسيذ انكشتٌٕ انيٓا األيش انزٖ يًُغ يٍ يشاكم 

 .تفاػهٓا يغ انخشساَّ ، ٔكزا يمأيح انمهٕياخ انتٗ تؤحش سهثاً ػهٗ انخشساَّ ؛ يًا يمهم يٍ يشاكم انخشساَاخ 
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 " :  " Anti-Graffiti Coatingالطالء المضاد للكتابه على الجدران  (2

تعد الكتابه على الجدران من العوامل التى تعمل على رفع تكالٌف أعمال تنظٌف الواجهات ؛لذلك تم      
   (11) التفكٌر فى استخدام تكنولوجٌا النانو النتاج طبلء ٌمكنه حل هذه المشكله

 Zirconium Oxide  "  "  (ZrO2)استخدام جسيمات الزركونيا ب العمل بالخاصهفكرة 
Nanoparticles   ٌستخدم ( 12)  لجعل الطبلء مقاوم للكتابه على الجدران كما  ٌمكن ازالته بسهوله ،  

؛ وذلك من خبلل المساعده فى  (( 13 ولخفض تكالٌف صٌانة الواجهات على الواجهات للحفاظ علٌها وعدم تشوٌهها
،  فاألسالٌب التقلٌدٌة إلزالة آثار الكتابه من الجدران  (14)تكوٌن حاجز وقائى مستنده الى البولى ٌورٌثٌن المشبعه بالفلور 

والتى تكون إما بإستخدام الضغط العالى للمٌاه أو بأستخدام مواد كٌمٌائٌه قد تكون غٌرصدٌقه للبٌئه ، أو ٌصعب إزالتها وربما 
تحتاج الى إعادة الطبلء مما ٌرفع من التكلفة  

األ ان من عٌوب أستخدام هذه الطرٌقه هو إمكانٌة تسرب األمبلح الى داخل المنشأ لذلك ٌراعى العزل الجٌد مع أستخدامها فى 
 .  (15)االماكن مرتفعة الملوحه أو القرٌبه من البحر

  

  يْضح الطشق التمليذيَ الصالح الكتاتَ هي ػلٔ 6شكل سلن  

 (16)الجذساى تالطشق التمليذيَ ّهذٓ صؼْتح اصالتِا 

 يْضح استخذام الطالء الوضاد للكتاتَ ػلٔ الجذساى ّسِْلح 7شكل سلن  

 (17)اثاس الكتاتَ  

 يٍ ايخهح انًثاَٗ انًستخذيّ نتمُيح انطالء انًضاد نهكتاتّ ػهٗ انجذساٌ  - ب

 داالط كاّتْيض   Dallas Cowboys Stadium اسى انًثُٗ 

 Dallas architectural firm HKS انًؼًاسٖ انًصًى 

  2009–  يايٕ 27تاسيخ االَشاء  

 Dallas Cowboys يْضح لطاع توثٌٔ 7شكل سلن 

Stadium  الْالياخ الوتحذٍ –كاّتْيض  داالط 

 االهشيكيَ

  تطالء  ٍ فمذ تن تغليفج الوثٌٔ الُويًّظشاً هذيٌح تكساط األهشيكيَ يمغ الوثٌٔ ب

هضاد للكتاتَ رلك الحفاظ ػليَ الوثٌٔ هي التخشية  

 

 

 

 

 

 
 –كاّتْيض  داالط  Dallas Cowboys Stadium يْضح ّاجِح توثٌٔ 8شكل سلن 

 (18) هصذس –الْالياخ الوتحذٍ االهشيكيَ 
نظراً ألهمٌة المبنى ، والحاجه الماسه الى عدم تشوٌه المنظر الجمالى له   تم أستخدام هذا الطبلء

بالطبلء ٌؤدى  الى انتاج الطبلء المضاد للكتابه على الجدران  (ZrO2)مما سبق نآلحظ  أن أستخدام جسٌمات الزركونٌا 
ٌقوم بالتأثٌر على أعمال الصٌانه من خبلل تقلٌل الحاجه إلى تغٌٌر  حٌث  والذى ٌؤثر تأثٌراً مباشرا على أعمال الصٌانه

كذلك من خبلل إمكانٌة إزالة الكتابه بسهوله بدالً من أستخدام الطرق التقلٌدٌه ، .  الجدران بالكتابه علٌها هالدهانات نتٌجة لتشو
والتى قد تكون بإستخدام مواد كٌمٌائٌه أو الضغط العالى للمٌاه ؛ مما قد ٌؤدى إلى حدوث تلفٌات بالمبنى ، اال أنه ٌراعى العزل 

 .  الجٌد مع أستخدامها حٌث إمكانٌة تسرب األمبلح إلى داخل المنشأ
 



 
 
 

 للمبانى الصٌانه اعمال على ذلك البناء  وانعكاس لتحسٌن الخواص المختلفه لمواد النانوٌه المضافه المواد تأثٌر

 

 

       "Anti – Fogging and anti– icing coatings"الطالء المضاد للضباب  (3

أنه طبلء بولٌمرى ٌتم صناعته من جزٌئات نانوٌه من السٌلٌكا ، حٌث ٌعمل كأسلوب وقائى  : تتلخص فكرة عمله فى     
 ، تأتى الحاجه الٌه فى البٌئات ذات الرطوبه العالٌة  ، (19) للحماٌة من تكوٌن الضباب على األسطح ؛ من خبلل ذلك الطبلء

،وهو عباره عن طبلء بولٌمٌرى ، فقد قامت مجموعه من الباحثٌن بالمانٌا بإختراع  (20) حٌث تكون سطحاً مضاداً لئلنعكاس

 التدفئه لؤلسطح عن طرٌق أستخدام طبقه شفافه من أنابٌب الكربون النانوٌه عند مرور التٌار الكهربائى بها فإنه ٌقوم بعمل ةلًآ
تدفئه لتلك الطبقات ؛ باإلضافه إلى إمكانٌة أستخدامه فى الفراغ الداخلى إلى جانب الواجهات الخارجٌه حٌث عدم حاجته إلى 

 (21) األشعه الفوق بنفسجٌه حتى ٌمكنه تفاعل جزئٌاته ، ٌتم أستخدامه فى المبانى بالمناطق الجلٌدٌه خاصة المبانى العالٌه منها
،كما أن لهذا النوع من الطبلء قدرة على مقاومة التكثٌف باإلضافه إلى أستخدامها فى زٌادة درجة الحرارة الداخلٌة للمبنى ؛مما 

) ٌعنى التقلٌل من تلفٌات عوازل الرطوبه
22)

. 

 

شكل سلن      يْضح الفاسق تيي الضجاج التمليذٓ ّالضجاج الوطلٔ تطالء الضثاب ّالزٓ يْضح المذسٍ الؼاليَ للطالء الوضاد للضثاب 

 (23)الوصذس   - فٔ هماّهح الشطْتَ ّالتكثيف 
 

 من خبلل  على أعمال الصٌانهانه ٌؤثر  (  للرطوبة) للضباب الطبلء المضادفكرة عمل أستخدام السٌلٌكا بالطبلء الى تكوٌن
من العمر اإلفتراضى للدهانات على الواجهه ؛ حٌث مقاومته العالٌه للرطوبه ، التى قد تؤثر على المبنى تأثٌراً سلبٌاً زٌادة 

. خاصة فى األماكن الجلٌدٌه 
تأتى السٌطره على أعمال الصٌانه ونوعٌتها وحجمها من خبلل المراحل األولى للتصمٌم ؛ حٌث أختٌار المواد المستخدمه 

وتأثٌره على العمر اإلفتراضى للمبنى وزٌادة كفاءة التصمٌم ، ومدى مطابقتها للمواصفات األمر الذى ٌساعد فى تجنب مشاكل 
. المبنى المستقبلٌه 

 .فالمواد النانوٌه ٌعمل استخدامها على رفع كفاءة المبنى كذلك التقلٌل من أعمال الصٌانه للمبنى ، وتخفٌض تكالٌفها 
 

 : التوصيات 

 أو الدبلومات  التخطٌط و العمارة أقسام مثل مثلها البناء لتكنولوجٌا أقسام أنشاء(Post Graduateاألقسام هذه تقوم أن على 
 التعامل و االبنٌه المستخدم بها تكنولوجٌا النانو بمواد البناء من النوعٌة هذه تنفٌذ و تصمٌم فً المتخصص المهندس بأعداد

غٌرها  و اإلنشاءات و الكهرباء و العمارة أقسام من المتخصصٌن فٌها بالتدرٌس ٌقوم ، العشرٌن و الواحد القرن مبانً مع
 الخاصة التفاصٌل و التصمٌمات عمل على القادر المعماري تخرج بحٌث . من األقسام التى ٌمكنها أن تساعد فى هذا المجال

 . حلها كٌفٌة و المشاكل و تنفٌذها بطرق الوعى و المجال بهذا

 بعد ما و التخرج قبل ما مرحلتً فً الدراسٌة المقررات ضمن أطروحاتها و رؤاها ونانوٌه الذ العمارة مجال أدراج 
 . المجال من القصوى االستفادة لتحقٌق التخرج

 لنانوٌه وأهمٌة أستخدام المواد النانوٌه لتحسٌن خواص المواد ا بالعمارة الخاصة الندوات و األطروحات و الرؤى نشر
 . المجال هذا فً بالمستجدات المهنة ممارسً توعٌة و ، األكادٌمٌة الدوائر خارج التقلٌدٌه وتآلفى عٌوبها وذلك

 فً نجحت التً النماذج دراسة و ، المحلٌة العمارة تجارٌه أن ٌجب الذي التطور لتستوعب العلمٌة المواد تطوٌر و تعدٌل 
 و العمارة تخصص بٌن المشتركة الجوانب تناقش خاصة مقررات أدخال كذلك . محلٌا مبانٌها فً نانوٌهال العمارة توظٌف

  . والتى تعتبر العماره النانوٌه أحد جوانبها الذكٌة العمارة مجال فً األخرى األقسام تخصصات



 
 
 

 للمبانى الصٌانه اعمال على ذلك البناء  وانعكاس لتحسٌن الخواص المختلفه لمواد النانوٌه المضافه المواد تأثٌر

 

 

 المساهمة الخاص القطاع من ٌتطلب والتً  أستخدام تكنولوجٌا النانو مجال فً األستثمار بدعم دولهال قطاعات كل مساهمة 
 بالمبانى الخدمات هذه من خدمة كل توفٌر فً القطاع هذا ٌؤدٌها أن ٌمكن التً المستوٌات، كافة وعلى وتوفٌرها، إعدادها فً
. الخدمة هذه علٌه تكون أن المتوقع وبالشكل ، والعشرٌن الحادي القرن فً

 حماٌة على تعمل التً ، نانوٌهال التقنٌة قضاٌا بمعالجة والخاصة الفكرٌة الملكٌة لحماٌة المناسبة والتشرٌعات القوانٌن سن 
 المبانى و  عامة بصفة بالمبانى التقنٌات هذه إلدخال التنظٌمٌة اإلجراءات وتوحٌد المبتكرلها، حق بها وتضمن المستهلك
 لخفض حقٌقٌة مبادرات وتبنً ، دولهم حدود خارج إلى متدادهاأو خدماتها نتشارأ على ٌساعد مما ، خاصة بصفة األدارٌة
 .  مستخدمٌها عدد لرفع التقنٌة والمعدات األجهزة على والضرائب الجمركٌة والرسوم األسعار

 فٌها لٌتحرك للمعماري الحرٌة من مساحة تعطى التً القوانٌن تعدٌل طرٌق عن ذلك ٌكون و المناسب المعماري المناخ تهٌئة 
 .

 و ، تسوقها حكومٌة جهة من أكثر تمتلكها أن ٌجب أنما و ، التكنولوجٌات هذه مثل حتكارأب خاصة جهة قٌام بعدم ٌوصى 
 . ذلك ٌحدد قانون طرٌق عن ذلك و تقنٌا و مادٌا تدعمها

 الرقمٌة، للتقنٌات المتقدمة القدرات ستٌعابأ وعلى المعلومات، من الهائل الكم استٌعاب على القادرة التحتٌة البنٌة تجهٌز 
  .انتشارها وضمان

 المعتمده على تكنولوجٌا النانو للمبانً متخصص كود بأعداد البناء و البحوث فً المتخصصة المعاهد تقوم أن ٌجب .  

 لنانوٌها العمارة موضوع عن مفٌدة معلومات و علمٌة مواد على تحتوى المعلومات شبكة علىعلمٌه  مواقع أنشاء .

 الدراسات و البحوث من بسلسلة للقٌام نانوٌهال بالعمارة المتعلقة التخصصات فةآك ٌغطى متكامل بحثً فرٌق تشكٌل 
 متكاملة دراسات عمل و المعاصر المحلى الواقع فً نانوٌهال العمارة تكنولوجٌا تطبٌق وسبل  إمكانٌات لبحثو، المتخصصة

 أن تستطٌع فنٌة كوادر ألعداد الفنٌٌن و العاملٌن و للمهندسٌن تدرٌب بحوث و ، التشغٌل و الصٌانة و االقتصادٌة للنواحً
 . المبانً من النوعٌة تلك تشغٌل و تنفٌذ تتولى

 والتوعٌه الفكرة لنشر الفعالة الوسائل من أنظمتها و نانوٌهال المبانً أطروحة تناقش التً الندوات و المؤتمرات عقد ٌعتبر 
 . المشكله بحل

 المختلفة الجوانب على تأثٌرها مدى معرفة و لنانوٌها للمبانً واقعٌة لتجارب شاملة دراسات نحو العلمً البحث توجٌه ( 
 ( . نفسٌا – جتماعٌاً أ – قتصادٌاً أ

  علوم كمجاالت نانوٌهال العمارة مفاهٌم تحقٌق تدعم التً المجاالت فً المتخصصة الدراسات من بسلسلة القٌام ضرورة 
 . المعمارٌة تطبٌقاته و األلى الحاسب علوم و البناء

 العمارة مجالتطبٌق تكنولوجٌا النانوداخل  لدعم الحدٌثة التكنولوجٌا مجال فً العلمٌة األبحاث تشجٌع . 

   المواد المضافه لمواد البناء والتى تعمل على تحسٌن خواصها والتى تتطلب الحاجه  الملحه الى تعرٌف  التوعٌه بأهمٌة
 المعمارى بمدى أهمٌتها

  بحاث الصٌانه وعبلقاتها بتكنولوجٌا النانو  لمعرفة لتأثٌر المباشر للمواد النانوٌه المضافه على أعمال أالتوسع فى مجاالت
  الصٌانه الخاصه بالمبنى

  الحاجه الى وجود دعم من الدوله فى أستخدام تلك المواد وتطبٌقها بصوره  واسعه  

  أنشاء مراكز بحثٌه لتطوٌر االضافات المستخدمه لتحسٌن مواد البناء والتقلٌل من تكالٌفها   
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