
 أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ب

 

 

 دانشکده معماری و شهرسازی

 مهندسی معمارینامه کارشناسی ارشد پایان

 

 

 طراحی مرکز طب سنتی ایرانی همراه با پالزای شهری با رویکرد بیو ممتیک

 

 صدف نبویسیده نگارنده :  

 

 استاد راهنما 

 دکتر مسعود طاهری شهرآئینی

 

 

 1394شهریور 

 



 ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 د

 

 

 

 

 

 

 

ها و زمین در پیش اوست بی آنکه سپاس خداوندی که علم آسمان

آموزی داشته باشدعلم  
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 چکیده

 هرهاه کامل،ت تاریخ طول در.است بوده خود ساز و ساخت در طبیعت از هیری الهام حال در همواره دیرباز از بشر 

 بیعیط های آسیب عنوان به مشهودی های پدیده است شده سبب ؛ هردته داصله طبیعت ردتار بشراز حرکت مسیر

 آثار خلق بموج که شود می دیده معماری هنر و مهندسی آثار در طبیعت از او پیروی.آیند پدید ویژه معضالت یا

 معماران.  باشد یم بنا طراحی در طبیعت از پ یری الهام مفهوم به بیونیک معماری. است شده هوناهونی و زیبا بسیار

 ت ثیر یمحیط زیست صدمات کاهش در تواند می طبیعت از هردته الهام های طرح که معتقدند ساختمان طراحان و

 وجود سیاسا قوانین شوند، می یادت طبیعت در که معماری های درم پرورش و توسعه برای. باشد داشته شایانی

 کارهیری هب و ج ب در مهارت. کاربرد به معماری نوین و بدیع های ساختمان اغلب در را آنها توان می که دارد

  شتهه آن از های ریشه که است هرایشی ظهور باعث انسانی های آموخته درون به انتقال و طبیعت خ وصیات

 هردد می بیان بیونیک معماری قالب در و دارد وجود

هر مشهد شمعماری وشهرسازی معاصر،شدیدا وابسته به اقت اد،تکنینک ومقررات است،در این باب شهرسازی کالن 

ن راستا معماری ست به هریبان مسایل متعدد و بغرنج زیست محیطی میباشد. در اینیز از این مهم مستثنی نبوده و د

وباره باطبیعت دو شهرسازی بیونیک به عنوان هرایشی طبیعت هرا مدل جدیدی را ارائه میدهد که میتواند انسان را 

 پیوند دهد

جمع شهروندان ضایی مناسب برای تمفهوم پالزا درکالن شهر مشهد به کلی تغییرکرده است و میدانهای شهری دیگر د

رتباط بیشتر با این در حالی است که با توجه به دشارهای روانی روزمره، نیاز به دضاهایی برای برقراری ا نیست.

اثر بی  طبیعت، انسان و دضای باز، بیش از پیش احساس می هردد و میدان های پرارزش طی دهه های ه شته در

 از دست داده اند. توجهی رونق و سرزندهی خود را

با هدف بررسی مفهوم دضای شهری، مراحل و ابعاد مختلف تجلی کالبد شهری در تعامالت اجتماعی در این رساله 

را با مطالعه میدان های شهری مورد بررسی قرار داده و راهکارهایی کالبدی برای طراحی این دضاهای شهری، به 

و بابررسی اقلیم مشهد و نیازهای انسان به جهت اسایش  ئه داده استمنظور تقویت تعامالت اجتماعی شهروندان ارا



 ز

 

حرارتی و رطوبتی طراحی پالزا با معیارهای طبیعت هرایانه به شکل چهارد ل و با خ لت های مختلف در عین 

نگارنده سعی بر طراحی  مرکز طب سنتی ایران و پالزای شهری با رویکرد  یکپارچگی صورت هردت. درپژوهش حاضر

بیوممتیک داشته است تا به این طریق به نوعی طب دراموش شده سنتی ایران رادر کنار زندهی شهری مردم معردی 

 کند.

 هردته پیش روند عنایم به ای مولفه یا یابی بهینه و پارامتری درم نظریه با کمک پالهین هرس هاپر ونرم ادزار راینو 

 و شکل موانع و اتایراد کننده توصیف که قوانین از ای دسته معردی اب همراه تغییر قابل متغیرهای از هیری بهره با

تفاده از میباشد در پروژه دوق مطرح هردید و نتایج حاصل از آن درجهت بهینه کردن ساختمان به جهت اس درم

 داده ساسا بر بعدی سه اشکال حاصل آن که.انرژی های طبیعی،سایه اندازی و میزان م الل م ردی بکارهردته شد

 .میباشد کاربر های

عرصه معردی معماری بیونیک به عنوان مح ول ترکیب علم بیولوژی و تکنولوژی درطراحی پروژه دوق هدف از

 هردتنظردرن باشدازین روبااهمیت محیط زیست و الگوهای برهردته درآن می  البته دضاهای شهری،طراحی بنا و

عی برتولید سو سیستم های هوشمند سازی ساختمان در نما پ یر  مسائل زیباشناختی و استفاده ازانرژیهای تجدید

م حفظ رطوبت انرژی برای ساختمان و پالزاشده است. الهام هیری از درم هیاهان مقاوم در اقلیم مشهد و مکانیز

ای پژوهش هوتعدیل حرارتی درانها و همچنین م الل نوین و هوشمند از مواردی هستند که ایده شکل هیری ایده 

 وق میباشند که در بهینه شدن ساختمان نقش اساسی دارند.د
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 مقدمه-1-1

 هیری کار به و ج ب در مهارت. است شده نهفته کمال و زندهی نظم، طبیعت ناب ساختارهای دراسوی در

 را آن های ریشه که است هرایشی ظهور سرآغاز انسانی های آموخته درون به آن انتقال و خ وصیات این

 در.هردد یم بیان "بیونیک" علم غالب در ها آموخته این رهاورد امروزه. نمود مشاهده توان می ه شته از

 یک به نرسید دغدغه تا است هردیده نیز معماری ی حوزه وارد طبیعت از استعاره و الهام اخیر سالهای

 تالش ماح ل شود می خوانده "بیونیک معماری" نام به امروزه که آنچه. سازد هموار را کامل معماری

 قصن ساختن طرف بر در سعی طبیعی های غالب در سازه و معماری به جدید نگرش با که است معمارانی

 و معماری از نور این معردی ضمن دارد سعی پژوهش  این. دارند ساز و ساخت امر در انسانی خطاهای و ها

 .کند بیان را معماری و ای سازه مسایل با طراحان و معماران مواجهه از هایی نمونه طبیعت، از هیری الهام

 به یدنرس راستای در معماری، در آن جایگاه تعیین و بیونیک معماری مفهوم بازشناسی پژوهش این هدف

 ریقط به تحقیق روش. باشد می طبیعت با هماهنگ و پایدار معماری اصول با متعارف معماری نور یک

 در و ای نهکتابخا مطالعات از اطالعات هردآوری برای و بیونیک معماری بررسی و مطالعه طریق از تحلیلی

 نور ینا تطابق و سازهاری میزان کردن تعیین همچنین و بیونیک معماری های شاخ ه به بردن پی نتیجه،

 . باشد می پایدار معماری اصول با معماری

ارکردهای درا تلفیق تاثیر بنا بر شهر و زندهی شهر نشینی و بعالوه چگونگی همنوازی پالزاهای شهری با ک

دضاهای  شهری و تعامالت اجتماعی از دیگر اهداف مورد نظر در این پژوهش میباشد .ترکیب ساختمان با

وهش شهری و پایداری دضا در کنار ساختمانی با کارکرد خاص طب سنتی و ارهانیک از اهداف این پژ

این تحقیق  میباشد . کاهش آلودهی ها و نحوه برخورد انسان،دضا،ساختمان و طبیعت از مواردی است که در

 به دنبال آن میباشیم.
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ر آن به موضور مهمی در معماری معاصر تبدیل شده طی سالهای اخیر مطالعه در هندسه بدیع و نو آوری د

است.همزمان با قرن بیست و یکم که دوره جدیدی برای طراحی معماری محسوب میشود.نرم ادزارهای 

رایانه این نظریه درم یابی را پیشردت داده اند.طرحهایی که کامپیوتر به معمار پیشنهاد میدهد ،اینک به 

م و شکل مناسب به معمار کمک میرساند.و روند طراحی معماری را نیمه عنوان همکار طراح در یادتن در

خودکار یا اتوماتیک کرده است.درم یابی پارامتری یا مولفه ای به معنای روند پیش هردته با بهره هیری از 

متغیرهای قابل تغییر همراه با معردی دسته ای از قوانین که توصیف کننده ایرادات و موانع شکل و درم 

یباشد.که ایجاد کننده اشکال سه بعدی بر اساس داده های کاربر میباشد.در جستجو برای یادتن یک درم م

متناسب برای ساختمان،جهش در دنیای دناوری راههای خالقانه ای برای برخورد با روند یا درایند طراحی 

ز طردی در مقابل این ارائه کرده است.معماری پارامتریک باعث القاء یک جنبش جمعی جدید شده است.ا

پیشردت و توسعه منجر به ایجادمسائل جدیدی در عرصه طراحی و اجراء شد.وسازه های ساختمانی به شدت 

تحت تاثیر این طراحی قرار هردته اند و آن را وارد داز جدیدی از تقسیم سازه ای نموده است.در روند طراحی 

 یر مثل مربع ها و مثلث ها و دوایر و اجتناب از تکرار پارامتریک اجتناب کردن از اصول هندسی انعطاف ناپ

اجزاء مورد توجه قرار هردته است. و تمام اشکال به هونه ای در نظر هردته میشود.که بسیار نرم و انعطاف 

پ یر هستند.زیبای شناسی سازه ای یا بیان ب ری سازه دیدهاهی است که در معماری معاصر به دنبال 

و مطرح شدن علوم سازه ای را بعنوان یک علم مجزا و دستیابی به سیستمهای  پیشردتهای استراکچر

ساختمانی مدرن با قدرت زیاد و امکانات ویژه در غرب مطرح شده است.با نمایاندن و مسلط نمودن سازه در 

طراحی پارامتریک و عجین شدن آن بعنوان جزیی الینفک ازعن ر معماری و نه بعنوان یک عن ر غالب در 

عماری و آمیختن زیبایی با آن می کوشند بوسیله سازه به بیان معمارانه دست یابند.بدین ترتیب ساختمان م

تحت تاثیرتوامان زیبایی شناسی سازه وطراحی به صورت پارامتریک قرار میگیرد.نور رابطه سازه و طراحی 

عن ر حاکم در معماری پارامتریک برخالف معماری سبک هایتک در قالب جوالن دادن سازه به عنوان 
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نمیباشد.وارتباط متقابل و در  دو عامل از هم احساس بهتری از روند طراحی و اجرا را به نمایش یگ ارد.و 

 اجرای تکنیکی آن با زیبایی شناسی و عملکرد آن در سازهاری کامل میباشد. 

کرده و با الهام  ی شهری تلفیقای را با پالزتدر این پژوهش بر انیم تا ساختمانی با کارکرد طب ارهانیک وسن

انرژی  واز الگوهای طبیعی به حل معضالت اقلیمی و شهری در کالن شهر مشهد به لحاظ زیبایی ، هویت 

 بپردازیم.

 اهداف و ضرورت-2-1

 بوده بخش الهام اانسانه زندهی در ابتدا از و هردته قرار انسانها توجه مورد الگویی عنوان به همواره طبیعت

 و وژیتکنول و علم رشد با امروزه. است مشهود معماری در طبیعت غیرمستقیم و تاثیرات مستقیم. است

 بر روز به زرو و هردته قرار توجه مورد پیش از بیش و یادته جایگاهی ویژه موضور این ها، رایانه توسعه

 .شود می ادزوده زیست محیط حفظ و طبیعت به توجه اهمیت

 و برگ ایکلبه ه در. است بوده طبیعت از الهام هیری در سعی نقطه، سردترین تا دنیا نقطه هرمترین از

 و السکاآ بومی اسکیموهای کلبه های در یا و آدریقایی مختلف اقوام کاهی آمازون، بناهای بومیان چوب

 انسان و اردد وجود طبیعت در که مهمی عوامل از کلی، طور به.میشود دیده وضوح به الهام هیری نیز هریلند

 ساختار، ،جلد یا پوسته جمله از مواردی میتوان به. است کرده استفاده آنها از خود بناهای ساخت برای

 همینطور و آنها غفلت که دارند اهمیت جهت آن از طبیعت بر حاکم قوانین  . نمود اشاره انرژی و آراستن

. یکندم دراهم را زندهی محیط و زمین در موجود تعادل خوردن هم بر زمینه آنها مخالف جهت در حرکت

  هستند نیز طبیعت جز مهمترین قوانین این آنکه ضمن
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 بیاموزند ار مشترکی زبان باید هیرد، صورت زیست شناس و مهندس بین واقعی ادکار تبادل یک آنکه برای  

 موجودات لمسای به که تازهای راه است، رابط علم یک بیونیک. باشند داشته دکری ارتباط دکری هم با تا

. مینگرد ریاضیدانان و مهندسان ،روانشناسان، زیستشناسان هردآوری پژوهشهای طریق از ماشینها و زنده

 معردی انجه برتر علوم از یکی عنوان به امروزه حیات جانداران، نظامهای بررسی علم بیونیک واقع، در

 است. دهکر ایفا بشری ساخت درآیندهای و شکل در را واالیی بسیار جایگاه دناوری و علم این. میگردد

 و موضور این بررسی اما،. نوپاست علمی عنوان به معماری طراحی در ایران در بیونیک دانش از استفاده

 که آید مارش به بدیع ای نکته میتواند معماری در دانش این کاربرد برای ممکن های حل راه درباره پژوهش

 زنده که عماریم نوعی از زیاد ت ور و پردازی خیال. نمایاند می به تدریج اجرایی های جنبه برای را زمینه

به  ورتص در که، حالی در برسد نظر به ناممکن عده ای برای و ناموزون و ترسنا  برخی برای شاید است

 حیطم تخریب جای به یادت که دست معماری به میتوان طبیعت، حفظ و معماری در بیونیک علم کارهیری

 از شدوبا طبیعی محیط با هماهنگ و همگام میرساند، ضرر نیز انسان به نهایت در که وجانداران تیسز

 طبیعت زا جزیی خود که انسان نفع به نهایت، در که هیرد بهره طبیعت در موجود های پتانسیل و الگوها

 میشود. منجر است،

 آغاز ایران، تاریخی هایادسانه طبق. برمیگردد بشر تمدّن آغاز نزدیکی به تقریباً ایران در طب علم قدمت

 ایران باستانی طبّ. است شده داده نسبت سرزمین این ایادسانه پادشاه چهارمین جمشید، به ایران طبّ

 ایران در( پزشکی کارد) جراحی. دارد است، شده ذکر اوستا در که زردتشتی آئین با ناپ یرجدائی پیوندی

 از یکی. شدنمی واقع مفید … و تلقین دارو، هیاه، با درمان که هردتمی انجام صورتی در دقط باستان

 ب ورت که شودمی مربوط قبل سال 4۸5۰ به ایران در جراحی انجام به مربوط شواهد ترینقدیمی

 کاوش در که سالهسیزده هیدروسفال دختر یک در جمجمه( استخوان از بخشی برداشتن) ترپاناسیون

 .است شده کشف زابل شهرستان نزدیک باستانی اماکن از سوخته شهر در جمعیدسته مددن یک باستانی
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یباشد . کالن پرداختن به مقوله پالزای شهری و ارتباط ساختمان با دضا و شهر یکی از اهداف پژوهش دوق م

ه مبانی بشهر مشهد دارای معضالت جمعیت و زیست محیطی بوده و زائر پ یر بودن ان بر اهمیت پرداختن 

 هویتی ایرانی از جمله طب سنتی میادزاید. 

 انیم تا پاسخ سواالت زیر را بیابیم :در این پژوهش بر

 آیا در ایران میتوتن ساختمانهای بیونیک با کارکردی در سطل شهری ساخت؟ -1

 آیا پالزاهای شهری در اقلیمی مشهد میتوانند به لحاظ عملکرد چهار د ل باشند ؟ -2

 جهت کاهش هزینه های مدریت شهری آیا راهکاری در  -3

 ی کرد؟چگونه میتوان با امکانات ساخت در ایران و با طراحی دیجیتال ساختمانی اقلیمی طراح -4

 کرد؟ آیا میتوان از درم هیاهان اقلیم دشت مشهد الگوهای بهینه برای ساختمان ها استخراج -5

 تحقیق روش-3-1 

نتی ایران سمرکز علوم طب  طراحی برای که طوری به ، باشد می میدانی و ای کتابخانه روش به تحقیق این

ر اقلیم ددر کنار پالزای شهری در شهر مقدس مشهد به مطالعه بر روی علم بیونیک و ساختارهای مقاوم 

رح دوق جهت مورد نظر پرداخته شده است و با تحلیل نموداری و نرم ادزاری پارامترهای تاثیر ه ار بر ط

 ن و دضای شهری عمل شده است .بهینه کردن ساختما
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 فصل دوم

 طب سنتی ایران و لزوم پرداختن به آن
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 طب سنتی ایران و لزوم پرداختن به آن-1-2

 هالیا خسروانی از حکمت برخاسته ای ذخیره و دراست و هنر با آمیخته دانشی ایران، سنتی طب مکتب

 نسانا حیات سالیان طول در تجربه محک و با آمیخته یونانی حکمت در که است ایران آریایی سرزمین

 تاریخ غپردرو ستارهان طلور با و اسالمی، تمدن شکودایی دوران زرّین در که مکتبی .است شده آزموده

 اکنون ادت وی هسترش ناسره از سره جداساختن با و خردورزی  پای بر وطن، جهان درزانگان ایرانیِ آن علم،

 .است دارا درمان و پیشگیری، تشخیص بهداشت، ی عرصه در را علمی معضالت از برخی حلّ توانایی نیز

 به او وجود گرابعاد دی به بلکه نمی نگرد مادّی بعد از دقط را انسان هزارساله، ده ای ریشه با مکتب این

 روش به توجه و است، درمان بر سالمت مقدم حفظ دیدهاه، این در .دارد توجه نیز الهی ی خلیفه عنوان

 روانی - حیرو حاالت تعادل و اندازه به استراحت کادی، درست، دعالیت تغ یه سالم، هوای ت مین و زندهی

 بمکات و طبیعی درمان شهای رو اهمیت به جهان پزشکی ی جامعه اکنون .است سنتی ایران طب شعار

 به شرق جهان و غرب در بسیاری تحقیقاتی مراکز و ها دانشکده و است برده پی مکمل و طب سنتی

 .باشند می شغولم - دارند و تاریخی علمی ی سابقه که -طبّی مختلف های روش کارهیری به برای پژوهش

 و بمکت صدها و هومیوپاتی آیورودا، تبتی، کایروپراکتیک، طب چین، سنتی طب ی العاده دوق هسترش

 که است شده موجب همچنین حرکت، این .است جهانی عظیم حرکت ی این دهنده نشان هوناهون، روش

 در .دهرایش یابن ایران سنتی طب مبانی شناخت به جهان کشورهای دیگر و ایران در و محققان پزشکان

 .دهرد یم ارایه چهار محور در ایران سنتی طب ی توسعه و احیا لزوم اخت اردالیل به مقاله این

 (13۸2،بهرامی)

 سنتی طب تعریف-1-1-2

 توسعه :یعنی خود، شعار به عمل جامعه پوشاندن منظور پیش به سال 30 حدود از بهداشت جهانی سازمان

 پایه 2 ت میم بر این .است داده قرار توجه مورد را سنتی» 2000 سال تا همه برای بهداشت « طب ی
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 کشورها بعضی که در درمانی بهداشتی ی اولیه خدمات به ادراد بسیاری از دسترسی عدم اول .است استوار

 باب در خ وص به طب جدید نهای درما از رضایت عدم دوم و شود شامل می را جمعیت درصد 80 تا

 بهداشت جهانی سازمان 1978 دلیل درسال این .به شیمیایی داروهای جانبی و عوارض مزمن های بیماری

 تعریف اینگونه خالصه طور به سنتی طب در آن، که کرد منتشر سنتی طب توسعه ی زمینه هایی در بیانیه

 های جسمی، بیماری درمان و پیشگیری طبی، تشخیص که در عملی و نظری علوم تمامی شده مجموعه

 دیگر به نسل نسلی از نوشتاری یا هفتاری صورت به و رود به کار می اجتماعی های ناهنجاری یا ذهنی

 اینگونه بیشتری جزئیات با را سنتی بهداشت طب جهانی سازمان میالدی 2002 سال باشد در یادته انتقال

 آیورودای سنتی چین، طب مانند سنتی طب سیستمهای به هم که است کلی های واژ سنتی تعریف طب

 شامل سنتی طب نهای درما .یگردد م اطالق بومی طب مختلف اشکال هم به و عربی - یونانی طب و هند

 سوزنی، طب مانند( غیردارویی شهای و رو )معدنی و حیوانی اجزای دارویی، هیاهان استفاده از( درمانی دارو

 ی پایه بر ها آن در پزشکی خدمات که سیستم کشورهایی در . است )روانی روحی ن های و درما ماساژ

غیرمتعارف  طب یا جایگزین طب و مکمل طب از واژه اغلب سنتی طب جای به است، استوار طب مدرن

 شود می استفاده

 :کرد تقسیم زیر بخش دو توان به می را ایران سنتی طب دوق، تعاریف به توجه با

 رانبر هزا ها آن تعداد که است ایرانی حکمای رساالت کتب و شامل بخش این :مکتوب سنتی طب )الف

 اهمیت و جهان است و ایران در محققان برای مکتوب ای هرانبها هنجینه میراث این .هردد می بالغ مجلد

 .هردید معلوم خواهد پیش از بیش بشریت برای آن

 یادته دیگر انتقال نسل به نسلی از سینه به سینه که اطالعاتی است و تجارب شامل :شفاهی سنتی طب )ب

 اقوام، نیز و تاریخی طوالنی، ی سابقه به دلیل است.ایران درمانی بهداشتی و مختلف های روش حاوی و

 .است شفاهی طبی عقاید و و آرا تجارب از سرشار کشوری متفاوت، مهای و اقلی مختلف های زبان و نژادها
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 العبور صعب جغرادیایی دالیل که به بوم و مرز این از هایی قسمت ساکنان و بین عشایر در خ وص به

 تشخیص و شده می محسوب مردم الینفک زندهی جزء درمانی شهای رو و طبی تجارب از این استفاده بوده،

 طب از قسمت این تدوین .است بوده و ضروری حیاتی بعدی نسل به ها تجربه انتقال و سقیم صحیل از

 جهانیان توجه مورد بومی طب ، و بومی بومی ،دارماکولوژی شناسی هیاه عناوین تحت امروزه که سنتی ایران

 قسمتی ردتن دست از ها موجب آن کردن مکتوب و عآوری جم در تعلل و و ت خیر دارد خاصی اهمیت است

 باشند. پزشکی معضالت حل بعضی کلید دربردارنده شاید که تجاربی شود، هرانبها می تجارب این از

 (13۸2)بهرامی،

 بهداشت جهانی دیدهاه سازمان از سنتی طب ترویج و پیشردت علل-2-1-2

  :داند می نکته 3 را سنتی ترویج طب و پیشردت علت بهداشت جهانی سازمان

 هب آنان توسط و بوده است مردم خود درمانی و بهداشتی سیستم سنتی قبل طب ذاتی خ وصیات )الف

 راچ دارد؛ وارداتی های طبی سیستم تمامی به نسبت خاصی مزایای طب سنتی .شود می پ یردته خوبی

 توجهی قابل نقش درهنگی سالمت مسائل بعضی حل در و می هردد مردم محسوب درهنگ از جزئی که

 طب رویجت و توسعه معردی، .جهانی باشد و علمی پزشکی یاور و یار تواند می راحتی به سنتی طب .دارد

 است جهان سراسر در مردم میراث و به درهنگ احترام سنتی

 ر طیفد انسان به طوریکه به ، است کلی نگر روشی سنتی دارای طب :سنتی طب بودن نگر کلی ویژهی )ب

 و تعادل دمی ع نتیجه بیماری و سالمتی که دارد یکد ت  نکتهاین  بر و میکند نگاه باال از محیطی وسیع

 پاتوژنیک تو تغییرا مهاجم عوامل نگاه، این از .احاطه میکند را او است که سیستمی کل در انسان توازن

 دارند. عهده بر جانبی نقش

 شاید .داردوجود  سنتی طب ترویج و توسعه جهت و مختلفی عمده دالیل :سنتی طب بودن اجرا قابل )ج

 که حقیقت است این سنتی طب بنیادی ترویج و توسعه قانع کننده برای دلیل ترین مهم اجرایی نظر از
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 از مطمئن سنتی یکی طب شود، استفاده اقت ادی توجیه دارای امن و قبول، قابل های روش از بخواهیم اهر

 (1391،زمانی )است. جهانیان ی همه برای پوشش بهداشتی به رسیدن برای ها راه ترین

 

 ایران سنتی طب احیای دالیل-3-1-2

و تشکیل آکادمی طب سنتی  1949پس از عزم ملی در چین برای بازهشت به طب سنتی خود در سال 

 4۰ن و انکار تبلیغات هسترده غربی ها برعلیه این مکتب، هم اکنون طب سنتی چی 1951چین در سال 

مرکز  17۰دانشگاه طب سنتی و  3۰این کشور برعهده دارد. در چین درصد خدمات بهداشتی درمانی را در 

پزشک،  525۰۰۰تحقیقات طب سنتی وجود دارد. سیستم خدمات بهداشتی درمانی سنتی چین شامل 

لت توسط دو 1955در ویتنام طب سنتی از سال  تخت است. 35۰۰بیمارستان و  25۰۰داروساز،  ۸3۰۰۰

اتی مؤسسه تحقیق 3بیمارستان و  49پزشک،  255۰۰سیستم دارای  به رسمیت شناخته شد و اکنون این

 درصد 9۰ و  6۰،7۰ ترتیب به اولیه بهداشتی خدمات در سنتی طب نقش اتیوپی و هند اوهاندا، در است. 

 طب های هزینه که حالی در هردد، می مکمل و سنتی طب صرف هزینه دالر میلیون 5۰۰ مالزی در. است

کمل زده می شود.در بیش تر کشورهای توسعه یادته نیز طب سنتی و م تخمین دالر میلیون 3۰۰ جدید

درصد  7۰الیا، درصد مردم استر 4۸توسط تعداد دراوانی از ادراد این جوامع پ یردته شده است؛ به طوری که 

به ک مرتدرصد مردم درانسه، حداقل ی 75درصد بلژیکی ها و  3۸درصد مردم آمریکا،  42جمعیت کانادا، 

نیز  بودجه های اخت اص یادته برای طب سنتی و طب مکمل در سال از خدمات طب مکمل بهره می برند.

میلیارد دالر،در  2/4 میلیون دالر، در کانادا ۸۰قابل مالحظه است، به این توضیل در میلیارد دالر، دراسترالیا 

 )مات طب مکمل می شود . دالر در سال صرف خد21/2(و در آمریکا 4میلیارد دالر ) 2/3انگلیس 

 (1391زمانی
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 مکمل فم ر 199۸ سال در و  دالر میلیارد  3/24برابر  1996در آمریکا م رف داروهای هیاهی در سال 

 هیاهی یها دراورده م رف 2۰۰۰ سال در همچنین. است بوده دالر میلیارد 5 حدود تنهایی به غ ایی های

ش داروهای درو 2۰۰۰دالر بالغ شده است. در جهان در سال  میلیارد 17 به آمریکا در غ ایی های مکمل و

ا سال ت 199۰میلیارد دالر رسیده است. تعداد مراجعین به طب مکمل در آمریکا از سال  6۰هیاهی به 

 3۸6به  1997میلیون رسیده ، درحالی که تعداد مراجعه به پزشکان عمومی در سال 629به  427از  1997

ه داروهای هیاهی بمیلیارد دالر  2/۸میلیارد دالر هزینه دارو، حدود  ۸در آلمان از حدود  .میلیون بوده است

ره و پوشش بیمه ای هزینه درمان و دارو خدمات طب سنتی و مکمل در ژاپن، چین، ک اخت اص دارد . 

کا قسمتی از هزینه ویتنام به صورت کامل است و در کشورهای آلمان، استرالیا، نروژ، انگلستان، کانادا و آمری

 (1391زمانی ) ها توسط سازمان ها ی بیمه هر پرداخت می شود.

در ایران، آمار دقیق میزان استفاده از طب سنتی و مکاتب مختلف طب مکمل مشخص نیست، ولی مطالعه 

درصد از ادراد  62/5سال ه شته  5در شهر اصفهان انجام شده نشان داد که در طی  1379ای که در سال

قل یک بار از روش های طب جایگزین استفاده کرده اند و استفاده از هیاهان دارویی، دعا درمانی، حدا

 توجه مورد دیگر های روش از تر بیش ترتیب به درصد 5/5 و 9/5  ،1۰/1، 76/6حجامت و طب سوزنی با 

به  13۸۰در سال میلیارد ریال بوده که  7حدود  1376.در ایران دروش داروهای هیاهی در سال است بوده

میلیارد ریال رسیده است. با توجه به اینکه بیش  ۸۰به حدود  ۸1میلیارد ریال رسیده است و در سال  37

درصد مراجعه به پزشکان نیاز به دارو ندارد، اهر از روش های درمانی دیگر استفاده کنیم م رف  5۰از 

ارج، کشور را در مسیر پرسودی قرار دهیم و از داروهای شیمیایی کاهش یادته می توانیم با صدور دارو به خ

 …این طریق وابستگی خود را نیز کم کنیم، زیرا داروهای شیمیایی هر روز جدیدتر و قطعا هران تر می شوند

 و تنور و دراوان دارویی خواص با هیاهی های هونه انوار و است سنتی طب خاستگاه ما کشور که حالی در

 (1391زمانی ) «.شوند می محسوب ما ارزش اب های سرمایه باال، کیفیت
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ی با ضروری است عده ای از دارغ التح یالن عالقمند در رشته های پزشکی عمومی و داروسازی عموم 

در صورت  ه راندن دوره های تخ  ی طب سنتی، رشته های تخ  ی را در این زمینه پایه ه اری کنند ....

ینه طب طب، پزشکان می توانند، با تجویز داروهای خاص در زمتحقق این امر و تسلط به این شاخه از 

هیری از شیوه  سنتی و داروسازان مسلط در این رشته با ارایه داروهای مربوط به طب سنتی به مردم با بهره

 (13۸2،بهرامی) «های علمی و صحیل به بیماران کمک کنند.

 پالزای شهری -2-2

در ساخت و  سواره در شهرهای مدرن امروزی، و نیز ادزایش تراکم با توجه به ادزایش روز ادزون مسیرهای

بعضًا  ساز بلند مرتبه ها، سیمای شهرهای کنونی به صورت همجواری ساختمان هایی بلند و بی روح که

ست که با اتوسط مسیری خشک و آسفالته به نام خیابان برید ه شد ه است، تعریف می هردد. این در حالی 

نسان و دضای باز، ای روانی روزمره، نیاز به دضاهایی برای برقراری ارتباط بیش تر با طبیعت، توجه به دشارها

داقل حبیش از پیش احساس می هردد. از سوی دیگر، در دنیای سرعت کنونی، ت مین نیازهای آد می در 

راحی به کر، وجود دضاهای چند عملکردی با طوق ال زمان مطرح می شود، از این رو باتوجه به موارد د

ی یک صورت یک هشایش دضایی که توأمان نیازهای مادی ومعنوی شهروندان را برطرف سازد، لزوم طراح

ه قابلیت پالزا را ایجاب می کند؛ یعنی طراحی یک دضای باز همراه با عملکرد های متفاوت در اطراف ک

شهری در  خود داشته باشد و بد ین ترتیب، به عنوان یک دضای انعطاف و پ یرش کاربری های دیگر را در

ش تر این دضا، ارتباطی همه جانبه با کلیه ی نیازهای شهروندان قرار هیرد. در این راستا، ت ثیره اری بی

اد دضایی پویا مستلزم مکان یابی صحیل آن خواهد بود تا بتوان بیش ترین ت ثیر را در جلب شهروندان و ایج

 (1393حاجی بنده،-)موسویحاصل کرد.  در شهر
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 (1-2شکل)

یکی از تحوالت اخیر در هرایش جدید شهر سازی جهان، توجه به حرکت پیاده و نیازهای آن به عنوان یک 

موضور دراموش شده ی مهم شهری است. امروزه تاکید بیش از حد بر حرکت سواره و حل مسائل مختلف 

ریزی برای حرکت پیاده، یکی از نقایص شهرسازی معاصر محسوب می آن و غفلت از سامان دهی و برنامه 

شود. در سه د هه ی اخیر به عنوان یک واکنش ناهزیر، هرایشی نوین در شهرسازی ایجاد شد ه است که به 

در سراسر جهان در «  برنامه ریزی پیاده»، برای هسترش دضاهای پیاده یا «جنبش پیاده هستر»صورت 

ز آن جا که بهبود کیفیت دضاهای عمومی شهری بر دعالیت روزمره اجتماعی شهروندان حال توسعه است. ا

ت ثیر می ه ارد، این ت ثیر را بیش از هر جای د یگری می توان در معابر ویژه ی پیاده یات مکان های بسته 

مومی می به ترادیک موتوری مشاهده کرد. برای برقراری تعامالت اجتماعی، نیاز به حضور در دضاهای ع

باشد. این نور حضور، دضای خاص خود را نیز طلب می کند، چرا که درد باید بتواند آزادانه و با دراغت کامل 

معابر ویژه ی پیاده یا پیاده »و بدون این که با مانعی برخورد کند، در یک دضای ویژه ی پیاده قد م بزند. 

بور پیاد هان در نظر هردته شده اند. این معابر می راه ها، آن دسته از معابر شهری هستند که تنها برای ع

توانند به صورت کوچه، بازار، بازارچه، مسیری در میدان، پار  یا دضای یک مجتمع شکل بگیرند که مهم 

ترین اثر احداث آن، بهبود مد یریت ترادیک، سیمای کالبدی شهر، ردع معضالت زیست محیطی و آسود 

است و پارکینگ های عمومی نیز توسعه می یابد. ت ثیر دیگر هسترش  هی در خرید و ارائه ی خد مات
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-)موسوی« دضاهای پیاده، اعتالی زند هی اجتماعی و غنابخشی به دعالیت های ل ت بخش درهنگی است.

 (1393حاجی بنده،

ان ی به عنواز این رو با توجه به تقدم عابر پیاده در مسیرهای حرکتی، در نظر هردتن یک دضای باز شهر

مومی بسیار عپالزا که دعوت کننده ی عموم رهگ ران خواهد بود، در پویایی شهر و ایجاد دضاهای دل پ یر 

ت در طول شبانه برای ه راند ن اوقات دراغ« پاتوق جمعی»ت ثیره ار می باشد، که عالوه بر دضایی به عنوان 

واره ها تبد ی درهنگی و جشن ها و جشنروز، می توان این دضا را به محلی مناسب برای برهزاری رویداد ها

 (1393حاجی بنده،-)موسوییل کرد. 

 تعریف پالزا -1-2-2

باز شهری می  پالزا  واژه ای اسپانیایی ست مرتبط با واژه ی میدان، که در واقع تعریف کننده ی یک دضای

د و هم بیاین باشد و به صورت یک دضای عمومی که ممکن است جمعیت زیادی از مرد م شهر در آن هرد

 (1376)توسلی،نیز به عنوان یک مرکز زند هی اجتماعی تعریف می هردد. 

 ویژهی های یک پالزای شهری -2-2-2

سابقه ی احداث هشایش های دضایی در دنیا به بیش از یک قرن پیش باز می هردد و امروزه در اکثر  

شهرهای دنیا بنایی به نام پالزا وجود دارد. در ایران قد یم، میدان های مهم شهری موجود در بادت، به عنوان 

کرد های ارتباطی، اجتماعی، دضاهای باز وسیعی که دارای محدوده ای مح ور یا کمابیش معین بودند، کار

تجاری، ورزشی، نظامی یا ترکیبی از دو یا چند کارکرد مزبور را شامل می شدند و در مجمور دضایی جهت 

ایجاد می کردند، مانند میدان نقش جهان « پالزا»هرد همایی عموم شهروندان یا به عبارتی با کاربری یک 

امیر چخماق یزد، که هر کدام در مکان شاخص و پرتردد  اصفهان، میدان امام )توپ خانه( تهران، میدان

شهری قرار هردته اند که دسترسی عموم به آن نیز آسان بوده است. از طردی میدانچه های محلی و تکیه 
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ها و حسینیه ها در برخی شهرها مانند: تهران قد یم، نایین، کاشان و یزد در مقیاس خرد تر، عملکردی 

داشته اند که به صورت میدان های کوچک ارتباطی، درون محله های مسکونی عمل مشابه به پالزای شهری 

می کردند که در مکانی به عنوان یک نقطه ی عطف و مرکز محله تعریف می شد ه تا مورد استفاد ه ی 

 کلیه ی ساکنان قرار هیرد. 

که اغلب به  عریف می کننددر شهرهای معاصر، پالزا را به عنوان یک میدان شکل هردته در کنار یک معبر ت

ار می شکل بود ه و در اطراف آن ساختمان های تجاری، اداری یا درهنگی قر Uصورت یک هشایش دضایی 

کرد همسان با هیرد و به طور کلی در جلب عموم موثر می باشد. زیرا کارکرد اصلی یک پالزا، عالوه بر کار

نوان محلی عی تعریف می هردد تا بتوان از آن به عکاربری های هم جوارش، به عنوان یک دضای باز اجتما

یگر به علت دبرای وقور رخداد های درهنگی، نظیر انوار جشن ها و مراسم عمومی استفاده نمود و از طردی 

لکرد وجود کاربری انعطاف پ یر آن به عنوان یک دضای دعال شهری، می تواند متناسب با نحوه ی عم

ای عمومی به ی های دیگری نیز بپ  یرد و به عبارت دیگر، تبد یل به یک دضشهروندان در این مکان، کاربر

شهر موثر  عنوان پاتوق جمعی هردد که مسلماً اجرای برخی برنامه های درهنگی در آن در ادزایش پویایی

 (1376)توسلی،خواهد بود. 

  اهداف-3-2-2

 ن نمود: الزا را در موارد زیر عنوابا توجه به ویژهی های دوق ال  کر، می توان اهداف کاربری یک پ

 دزایش تعامالت اجتماعی و ایجاد پویایی در شهر. ا -1

 یجاد یک دضای متمرکز شهری برای پاسخ هویی توأمان به نیازهای مادی و معنوی شهروندان. ا -2

 اجتماعی و درهنگی.  شرکت عمومی مرد م در دعالیت های -3

 شهر در جهت ادزایش نشاط اجتماعی.  اجرای برنامه های درهنگی در سطل -4
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 معیارهای مناسب در مکان یابی پالزا -4-1-2

ینه هایی با توجه به بررسی های صورت هردته و تجزیه و تحلیل نمونه های داخلی و خارجی، می توان هز

مکان ری یک را به عنوان عوامل ت ثیره ار در مکان یابی پالزا ذ کر کرد. کلیه ی این عوامل در شکل هی

بارتند مودق عمومی و موثر در وقور رویدادهای اجتماعی و درهنگی در سطل شهر، سهیم می باشند که ع

 از: 

 نور کاربری هم جواری ها -1-4-2-2

ای موجود، هپالزا اغلب در سایت های اداری، تجاری یا درهنگی قرار می هیرد که متناسب با نور کاربری 

ی دیگر، ورشهروندان و میزان جمعیت حاضر متفاوت خواهد بود. از سونحوه ی استفاده از آن، ساعات حض

ده و در بر اساس نور کاربری ساختمان های اطراف، بخشی از کاربری می تواند به داخل پالزا کشیده ش

ورت یک صدعال سازی بیش تر آن دخیل باشد، مانند کاربری های تجاری یا درهنگی یا این که پالزا به 

  تعریف شود که قابلیت پ یرش سایر کاربری ها را به دراخور نیاز داشته باشد.دضای باز صرف 

 ابعاد و وسعت دضا -2-4-2-2

مکان یابی،  اهر ماهیت پالزای مورد نظر، برقراری ارتباطات اجتماعی در سطل وسیع و عمومی می باشد، در

یک دضای  نیاز به مکانی با وسعت بیشتر احساس می هردد تا پ یرای عموم بوده و بدین ترتیب بتوان در

 یز ایجاد کرد. مناسب به تعامالت اجتماعی و درهنگی پرداخت و کشش و جاذبه ی بیش تری را ن

 نحوه ی دسترسی ها -3-4-2-2

از آنجا که هدف اصلی یک پالزا ایجاد یک دضای اجتماعی باز می باشد، چگونگی حضور مرد م در این مکان، 

رکن اساسی در مکان یابی محسوب می شود. از این رو در نظر هردتن نور دسترسی های درعی و اصلی، 
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دوری از هره های ترادیکی سواره و وجود مسیرهای پر تردد و جاذب عابر پیاده که مورد استقبال عموم می 

 باشد، ضروری است. 

 نحوه ی حمل و نقل عمومی -4-4-2-2

شد که در همان طور که قبالً به آن اشاره شد، دسترسی آسان یکی از عوامل اساسی در مکان یابی می با

 ه سیستم حمل و نقل عمومی شهری در تسهیل دسترسی ها موثر می باشد. این راستا نزد یکی ب

سته می شود از سوی دیگر، با استفاده از قابلیت حمل و نقل عمومی، از میزان ترادیک موجود در سایت کا

 که ضرورت این امر در مواردی که ازدحام جمعیت بیش تر است، بیش از پیش احساس می هردد. 

 پارکینگ -5-4-2-2

از آن جا که در پالزا ازدحام جمعیتی مطرح می شود. باید مکان یابی به نحوی صورت هیرد که خیابان های 

اطراف قابلیت پ  یرش جمعیت و خودروهای مربوطه را داشته باشد یا این که جهت جلوهیری از ترادیک 

یتاً بتوان محلی را به آن بیش تر در سایت مورد نظر، خیابان مجهز به پارکینگ های عمومی بوده و یا نها

اخت اص داد. عالوه بر موارد دوق که در مکان یابی پالزا موثر می باشند، می توان به مواردی چون اقلیم، 

چشم انداز مناسب، درم و مبلمان شهری نیز اشاره نمود که از جمله عوامل تاثیره ار در نحوه ی عملکرد 

 (1376)توسلی،پالزا، محسوب می شوند. 
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  پالزای شهری در شهر سویل اسپانیا-5-1-2

         

 (4-2شکل )                                  (  3-2شکل )                                  (   2-2شکل)

پالزای  اجرای آن به اتمام رسیده است. یک 2۰11شده و در سال طراحی  2۰۰4این پالزای شهری در سال 

مغازه و دروشگاه و نیز رستوران های متعدد شهری در بادت تاریخی شهر است که شامل موزه باستان شناسی 

ت. هرچند است. دضایی بسیار پویا در شهر به وجود آورده و برای مسادران و توریست ها بسیار ج اب اس

د که مردم به ر و شهروندان عالقه زیادی به آن نشان نداده اند اما منتقدان معماری معتقدنهنوز مردم شه

روندان پاریس زودی این پالزا را نماد شهر خود خواهند دانست همانگونه که برج ایفل ابتدا مورد قبول شه

  نبود اما اکنون سمبل درانسه است.

 بیومیمتیک رویکرد-3-2

 مقدمه-1-3-2

 را اسرارش توانست طبیعت، یهای قانونمند علمی و کشفیات از استفاده با انسان صنعتی، انقالب از پس

 در بار اولین برای ”بیونیک“اصطالح . کند برداری ه بهر صنعتی ههای پروژ در بخشی الهام آن در از و کشف

 علوم مواد و صنعتی طراحی دنی، های جنبه در بیولوژیکی مطالعات استفاده از هدف با بیستم، قرن اواسط

 طبیعت و انسان بین بینانه واقع و معقول یک موازنه ایجاد جهت در تالشی بیونیک، هیری شکل. شد ابدار

 کنار در را طبیعت و سالمت برآورده را بشر نیازهای طبیعت، از هیریم الها به توجه با های که موازن است؛

 مورد طبیعت در که بود ادرادی نخستین از باستان دوران دیلسوف ارسطو .کند تامین کولوژیک ا سیستمهای

http://ashahcheraghi.persianblog.ir/post/326/
http://ashahcheraghi.persianblog.ir/post/326/
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 بسیار مخلوقات در حتی عملکردی که زیبایی کرد بیان او. برد نام بخش الهام و عظیم منبعی عنوان به

 پرداخته خطا و سعی سال به میلیونها که است مهندسی ددتر یک عنوان به طبیعت .دارد وجود هم کوچک

برای  موثق منبعی میتواند مسئله حل روش این. میکند کشف نیازهایش را با متناسب پاسخهای بهترین و

 همچنین و زیست محیط از جهانی حفاظت روند هردتن نظر در. باشد مهندسی مسائل حل در هیری م الها

 حوزه در این حال، با. است شده بیونیک علم هسترش موجب پایدار، موضور توسعه روی بر کار به تمایل

 این اما است، یادته ادزایش سبز طراحی و محیط زیست با سازهار طراحی تحقیقات چند هر معماری،

 میرسد نظر به طراحی معماری و در بیونیک علم از استفاده و شده انجام مواد های جنبه بیشتر در تحقیقات

 (1391)قیابکلو،. است معاصر مطرح و جدید ایده یک عنوان به که

 معماری بیونیک 

 تحقیق پیشینه-2-3-2

 قرن دوم یمهن ابتدای در معماری، در نوآوری برای را طبیعی های آدرینش از استفاده موارد اولین از یکی

 ینوع پرورش به مودق بار نخستین برای 1841 سال در انگلیسی متخ  ان .کنیم مشاهده می نوزدهم

 تبار، نگلیسیا معمار پاکستون، .رسید می متر دو به آن های قطر برگ که .شدند اروپا در عظیم آبی نیلودر

 .پرداخت له این شعاعی ساختار و مدور قفسه بندی مطالعه به آبی نیلودر این ههای بر استحکام دیدن با

 کریستال ق ر در که بود درمعماری ای شیشه سبک سقف برای جدیدی ساختار ابدار تفحص این حاصل

 را نیکبیو معماری توان می.شد منتقدان نظر جلب به مودق و عرضه 1851 سال در لندن جهانی نمایشگاه

 توسعه اب همگام معماری طراحی در بیولوژیکی ساختارهای و درآیندها از الهام:کرد تعریف زیر صورت به

 (1391)هالبچی،تکنولوژی و علم

 بشر .داریم نیاز طبیعت بیولوژیکی ساختارهای در جامع تحقیقی به درم شناخت و بررسی برای معماری در

 زیست محیط و طبیعت از خود نیاز مورد وسایل و ها مکان طراحی و ساخت برای داشته است سعی ابتدا از
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 و خالقیت قدرت با طبیعت از ملهم معماری واقعی های مدل با ساخت بشر امروزه هیرد، الهام خود اطراف

 معماری جنبش .نامید م نوعی حیات علم توان را می معماری .است برخاسته رقابت به طبیعت سازندهی

 و بیولوژیکی های ساختمان پدید آوردن برای را سنتی های ساختمان منتظم و چهارضلعی شکل بیونیک

 های قالب دردبا به منح ر های ساختمان از ای مجموعه دیدهاه این ی نتیجه .کند می نفی طبیعی جهان

 برای انسان و دارد وجود طبیعت در که مهمی عوامل از کلی طور به.شود می ریاضی و بیولوژیکی محاسبات

 ساختار 2 جلد یا پوسته 1 :کرد اشاره زیر موارد به توان می است، کرده استفاده ها آن از خود بناهای ساخت

 (139۰،محمودی نژاد( انرژی 4 آراستن 3

 :بیونیک علم تاریخچه-3-3-2

"بیوس" یونانی کلمه از را خود نام بیونیک  های مسیست مطالعه به و هیرد می حیاتی سلول معنای به 

"بایون" اژهو از کلمه این.پردازد می مهندسی مسائل حل در کاربرد منظور به آن درآیند های و بیولوژیکی  

 مطالعه هب است سیبرنتیک دانش های شعبه از یکی که بیونیک .می هیرد ریشه حیات واحد معنی به یونانی

 می تقلید تحیا از که آنچه مطالعه و مغز و ) ساخته انسان م نوعات و ( ماشین بین روابط و ها همانندی

 زیست( بیوتکنولوژی واژه .می پردازد زیستی های دانسته پایه بر اشیاء ساختن و طراحی یعنی ، شود

 در آنها لمتقاب اثر و زیستی علوم کاربرد مفهوم به ارکی کارل توسط 1111 سال در بار نخستین )دناوری

 و هبودب ، خلق بشردر هوشمندانه دعالیت هونه هر کلی طور به .شد برده کار به بشر ساخت های دناوری

 سطل رد آنها ژنیتیکی دستکاری طریق مخ وصا از زنده موجودات از استفاده با هوناهون مح والت عرضه

 (1391)هالبچی،. .هیرد می قرار بیوتکنولوژی حوزه در ، مولکولی

 سپس و نیرپ و ماست و نان تهیه ، دام و نباتات اصالح : از عبارتند دناوری زیست سنتی کاربردهای برخی

 .هردد می شامل نیز را اینتردرون و انسانی انسولین ، ها آنتی بیوتیک انوار تولید



22 

 

 در DNA مهندسی دیگر عبارت به یا دیگری به زنده موجود یک از ژن انتقال و ژنها دستکاری ، نوترکیب

 .است ادتهی ادزایش ای دزاینده طور به آوری دن این از هیری بهره ظردیت ، ژنتیک دناوری با حاضر حال

 های مینهز توان می چنانکه هیرد می بر در را دنون و علوم مختلف های رشته از وسیعی هستره تعریف این

 ، اروئید و غ ائی های درآورده ، آبزیان و دام پزشکی ، کشاورزی های بخش در را زیست دناوری دعالیت

 پس ویژه به اخیر های دهه در دناوری زیست چشمگیر های پیشردت.نمود دراهم زیست محیط و صنعت

 به جودیمو از آنها انتقال و دستکاری و ها ژن درجداسازی ژنتیک مهندسی نوین روشهای به دستیابی از

 طور به .تاس کرده معردی و آینده حال در مولد دناوریهای مهمترین از یکی عنوان به را آن دیگر موجود

 راهکارها تنظیم در و شده قلمداد کشورها از بسیاری در توسعه اساسی محورهای از یکی دناوری زیست کلی

 (1391. )هالبچی،است هردیده معطوف آن به جدی توجه ملی برنامه های و

 .است هساخت متنور نیز و مشکل کمی را آن توصیف و تعریف ، بیوتکنولوژی کاربردهای تنور و هستردهی

 معادل را نآ برخی و دانند می ها میکروارهانیسم از استفاده و صنعتی میکروبیولوژی مترادف را آن برخی

 نولوژیبیوتک از متفاوتی تعاریف به مخت را اینجا در دلیل همین به . کنند می ژنتیک تعریف مهندسی

 :باشند می زیادی اشترا  وجوه دارای البته که کنیم می اشاره

 و هیاهان ایه دراورده اصالح و تغییر ، تولید برای که روشهاست و متون از ای مجموعه بیوتکنولوژی 1-

 .ندک می استفاده زنده های ارهانیسم از ویژه کاربردهای برای تولیدمیکروارهانیسمها و جانوران

 . بیولوژیک عوامل کمک به مواد بعضی تبدیل ضمن در دنی و علمی روشهای کاربرد 2-

 درآیندهای در اآنه از قسمتی یا زنده های ارهانیسم از آن در که روشها و دنون و علوم از ای مجموعه 3-

 .شود می استفاده جانوران و هیاهان سازی بهینه و تغییر ، تولید

 با صتشخی و درمانی و صنعتی ، کشاورزی مح والت تولید در ژنتیک مهندسی های تکنیک کاربرد 4-

 .خطرتر کم و بیشتر مح ول و قیمت ارزانتر و باالتر کیفیت
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 در تولید صورت به نهاآ انتقال و دراوری و آنها اجزاء یا زنده سلول های توانایی با زنده سلول از استفاده 5-

 .انبوه مقیاس

 .آنها اجزای یا ها ازارهانیسم تجاری وری بهره 6-

 .ها ارهانیسم و ها میکروارهانیسم دستکاری با تولید در ژنتیک مهندسی روشهای کاربرد 7-

 (1391)هالبچی، .انسان منادع راستای در ها ازمیکروارهانیسم استفاده و کردن رام علم 8-

 .کند می زنده موجودات با علم این ارتباط متوجه را آدمی )شناسی زیست( بیولوژی و بیونیک کلمه شباهت

 به 1158 سال در آمریکا هوایی نیروی هوانوردی ادسر استیل .ای. سرهردجک توسط بار نخستین واژه این

 می ختم بیونیک معماری به یکدیگر از آنها ت ثیرپ یری قالب جهت به مفهوم دو این ترکیب .شد برده کار

 یک شاید . شود ایجاد کامل هماهنگی ، زیست محیط بودن زنده با است که متعالی باور یک این .هردد

 بیونیک معماری طریق از واقعیتها به توجه و اصالح طلبی روش ترویج ، آیندهان برای قوی و معتبر طریقه

 همه بازسازی به است و تمایلی خود از خشنودی با است ای مبارزه بیونیک معماری کلی طور به . باشد

 نوآوری را برای طبیعی آدرینشهای از استفاده موارد ازاولین یکی.درد به منح ر است ای انگیزه بنابراین.چیز

برای  1846 سال در انگلیسی متخ  ان . کنیم می مشاهده نوزدهم قرن دوم نیمه ابتدای در ، معماری در

 می متر 2 به آن برههای قطر که شدند اروپا در عظیم آبی نیلودر نوعی پرورش به مودق بار نخستین

 و مدور بندی قفسه مطالعه به آبی نیلودر این برههای استحکام دیدن با تبار معمارانگلیسی پاکستون.رسید

 در ای شیشه سبک سقف برای جدیدی ساختار ابدار تفحص حاصل این . پرداخت هل این شعاعی ساختار

 نظر جلب به مودق و عرضه 1851 درسال لندن جهانی نمایشگاههای کریستال ق ر در که بود معماری

 برای انسان ران های استخوان ساختار ای رشته بین مطالعه و همکاری چون دیگری موارد.شد منتقدان

 رکن ترین اساسی . کنیم می مشاهده نوزدهم قرن در نیز را صرده به مقرون و سبک های سازه ساختن

 روابط و قوانین ترین پیچیده کارهردتن به با ، طبیعت مخلوقات .باشد می طبیعت و حیات بیودیزاین، نظریه
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 به خویش پیکره در را هنری و مهندسی ، علمی شاهکارهای از بارزی نمونه ، جهان های پدیده در موجود

 الهام با اند داشته سعی که پردازیم می هنرمندانی آثار و اندیشه توصیف به بخش این در.ه ارند می نمایش

 برترین به ، استاد ترین بزرگ عنوان به طبیعت های پدیده و درموجودات کارردته به سیستمهای از هردتن

 معروف معمار هائودی، آنتونی آثار.یابند دست طرحهایشان قالب در مهندسی مسائل حل برای ها پاسخ

 پیشتازان از دوهنرمند این. هیرند می قرار بندی دسته این در ، صنعتی طراح ، کوالنی لوئیجی و اسپانیائی

 تخ  ی نحوی به که باشند می ) حال زمان تا ( 22 قرن اواخر در دیگری و اوایل در یکی ، بیودیزاین

 خود زمانی محدوده از کوالنی آثار برخی.اند هردته الهام خویش آثار در موجوداتش و طبیعت ازساختارهای

 سال در وی .یابند تحقق 21 قرن آینده های دهه در تکنولوژی پیشردت با که رسد نظرمی به و ردته دراتر

 ارائه زمینه این در نیز متعددی بدیع آثار و آورده روی وشهرسازی معماری های طرح ارائه به اخیر های

 (1391)هالبچی،.است داده

 بیونیک معماری پیشگامان-4-3-2

 می الهام نآ از خود مایحتاج تولید برای و برده سر به طبیعت با تنگاتنگ ی رابطه در بشر که هاست قرن

 که بود کسانی » بیولوژی « و » دنی « زمان اولین از یکی رنسانس، ع ر ی نابغه لئوناردوداوینچی، .هیرد

 در تحقیق و جستجو به زمانش مسائل حل برای و درآمیخت را های خود دانش پرواز ماشین ساخت برای

 ارتباط ادایج برای مختلف های رشته مهندسان ازداوینچی پس سال پان د امروز .پرداخت جانداران ساختار

 رشد و یکم و بیست قرن آغاز با ارتباطی که .دارند مشابه تالشی جانداران دنیای با دنی علوم قوانین بین

 حجم .است داده قرار ت ثیر تحت نیز را معماری های اندیشه دنیای و یادته خاصی جایگاه ها رایانه روزادزون

 موازات هب .مدعاست این بر ت یید ه شته سال چند در شده ارائه نظری مباحث ها، سخنرانی مقاالت، زیاد

 یها سال در شده آدریده معماری دضاهای در جریان این شاخص آثار ی عرضه مباحث، این اوج هیری

 .خورد چشم می به وضوح به اخیر
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 (طرح کامیون دوق مقاوم در برابر جریان هوا لوئیجی کوالیی6-2شکل)      (آشپزخانه ماهواره ای لوئیجی کوالئی5-2شکل)

 

 : بیونیک پرداز نظریه معردی-5-3-2

 لین هرگ

 سردمداران از یکی»  لین هرگ«  مرزهای دارد سعی او. است آمریکایی پرداز نظریه و معمار ، 1514 متولد

 طبیعت از امداد با یکم و بیست قرن آغاز در ه اشته، سر پشت را معماری در موجود جریان این نام به

 خلق آثاری است مایل او. نیست دیگری چون ای هونه هیع آن در که بگ ارد معماری سوی به قدم جانداران

 از را محیطی شرایط با همزیستی پ یری انعطاف و متمایز های هونه دارای زنده موجود همچون که کند

 برخوردارند خاصی نوآوری از تفکراتش که دهند می هواهی لین نظرات و آثار. باشند دارا رنگ یا درم لحاظ

 لین چون معمارانی ها رایانه قدرت ادزایش با که بود پیش دهه دو از. هاند کرد متالطم را معماری مباحث و

 کامپیوتری مهای سیست معماران این ابزار. بدهند جدیدی ابعاد معماری طراحی به که یادتند را امکان این

 های مدل محاسبه آن موازات به بلکه کند می ممکن ابتدا از را بعدی سه طراحی تنها نه که است جدیدی

 از اویکی. سازد می پ یر امکان را زنده های درآیند سازی شبیه و هندسی غیر های درم پیچیده، ریاضی

 ایجاد را جدیدی آثار هنرمند نظر زیر که است رایانه این. دهد می خالق نقش رایانه به که است معمارانی

 هها زیرمجمور به اثر یک تجزیه با او طراحی. شوند می خلق تقریبی معادالت پایه بر که ،  آثاری. کند می

»  هونه جنین خانه«  برای است کوششی طرح این. کرد طراحی 2111 سال در که اوست(  شود می شرور

 تنور «،»  منفرد تولید« . ساخت در هرایی انعطاف و انبوه تولید کنار در معمار این آثار مشهورترین از یکی
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 غرابت آنان با هفتگو و کنندهان بازدید العمل عکس به نگاهی چون موضوعاتی با تازه برخوردی»  هرایی

 زندهی تخیلی، های دیلم از خارج بتواند استکه کسی کمتر. دهد می نشان مردم اغلب نظر در را معماری این

 دلیل به حها طر هونه این ساخت آن بر عالوه. باشد مت ور را هونه جنین های خانه از و مملو خیابانی در

 دستگاههای چون ای پیچیده تولید شهای رو و کامپیوتری آالت ماشین به اعضایش از یک هر بودن یکتا

 این هنری خالقیت ارزش توان می سختی به نیز هنری لحاظ از. دارد احتیاج آبی برش جت یا لیزری برش

 خانه این. کرد مجزا کامپیوتری شدۀ محاسبه و ت اددی نتایج از را معمار واقعی نوآوری زده، محک را آثار

 مشخص ها آن رشد محدوده تعریف کمال به ها آن همگی هندسی قواعد که مختلف اعضای از است ترکیبی

 در عملکرد و زیبایی تناسب، من برای که دهد می نشان خود نکته این: هوید می خود معمار. است شده

 نمایشگا معموالً»  لین هرگ «، ما  موزه در 2113 پاییز در که.است ارزش با بسیار آن کالسیک مفهوم

 مستثنی قاعده این از شد، عرضه وین شهر نمایشگاه. دهند می رانشان خود هنری های دغدغه خوبی به هها

 به یابند می تغییر محیطی شرایط تغییر با که ای زنده موجودات از ای مجموعه نمایشگاه این در. نبود

 دروازه یا و آلسی چای و قهوه سرویس چون معماری و هنری های مدل طور همین. بود شده ه اشته نمایش

 مثالً ( جاندار یک مختلف های هونه همانند نیز خود که ای، شیشه حفاظ زیر ای هوشه در کدام هر دنیا

 (1391)هالبچی، .بود شده عرضه نبودند، یکسان ولی بودند شبیه یکدیگر به) پروانه

 و گونگیچ به خواهم می بلکه نیست، درم آن عین نمایاندن باز ق دم نگرم، می طبیعی درم یک به هاه هر

 عمل و قتباسا چنین البته یابم؛ دست آن های تکنیک« .  اولیه درم یک با همواره هویداو می لین هرگ» : 

 یم مشخص هندسه یک به پروژه درآیند در و کند می آغاز است کالسیک تفکر از متفاوت بسیار کردن

 کسلر ثلم اشخاصی اکسپرسیونیستی ، سنت در که است کالسیکی سنت از دراتر او کار و الهام منبع. رسد

 (139۰ کاظمیان،) است داشته وجود
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 به او که اصطالحی»  توردتگی«  را ارهانیک پدیده نور یک که چرا است اصطالح این شیفته بسیار که است

 یک جزء هر تحول و رشد یعنی. کند می نمو و رشد یکپارچه صورت به که کند می تداعی واژه برد می کار

 نیست زئیاتج دارای ردته هم تو ساختار یک ل ا و هیرد می صورت اجزایدیگر با همزمان ردته هم تو پدیده

 تعامل و رابطه هم با که اجزاست از ای مجموعه ، بلکه باشد داشته جزئیات که نیست هم مشکلی اصالً و

 (139۰محمودی نژاد،( یابند می تحول و تغییر همزمان طور به و داشته

 :است بخش سه شامل واقع در بیونیک

 (صلیا سیستم و ساختار در) است شده هردته زنده های سیستم از آنها کار که هایی سیستم علم 1-

 و ها مکانیزم) دارند را زنده های سیستم خ وصیات شبیه خ وصیاتی که هایی سیستم علم 2-

 (عناصرعملکردی

 نظر نقطه از یحس های دریادت)هستند شبیه زنده های سیستم به ظاهر نظر از که هایی سیستم علم-3

 (درم

 آن اهداف و پایدار توسعه-6-2

 و درهنگی و اجتماعی دضایی، کالبدی، نامناسب الگوهای مقابل در راهحلهایی ارائه معنی به پایدار توسعه

 تغییرات موجب که ها زمینه و سطوح تمام در نابودی و تخریب » از بتواند که میباشد توسعه اقت ادی

 نسبت جهانی رشد آهاهی نتیجه در که 1315 دهۀ در پایداری مفهوم پیدایش.کند جلوهیری میگردد منفی

 چهارچوب در را انسان زندهی کیفیت بهبود جهت در پایدار توسعه .دانست توسعه و زیست محیط به

 که است توسعهای نور آن پایدار توسعه .است داده قرار ت کید مورد اکوسیستمهای حامی برد ظردیت

 و نباشد تخریب مستلزم پیشبرد آن و بخشد بهبود بلندمدت در را اکولوژیکی نظامهای و انسان سالمت

 ابتدای در پایدار توسعۀ نظریۀ .باشد داشته محیط و انسان به نگرش جهت در بنیادی عظیم مثبت تحول
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 مشخص با تدریج به اما .بود متمرکز توسعه های برنامه مقابل در زیست محیط و ازطبیعت حفاظت بر امر

 اصولی بالقّوه توازن به توجه با و برد نخواهند از پیش کاری نگر بعدی تک های برنامه که موضور این شدن

 استفاده دستاندرکاران با موضور، شدن مد و جّوزدهی دلیل به هم اندکی و میشد، مطرح نظریه این در که

 میل یا( به میل و نظریه این هسترش تبع به .پرداختند خود دعالیتهای حیطه در آن اصول و نظریه این از

یادتند  رواج نیز پایدار معماری و شهری پایدار توسعه چون تعابیری آن، استفاده از )به تظاهر و نمایش به

 میآید شمار به میالدی یکم و بیست سدۀ در زمین سطل روی بر آدمی زندهی از جدیدی دورۀ عنوان به که

 عدم به نسبت نگرانی و بود بیستم قرن شدۀ قدیمی های جهانی تجربه سند » 71 آجندا « - بر متکی

 « 1301 ، میگردتند یادتن قرار پایان به همگان وقوف .داشت وجود بیواکولوژیک دضای میان تعادل وجود

 ردتن میان از عنوان زیر که انجامید هایی مفهوم شدن زاده به بقاء بر آدمی حیات ذخایر » پایدار توسعه

 برای زندهی سطل ارتقاء و بهبود جهت در اساسی نیازهای ت مین پایدار، توسعه اصلی هدف بنابراین. شرایط

 هسترده استفاده.است شده ذکر سعادتمندتر و تر امن برای آیندهای اکوسیستمها بهتر اداره و حفظ و همه

 هاست رشته و سایر شهرسازی برای آن معانی و مقاصد بودن مفید و استحکام هروه در پایداری مفهوم از

 به و داشته جامع مفهوم یک پایدار توسعه .میباشد بلندمدت ت ویر به توجه آن خ وصیت مهمترین که

 در اساسی تغییرات به نیاز پایدار، توسعه مدلهای اجرای به و میشود مربوط زندهی انسان های جنبه تمام

 (139۰محمودی نژاد،( دارد المللی بین و ملی سیاستهای
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 پایدار توسعه و معماری بیونیک-7-2

 شناخت الزمۀ ،)بیونیک (معماری های طراحی در آن هیری شکل الزامات و پایدار معماری به پرداختن

 به را ما اقت ادی و اجتماعی درهنگی محیطی، مشکالت حل بنابراین.میباشد پایداری اهداف از تری عمیق

 بیونیک معماری پدیدۀ.میکند- هدایت پایدار رویکرد با )بیونیک( طبیعت از الهام پایه بر معماری یک سوی

 هفت میتوان .میباشد اهمیت با بسیار موضوعی طبیعت، به احترام و زیباییشناسی در مقولهای عنوان به

 است بوده کننده دهرهون های پدیده دستخوش تاریخ، طول در آنکه با بومی معماری مانند معماریبیونیک

 رسوم، و آداب نمایانگر ، درآیند یک معنی به پایدار معماری. کند حفظ را خود ویژۀ هویت توانسته ولی

 پایداری .شود تکرار میتواند که است باشد آنان هنر و سلیقه و ذوق عقیده، و اندیشه احساسات، و روحیه

حفاظتی  نیازهای با که روشی .میشود برده کار به روش یک ارزش اندازۀ عنوان به بیشتر که است مفهوم یک

 مح ول اندازۀ به درآیند روی اینجا در بنابراین .میگردد مواجه بادوام و تکرارپ یر ردتار یک طریق از معاصر

 زمان ه شت اثر در نهایی مح ول که میدهد تشخیص قطع طور به پایدار معماری .میشود توجه نهایی

 ( نمودار مراحل آماده سازی درآیند توسعه معماری پایدار منبع:نکارندهان7-2شکل )
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 جا بر دوام قابل و که ماندنی درآیندی ولی .هردد جایگزین که باشد نیاز یا و شود درسوده است ممکن

 های خرابی بدون شود، تکرار دوباره یا و شود تجدید میتواند درآیند آن و میدهد تشخیص نیز را میماند

 همه در مفاهیم ترین جامع از یکی پایدار توسعه. (Norton, 1999) ...و منابع محیط و غیرضروری

 امروزه . است مطرح ) جهانی و محلی، منطقهای ( دضایی سطوح همه در پایدار توسعه اهداف . زمانهاست

 پیشردت تحقق. است توسعه حال در کشورهای ویژه به کشورها بحث مهمترین درآیند، یک عنوان به توسعه

 مراحل در آنها مشارکت و مردم دعاالنه حضور و توان استعداد، از هیری بهره مستلزم نیز کشورها توسعه و

 و درست صورت به کارها کلیه انجام برای است جنبشی پایدار توسعه حقیقت در ، توسعه است مختلف

 پایدار توسعه مفهوم) 1300 مفیدی، (.شود آینده و حال نسلهای زندهی کیفیت ارتقای باعث که مناسب،

 های دعالیت در باید و تواند اکولوژی می به مربوط مالحظات که است ناپ یر انکار واقعیت این بر ناظر

 توسعه ادعای آن در که منطقی محیطی ایجاد های ایده شامل مالحظات این . شود هردته کار به اقت ادی

 شده ارائه تعاریف به توجه با.هیرد می قرار چالش مورد زندهی، های جنبه همه کیفیت پیشبرد به منظور

 به را انسانی و طبیعی منابع و ها دارایی تمام که است توسعه راهبرد نوعی پایدار توسعه توان هفت می

 و مخالف پایدار توسعه . کند می مدیریت مدت بلند ثروت در ادزایش برای دیزیکی و مالی منابع خوبی

 .بیندازد خطر به را بعدی نسلهای منادع نوعی، به که است عملکردی یا سیاست

عنوان  به را دارپای توسعه داد، ارائه را اصطالح این بار اولین برای که توسعه و زیست محیط جهانی کمیسیون

 وردنبرآ در آینده های نسل توانایی در اشکال بدون را دعلی نسل نیازهای که کرد تعریف ای توسعه

 ( 13۸۸ ،مثنوی،سلطانفرد)کند می ت مین خود احتیاجات
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 بیولوژی به طراحی نگرش-1-7-2

 در استکه صورت این به معموال کنند می بررسی را زنده جهان ، حل راه یادتن برای طراحان که ای پروسه

 هایی یزمارهان به را مشکالت این ها بیولوژیست بعد و دهند می تشخیص را موجود مشکالت طراحان ابتدا

 وسیلهب طراحان توسط ، موثر طور به روش این . دهند می ارتباط ، اند کرده حل را مشابه مشکالت که

 .شود  می رهبری و هدایت ، طراحی برای اولیه پارامترهای و اهداف تعریف و شناخت

                
 (9-2شکل )                                              (  ۸-2شکل)

 یک های چرخ و زیاد حجم با ماشین. باشد می دایملر کرایسلر بیونیک ماشین اولیه نمونه : مثال عنوان به

 اساس بر که کوچک Box fish ، سازه و شاسی . است شده طراحی ، آیرودینامیک خاصیت با ماهی

 وانندت می چگونه درختان اینکه اساس بر کامپیوتری سازی مدل روش به که باشد می بیومیمتیک ماشین

 (93)حسینی، . است شده طراحی ، برسد حداقل به تمرکزی های تنش که صورتی در کنند رشد

 طراحی بر بیولوژی تاثیر-2-7-2

 مستقیما که کسانی تا است شناس زیست محققین حضور به وابسته بیشتر طراحی پروسه بر بیولوژی تاثیر

 خود سطوح ایده مرداب نیلودر برگ عملکرد تحلیل و تجزیه با مثال عنوان به . دارند کار و سر طراحی با

 مسیر در درست تغییر پتانسیل شکل. است آورده بوجود را خاصیت این با های پوشاننده و شونده تمیز
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 هیرد می قرار بایومیمتیک طراحی در است شده تمرکز حل راه عنوان به آن بر که چیزی و بشر طراحی

  .(93)حسینی،

 

 (راست)شونده تمیز خود شیشه )چپ( مرداب نیلودر برگ سطل بزرهنمایی(1۰-2شکل )

 بایومیمتیک علم-8-2

 لح و پاسخگویی جهت هردتن، ایده برای طبیعت سیستمهای و مدلها،درایندها از آموختن بیومیمتیک

 .است طبیعت بر مبتنی سیستمهای تولید و مهندسی دعالیتهای در تمرکز با انسان مسائل

 است کرده حل را سازی بهینه مسئله طبیعت تکامل، طول در که است درض این پایه بر بیومیمتیک علم

 و باشد مبهم و هنگ آنها هدف توابع اما باشند، معلوم کلیات در حل راه این است ممکن که حالی در .

 (93)حسینی، . نباشد شفاف کامال ، یابی بهینه مسئله این ضوابط

 روبوتهای و رهاکامپیوت . دانست زنده مدلهای از هردته بهره نوعی به توان می را بشر اختراعات همه امروزه

 شده ساخته یکبیولوژ ساختارهای روی بر مطالعه به توجه با اند هردته را انسان جای ردته ردته که دستیار

 . اند

 می هردته بهره نیز ردته دست از اندامهای و بادتها ساخت و درمان برای بیولوژیکی سازی شبیه از اکنون

 نسوج نموده رشد پیوندها سلولهای با که کردند استفاده م نوعی های آتل از محققان مثال عنوان به. شود
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"پیشین صلیبی رباط" در را جدیدی  بدن ساختار اساس بر هواپیما طراحی . کند می ایجاد دیده آسیب 

 مثال ها خفاش)راداری سیستم به توجه با رادارها یا و ها دلفین ساختار روی از زیردریای ساخت ، پرندهان

 (93)حسینی،باشند می بیومیمتیک علم از هایی

 و دانشمند توسط بیومیمتیک .شد ظاهر بیونیک علم ادامه در 1982 سال اوایل در بیومیمتیک کلمه

"لویس بن جنین" نویسنده  عمومیت 1997 سال در"طبیعت از یادته الهام آوری نور" کتاب در 

 یا دتقلی سپس و طبیعت های مدل مطالعه به که جدیدی دانش عنوان به کتاب این در بیومیمتیک.یادت

 ومیمتیکبی رویکرد . شد تعریف انسان مشکالت حل برای آن کردن پردازش و ها طرح این از هردتن الهام

 تکامل تئوری دیدهاه با بلکه . نیست عملکردی یا درمال صردا روشی پیشین روشهای برخالف معماری در

 این زا و هردد می طبیعت در موجودات بقای باعث که ایست بهینه روشهای دنبال به موجودات، بین در

 سازهاری هب رسیدن و انرژی های بحران از ناشی انسانی مشکالت حل دنبال به مهندسی روشهای با ها جواب

 . است طبیعت در

 به میتوان هستند تحقیق حال در زمینه این در که سازمانهایی و موسسات از حاضر حال در

ICD/ITKE . for Computational Design (Achim Menges) and Institute of morphogenesism 

Studio وBuilding Structures and Structural Design (Jan Knippers 

 اشاره داشت.

 

 ( نمودار مراحل آماده سازی درآیند توسعه معماری پایدار منبع:نکارندهان7-2شکل )

 



34 

 

 آزمایشی و واقعی مدلهای ساخت به مودق زمینه این در که AA Canopy Project ارائه همچنین و

 Strip Morphologeies - Porous Shell Systems - Weaving Algorithmزمینه  در مقاالتی و نظیرکتب

s: (93اند. )حسینی، بوده  

 

ArboSki n pavi l i on made f rom bi opl ast i cs  by I TKE (2-12شکل )  

 

 : کرد بیان زیر صورت به توان می را بیومیمتیک اساس بر طراحی روند

 شناسایی ... و ها سلولی تک ، هیاهان جانوران، :شامل (طبیعت در نظر مورد پدیده) زنده موجود انتخاب

 صوت و دشار رطوبت، ، دما محیطی، شرایط ، زندهی محیط  :نظیر زیستی خ وصیات

 غ ایی مواد ، تنفسی های سیستم ، حیاتی منابع  :ها العمل عکس

 مستقیم غیر و مستقیم ناسازهاری و سازهاری همزیستی، شرایط  :دیزیکی خ وصیات

 خ وصیات جغرادیایی،شناسایی خاص شرایط زیستی، پراکندهی و تجمعی آمار  :سیستماتیک روابط

 هندسی تناسبات و میکرو عناصر ، موجود اصلی پیکره ، سیستماتیک ،روابط داخلی ساختارهای ، معماری

 ارهانیزمهای و طبیعی های درم چرا که هردیم می باز سوال این به هامجددا نسبت و مواد ، ماکرو عناصر ،

 های خواسته و سواالت به پاسخ راستای در پردازی ایده و برداری الگو برای مناسبی پاسخ تواند می طبیعی
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 .داد قرار بررسی مورد را طبیعت در تکامل تئوری ، بایست می سوال این به پاسخ برای باشد؟ طراحی

 (93)حسینی،

 تکامل نظریه-9-2

زیست  تهرش .میشود هفته تکامل نسلها طول در و زمان ه شت اثر در حیات هونههای در تغییر درایند به

والدینش  از :مارهانیز) یک .میپردازد میادتد اتفاق تکامل این چرا و چگونه اینکه بررسی به تکاملی شناسی

 جهش که ژنها organism) این در تغییرات .میبرد ارث به ژنهایش طریق از ویژهیهایی و خ وصیات

 جدید هایویژهی این اهر .کند تولید حیاتی سیستم درزندهای در جدید ویژهیهای میتواند میشود،خوانده 

 مودق تر مثل تولید و ماندن زنده در کنند، پیدا ودق خارجی محیط با بتوانند بهتر درزندها که بشود باعث

 ستنده مفید که هاییویژهی  که میشود باعث و شده، هفته طبیعی انتخاب درایند این به .بود خواهند

 یک به که کند کسب جدید ویژهیهای .آنقدر میتواند جمعیت یک دراوان، طول نسلهای در .شوند عمومیتر

 (93)حسینی،شود. تبدیل موجودات از جدید هونه

 ها ونمیلی طی در که طبیعی های پدیده انتخاب که شدیم نزدیکتر سوال جواب به هام یک وجود این با

 ازهاریس برای مناسبی مهندسی راهکارهای توانند می اند یادته دست محیط با سازهاری به ، تکامل سال

 کنیم. می فادهاست طراحی برای آن اصول از و کنیم می تحلیل را طبیعت ما عبارتی به. کنند ارائه طبیعت با

 (93)حسینی،

 طبیعت-10-2

 زندهی بر که شیمیایی( )دیزیکی، زیستی غیر و زیستی عوامل مجموعه از است عبارت طبیعی زیست محیط

 مرتبط او دعایتهای و انسان به غالباً تعریف این امروزه .میبینند ت ثیر ازآن و میگ ارند ت ثیر هونه یا درد یک
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 صخره، اتمسفر، آب، هوا، همچون کرهزمین، طبیعی عوامل از مجموعهای را زیست محیط میتوان و میشود

که  است این در طبیعت با زیست محیط تفاوت .کرد خالصه میکنند احاطه را انسان که غیره، و هیاهان

 هردته نظر در منح راً که میشود زیستی غیر و زیستی طبیعی، عوامل مجموعه شامل طبیعت تعریف

 وی دیدهاه از و طبیعت و انسان میان کنشهای برهم به توجه زیست با محیط عبارت که حالی در میشوند،

 ناخودآهاه اما باشد داشته انسانی کاربردی تنها که هرچند انسان، تفکر زاییده اخترار هر.است شده توصیف

 رویکردی با امروز معماری های ارزش مت سفانه .طبیعتدارد قدرت و نبوغ نامتناهی سرچشمه به رویکردی

 آن، محیطاطراف به توجه بدون و شخ ی های مشغولی دل با و قراردادی درمهای ساخت، به هرا م رف

 است روندی طبیعت، معماری عملکرد و درم .اند سپرده دراموشی دست به را طبیعی درمهای متنور هستره

 ترین ای پایه .کنیم می در  آدرینش و رشد تکوین عنوان به و درونی و صورت غریزی به را آن ما که

 ریتم و ضربانها به معماری .کند می م الل آشکار شکل قالب در را خود که است زندهی به التزام آن سطل

 .میبخشد طرح ساختار به و ساختار طرح به که جریانیست حقیقت در و دهد می شکل و درم حیات نامرئی

 .کند می ترکیب و دهی سامان واحد کلی شکل در را مرتبط هوناهون نیروهای که است درآیندی معماری

 جلوه ارتباط بدون هیچگاه اما برسند، نظر به ترکیب توازن بدون است کل ممکن یک دهنده اجزای تشکیل

 توسط زنده ارهانیسم هر .شویم آشنا می آن تکاملی قدرت و عمق با بیشتر میزان همان به .کرد نخواهند

 حیطه در .عملکرد و درم بیشتر هرچه سازی کارآمد برای تالش .شود می هدایت تغییر قابل غیر نیرویی

" که است مهم طبیعی بسیار "عملکرد  "درم" و رابطه و روند عنوان به   تعریف روند این نتیجه عنوان به 

 تا رود می پیش سمتی به عملکرد طبیعتاً  و هیرد می که شکل است طبیعت با کنش برهم اثر بر درم .شود

 تمام میان در رسد-می نظر به .دهد تطبیق اطرادش محدوده در و تر هسترده محیطی با را خود ی رابطه

 می تنها ما .باشد برخوردار هوشمندانه طراحی برای درونی استعدادی از بقیه از کمتر انسان موجودات،

 هنوز آنچه .ماست برای یادهیری منبع بهترین طبیعت هشوده کتاب این منظور به و بیاموزیم توانیم
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 ها، موریانه همچون زنده ارهانیسم های چگونه که است سوال این به پاسخ است مانده باقی ناشناخته

 هایی سازه ساخت ی نحوه در درونی دانش چنین از دیگر ی هونه هزاران و آبی سمورهای ها، الر زنبورها،

 در  دارد اهمیت اینجا در همه از بیش که امری .  برخوردارند دنی مهارت و دقت ، تخیل چنین قدرت با

 برای جستجو در رسد می نظر به .است انسان معماری در آن عملی از استفاده برای طبیعت طراحی قدرت

 و طبیعت در همانند سازی و سازی شبیه روندهای مطالعه معماری، و طبیعت بین همشده حلقه یادتن

 بخشهای از آن یادته تشکیل هویت و آن بودن درد به منح ر انسان، بدن شکل .باشد ضروری امری معماری

 در انسان بدن .هوناهونی و کثرت عین در وحدت :است آموخته را ترکیب قانون انسان اولین به متمایز،

 آنها زمان و دوره به توجه بدون معماری، تمدن های تمام از اساسی بخشی نه، یا باشد آهاهانه چه طراحی

 این قابلیت بشری، های تمدن از زیادی تعداد در حیوانات بدن خ وصیات از استفاده .دهد می تشکیل را

 ارزش ایجاد و خود های ایده بین ارتباط ایجاد برای سمبلیک تقلیدی از تا است کرده ایجاد معماران برای را

 (139۰)کاظمیان ، .کنند استفاده جامعه های

 پوست مانند – پوست و شاخ منقار، پنجه، بال، -آنها بدن اعضای از کدام هر و حیوان هر مشخ ه صفات

 به هاکوه ستایش .است شده می استفاده جادویی قدرت به دست یابی منظور به بناها ساخت در ببر بدن

 ندهمان نمادین ساخت کوههای برای انسان ناپ یر سرکوب تمایل بخش الهام جهان، عطف نقاط عنوان

 مسکونی یساختمانها سازه و ها خراش آسمان امروز، ع ر در شیوه همان به و معابد و هرمها زیگوراتها،

 : شود می شمرده ها برداری الگو قبیل این از کنند، می تبعیت خود اطراف منظر،از نظر از که

 

 

 یاب الگو تفکر و الگوبرداری -1-1۰-2

 :الگو تعریف
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 و مانیز محدودیتهای از دارغ و دارد دراهیر و کلی جنبه که پاسخگو و کامل طرحی از است عبارت الگو

 .میکند مینت  را نظر مورد هدف هیرد، قرار استفاده مورد موضور مناسبدر شرایط که صورتی در است مکانی

 انرژی و زمان صرف ازحداقل استفاده با کار انجام و خطا و سعی از پرهیز الگو، بارز شاخص

 (1391است.)خبازی،

 

 :تقلید و برداری الگو تفاوت

 و خالق امر کی الگوبرداری .است کورکورانه تقلید دام در ادتادن خطر الگوها، از استفاده چالشهای از یکی

 و ودهب پاسخگو مسائل از پارهای در که مودق الگوی یک از که میخواهیم شرایطی در .است هوشمندانه

 مسئله شرایط به توجه است با الزم کنیم استفاده دیگری مسئله برای است، داشته بر در مثبتی نتیجه

 شود، تقلید کار این در تنها و نشود انجام شبیه سازی مرحله که صورتی در .کنیم سازی شبیه را آن جدید،

 .بگ ارد بجا خود از نیز ناپ یری جبران خسارات بسا چه و بود خواهد دسترس از دور نتیجه، ح ول به امکان

 است؟ چگونه مسائل به الگویاب متفکر یک نگاه

 مسائل از یبرخ حل برای ایده هایی و درس ها حاوی پدیدهای هر الگوساز، یک و الگویاب یک دید زاویه از

 پاسخگویی رایب مناسب الگویی یادتن به اقدام پاسخ برای و کرد را معلوم نیاز ابتدا میتوان واقع در .است

 نیازهای و تمشاهدا از و الگوسازی الگویابی به اقدام آزاد، صورت به توان می نیز طردی از .نمود آن به

 و دارند هم با درونی() اجزا این که ارتباطی نحوۀ اجزا، و ساختارها شناخت الگویاب، تفکر در .نمود اطراف

 انسجام گهماهن ساختاری در را درآیندها کل که نظمی و میسازند برقرار بیرون محیط با که نوعارتباطی

 داخل از لکهب یادت مسئله از خارج در را الگو که نیست بدین هونه همواره البته .مییابد اهمیت میبخشد،

 الگومند سئلهم شرایط به توجه با را مساله حل روند اینکه یا پرداخت الگو استخراج به میتوان نیز مسائل

 (1391.)خبازی، نمود
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 روندهای ا،د له تغییر کهکشان ها، ساختار :است موضوعاتی چنین از مملو الگویاب متفکر یک ذهن واقع در

 زندهی نحوۀ شمسی، منظومه ساختار محورش، حول زمین سلولی ها، چرخش تک تکثیر مرگ، و تولد

 رموز موزومها،کر برروی قرارهیری آنها و ژنها ساختار اتمها، درون مرموز دنیای عسل، زنبوران و مورچه ها

 حوهن تاریخی، الگوهای و تاریخ در انسان زندهی تدریجی و تکاملی سیر برجسته، انسانهای مودقیت

 رمعتب روشهای انوار مختلف، کشورهای در انرژی م رف کاهش متفاوت روشهای سازماندهی حکومتها،

 الگویاب تفکرم و دارد وجود جالبی ، « کند شبیه سازی  پاسخهای اینها همۀ در . ...و سازماندهی و مدیریت

 میتوان برآن خودش عالوه مسئلۀ شرایط به توجه با و کند شناسایی را ارتباطات و ساختارها این باید تنها

 نظر خلقت جهان الگوهای به ظاهرهرایانه دیدی با اهر .داشت باطنگرایانه یا و ظاهری نگاهی الگوها به

 اما .دعملکر چگونگی و ساختارها همچون دستاوردهایی .میرسیم ظاهر جهان دستاوردهایی در به ادکنیم

 بنیادین ناهایمع دنیای به بپردازیم الگوهای هستی در تفحص و غور به مفهوم یاب و باطن هرا نگاهی با اهر

 (139۰)کرمی، .ه اشت خواهیم قدم

 مسئلهام حل رایب هردته قرار برابرم در آنچه از چگونه ؟» یا « از الگوهایی چه :الگویاب متفکر یک سئواالت

 دل از والگ یک استخراج برای کل باشد در این شاید الگویاب، یک سئوال کلیدی ترین : « کنم استفاده

 از د انساننمو استخراج میتوان (آن) برای (این) ؟». .پرداخت موضور چرایی و چگونگی به باید پدیده یک

 حرکت ادامه اآنه از مناسب عبور و حل بدون که بوده مسائلی با مواجه همواره خاکی، کره بر نهادن پا بدو

 .نیست ممکن حیاتش و

 عبارت به .است تفکر قوه آنها، از یکی که نمود استفاده مختلفی قابلیتهای و ابزارها از مسائل این حل برای

 پرداخته متفاوتی حلهای راه ارائه به مسائل در  و تحلیل و تجزیه با قدرت و شناخت ابزار از استفاده با دیگر

 آن بر اعتقاد شیوه، این در .استخراج است تفکری روشهای انوار مسائل، تنور دلیل به میان این در .است



4۰ 

 

 طریق از مسائل حل روش آنها، از یکی که است شده ( الگویاب تفکر ) زندهی مسائل از پارهای در که است

 (1390)کرمی، نماییم استفاده مسائل بیشتر هرچه حل برای الگوها از باید و میتوان آن، همۀ نه یاو و الگو

 بناها طراحی طبیعت در از ساختار و درم برداری الگو-2-1۰-2

 قرن دوم نیمه ابتدای در را معماری در نوآوری برای طبیعی های آدرینش از استفاده موارد اولین از یکی

 نوعی پرورش به مودق بار نخستین برای 1846 سال در متخ  ان انگلیسی . کنیم می مشاهده نوزدهم

 ، تبار انگلیسی معمار ، پاکستون. رسید می متر دو به آن های برگ قطر که شدند اروپا در عظم آبی نیلودر

 پرداخت هل این شعاعی ساختار و مدور بندی قفسه مطالعه به آبی نیلودر های زین برگ استحکام دیدن با

 کریستال ق ر در که بود معماری در ای شیشه سبک سقف برای جدیدی ساختار ابداء تفحص این حاصل.

 میان این در را لین هرگ .شد منتقدان نظر جلب به مودق و عرضه1851 سال در لندن جهانی نمایشگاه

 کند خلق آثاری است اومایل .آورد شمار به معماری در بیونیک مباحث در جدید نظریه سردمدار توان می

 لحاظ از را محیطی شرایط با همزیستی و پ یری انعطاف و متمایز های هونه دارای زنده موجود همچون که

 دلیل به ولی .شد آغاز بیستم قرن ش ت دهه ابتدای همان از هفت میتوان که حرکتی .داراباشند درم

 ادزایش با که بود پیش دهه دو از .نگ اشت برجا ازخود ها سال آن در مشخ ی ت ثیر دنی های محدودیت

 ابزار .جدیدی بدهند ابعاد معماری طراحی به که یادتند را امکان این لین چون معمارانی ها رایانه قدرت

 کند می ممکن ابتدا از را بعدی سه طراحی تنها نه که است جدیدی کامپیوتری های سیستم معماران این

 زنده درآیندهای سازی شبیه و غیرهندسی های درم ، پیچیده ریاضی محاسبه مدلهای ، آن موازات به بلکه

 ه شته دهه دو در را محاسبه و طراحی هایپیچیده سیستم از ابزاری استفاده البته .سازند می پ یر امکان را

 پس ریکه هه درانک اثر ( 1991 ) هوهنهایم موزه چون هایی پروژه .بینیم می ها پروژه از زیادی شمار در

 ماکس چون هایی پروژه یا و شد طراحی رایانه بعدی سه مجازی دنیای در کال ، اولیه هلی مدل ساخت از

 اولیه های درم تحویل برای را پیچیده ادزاری نرم های سیستم که پیترآیزنمن اثر ( 1992 ) هاوس راینهارد
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 نوعی به را رایانه میان « نظر این زیر در لین اما .کردند استفاده خطی غیر ریاضی های الگوریتم مبنای بر

که  است رایانه این .دهد می خالق نقش رایانه به که است معمارانی اولین از یکی او .کند می استفاده دیگر

 اثر یک تجزیۀ با او طراحی .شوند می خلق تقریبی معادالت پایۀ بر که آثاری کند می ایجاد را جدیدی آثار

 (139۰)محمودی نژاد،.شود می شرور ها زیرمجموعه به

 نههو جنین خانه » با تازه برخوردی برای است کوششی طرح این .کرد طراحی 2000 سال در که اوست

 انعطاف » که مختلف اعضای از است ترکیبی خانه این .ساخت معمار در این آثار مشهورترین از یکی «

 هندسی دچون قواع موضوعاتی « هرایی تنور » ، « منفرد تولید » کنار در « انبوه تولید » و « هرایی

 تهنک این : هوید می خود معمار .است شده مشخص ها آن رشد محدودۀ و تعریف کمال به ها آن همگی

 این اما . است ارزش با بسیار آن کالسیک مفهوم در عملکرد و زیبایی ، من تناسب برای که دهد می نشان

 قواعد این .کنم می خلق جدید و احساسی جدید ابزاری با را ها کیفیت این که شوم یادآور بایستی نیز را

 تنها مت ثر نه ودخ تکامل مسیر در هونه جنین خانۀ . دهند نمی هونه دو هیع به را بودن یکسان اجازۀ نهایتاً

 شرایط محلی، ایجر های سبک بنا، محل با را خود ایجاد روند در آن از تر مهم بلکه . است اولیه های داده از

 (139۰)محمودی نژاد، دهد می ودق زیبایی از محلی برداشت و ساختمانی م الل اقلیمی،

 برای) جانداری اهر .کنیم می مالحظه خوبی به پرداز نظریه براین را طبیعی های دانسته ت ثیر اینجا در

 شمال، قطب تا آمریکا و آسیا قاره از مختلف اقلیمی شرایط و نقاط متفاوت در شود می مودق (خرس نمونه

 با را « ممتاز ای هونه » پوستش، و رنگ حتی و بدن دیزیکی ساختار بلکه را خود غ ایی برنامۀ تنها نه

 ارائه عدم او مباحث مشخ ۀ وجه .یابد دست وداقی چنین به نتواند معماری اثر یک چرا دهد، ودق شرایط

 شده تعریف چارچوبی کال یا « سازی بهینه مسیر » و « سازی هونه درآیند » و دهد نشان تعریف را و

 .کند عرضه را زیبایی از ناشناخته و جدید درکی « بهینه نژادی » و روند معماران به دارد تمایل او .است

 دادها توجه به با که هستند اثرش اعضای این بلکه نمیکند تعریف را کالنی محدودیت خود اثر خلق برای او
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 شرایطی برای بهینه کیفیتی کرده رشد خود مجاز قلمرو در رایانه مجازی دنیای در شده تعیین شرایط و

 . کنند می ایجاد معماری رایج های چارچوب و هندسی شده سرحدات تعریف همه ماورای اما خاص

 (139۰)کرمی،

 

 طبیعت از ساختار و درم الگوبرداری کاربردی م ادیق-3-1۰-2

  درختان -1-3-1۰-2

 دقیق گاهین با . است طبیعی و منطقی بسیار ، دارد وجو درختان ساختار و زیبایی ، درم مورد در چه آن

 سمت هب هرقدر آن های شاخه و بوده تر پهن پایین در تنه درخت که یابیم می در درخت یک ساختار به

 ما به اراک های ساخت سازه و طراحی مورد در را زیادی نکات درختان . شوند می تر ناز  ، روند می باال

 یریشه ها توسط انتها یک در که است بزرگ بسیار عمودی طره یک درخت درحقیقت . دهند می آموزش

 شاخه یاو درخت تنه به یک که کوچکتراند ای طره هریک نیز ها شاخه همچنین . شوند می داشته نگاه آن

 طره یانتها سمت به و است بیشتر هاه دریک تکیه تنش مقدار طره دریک . اند شده مت ل تر بزرگ های

 انتهای متس به و شوند متمرکز هاه تکیه در باید ها طره م الل در ، استداللی چنین با . یابد می کاهش

  . کرد مشاهده درخت طبیعی شکل در توان می واقعی طور به که است این چیزی . یابند کاهش آن
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f(پل طره ای 13-2شکل) ort h در اسکاتلند و سلسله مراتب در ساختار یک درخت 

 

 

 

 

 

 

 

( ستون 14-2شکل)

های درختی در 

درودهاه استنستد 

 شهر لندن

( نمای 15-2شکل)

خارجی  درودهاه 

استنستد شهر لندن 

 طراحی نورمن داستر

( سقف 16-2شکل)

اشتوتگارت درودهاه 

در آلمان طراحی دون 

 هرکان
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 مانند ست،ا بوده ای سازه های درم از دربسیاری ابدار و نوآوری اصلی منبع درخت درساختار موجود منطق

 درختی های ستون شکل به که انگلستان در استنستد درودهاه و درآلمان اشتوتگارت درودهاه زیبای سقف

 . (1390)کرمی،است

 

 

 

 

 معماری بر هیاهی های ارهانیسم تاثیر-4-1۰-2

 از و میگیرد شکل محیط در معماری،.میشود آغاز آن دهنده تشکیل عوامل شناخت با معماری، شناخت"

 الزم کالبد، بر تاثیرک ار ریزیبنیانهای پی برای انسانی و جغرادیایی محیطی، عوامل کلیه شناخت اینرو،

  ".است وضروری

 انتظار مورد های پاسخ و ساختمانها با بیشتری سازهاری و تطابق طبیعی های ارهان دیگر میان در هیاهان

حداقل  با عرضی یا محور در تحر  از عاری ها سازه همچون هیاهان هستند؛ دارا را ساز انسان های ازسازه

 .هستند طراحی در توانایی و هوشمندی نیازمند اما راستا این در تحر 

 دوباره شدن یکی جز آوردی دست قطعا ساز طبیعت های سازه به ساز انسان های سازه شدن نزدیکتر

 الگو و آشنایی.بود خواهد ماجرا طرف دو هر نفع به پدیداری صورت در مهم این که ندارد؛ طبیعت انسانو

( مدل 17-2شکل)

ساختار شیمیایی 

 طرح باکمینستر دولر

(نمونه هنبد 1۸-2)شکل  

ژئودوزیک در معماری معاصر ، غرده 

 دیزنی در آمریکا
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 دل طبیعت در توانیم نمی که را آنچه و دانیم نمی که را آنچه تا دهد می امکان ما به طبیعت از برداری

 ماندهاریشان و زیبایی تنها نه که بیازیم دست دضاهایی به شهود و کشف این پی در و نموده جستجو

 اهر که چرا داریم، نگاه درامان دارد همراه به طبیعت که خطراتی از نیز را جان بلکه است شده تضمین

 پیکره بر اضاده باری قطعا نه شوند زاییده زمین دل از زمین روی بر شدن ساخته جای به ساختمان هایمان

 ساختمانها و مکاتب پ یری تاثیر بر است نگاهی آمد خواهد ادامه در آنچه.هردید خواهند تَنش پاره که او ی

 نخواهد کلی بررسی یک و است آمده هیاه بر دیدهاهشان نور جهت تنهااز نیز سبکها بررسی)هیاهان؛ از

 (93بود. )هالبچی،

 

 
 (19-2شکل)

 هیاهی آناتومی-5-1۰-2

 با باید هیاه آناتومی شناخت کردن برای مقایسه و اطالعات کسب هردتن، الهام برای است مرجعی طبیعت

 ساقه چرا دریابیم تا نظرادکنیم هیاهان به ایم نگریسته امروز به تا که آنچه از تر موشکادانه بسیار نگاهی

 مطالعه زمینه پیشردته در علم با و جزیی آنقدر باید .شکند نمی اما شود می خم بادها برابر در نحیف ای

 مت ل ساقه را قطعات هایی حلقه و بندها هیاهان انوار ساقه در دانستیم نمی روزی که طور همان تا نماییم

 سخت کننده م الل حداقل وجود با که نمود دقت باید ها ارهانیسم این ای سازه بخش در و" دارند می نگه

 را چیزی طبیعت که چرا .اند شده برده کار به خود شکل موثرترین و کاراترین در م الل این مفاصل، در

 (93دهد)هالبچی، نمی بهدر
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 ج ب و خا  از را معدنی مواد و شود می خا  در هیاه استقرار سبب ریشه :هیاهی اندامهای-1-5-1۰-2

 غ ا دتوسنتز با برهها .است و برگ ساقه شامل تنه .دارد عهده بر را غ ا ذخیره نقش موارد از بسیاری در

 هدایت نقش و کند می حمایت را برهها ساقه .شود می سطل آنها بخار از آب تعرق، طریق از و سازند می

 نواحی یا رشد حال در به نواحی برهها از شده سنتز آلی مواد هدایت و برگ به ریشه از معدنی موادو  آب

 می مشخص شاخه روی برگ آرایش کوچک شاخه و ساقه ظاهر بررسی دارد؛با عهده بر را ای ذخیره

 (1390)کرمی،شود(

 نحوی به نآ بر وارده نیروهایو  برگ وزن مکانیکی نظر نقطه از"لرزه زمین یا و سهمگین بادهای زمان در

 های خهشا دارای که شکل تیری عناصر وسیله به هدف این .هردد می منتقل (شاخه) هاه تکیه به که است

 وزن تحمل بر عالوه ها شاخه این همچنین .شود تامین می دارند، قرار برگ داخل در و باشند می هوناهون

 یکیمکان لحاظ از همچنین .شوند می را سبب ریشه به آن از و برگ به غ ایی مواد نقل و حمل برگ،

 هستند ویق ای اندازه تا ریشه درختان .کنند مقاومت باد همچون مختلف نیروهای برابر در باید درختان

 بسیار عمودی طره درخت یک حقیقت در .نمایند تحمل را باد جانبی نیروی از حاصل لنگر توانند می که

 هاه هتکی در مقدار تنش طره، یک در .شود می داشته نگاه آن های ریشه توسط اعماق در که است بزرگ

 ودش می  سبب باد مخالف جهت در درختان ریشه رشد .یابد می کاهش آن انتهای سمت به و است بیشتر

"شوند زمتمرک هاه تکیه در باید ها طره در م الل صورت این در .نماید تامین را الزم کششی مهار تا .(  

 (93)هالبچی،

  هیاهی های سازه در دشار تحمل سیستم-2-5-1۰-2

 هونه هیع شده، خنثی نیروها هم با دشاری و کششی های تنش خطوط برخورد محل در صلب شی یک در

 برابر در مقاومت حل راه تنها اغلب سازه بر وارده نیروهای با مقابله برای اما .بود نخواهد دشاری تاثیره ار

 سه با طبیعت در مسئله این که حالی در شود می هردته کار به سازه اجزای در تنش تحملطریق  از نیرو
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 که ای سازه اجزای در تنش تحمل طریق از نیرو با مقابله روش ترین شده شناخته است حل قابل شیوه

 آن برابر در دادن خالی جا و نیرو از است؛درار اهمیت حائز بسیار سازه بهینه بودن لحاظ از ها تنش این نور

 می مشاهده ودور به طبیعی های سازه در و نامیم می پ یری یا انعطاف نرمش منطق را روند این که

 آن در انرژی صرف آیکیدویی(که )منطق خودشان علیه یا ویکدیگر  علیه مزاحم نیروهای از شود؛استفاده

 (1390)کرمی،کرد استفاده خودش علیه مهاجم خود ازنیروی توان می و یابد می کاهش حداقل به

 منطق) کند می تحمل خود تنه در خمیدهی هخای تنش تحمل طریق از را باد نیروی ابتدا در درخت سازه

 با رختد تماس سطل اوال شدن، خم با .شود می خم آن برابر در شود بیشتر با نیروی اهر ولی نور اول(

 های تنش انیاث و دوم( نور )منطق است نیرو از مقداری برابر در داد جاخالی نوعی به که مییابد کاهش باد

 تر نهبهی را بار مکانیزم هوشمند طور به و کند می تبدیل دشاری و کششی به تنشهای را خود خمیدهی

 ذخیره ودخ تنه در پتانسیل انرژی صورت به را باد نیروی از مقداری خم شدن، با سوم حالت در کندو می

 می نتقلم باد خود به را نیرو این از بخشی باد، نوسانات اثر در برهشتی و ردت های حرکت در که کرده

 (1390)کرمی، کند.

  هیاه بر نوو آرت معماری نگاه-3-5-1۰-2

 شرور بلژیک و درانسه  از ابتدا بود، مطرح اروپا کاربردی هنرهای و معماری در کهجنبش معماری هنر نو 

 از خودداری هرایانه، و طبیعت تزیینات پویا، و ارهانیک درمهای از استفاده اش اصلی های ویژهی از و شد

منحنی  خطوط نباتی، های درم از استفاده جنبش این عناصر ترین شاخص..است تاریخی های ویژهی

 هائودی آنتونی را شیوه معمار این ترین خالق که شد؛ می بیان آن تزیینات در که بود حرکت از وحسی

 را وی معماری شناخته شده خ وصیات و است "کازامیال" مسکونی ساختمان او آثار از یکی که دانند؛ می

 هل شکل به و عمدتا آورد بر سر خاص معماری نوعی از 1890 سال در نوو آرت".دهد می نشان خوبی به

 کشیده و منحنی ظریف .شد می مطرح(استرالیا - اسکاتلند) هندسی صورت به یا (درانسه - بلژیک) ادشان
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 در که و سیال منحنی ناز  شعله یک هاهی یا و شکوده یک پرچم حشره، یک شاخک زنبق، ساقه یادآور

 کاربرد ر بسیار این در متقارن غیر ترتیبی به شده پوشانده سطوح و رسته هوشه هر از دیگر خطوط با بازی

 (13۸6است. )صادقی، داشته

 سرآغاز دچن هر نوو آرت است، ادکنده نظری هیاهان به درستی به و تمامی به سبک این که هفت توان نمی

 انسان که چرا ید،با که نبود آنی خود اما آورد وجود به را معماری در هیاهان به نسبت انقالبی که نگاهی بود

 سر به شخوی زمان تغییرات هیاهوی در همچنان و بود نرسیده شکودایی و علم به آنچنان روزها هنوز آن

 زنده )من هیاه رب ارهانیک معماری نگاه .کردند باز سبکها دیگر برای را راه زمان آن معمارانتنها  و برد می

 را ایدعق تنور من .دهم می ترجیل بار کسالت وحدت بر باشد شده داده نشان بد که هم چه هر را بودن

 و نموده ارک به شرور 1985 سال از 3 انداموار معماری ارهانیک، ( معماری دانم می عقیده وضوح از برتر

 بر که است درم هایی بر مبتنی ساختمان ظاهری نمود و سازه"عملکرد است؛ و درم به متکی آن اصول

 بیعیط زیست محیط با شده حساب هونه ای به کرده، آنرا تاکید کلی مفهوم با منفرد قسمتهای تلفیق

 (13۸6)صادقی،5 میدهند(. نشان طبیعی تر کاربردی درمها تمامی صورتیکه به میکنند، مرتبط

 کننده بیان بخواهد هنری کار یک اهر"که بود عقیده براین رایت لوید درانک استاد اولین سالیوان لویی

 )ساختن .باشند مجزا های بخش صورت به توانند نمی آن اجزای .شود ساخته ارهانیک صورت به باید باشد

 با را کارهایش نیز رایت  )."محیط به ساختمان کردن الحاق نه طبیعت در باشد مانندآدرینشی به باید

 آنچنان این تمایل بودند، کرده رشد و آمده بیرون طبیعت دل از انگار هایش خانه آمیخت می طبیعت

  آغاز کجا از طبیعت و یادته پایان کجا در رایت های خانه نیست مشخص درستی به که بود عمیق

 م الل دهنده شکل را انسان تخیل و وتفکر هیرد می طبیعت از ارهانیک معماری در را زیبایی مفهوم.هردد

 ها، بوته و هل و درخت پوشش که میدانست،همانگونه انسانی و دلپ یر های درم صورت به سازه سخت و
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 معماری ناپ یر جدایی بخش را آن داشته تزیینات به مهری پر نگاه کند، می تکمیل آنها را های شاخه

 (1391)هالبچی، .داد می نسبت بوته های شاخه به ها هل رابطه به را معماری تزیینات و رابطه او بود نامیده

 رایت یدلو درانک" : « تکامل زیبایی و ظرادت مبنای نظم و قانون .داریم سروکار هیاهی طبیعت با ما

 انچن تناسبی .رنگ و درم خط، صورت به اصولی است تناسبی تظاهر زیبایی .اند کند یادته می وصف

 تمانساخ جویند یک می ازلی طرحی ه اردن نمایش به را خود وجودی علت رنگ و درم هویی که صادقانه

 یسد سوینو می پردازد می رایت های طرح و طبیعت مقایسه به وقتی برندت :"« به زمین از هیاه یک مثل

 هترجم معماری های درم به که است هیاهی شبه حیاطی دارای آمده پیش های سقف .خیزد می بر نور

 رابطه و رد؛آو می خاطر به را برهها آرامش موقعیت یکدیگر با روابطشان و ها پنجره هوناهون شده؛ اشکال

 برخی به وجهت با حتی و همه این با ."شود می تر ظریف و تر استادانه آن های کاری ریزه و بدن خانه بین

 به ارهانیک هیاهان، تا بوده است طبیعت به معطوف بیشتر ارهانیک معماری نگاه همچنان باز رایت آثار از

 عمارانم و ژاپنی آموزه های تاثیر تحت رایت که همانگونه ه اشت؛ می احترام جنگل و تپه و آب تقدس

 ارهانیک در معماری بشری نگاه اما ه اشتند می احترام تقدس این به سبک این در رایت تاثیر تحت دیگر

 از یشترب  ه اشته طبیعت دسته در را هیاهان که است نگر کلی نگاه همان هیاهی های ارهان به همچنان

 .بپردازد آن از یادهیری به تا هیرد می الهام آن

 اوایل در جهان معماران ترین بزرگ جمله از اسپانیا، کشور کاتالونیای اهل مشهور معمار ، هائودی آنتونیو

 در همگی که اثر هفت کرد، خلق اش زندهی طول در هائودی که دراوانی آثار از جمله . است بیستم قرن

 جهانی میراث دهرست در 1184 سال از هائودی آثار واحد تحت عنوان ، دارند قرار آن حومه یا بارسلون

 کاتالونیایی سنتی معماری های شیوه و هوتیک سبک به هائودی معماری آثار نخستین.اند شده ثبت یونسکو

 معماری آثار . کرد پیدا معماری در را خود خاص متمایز و سبک شخ ی زود خیلی او اما ، شدند ساخته

 هائودی .است امروزی و مدرن معماری قراوالن از پیش که هیرد می قرار نو هنر جنبش آثار زمره در هائودی
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 آمیخت خود معماری سبک با را سیالیت نوعی و وارهانیک طبیعی اشکال ، سهموی های قوس از استفاده

 .شد نائل معماری زمینه در زیادی های نوآوری به زنجیری، های ومنحنی جاذبه اصول مطالعه دقیق با و

 (1390)کرمی،

 نظیرش بی لوازم و اثاثیه های طرح و یادبود بناهای معماری، درزمینه آثارش خاطر به که هائودی دنیای

 ماحترا و پرحرارت تحسین.است تعریف غیرقابل ای هستره و شکل با تندبادی ، همچون هشته معروف

 به را مروزها همفکران از بزرهی های حلقه ، بود شده وی نثار کم پیروانش نسبتا تعداد جانب از که عمیقی

 را ائودیه ای عده .است نداشته معماری تاریخ مناسبی در جایگاه این از پیش وی اما است، آورده وجود

 سنتی رویه زا خارج که ( جای ه اشته بر خود از رسم هونه هر داقد و رنگارنگ اشکال که معماری عنوان به

 هنر پیشتاز اورا ) اشپرلیگ جی هاش و کنرادز یو پوزنر، ان مانند(دیگران اما.شناسند می )هیرد می قرار

 منتقد زنرپو.اند دانسته آلمانی امپرسیونیست معماری و ها دادائیست ، ها سورئالیست الهام حتی یا نو

 ابهنجارن کسوت در مدرن طراحی و معماری منابع کتاب در ، را هائودی وی .بود نوو آرت چون هایی جنبش

 (1391)محمودی نژاد، .کند می معردی خودساخته مبدر یک و منفرد یک صنعتگر

 معروف شمتنوع ترکیبات در ، مالیم های خم و پیع دارای بعدی سه اشکال برای که هائودی کارهای برخی

 یها چرخ پایه.است طبیعت در موجود های درم مدیون هایش شکل که سازد می بی نظیری ،دنیای است

 لهوسی یک پایه تا هستند زنده موجود یک تاشونده پاهای بیشترشبیه هائودی وسیله به شده طراحی

 ح ار، ، پار  های نرده ، ساختمان نمای مثل ، نیز ، است کرده طراحی هائودی که موضوعاتی.مکانیکی

 .باشند می موج و برآمدهی ، خم و پیع دارای همگی ، در دستگیره یا ها آمدهی بام پیش ت فیه، مجرای

 سانان " : شود می تبیین خوبی به است داشته که دیگری عقیده وسیله به ، طبیعت به هائودی نگرش

 ، است پنهان طبیعت اشکال در چیز همه چون که معنی بدین ، کند می بلکه کشف ، کند نمی خلق

 (1390)کرمی، ". کند و کشفش ردته آن درون به باید می تنها هنرمند
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 آثارش رینمشهورت از ماند کاره نیمه وی بهنگام نا است "دامیلیا ساهرادا" مقدس خاندان معروف کلیسای

 سیلیسی لتاسک با دریایی سلولی تک موجودات (رادیوالرها به شبیه کلیسا این سازه.می باشد بارسلون در

 . باشد می )

 
 (کلیسای ساهرادا دامیلیا2۰-2شکل)

  هیاه بر بیونیک معماری نگاه-4-5-1۰-2

 که معمارانی ی همه .شود می دیده بزرهان از بسیاری آثار در معماری تاریخ طول در طبیعت به رویکرد

 پشت .یابند دست ارزشمندی نظری و عملی آوردهای دست به اند توانسته اند بوده طبیعت با سر اُنس بر

چون  آوردی دست دهه در وسیع سطحی در هم آن دانش به مطلق ایمان عدم و مطلق تکنیک به کردن

 سیستم به کردن پشت این منطقی نتیجه .است" نجنگیم بداریم، دوست" و " هل قدرت" شعارهای

 و دوم جهانی جنگ از پس که آنچنان بود معماری در کلی جهت تغییر یک موجود ارزشیابی ایدئولوژیک

 مباحث  .هردت رونق دنی و طبیعی علوم هرایشهای بین علمی تبادل بیستم، قرن ش ت ی دهه آغاز

 .است کننده تعیین و ه ار اثر محیطی زیست درهنگی، اجتماعی، اقت ادی، مختلف های زمینه در پایداری

 همه انسان بوم زیست و طبیعت که این به توجه با .است محیط و انسان بین تعامل پایداری ابعاد از یکی

 نگرش از یکی .است انسان بوده نیاز ردع و الهام منبع دیرباز از کرده، دراهم را او حیاط شروط و او چیز

 انسان .است طبیعت از الهام دیدهاه و بیونیک معماری معماری، زمینه در دیدهاه این به ومتعهد غالب های
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 درآیند یک در بوده، وابسته طبیعت به خویش تمدن عناصر همه و سرپناه و سالح در ساخت همواره که

 (1393)هالبچی ، .کند کشف طبیعت همین دل را از مسکن و سرپناه مناسب الگوهای تا کرده سعی طوالنی

 علم نای توسعه در سعی بیونیک معماری قالب در تری علمی و مدرن شکل به امروزه ها تالش این حاصل

 در جهانی مبنا معماران از زیادی آثار .است کرده پیدا دست هایی هم مودقیت به البته که دارد، نگرش و

 نگاهی اب بیونیک معماری .باشد می تکامل حال در ایده یک عنوان به نیز روز هر و شده خلق زمینه این

 شکل لسا هزاران طی که طبیعی های درم و قواعد از تا دارد سعی آن مظاهر و طبیعت به آمیز احترام

 های بخش هب خود دیدهاه این .کند استفاده سرپناه ایجاد برای میشوند تولید صورت پایداری به و هردته

 سازه ،درم از توان می طبیعت از برداری در الگو درضا .است تفکیک قابل عملی کارهای در تری تخ  ی

 .انجام داد را هایی برداشت طبیعی های پدیده جانمایی نحوه و مکانیابی و م الل یا ترکیبات ساختار، یا

)هالبچی  .شود اعمال آنها از یکی تنها یا ها زمینه این همه است ممکن بیونیک سبک به ساختمان یک در

،1393) 

 های مینهز در ابتدا علم این .شود نمی معماری به محدود تنها پایداری مباحث همانند نیز بیونیک علم

 گوهایال کاربرد تنها عامه ت ور برخالف بیونیک .است راه یادته معماری به سپس و هردته شکل دیگر

 نظر مورد طبیعی میکنند کارکردهای سعی رشته این در محققان بلکه نیست جدید دناوریهای در زیستی

 یک طبیعی م هایارهانیز از مکانیزم ها و نمونه ها هوشیارانه الگوبرداری .بگیرند کار به و کنند تکمیل را

 تایید هاآن کارایی که راه حل هایی از داده پایگاه یک به عنوان طبیعت آن در که است از بیونیک بخش

 ابعمن بهعنوان طبیعی خاص الگوهای برخی رشته هاهی این در .میگیرد قرار استفاده مورد است شده

 دنبال حاضر حال در علم این که است روندی کل از بخشی این اما میگیرند قرار استفاده مورد دادهای

 .میکند
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 شکل طبیعی های درم از الهام با که هایی ساختمان هردتن نظر در با و شده مطرح مباحث به توجه با

 کنون تا طبیعی های درم از تقلید و استفاده برای طراحان یادت که دست نتیجه این به میتوان اند، هردته

 باشد طبیعی های خارجی درم ظاهر از تقلید دقط طراح هدف اینکه اول شیوه .اند برده کار به را شیوه دو

 .میباشند اطراف محیط طبیعت در موجود ظاهری زیبایی از بازتابی دقط ها ساختمان صورت این در که

 جدید های طرح خلق برای اند، داده شکل را طبیعی های درم که درآیندهایی از که طراح آن دوم شیوه

 کیفیت با معماری ایجاد برای تضمینی روش دو این از یک هیع که ساخت نشان خاطر باید .میگیرد الهام

 در  با طبیعتحتی در موجود تکنیکی های درس استفاده از با تنها معماری طراحی .نیست مناسب و خوب

 معماری آن و حاصل است آن درون زندهی هردتن نظر در بدون معماری ایجاد مشابه آن، در موجود درآیند

 محیطی عوامل از ای مجموعه ساختمان طراحی شد، اشاره باال در که همچنان زیرا .پویاست غیر و ساکن

 منطقی غیر و عقلی غیر نتایج به منجر طبیعی، های درم از تفکر بدون تقلید طور مشابه، به .است انسانی و

 به که اند هردته قرار انتقاد مورد معماری آنهایی های طرح اکثر بین در که است توجه قابل .شد خواهد

راسکین  جان حتی .اند مانده غادل آن در پنهان حقیقت از و اند پرداخته طبیعی های درم از صرف تقلید

 های درم از چرا و چون بی تقلید با بخشی، الهام برای عظیم منبعی عنوان به طبیعت سرسخت مدادع

 نمیپ یرم من که دوریک، های ستون شیاری آرایش" می نویسد و است مخالف سخت معماری در طبیعی

 های سازه از خود تقلیدی اصل در است، بوده باستان یونانیان برای درختان پوست شکل از سمبولی که

 از پایینی سطل دهنده نشان زیبایی این ولی میشود حس آن در زیبایی که آن وجود با میباشد، ارهانیک

 کردن، احساس دیدن، و طبیعت قوانین در  در کوشش با ".است طبیعت در موجود باالی  بسیار نظم

 مثال طور )به .دستیادت طبیعی عملکردی زیبایی به بتوان شاید طبیعی های درم استشمام یا و شنیدن،

 معماری های درم پرورش و توسعه برای .میشود( حاصل درم و م الل در کارایی حداکثر طریق از زیبایی

 و بدیع های ساختمان اغلب در را آنها میتوان که دارد وجود اساسی قوانین یادت میشوند، طبیعت در که
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 شناسی زیبایی و عملکردی نیازهای ، ای کارایی سازه که است عالی طرحی کار این نتیجه .برد کار به نوین

 نه روند -می کار به مناسب طور به و میشوند آموخته طبیعت از که هایی درس .اند شده ترکیب یکدیگر با

 (1393)هالبچی  .ازآن محض تقلید دقط

  حیوانات بندی استخوان-11-2

ابراین بن و میکنند حمل را آنها بدن وزن که باشند-می حیوانات بدن اسکلتی قاب اجزای های استخوان

 روند یم کار به امروزی بزرگ های ساختمان در ستونکه و تیر از متشکل های سازه با را آنها میتوان

 میشوند سکلتا وزن ادزایش باعث دقط و ندارند ای کارایی سازه که اسکلتی قاب ازاین اجزایی .کرد ،مقایسه

 های خود رحط از بسیاری در کاالتراوا سانتیاهو ، مهندس اسپانیایی و معمار .شد خواهند ح ف تدریج به ،

 می نمونه عنوان به . است نموده طراحی حیوانات بدن اسکلت شکل به هایی سازه و هردته الهام طبیعت از

 اشاره پانیااس در مریدا شهر در لوسیتانیا پل و درانسه درکشور لیون درودهاه ترمینال ساختمان به توان

 (13۸9،  سنوزیانکرد.)

 م الل پایدار ایجاد و شناخت برای جانداران، دنیای و طبیعت از هایی آموزه-1-11-2

 محدودیت و سو یک از انرژی و ماده رویه بی م رف و بشری سازهای و ساخت هسترش با حاضر ع ر در

 روی پیش نحوی به مسئله یک عنوان به را بنا معمار تا است شده باعث دیگر سوی از انرژی و ماده همین

 یک عنوان به همواره که یادته، دست و مشخص موضور یک عنوان مسئله به از بجز را آن حل که ببیند خود

 می مطرح آرمانی معماری یک به عنوان همواره را پایدار معماری بنابراین .است مطرح حاضر ع ر در آرمان

در  پنهان و پیدا سواالت تمام به پاسخگویی پی در انرژی، و ماده بهینه کاربرد بر عالوه آن در که سازیم

 موجود مسائل انوار تنور و ساله میلیون چند عمر با جهان طردی از.باشیم می هستی جهان و ها انسان دنیای

 تنها و است نابودی به محکوم خوددارد در را ضعف از ای ذره آنچه هر که سازد می نمایان خوبی به آن، در
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 بررسی بنابراین .اند داشته را ها سال این در ماندن توان طبیعت، اجزای و عناصر ترین کامل و کاراترین

 مختلف، های زمینه در ها انسان مسائل راهگشای میتواند خوبی به طبیعت، در موجود مسائل وتحلیل

 سوال به جواب یک مثابه به طبیعت در جاندار هر و طبیعی هرموجود طردی از .باشد معماری بخ وص

 مسلماً طبیعت در موجود سوالهای به طبیعت جوابگویی روند تحلیل .باشد می مطرح طبیعت در موجود

 معمار به جواب، و سوال روند یک عنوان به معماری پروژه به معمار پاسخگویی در را تری عمیق نگرش

 (139۰)کاظمیان، ناممکن نمی نماید را آنها همه جانداران،تحلیل دنیای زیاد بسیار هستردهی اما.میدهد

 طبیعت به نگاهی با حاضر ع ر معماری در م الل نقش -2-11-2

  و م الل به مشابه نگاهی توان می دو این مختلف برخوردهای و طبیعت به معماری نگرش نحوه بررسی با

 برهردته م الل از استفاده پایدار معماری در .دید نیز ها دوره این در م الل در طبیعت نگرش از استفاده

 معماری، در م الل این پایداری از استفاده منظور به هاها اتفاق این .است بوده مطرح ازطبیعت،همواره

 سنگ از استفاده چنانچه .پ یرد می ظاهرصورت در طبیعت به معماری شدن نزدیک منظور به نیز وهاهی

 از یااستفاده و ایرانی معماری در خشت و هل از استفاده یا و معماری های پروژه در ونخراشیده طبیعی های

 .است مدعا این هواه خود هیاهان وسیله به بنا بیرونی و داخلی سطوح هاهی پوشاندن حتی « طبیعت نگرش

 طبیعت که نحوی به آن، های ویژهی تمام تحلیل با است معماری در م الل ازکاربرد منظور جا این در اما

 نور این .میکند استفاده آن  طبیعی م الل کالبد از طبیعی موجودات م الل انتخاب در نیز خود

 جواب را طبیعت در ردته بکار م الل از مستقیمروش  برخالف ، م الل در طبیعت نگرش از برخورداستفاده

 طبیعی یک موجود عنوان به خت در کنیم درض اهر چنانچه .داند نمی معماری مسائل حل برای مناسبی

 بدن در ردته کار به م الل از استفاده کند، طراحی را آن بود قرار معمار یک و بود، نشده خلق حال به تا

 تحلیل با شاید بلکه .نبود درخت، یک مانند دیگر، طبیعی موجود یک طراحی مناسبی برای جواب حیوانات،

 صورت یک عنوان به درخت های خاصیت و تحلیل زنده موجودات دیگر بدن در ردته کار به م الل خاصیت
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 این ولی م الل بوده، دیگر از متفاوت که یادت خواهیم دست م الل طراحی برای جوابی به متفاوت، مسئله

 (139۰)کاظمیان، .دهد می تشکیل را طبیعت از جزیی کامالً خود که بوده دیگر م الل یک جواب

 

 جانداران بدن در ردته بکار م الل و بادت تحلیل-3-11-2

 هیاهان برگ

 
 ( نمونه ای از برگ در مناطق مرطوب 22-2(برگ های پرزدار منطقه هرم و خشک    شکل)21-2)شکل

 آن در ردته کار به م الل نور و جنس در تفاوت وضوح به مختلف، مناطق در موجود هیاهان به نگاهی با

 در دهد، می انجام را آب تبخیر و نور ج ب و دتوسنتز عمل که ازهیاه عضوی عنوان به برگ .است نمایان

 یک در این بر عالوه .باشد مرطوبمی مناطق از تر کوچک های اندازه دارای خشک و هرم مناطق هیاهان

 در نسبت این از کمتر بسیار درخت، ساقه و تنه حجم به برگ حجم نسبت خشک، و هرم منطقه درخت

 مختلف مناطق در نیز برگ در ردته کار به م الل نور و جنس طردی از .باشد می مرطوب و مناطق معتدل

 و برگ تر کوچک سطل .هستند تر روشن بسیار های رنگ خشکدارای و هرم درختان برگ .است متفاوت

 سطل با درختانی هاهاً ازطردی .شود می هیاهان این در خورشید نور کمتر ج ب باعث آن تر روشن رنگ

 متفاوت بسیار نیز هیاهان نور این برگ در ردته کار به م الل اما شوند، می یادت مناطق این در نیز برگ پهن

 برگ نور این سطل رنگ شدن تر روشن و آن سطل در پرزهایی وجود ها برگ نور این در .رسد می به نظر
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 تابستان، در خورشید تند تابش هنگام در آدتاب نور کمتر ج ب عالوه بر تا شود می باعث پرزها، واسطه به

  سنوزیان) شود. برهردانده سطل برگ به دوباره و شده ج ب مجدداً پرزها در برگ سطل از شده تبخیر آب

،13۸9) 

 انسان بدن استخوان-4-11-2

 .دهند می تشکیل را انسان بدن باربر اصلی اعضای بدن، سازه اصلی عناصر عنوان به انسان های استخوان

 است نای مبحث این در توجه جالب نکته .نیست یکسان همواره هانیز استخوان این بین در نیروها تقسیم

 نسانا های استخوان جنس این میان در .است متفاوت نیز مختلف های استخوان در مواد تراکم و باف که

 بوده رباالت وزن و چگالی دارای متراکم های استخوان که شود، می تقسیم اسفنجی و متراکم دسته دو به

 تخواناس مثل اعضایی در استخوان تر متراکم بادت .باشند می سبکتر وزنی دارای اسفنجی های واستخوان

 تر سنگین باعث زمین، به بدن وزن نیروی انتقال نقش ایفای بر تا عالوه اند شده استفاده ساق و ران های

 

nano mat( بادت اسفنجی استخوان منبع:23-2)شکل eri al ( برج ایفل24-2شکل) 

 استخوان اسفنجی بادت جنس.هردد تر پایین سطحی به ثقل مرکز انتقال و بدن تر پایین قسمت شدن 

 ذکر به الزم.باشد داشته همواره را کادی مقاوت بودن سبک عین در تا است هردته شکل نحوی به نیز انسان
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 چنانچه .شود می باعث معماری در را م الل و بادت جز به ای نتیجه هاهاً ها بادت هونه این تحلیل است

 (13۸9،  سنوزیان) .است بوده ایفل برج بر حاکم سازه بخش الهام نوعبادت همین تحلیل

 کوسه بدن پوست-5-11-2

 تیجتاً ن و آب در صدا و سر بی و سریع حرکت یایی، در شکارچی و آبزی موجود یک عنوان به کوسه برای

 و کوسه بدن درم بر عالوه نیاز، این براوردن منظور به .باشد می این موجود عمر بقای الزمه راحت، شکار

 نیاز ینا براوردن در نیز بدن کوسه پوست برای م الل انتخاب نحوه هیدرودینامیکی، دیگر های قابلیت

 .است بوده دخیل بسیار

 انانس نیش های دندان به که است شده تشکیل شکلی مثلث اشکال از نانو مقیاس در کوسه بدن پوست

 جودو نیز دیگر ساختاری خ وصیات برخی در بلکه ظاهر در نه تنها شباهت این .نیست شباهت بی نیز

 متراکمتر و تر چگال که بسیار هستند کلسیمی و آهکی سفت ترکیبات دارای دندان مانند نیز ها آن .دارد

 
www.networkrount(کوسه  منبع :25-2شکل) abl e.org  (برجستگی های پوست کوسه26-2شکل ) 

 که اند شده جاسازی انعطاف قابل پروتئین جنس از پوشش یک در مواد این تمام .باشند می استخوان از 

 نرم بسیار ماده یک با شکل مثلثی احجام این دوقانی قسمت .دهند می تشکیل را پوست ترکیب اصلی

 شیارهای و شکل مثلثی های برآمدهی این .خونی مویرگ های با آن پایین قسمت و است شده پوشیده
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 در آب نیروی مقاومت کاهش با تا کنند، می برقرار آب جریان با نیز هیدرودینامیکی تطابق یک آن روی

 تالطم از کوسه بدن پشت در آب کوچک های هرداب تشکیل از جلوهیری و آب، در کوسه حرکت هنگام

 جلوهیری کوسه بدن روی آب حرکت از ناشی آب صدای و سر از وسیله بدین .کند آب جلوهیری آشفتگی و

 متوجه شکار که نحوی به شود نزدیک شکار به سرو صدا بدون و سریع بسیار بتواند کوسه تا شود می

 (1391شلمانی ،) .شود نمی آن به کوسه شدن نزدیک

 چشم حشرات پرنده-6-11-2

، و یا اغلب حشرات موجودات کوچکی هستند که غالباً از طرف موجودات بزرهتر مثل پرندهان، حیوانات

زمند سیستمی انسان ها مورد خطر نابودی قرار میگیرند. این حشرات برای زنده ماندن و بقای نسل خود نیا

ین حشرات اخطرات جهان پیرامون را بسیارسریع تشخیص دهند. اغلب در بدن خود هستند که با آن بتوانند 

کان را میگویند. عالوه بر دارا بودن سیستم پرواز سریع، دارای بادتی در چشمشان هستند که به آن ها این ام

شرات حدهد تا ریز ترین حرکات را در اطراف خود به سرعت متوجه شوند. چشم این نور « چشم مرکب » 

دراکتال  این نور چشم ها دارای تقسیمات« اوماتید » صی است که به آن هاهفته می شود. هر از نور خا

ورت مستقل مانندی در مقیاس های کوچک تر هستند که به هر کدام از آن ها یکاوماتید یک ت ویر را به ص

شتر شبیهبه ه بیایجاد می کند و نهایتاً ت ویر نهایی ، ترکیبی نتیجه مجمور ت اویر همه اوماتیدهاست ک

ان اما این امک یک ت ویر موزاییک مانند از نور و تاریکی است. این نور ت ویر بسیار مبهم به نظر می رسد،

هد.الزم به درا دراهم می آورد تا کوچکترینحرکات در جهان پیرامون، به وضوح حشرات را تحت تاثیر قرار 

، اما در عدد در هر چشم می رسد 25۰س، به حدود ذکر است تعداد این اوماتیدها، در حشره ای مانند مگ

ت و عدد در هر چشم می رسد که این تغییر تراکم در باد 3۰۰۰۰چشم حشراتی مانندسنجاقک به حدود 

 (1391شلمانی ،) م الل بکار ردته در چشم، از آن نا شکارچیانی بسیار قهارو تیزبین می سازد.



6۰ 

 

 
nano natع:(اوماتیدهای روی چشم حشرات منب27-2شکل) ure  (حشرات با چشم مرکب2۸-2شکل) 

 

بررسی محدودیت ها و نکات قوت تغییر نگرش نسبت به مصالح از نگاه -12-2

 انسانی به نگاه طبیعت

  نکات قوت تغییر نگرش نسبت به مصالح از نگاه انسانی به نگاه طبیعت- 1

بدون درنگ نگرش کنونی انسان ها به م الل، جهان هستی را متحمل هزینه های هزادی ساخته است که 

ادامه این نگرش ناممکن می نماید.تغییر نگرش انسان ها و بخ وص معمارها به م الل به سمت نگرش 

ر پی خواهد طبیعت به م الل، راه حلی است که منفعت های بسیار زیادی را برای جامعه و جهان هستی د

داشت. طبق تحلیل های انجام شده در بخش های قبلی برخی از این منادع می تواند این هونه باشد:استفاده 

حل بخشی  هم راستا بودن کارایی و زیبایی در انتخاب م الل  بهینه از م الل، چه از نظر کمی و چه کیفی 

 اقلیمی با انتخاب صحیل بادت و م الل حل بخش اعظمی از مسائل  از عملکرد با انتخاب درست م الل 
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پیوند م الل و بادت با کل مجموعه،  م الل به مثابه قسمتی از سازه، نه به عنوان نیرویی مزاحم برای سازه 

 به صورت عضوی الینفک از مجموعه 

  محدودیت های تغییر نگرش نسبت به مصالح از نگاه انسانی به نگاه طبیعت -2

یان کنیم، بنیستیم تا نکات ضعفی را در م الل طبیعی و یا نگرش طبیعت به م الل در این بخش در پی آن 

وده که نمی چرا که این نگرش در پی میلیونها سال آن چنان قاطعانه پایداری و استواری خود را ثابت نم

ور تغییر ین ناتوان جای تردیدی را در آن مت ور شد. اما به دلیل ناقص بودن علم وتوانایی دعلی بشر، در 

د چنین نگرش به م الل محدودیت هایی به چشم می خورد که نمی توان آن ها را از نظر دور داشت:ایجا

پروژه  م الحی نیازمند تسلط کامل به همه علوم و همچنین صرف زمان طوالنی برای تحلیل آن برای یک

ر های اوت بخشی از معیامحدودیت امکان بررسی و ساخت م الل در مقیاس های بسیار متف.خاص می باشد

سی است که یک معمار برای انتخاب بادت و م الل، مسائلی مانند مسائل تاریخی، درهنگی، اجتماعی و سیا

 مفهوم آن در دنیای انسانها بامفهوم آن در دنیای دیگر جانداران بسیار متفاوت است.

از آن در معماری هاهی از لحاظ  انتخاب برخی م الل از طبیعت و یا ایجاد برخی م الل به ق د استفاده

اقت ادی آن قدر سنگین ست که استفاده از آن را ناممکن می سازد.ناتوانی بشر در ایجاد هماهنگی م الل 

انتخابی با کل جهان هستی، به علت ناشناخته بودن بخش اعظمی از جهان پیرامون. محدودیت در استفاده 

 شناخت و هستی جهان در ردته کار به م الل و بادت ررسیب با از منابع جهان هستی برای ایجاد م الل

 به طبیعت نگرش در که خوبیپیداست به معماری، پروژه در ها آن ار استفاده محدودیت و ها آن قوت نکات

 که بوده پروژه یک عنوان به جانداران، از الینفک بخشی عنوان به م الل موجودات، برای م الل انتخاب

 در چه و خرد مقیاس در چه پروژه، اجرایی و ای، سازه اقلیمی، عملکردی، مسائل تمام پروژه، در آن باتغییر

 به جواب یک حکم در جانداران دنیای در م الل هر انتخاب دیگر به عبارت .خورد می هم به کالن مقیاس

 جواب تواند نمی اغلب جواب این.کند عمل پروژه هدف راستای در بتواند تا باشد، می خود خاص سوال
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پروژه  یک در مستقیم ب ورت م الل این از استفاده بنابراین .باشد طبیعت در دیگر سواالتی به کاملی

 طبیعت دنیای در جدید عن ر یک عنوان به خود معماری پروژه یک که چرا .نیست صحیل همواره معماری،

 (1393باشد. )هالبچی  می خود جواب مختص نیازمند که شود می مطرح

 دریایی های صدف-1-12-2

 های درم زا استفاده و باشد می خمشی مقاومت به نیاز زنده موجود بدن درم دلیل به موارد از بسیاری در

 کارایی رحداکث با حداقل م الل از استفاده ، آید می پیش رابطه دراین که ای مسئله .نیست میسر قوسی

 ینا که کرد مشاهده توان وضوح می به ، کنیم می خم را آن و برداشته را صاف کاغ  صفحه یک .است

ایجاد  دمتعد های تاخوردهی صفحه همین در اهر ولی .ندارد هیچگونه مقاومتی خمش برابر در کاغ  صفحه

 در مرا این .دارد توجهی قابل خمشی مقاومت نیروهای برابر در کاغ  که شد خواهیم متوجه ، نماییم

 ایهصدف  در .است نموده خود مغلوب را ما هم باز طبیعت در و باقی نمانده پاسخ بدون نیز طبیعت

ماید. ن می ت مین را مناسبی خمشی مقاومت  م الل حداقل با که دارد وجود هایی خوردهی چین دریایی

 (1391)قیابکلو  

  شیمیایی ترکیبات-2-12-2

 مولکولی آرایش مانند ، اند نداشته اولیه های انسان بر مستقیمی ت ثیر طبیعی های سازه های نمونه از بعضی

 سطل در را زیبایی و مقاومت ، سادهی دستیابی برای طبیعت که جستجوی شیمیایی ترکیبات در

 شد یزن مودقی ی نویسنده بعدها ایتالیایی که معروف شیمیدان لوی پریمو . دهد می نشان میکروسکوپی

ی ا سازه های درم در "درستی و صحت" از حاصل شناسی زیبایی از بخش الهام ولی ساده ایده یک ،

 : است داده توضیل اینگونه ربا کربن های مولکول

 معماری در . شود می مشاهده معماری در که است چیزی مشابه ادتد می اتفاق شیمی در آنچه حقیقت در

 خالصه طور به . باشند می نیز نیرومند و محکم ، هستند متقارن و ساده که "زیبا" و بزرگ های ساختمان
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 قوس یا و جامع کلیسای درهنبد که چیزی است همان ، ادتد می اتفاق ها مولکول در که چیزی همان ،

 مطلوب کلمه مانند "زیبایی" کلمه کاربردن به که داد توضیل اینگونه توان می همچنین . بینیم می پل یک

 حداقل طریق از دوام حداکثر به دستیابی پی در همواره انسان . متادیزیکی نه است بعید نه "خوشایند و

 کرد تجزیه توان می را شناسی زیبایی احساس که است چیزی چنین به از رسیدن پس و است بوده هزینه

 غیر اجزای ، تجمل ، آرایش با "زیبایی" قرون متمادی طی : است نبوده چنین این همیشه قطع طور به .

 خاص طور به دوره هر درون که را واقعی زیبایی . است بوده مترادف محض تزئینات و اضادی و حضوری

 هواپیما یک بال یا و ها کشتی بدنه درم ، ها سنگ درشکل را آن بتوان شاید ، نمود جستجو را آن توان می

 . یادت

 به شکل قوی و پایدار ، انگیز شگفت ای سازه که با  مینستردولر طرح نکردنی باور زیبایی لوی پریمو آیا

شد  برده کار هب تکنولوژی نانو در 1990 سال در بار برای اولین که درمی . دید را ، بود کربن های مولکول

 (13۸6داد.)صادقی ، می نوید آینده در را تری مقاوم و جدید م الل از استفاده و

 :طراحی و معماری در محیطی زیست الگوهای-13-2

 الگوهای آنها مهمترین که باشند می استفاده قابل متنور معماری های پروژه و الگوهای در زنده موجودات

 ستزی ساختارهای و ها سازه از بعضی . شوند می یادت زنده موجودات و ها دارهانیسم که ساختاریست

 : از عبارتند را دارند معماری در استفاده قابلیت که محیطی

 دهد می ارائه را اقت ادی و سبک بسیار مشبک سازه یک که عنکبوت تار-1

 و معماران که تاس هوشهایی شش یا هوشها پنج از متشکل آن زنبوری النه الگوی که عسل کندوی-2

 است. کرده ج ب خود به رابسیار طراحان
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sky t( ساختمان 29-2شکل) erra           ( 3۰-2شکل )sinosteel international plaza tianjing, china 

 .است متر 88 ارتفار به آن مجاورت در هتل یک و متر 585 ارتفار به اداری برجی از ترکیبی عمارت این

 مختلف مقیاس 5 در که شده تشکیل ، هستند پنجره که هایی ضلعی شش از خارجی شکل ساختارکندو

 تنظیم را برج یداخل حرارت درجه بتوانند که اند هردته شکل نور و باد از بهتر استفاده وبرای اند شده طراحی

 رسد. می اتمام به 2212 سال در این ساختمان.ساخت کنند

 خود داخلی چیدمان و شآرای در ساختمان یک به بسیاری شباهت که موریانه های النه یا ها مورتپه-2

 می ملتکا باشند می دارا را خویش عملکرد آن داخلی قسمتهای از هریک که زیرزمینی بااتاقهای دارندو

 .یابند

 عنوان هب راکه قوی و ظریف سازه یک آن متقاطع اعضاء پیچیده الگوی که اسفنج یک سیلیکونی بدنه3 -

 .آورد می دراهم است استفاده قابل نفت و آب بزرگ کانتینرهای درطراحی مثال



65 

 

 

 معماری های طراحی در سلولی غشاء الگوهای کاربرد-1-13-2

 

 سطل یک در بنابراین،.باشند می ای مالحظه قابل اهمیت دارای بیونیک معماری مدلهای اخیرا،الگوهاو

 هنری، کارهای در زنده طبیعت ت اویر و ازالگوها استفاده سنتی روش به ما جدیدحقیقتا علمی و درهنگی

o14-t( 31-2شکل) ower  dubai 

 ark of the world costa( 32-2شکل)

rica,gerg lynn,2002 

دروازه دنیا الهام از موجودات تک سلولی و قالب 

 پیازی شکل
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 شبه درهنگ به بسته یا انسانی شبه ت اویر از بسیاری سنتیهنرهای .ایم بازهشته ... و سازی ساختمان

 پ یردته ت ثیر انسان بدن هرایانه آل ت اویرایده از یونانی معماری سبک.کردند می ترکیب هم با را حیوانی

 اند هردته قرار مورداستفاده ساختاری مختلف مدلهای در محیطی زیست الگوهای ، اخیر های دهه در.است

 درقالب دروشگاهها و ها مغازه سقف مثال عنوان به.است هردته نام بیونیک معماری، در روندی چنین که

 (13۸9،  سنوزیان) .اند هشته طراحی هایش رهه با هیاه یک برگ

 تکاملی طراحی و ژنتیکی معماری هیری شکل و بیومیمتیک رویکرد با طراحی پروسه-2-13-2

 کمک به ، درم طراحی جای به معماران و هنرمندان آن در که است جدیدی بحث تکاملی های سازی شبیه

 ل بتوانمح و هیری شکل و طراحی از پس که نحوی به . کنند می طراحی را درم تولید روند ادزارها نرم

 مشابه نیناز قوا نیز طراحی پروسه واقع در . داد تغییر دستخوش و بررسی را طرح هیری شکل مراحل کلیه

 در تکامل راینددبه  مشابه ای پروسه نهایی، مح ول و اولیه ایده بر عالوه و . میکند برداری الگو طبیعت در

 توجه مورد ساختارهای بیولوژیکی تکامل و هیری شکل روند آن در که ادتد می اتفاق طراحی در طبیعت

 ژنتیکی ریمعما . می هیرد شکل ژنتیکی معماری ترتیب این به . میشود هردته الهام آن از و هردته قرار

 از که هایی مالگوریت . استوار است ژنتیکی های الگوریتم از هایی ایده بر که است کامپیوتر مح ول کامال

 (139۰)حسینی ، .کند توجیه می را آن رشد و تکامل روند و است هردته ایده بیولوژیکی ساختارهای

تفاده اس کامپیوتری مجازی دضای از آن در که است شده مطرح ژنتیکی معماری ادامه در تکاملی طراحی

در  وترکامپی از استفاده هدف البته .شود سازی شبیه طبیعت در تکامل و هیری شکل درایند تا شود می

 ویژه این تقابلی .دارد کار سرو سازی شبیه با نوعی به که چند هر نیست، سازی شبیه تنها تکاملی طراحی

 راحی مشاهدهط مح ول و روند در را آن تاثیرات و داد تغییر را داکتور یک آن در توان می که است آن روش

 سیریخت شنا دانش از تعریفی ابتدا بایست می تکاملی معماری بحث به ورود برای . نمود بررسی و

 (1392)حسینی ، . داشت موردولوژی)
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 (شناسی)مورفولوژی ریخت-14-2

" : نوشته اینگونه مودولوژی مورد در بریتانیکا دانشنامه شناسی  یختر دقیق کامال نه ولی ساده تعریف 

 د آمدنکش خمیدهی، هنگام بویژه دادن، شکل تغییر هنگام به که شیء، خواص از دسته آن از است عبارت

 نمی در بر را شدن هسیخته و شدن شکسته ها شکل تغییر این البته .کنند نمی تغییر ، شدن دشرده و

" هیرد  ل ا. یستنریخت  هم خط پاره با ولی دانست مثلث با ریخت هم را دایره توان می تعریف این با . 

 تغییر که هیمتغییر د ای هونه به را درم پارامترهای بتوانیم که کند می دراهم را امکان این دانشی چنین

 طراحی آن برای هسست یا شکست باعث و آورده وجود به را جدیدی ریخت هم درم آن، کلی شکل

 
 (33-2)شکل 

 ابزار روش و [ 1390 ا،. اخالصی].نشود درم Biomimetic طراحی های روش توسعه به نیاز معماری در 

 پیشنهادبنابراین  .پ یرد صورت همزمان صورت به عملکرد و ساختار و متریال ادغام که دارد جدیدتری های

 ، ابزارها هسترشی در چنین .شود انجام شناسی ریخت درآیندهای اصول اساس بر طراحی که است شده

 به نسبت پیشردته تری دیجیتالی ادزاهای نرم کمک به که آورد می وجود به معماری در جدید رویکردی

 با اند توانسته نظیر معماران ای رایانه ادزارهای نرم وجود با . باشد می پ یر امکان مرسوم طراحی ابزارهای

 تغییر و کنند طراحی Grasshopper را ای پیچیده های درم ، پارامتریک های روش کمک به زایی درم

 نظیر طراحی رایج سنتی و های روش با که آورند وجود به آن در ای مرحله به مرحله و تدریجی شکل
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 ارهانیک کامال های سازی درم مدل مانند موارد از ودربسیاری پ یر امکان سختی به نمونه ساخت و ترسیم

 می برده کار به طراحی دداتر÷ در عمده به طور امروزه که معمول طراحی دیجیتالی ابزارهای  . بود ناممکن

 هسترده صورت به را متریال های سیستم اکتسابی عملی عوامل morphological های ظردیت شوند و

  (1392)حسینی ، .هیرند نمی به کار

"materialization" می درم یک روی از ساخت و طراحی استراتژی نوعی سب منا متریال بردن کار به 

 اغلب که هردد می مواد مهندسی های حل راه به منجر طراحی این و یابد می هسترش تدریج به که باشد

 مدل ر یکد ماده ردتار نقش روش، این تردر ساده بیانی به .شود می کار ی نتیجه آنها ه اشتن هم پهلوی

 می درم یک روی از ساخت و طراحی استراتژی نوعی . شود می بررسی شده طراحی

"materialization"  یطراح این و یابد می هسترش تدریج به که مناسب باشد متریال بردن کار به 

 به .ودش می کار ی نتیجه آنها ه اشتن هم پهلوی که اغلب هردد می مواد مهندسی های حل راه به منجر

 تلزممس امر این. شود می بررسی شده طراحی مدل در یک ماده ردتار نقش روش، این تردر ساده بیانی

 پیچیده ابلروابط متق عنوان به بلکه نیست، جداهانه عناصر عنوان به ساختار و مواد درم، از درستی در 

)حسینی  شوند. بررسی می و شده جاسازی طراحی درایند در محاسباتی، طراحی درآیند طریق از که است ای

،1392) 

 معماری در موردوجنسیس-1-14-2

 زا هروه یک عنوان به (محاسباتی موردوجنسیس یا دیجیتال موردوجنسیس) معماری، در موردوجنسیس

 ابزار نوانع به بلکه ها درم تجسم برای ابزارهایی عنوان به نه دیجیتال های رسانه از که است هایی روش

 درم اختس در وابسته درایندهای بیان برای بلندپروازی یک در اغلب آن تحول و درم استخراج برای مولد

 .شود می استفاده
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 جمله از مرتبط مفاهیم از تعدادی به پیوند باعث معماری در دیجیتال موردوجنسیس بر جدید تحقیقات

 (1392)حسینی ، .است شده درم جستجوی و سازماندهی خود ظهور،

 محاسباتی موردوجنسیس-2-14-2

 مشتق ، یداروین تکامل نظریه در مدل مانند را مدل که ست ای هونه به محاسباتی درم تولید درآیندهای

 ارائه کاملیت محاسبات همراه به ها هونه تکاملی توسعه و رشد .میکند ریاضی محاسبات وارد را آن و کرده

 . شود می

 مواد و یساختار سازی شبیه با که دارد را پتانسیل این موردوجنسیس، برای تکاملی محاسباتی استراتژی

 )یعتطب از شده اقتباس های درم .کند کنترل را بارها و هرانش از حاصل تنش تحت ردتار ، پیشردته

 سر تپش را پویا درایندهای از سری یک معماری تولید و طراحی برای که ( منبع یک عنوان به طبیعت

 طراحی محاسباتی طراحی .میشوند هردته الهام طبیعت از ، پایه های درم ، میان این در که میگ راند

 ندک می سازی مدل ، ها مدل پیچیده ردتار هردتن نظر در با که است طراحی در رویکردی محاسباتی،

 (1392،)حسینی  شود می انجام خاص شکل یک روی از تنها که ای سازی مدل برخالف
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 (34-2شکل)

 موردوجنسیس اصول با تکاملی معماری-3-14-2

 هانج مانند موردوجنسیس اصول ، است شده هردته نظر در م نوعی زندهی در درم یک عنوان به معماری

 مزیستیه به دستیابی تکاملی معماری هدف . شوند می انتخاب و تکرار ژنتیک نویسی برنامه در طبیعت،

 .باشد می شده ساخته محیط در تعادل و

 
 

 

 الگوریتم .باشد می الگوریتم از استفاده طریق از محاسباتی طراحی های درآیند در ،کاوش تکامل مفهوم

 صورت به شده داده جمعیت یک با که است یا EA ای رایانه برنامه در مندرج قوانین، از ای مجموعه تکاملی

 (1392شود)حسینی ، می شرور ت اددی، یا درض پیش

 

 (35-2شکل)
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 زیست محیط در موردوجنسیس-4-14-2

 استفاده از دراتر باید معماری دلیل، همین به .شود می مربوط زندهی به و است زندهی علم شناسی زیست

 زنبوری النه موردولوژی نمونه - زایشی الگوریتم - منبع عنوان به تنها و شود داده سوق شناسی زیست از

 .ببرد بهره شناسی زیست از مناسب استعاره –

 نظم این که کند می بیان تعریف این .است زیست محیط و زنده موجودات بین رابطه مطالعه شناسی بوم

 هایی ساختمان تولید معماری اصلی وظیفه تعریف، این با . باشد تواند می هم معماری مناسب انضباط، و

 محیط و موردوجنسیس .باشد می همسازش دیزیکی محیط کنار در پرانرژی مداخالت و خاص مواد با

 الگوهای در ریشه محکم و پایدار ب ورتی که است معماری طراحی توسعه برای جدید چارچوب یک زیست،

 مواجه عملکرد ظردیت و عملکرد به مربوط مسائل با ات ال این باالتر سطل در نتیجه در و دارد بیولوژیکی

"موردواکولوژی"عنوان به که است نهفته رویکرد این پایه در حساسی و پیشردته زمینه . باشد می  مطرح  

 از که است معماری در (محیط زیست با همساز)محیطی زیست سازی مدل برای رویکرد این .است شده

 در و ها محدوده سراسر در متفاوت محیطی زیست شرایط با را دعالی مدوالسیون ، موردولوژیکی طریق

 (1392)حسینی ، .میدهد ارائه مختلف زمان طول

 (36-2شکل)
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 انطباق-5-14-2

 هزینه پر و بر زمان شدت به تواند می ، طراحی درآیند طول در ، تغییر حال در شرایط با هندسه تطبیق 

 ریقط از آنگاه شد، مشخص طرح، یک عملکردی مشخ ات و ها محدودیت و طراحی الزامات هاه هر . باشد

 .ردازدبپ آن اصالح به تغییرات، درکنار هندسی روابط حفظ به تواند می هندسی سازی مدل اندازی راه

 (1392)حسینی ،

 

                      

 (3۸-2شکل)                                        (  37-2شکل)

احی آن سر و کار اهر به معماری به شکل حجم در دضا نگاه کنیم همیشه با هندسه و ریاضی به منظور طر

خواهیم داشت. تاریخ معماری هر دوره ای به شکلی با هندسه در ارتباط بوده است. معماری اسالمی و 

 تزینات ساختمان ها مثال هایی هستند که نشان می دهد معماری با هندسه و ریاضی رابطه قوی داشته

این ارتباط تضعیف شده ولی در است. در دوران اخیر به علت هسسته شدن رشته های معماری و مهندسی 

حوزه معماری و کمک به خلق درم های جدید توسط این  با نفوذ هر چه بیشتر کامپیوتر در 21اوایل قرن 

تعریف  ابزار متعلقات علوم کامپیوتر نیز به معماری راه یادت. با تعریف درم به صورت قدم هایی مشخص و

رم های جدید به سمت علمی تر شدن پیش ردته اند. این شده که به اصطالح الگوریتم خوانده می شود د
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( طراحی Computational Geometryو برنامه نویسی ) اتفاق میمون باعث شده است که ارتباط بین

و یا الگوریتم  و ریاضی به شکل محکم تری شکل هیرد. در این میان ترکیب رشته های هندسه محاسباتی

کامپیوتری که بر پایه ریاضی است باعث ظهور  Generative Algorithmهای مولد هندسه شده است. 

با اینکه نرم ادزار های سه بعدی به طراحان این توانایی را داده اند که تقریبا  مبحث ج اب جدیدی به نام

طراحی بر پایه پارامتر ها  هر حجم ت ور شده ای را بتوان ترسیم کرد ولی این الگوریتم مولد بوده است که

بحث طراحی کرده است. در این میان طراحان به منظور بررسی حجم های متفاوت از هندسه  را وارد

های آزاد بر پایه منحنی و سطوح آزاد کردند. طراحی درم های آزاد پیچیده  اقلیدسی، شرور به طراحی درم

حتی قابل سنتی به این را که عمال دارای واحد های سازنده می باشند مسئله ای بود که توسط روش های

هضم نبوده است. به همین دلیل در این دوران قدرت الگوریتم ها و کد های برنامه نویسی است که علم 

بدیهی است که حتی برای ترسیم احجام پیچیده نیاز به ابزار های مناسب  معماری را به جلو می راند. این

( اتوماتای سلولی Cellular متر های آن به درمداریم که بتوانیم ایده را با آن شبیه سازی کرده و با تغییر پارا

(،Fractals دلخواه برسیم. نتیجه این است که طراحان ترجیل می دهند که با ابزار هایی مثل الگوریتم )

( L-system( مثلث بندی ،)Triangulation( درمول برتر ، )Superformulaو ) های مولد ، دراکتال ها

دیگر الگوریتم های خاص پا به عرصه  Automata( دیاهرام ورونوئی ،)Voronoiسیستم های لیندنمایر ،)

ای دراتر از احجام معمول و موجود بگ ارند. ادق و آینده این حرکت پچیدهی همراه با تنوعی است که آرزو 

 (1391و خالقیت معمار را به واقعیت تبدیل می کند. )خبازی،

با الگوریتم مولد بر پایه اعداد ، هندسه و محاسبات  برخالف روش معمول ترسیم احجام ، مدل سازی حجم

استوار است. حتی اهر با حجم آزاد شرور به طراحی کنید آن حجم باید در ابتدا به پارامتر هایی مشخص 

مت ل شود. نتیجه کار مسیر هایی است که همگی به هم مرتبط اند و با تغییر پارامتر های تعیین کننده، 

یر کرده و حجم بدست آمده تولید می شود. ذکر این نکته نیز ضروری است که مسیر کل محاسبات تغی
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استفاده از روش های الگوریتمیک برای تولید حجم باعث کاهش داحش اختالدات بین رشته های مرتبط با 

معماری مثل سازه، انرژی، تاسیسات، شهرسازی و عرصه ی ساخت خواهد شد. نرم ادزار هایی مثل در حال 

هرس هاپر توانسته اند به خوبی داصله ی بین حوزه ی طراحی  CAD/CAMد در تالش برای ایجاد هسترشن

و ساخت را نیز پر کنند. علومی که بر پایه ارتباط بین صنعت ساخت و طراحی معماری هستند که مطمئنا 

 ل هایی که از ابزارهایی که توانسته است این ارتباط را به خوبی ایجاد کند هرس هاپر می باشد.سر د

 طراحی الگوریتمیک آن ها را در بر می هیرد عبارتند از:

 خلق منحنی ها و سطوح آزاد

 ویرایش و تغییر شکل پارامتریک درم

 طراحی سطوح باز و بسته شونده

 طراحی زایشی

  نمونه سازی دیجیتالی و ساخت

 قطعه بندی و مدول سازی

 (1391)خبازی،مدل سازی الگو های طبیعی و درم های ریاضی وار 
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 (39-2شکل)

 مدلسازی پیشرفته -16-2

یادی در نرم زمدلسازی یکی از اصول اولیه کار با نرم ادزارهای سه بعدی می باشد. امروزه روشهای بسیار 

ل را بر اساس ادزارهای وجود دارد که می توان از آنها برای ساخت مدل کمک هردت. اما اهر بخواهیم یک مد

یری روشهای ن صورت نیازمند یادهیک تابع و یا یک الگوریتم بسیازیم، کار کمی پیچیده خواهد شد. در ای

اهد رسید. به داد ما خو GrassHopperدر هر نرم ادزار خواهیم بود. در اینجاست که  Scriptبرنامه نویسی 

ی سه تدار  دیده شده است، توانایی ساخت مدلها Rhinoاین پالهین ارزشمند که در حال حاضر برای 

ازی به دانش کد مورد نیاز شما را دارد که صد البته هیع نی بعدی بر اساس توابع، درمولها و الگوریتم های

 نخواهید داشت. Scriptنویسی و 

ید که حتی دیدن با استفاده از این پالهین خواهید توانست اشکال بسیار پیچیده ای را به راحتی ایجاد نمای

ن و در ایران طراحا GrassHopperآنها سخت می باشد چه برسد به مدلسازی آن. قسمت اعظم کاربران 

ی سازد که آرشیتکت ها می باشند. ساخت مدلهای بسیار زیبا و پیچیده توسط این پالهین، شما را قادر م

 (1391طرح های نوآورانه م ابتکاری را ایجاد نمایید و از شر مدلهای آماده خالص شوید.)خبازی،

 

(2-40شکل) (2-40شکل)   
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ا را قادر می سازد که در ساخت مدلها بسیار خالقانه عمل کنید. شما پارامتریک بودن این پالهین شم

ایجاد نمایید. ایجاد الگوریتم  GrassHopperمیتوانید با تولید الگوریتم های مناسب، مدلهای خود را توسط 

 های نیز به کمی تمرین نیاز دارد که با توجه به آموزشها و نیز اساتید مجرب ما میتوانید بر آنها مسلط

 شوید.

  Grasshopperمعردی پالهین -1-16-2

د یک می باش Rhinoکه پالهین نرم ادزار  Grasshopperدر میان دانشجویان و اساتید معماری بدون شک 

دهد که  به معمار ها این اجازه را می Grasshopper مختص طراحی معماری است. پالهین ابزار معروف و 

ف درم های به روش مبتکرانه ای بتوانند در دنیای طراحی به اکتشابدون نیاز به آموختن برنامه نویسی 

هرایش های  خالقانه و جدید بپردازند. معماری الگوریتمیک و تکرار شونده در حال تبدیل شدن به یکی از

پ یر به این حرکت انکار نا Rhino محبوب در حرده معماری می باشد و در این میان نقش سرعت بخشی

ماری ادزایش نرم ادزار در طی این سال ها با معردی شدن پالهین های مختلفی در زمینه معاست. قدرت این 

  Rhinoر برنامه نویسی دRhinoscriptبه منظور آسان کردن  Grasshopperیادته است. در این میان پالهین 

طی است محی و کاهش دادن سختی آموزش برنامه نویسی به معماران توسعه یادته است. این پالهین دارای

درم مورد  که توابع هندسی از پیش تعریف شده اند و از ارتباط این توابع توسط خط هایی به شکل سیم ،

  نظر ایجاد می هردد.        

Grasshopper معمار ها این امکان را می دهد که درم های پیچیده را به صورت پارامتر های مرتبط دیده  به

به عبارت دیگر  .یف شده تغییرات درم را نیز به صورت زنده مشاهده کنندو با تغییرات پارامتر های تعر

همزمان با تغییر پارامترها حجم نیز تغییر می کند این ویژهی امکان آن را می دهد که معماران با تغییر 

 پارامترها و مشاهده نتیجه آن ، راحت تر و سریع تر به درم های دلخواه خود برسند و در کنار آن 
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توابع   Rhinoگی با یادتن درم های کارا از نظر سازه و انرژی نیز آسان تر می هردد. این پالهین بوسیله هماهن

ر و قابل دهم را به صورت همان جعبه ها درآورده و نحوه ارتباط بین دستورات را آسان ت Rhinoو دستورات 

یسی در برنامه نو Rhino scriptتوابع نسبت به  تر می کند . این درایند باعث می شود در  روابط این

Rhino  بسیار راحت تر شود. Grasshopper در مقایسه با نرم ادزارهایGC (Generative  components)   

 Grasshopperدر  بسیار ساده تر است زیرا در آنها باید برنامه نویسی و کد نویسی بدانید اما Rhino script و

ید نمود . به ع ت ویری و ات ال آنها به هم می توان حجم های پیچیده هیبریدی را تولبا استفاده از تواب

د بسیار در زمینه ج ب معمارانی که ذهنی پیچیده و طرح های پارامتریک دارن  Grasshopperهمین دلیل 

 (1391مودق بوده است. )خبازی،

 مدل سازی الگوریتمیک  -2-16-2

اهر به معماری به معنی حجمی در دضا نگاه کنیم همیشه با هندسه و کمی ریاضی به منظور طراحی آن 

سر و کار خواهیم داشت. در تاریخ معماری هر دوره با توجه با امکانات خود به شکلی با هندسه برخورد کرده 

 Computationalی جدید مثل است. در این دوران با توجه به تلفیق هندسه با کامپیوتر ها و ایجاد مباحث
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Geometry  ،Architectural Geometry  وAlgorithmic Geometry  تاثیر کامپیوتر بر هندسه غیر قابل

و برنامه نویسی الگوریتمیک که بر  Computational Geometryانکار است. در این میان ترکیب رشته های 

و یا الگوریتم های مولد  Generative Algorithmپایه ریاضی است باعث ظهور مبحث ج اب جدیدی به نام 

هندسه شده است. با اینکه نرم ادزار های سه بعدی به معماران این توانایی را دادند که تقریبا هر حجم ت ور 

شده را بتوان ترسیم کرد ولی این الگوریتم مولد بود که مبحث طراحی بر پایه پارامتر ها را وارد معماری 

ن معماران به منظور بررسی حجم های متفاوت از هندسه اقلیدسی شرور به طراحی درم کرد. در این میا

های آزاد بر پایه منحنی و سطوح آزاد کردند. طراحی درم های آزاد پیچیده که عمال دارای واحد های سازنده 

م نبوده به منظور برپایی بنا می باشند مسئله ای بود که توسط روش های سنتی به این راحتی قابل هض

است. به همین دلیل در این دوران قدرت الگوریتم های و کد های برنامه نویسی است که علم معماری را به 

جلو می راند.این بدیهی است که حتی برای ترسیم احجام پیچیده نیاز به ابزار های مناسب داریم که بتوانیم 

به درم دلخواه برسیم. نتیجه این که معمار ها ایده را با آن شبیه سازی کرده و با تغییر پارامتر های آن 

( پا Cellular Automataترجیل می دهند که با ابزار هایی مثل الگوریتم های مولد و سلول های خودکار )

به عرصه ای دراتر از احجام معمول و موجود بگ ارند. ادق و آینده این حرکت پچیدهی همراه با تنوعی است 

را به واقعیت تبدیل می کند. برخالف روش معمول ترسیم احجام ، مدل سازی که ارزو و خالقیت معمار 

حجم با االگوریتم مولد بر پایه اعداد ، ریاضی و محاسبات استوار است. حتی اهر با حجم شرور به حرکت 

کنید آن حجم باید به پارامتر هایی مشخص مت ل شود. این حرکت به جلو با پارامتر مشخ ی از بی نهایت 

رامتر عمال تعریف الگوریتم است که از یک سری خروجی و ورودی تعریف شده شکل می هیرد. نتیجه کار پا

مسیر هایی است که همگی به هم مرتبط اند و با تغییر پارامتر تعیین کننده مسیر کل محاسبات تغییر کرده 

 ،(1391و حجم بدست آمده تولید می شود.  )خبازی،
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  ست؟نرم ادزار راینو چی-3-16-2

ست. این نرم ادزار راینو یک نرم ادزار مدل ساز سه بعدی قوی است که توسط شرکت مک نیل عرضه شده ا

قیق تر از نرم نرم ادزار بر پایه ی خطوط نربز تولید هندسه می کند. خطوط نربز چون تعریف ریاضی دارند د

خطوط  تعریف هندسه با ادزار های بر پایه ی مش مثل مکس ، اسکع آپ ، اتوکد و غیره عمل می کنند.

ار های مدل ریاضی باعث شده است که راینو در تبدیل هندسه به نمونه های واقعی جلوتر از دیگر نرم ادز

  ساز باشد. از دیگر مزیت این نرم ادزار مدل سازی پوسته های پیچیده با دستورات ساده است.

 

 

 

 

 

 (42-2شکل)

ک تر از سطوحی مشابه تولید شده با نرم ادزار های مش سطوح پیچیده ی تولید شده با راینو خیلی سب

می باشد. نرم ادزار راینو در این چند سال بدلیل تولید ابزار های حرده ای در زمینه ی مدل سازی سه 

 بعدی توانسته است با دیگر نرم ادزار های مدل سازی سه بعدی به صورت جدی به رقابت بپردازد. 
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 طراحی پارامتریک ؟-17-2

ی شده است. الگوریتمیک به عنوان یک موضور نو و پیشرو در زمینه ی معماری معرد حی پارامتریک و یاطرا

 هرایش از معماری به سرعت در حال هسترش است. پارامتریک شدن طراحی بدین معنی است که این

امتر ها ارپ عوامل مشخ ی در طراحی معردی شده و برای تغییر درم بدست آمده کادی است که مقادیر این

ف شده با این های مختلف تعری تغییر پیدا کنند. یک درم پارامتریک به راحتی قابلیت تغییر داشته و حالت

یز دارد. می پارامتریک قابلیت چند بعدی بودن را ن پارامتر ها نیز قابل کشف می باشند. همچنین یک طرح

اختمان مرتبط کرد و یا هر وجه دیگر مرتبط با س ، سازه ، انرژی، کاربری توان درم را همزمان از نظر زیبایی

 ح طراحیرا منطقی تر به نتیجه رساند. تعریف درم با پارامترهای مناسب و یا به اصطال و روند طراحی

خرین طراحی آ پارامتریک می تواند یک ابزار مناسب برای کاهش معضالت یک ساختمان از اولین مراحل

 (1391)خبازی، .مراحل ساخت باشد

 تئوری پیچیدهی-1-17-2

با در  این ویژهی توسط دانشمندان دیگر علوم، تئوری پیچیدهی پا به عرصه ه اشت. این تئوری بر چهار 

Relپایه وابستگی ) at i onshi ps( پدیدار شدن ،)Emergence( الگوها ، )Pat terns و بازانجام )

(I t erat i on آن به هم وابسته بوده و به صورت ( قرار دارد. سیستم پیچیده، سیستمی است که اعضای

ها دارای تعداد زیادی عضو بوده که همواره در تعامل با یکدیگر شوند. این سیستمیک کل واحد دیده می

سازی سیستم وجود هستند. با توجه به ارتباطات موجود بین اعضا و وابستگی آنها به یکدیگر، امکان ساده

 ا کرده و آنها را به طور مستقل مورد بررسی قرار داد.توان اجزا را از سیستم جدندارد و نمی

هایی که بین اعضا وجود دارد، الگوهای ردتاری به دلیل وجود تعداد زیاد اعضا و حجم هسترده ارتباطات

  از محیط هستند، هرهونه ها بخشیشوند. از آنجایی که این سیستمیطور خودجوش پدیدار مبه
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شود. تغییر محیط از طریق اعضا حس شده و مون اثر ه اشته و باعث تغییر محیط میروی محیط پیرا

هردد. این تغییر محیط و  تغییر ردتار اعضا در پاسخ به تغییرات محیطی، باعث تغییر ردتار بعدی آنها می

ن هایی چوها است، سیستمیک چرخه تکراری در سیستم است.در این تئوری، جهان هستی پر از سیستم

ها که هریک از اجزای این های اجتماعی و اکوسیستمسیستم آب و هوایی، سیستم ایمنی، سیستم

ها  بر اثر تغییر ه ارند. از طرف دیگر، این سیستمها با هم در ارتباط بوده و بر هم تاثیر متقابل میسیستم

به طور پیوسته خود را با شرایط محیطی تغییر کرده و به دلیل اینکه آنها خود جزیی از محیط هستند، 

های سازهار پیچیده معردی شدند. ها، سیستمدهند. با این ویژهیشرایط محیطی جدید تطبیق می

 ( 139۰)کاظمیان ،
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 های سازهار پیچیدهسیستم-2-17-2

دهد . همانگونه که در شکل مشاهده های سازهار پیچیده را نشان میساختار کلی سیستم 1شکل 

اند، مانند هیاهان ( است که در سراسر سیستم  پخش شدهAgentشامل تعدادی عامل )شود، سیستم می

ها در یک های آب و هوا. هریک از عاملهای آب در سیستمها و هوا و مولوکولو جانوران در اکوسیستم

ده زیاد این العاهای دیگر  ارتباط برقرار کرده و به دلیل حجم دوقبینی با عاملساختار بدون برنامه و پیش

کند. این الگوی ارتباطات،  قوانین و قواعد ارتباطی ظهور نموده و شرور به شکل دادن یک الگو ردتاری می

اند. بازخور ها با هم ارتباط برقرار کردهدهد که عاملشود و نشان میردتاری به سیستم بازخور داده می

 (139۰)کاظمیان ،_اختالف( باشد. تواند مثبت )ادزاینده اختالف( و یا منفی )کاهنده می

 

 (سیستم های سازهار پیچیده44-2شکل)
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 (edge of chaos) زندهی در لبه آشوب-3-17-2

پ یر باشد و هیع اتفاق بینیزندهی در تعادلی بین نظم و آشوب است. درض کنید همه چیز منظم و پیش

هیرد. از طرف دیگر تجربه جدیدی شکل نمیجدیدی رخ ندهد، در این حالت زندهی در سکون قرار هردته و 

دانید چه اتفاقی خواهد ای دیگر نمیپ یر نباشد و شما حتی برای لحظهبینیدرض کنید هیع چیز پیش

شود. ثباتی و ناامنی شدیدی قرار هردته و درصت رشد و توسعه سلب میادتاد، در این حالت زندهی در یک بی

ارد که دظم و آشوب است. در زندهی عادی چیزهای بسیار زیادی وجود بنابراین زندهی در تعادلی بین ن

شود یک حس ثبات نسبی ایجاد شود. در همین زمان مواردی وجود دارد بینی بوده و باعث میقابل پیش

بینی برای آنها وجود ندارد و این موضور ما را به سمت یادهیری بیشتر و ادزایش ظردیت، که امکان پیش

کند. ل ا زندهی در مرز نظم و آشوب ادامه دارد. نظم مداوم بینی نشده هدایت میبا شرایط پیش برای مقابله

هردد. بنابراین بهترین انتخاب، باعث سکون و یکنواختی شده و آشوب پیوسته باعث از هم پاشیدهی می

 (139۰د. )کاظمیان ،وری اتفاق بیفتمرزی است که بین آشوب و نظم تعادل ایجاد شده و حداکثر رشد و بهره

یجاد نظم البه آشوب نقطه ثابتی نیست بلکه یک مزر پویا است. اهر سیستم در آشوب قرار بگیرد سعی در 

های خود را به کند و اهر در نظم کامل باشد سعی در ایجاد اشوب کرده و عالوه بر حفظ تعادل، قابلیتمی

کته مهم این است که نقطه بهینه، پویا بوده و در یرد. نرساند که سیستم در نقطه بهینه قرار هحدی می

 شود.زمان ایجاد تعادل بین آشوب و نظم پدیدار می
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ای از پرندهان در حال مهاجرت نگاهی ای جاری است. کادی است به دستهها قواعد سادهدر این سیستم

تا انرژی کمتری م رف کند و  کندای با سایر پرندهان تنظیم میبیاندازید. هر پرنده داصله خود را به هونه

هیرند، های ماهیانی که مورد حمله قرار میبتواند انرژی خود را در طول مهاجرت حفظ کند. حتی دسته

کنند. قانون ساده است داصله خود را در سرعت ساختار خود را پیدا مینظمی شده و بهدچار کمترین بی

د که نه آنقدر دور شوید تا از دسته جدا بیفتید و نه ای حفظ کنیتمامی جهات با دیگر ماهیان به هونه

 (13۸۰آنقدر نزدیک شوید که در مسیر حرکت دیگری اختالل ایجاد کنید. )ادتخارزاده،

موجودات زنده همواره در معرض تغییرات محیطی هستند. این موجودات به منظور حفظ بقای خود مجبورند 

که این تغییرات را در  کرده و مطابق نیاز، خود را با شرایط جدید ودق دهند. کادی است نگاهی به تکامل 

ساختار بدنی حیوانات با توجه  ها،ها سال ه شته بیاندازید. در طول قرنحیوانات و هیاهان در طول میلیون

به تغییرات محیطی شرور به تغییر کرد. بعضی حیوانات از آب به خشکی و بعضی دیگر از خشکی به آب 

دست آوردند و برخی با نور شکار خود تطبیق پیدا کردند یا رنگ آنها به منظور ردتند. بعضی قدرت پرواز به

همین دوره حیواناتی بودند که نتوانستند خود را برابر تغییرات استتار بیشتر با محیط تغییر پیدا کرد. در 

محیطی مقاوم کنند و به همین سبب، نسل آنها منقرض شد. دایناسورها نمونه خوبی از این حیوانات هستند. 

تر بودند از این تغییر محیطی جان سالم بدر بردند. به این تر که چاال اما در همان دوره، حیوانات کوچک

ب برای اینکه جانداران بتواند بقای خود را در شرایط متالطم محیطی حفظ کنند، الزم است که ابتدا ترتی

کنند، در خود تغییراتی بتوانند تغییر شرایط را حس کرده و مطابق با درکی که از این محیط جدید پیدا می

آموزند و اره از تغییرات خود میایجاد کنند تا بتوانند در مقابل تغییرات بعدی م ون باشند. جانداران همو

کنند. این روال به های خود استفاده میاز این آموخته برای مقابله برای تغییرات بعدی و ارتقای قابلیت

کنیم که جانداران یک ای تکراری در طول زندهی جانداران تبدیل شده است و ل ا مشاهد میچرخه
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اند. بنابراین جانداران برای بقای خود الزم است ود پیدا کردهاکوسیستم همواره بهترین انطباق را با محیط خ

 که سه ویژهی زیر را داشته باشند:

 
 (45-2شکل)

 های محیطیقابلیت تعامل به منظور دریادت سیگنال •

 قابلیت در  و یادهیری به منظور تحلیل شرایط و کسب تجربه •

 (139۰حفظ بقا)کاظمیان ،قابلیت تغییر به منظور انطباق با شرایط جدید جهت  •

بنابرآنچه نوشته شد، محر  خودسازماندهی حفظ بقا است. موجودات زنده برای حفظ بقای خود در 

هردند که به ادامه بقای آنها کمک کند. ضعف در هر بینی همواره دنبال راهی میشرایط غیرقابل پیش

اندازد. مثال آنها انقراض نسل جاندران ها، موجودیت یک موجود زنده را به خطر میکدام از این قابلیت

ها سال ه شته تاکنون است. عمده این جانداران توانسته بودند تغییر شرایط را مختلف در طی میلون

تدریج از احساس کنند ولی با توجه به ساختار بدنی نتوانستند که با شرایط جدید انطباق حاصل کنند و به

 (13۸۰زاده،های زیستی ح ف شدند. )ادتخارچرخه
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 پوسته های هوشمند-5-17-2

هان وینگتون و هریس نویسند، تعاریف متعددی در زمینه ی هوشمندی مطرح شده است. به عنوان مثال

وشیار به هاین تعریف را ارائه داده اند: پوسته های ساختمانی که به صورت  "پوسته های هوشمند"کتاب 

بالقوه  باید به صورت، بران داخلی واکنش نشان می دهندی های خارجی و نیازهای کاژخاصیت متغیر انر

زیی از جی در اوج م رف را کاهش دهند.پوسته ساختمان به عنوان ژی و نیاز به انرژبتوانند م رف انر

ت .این ی اسژموثرترین زمینه برای ذخیره انر، ساختمان که مستقیما درمعرض تابش خورشید و باد است

یک محر  ها و هوش کامپیوتر هستند که عملیات های دینام، سنسورها، نماها مجهز به م الل جدید

را ساپورت می  انتقال حرارت و کیفیت هوای داخلی ساختمان، هوا و انتقال صدا، اتوماتیک مانند تنظیم نور

 کند.

 

 

 (46-2شکل)

 

ی های تجدیدپ یر و ژتوربین های بادی و مواد هوشمند  امکان استفاده بنا از انر، سلول های دتوولتاتیک

اطالعات و ، ی هاژانر، محیطی را دراهم می آورند.نیروهایی که بر ساختمان عمل می کنند )مانند آب و هوا

مهمی برای پوسته ساختمان دارد  عامل انسانی( ثابت و پایدار نیستند و تغییر می کنند. این مساله نتیجه

که نقش آن باید از یک پوشش محادظت کننده که بیرون و داخل را از هم جدا می کند دراتر رود.پوسته ی 

، استنتاج و عمل با محیط منطبق می سازد. این انطباق ذاتی، خود را از طریق در ، هوشیار ساختمان
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واجه شده و مشکالتی را که در مواجه با محیط ایجاد می پوسته را قادر خواهد ساخت که با شرایط جدید م

محیط های متضاد و ردتارهای انسانی مواجه ، شود حل نماید. چنین پوسته ای می تواند با محیط متغیر

شود. پوسته ی ساختمان می باید مشکالت محیطی را حل کند و در عین حال باید با توجه به شرایط 

برهزیند و نباید تنها نسبت به یکی از مشکالت حساس باشد. هاهیسیستم هوناهون موجود بهترین پاسخ را 

ی هردته شده ژاز بیولو "پوسته"خوانده می شوند.اصطالح "پوسته ساختمان"های پیچیده نما با عنوان 

یک هام دراتر ، و هریسنگتون توصیف سیستم های ارهانیک مناسب است. وی بنابراین بیشتر برای، است

صردا یک استعاره در طراحی ساختمان نیست. پوسته  "پوسته"هویند که اصطالح  ه اشته اند و می

ی ساختمان در نظر هردته ژساختمان می تواند برای عمل کردن به عنوان بخشی از متابولیسم و موردولو

های دستوری از سیستم ستم محر  ها و سی، شود و اغلب با بخش های دیگر ساختمان شامل سنسورها

 مان در ارتباط باشد.مدیریت ساخت

 
 (47-2شکل)

، پوسته های پیشردته که امروزه در معماری رایج شده اند اغلب شامل سیستم های پیچیده از م الل جدید

ه ژوا، بازخورد محیطی از حسگرها و جنبش خودکار از طریق ریزپردازنده ها و محر  ها هستند.در معماری

و پاسخگو عموما به جای هم به کار برده شده اند.می توان پوسته تطبیق پ یر ، تعاملی، هایی مانند هوشمند

رند( طبقه بندی های پیشردته را به سه هروه مجزا )که البته در برخی موارد همپوشانی دا

 (1393کریمی،کرد.)
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 این سه گروه عبارتند از:

 هوشمند 

 تعاملی 

 .پاسخگو 

 نمای هوشمند-6-17-2

ی های ژکنولوتاسخ به شرایط متغیر را دارد.نماهای هوشمند از طریق نمای هوشمند توانایی تغییر درم در پ

حات سیستم های کنترل و محرکها می توانند شرایط محیط راحس کرده و اصال، هوشمند سازی )سنسورها

حیطی مو تغییراتی را برای رسیدن به اهداف مشخص شده ایجاد کنند.نما از طریق سنسورهایی اطالعات 

ا دستورالعل ین اطالعات را به یک پردازشگر مرکزی می درستد تا پس از پردازش داده هرا دریادت کرده و ا

واند خود را با نما می ت، های مناسب به نما داده شود و نما توسط محر  ها به حرکت در آید.در این درایند

هویه و ت، نور روز، مانند هرمای خورشید، شرایط محیطی و بسیاری از متغیرهای داخل و خارج ساختمان

 (1393.)کریمی، .ی تطبیق دهدژتولید انر

 

 (4۸-2شکل)        

مکانیکی نیستند بلکه ترکیب م الل هوشمند با   متحری به نماهاود تطبیق پ یر محدو هوشمند ی نماها

کنش و وانها تغییر در آند که د آورده اجووبه را هوشمند ی نماهای از یگروه دنیز هری کامپیوتری شبکه ها

استفاده د.می هیررت م الل صواص طریق تغییر خواز بلکه ا جزاطریق حرکت مکانیکی از یط متغیر نه ابه شر
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از م الل هوشمند در نما یا باعث ایجاد حرکت در اجزای نما می شود و یا بدون حرکت و دقط باعث تغییر 

 (1393.)کریمی، ی در ماده می شود.ژشفادیت و یا ذخیره انر، در خواص م الل از جمله رنگ

 

 (49-2شکل)        

 د:می شود پیشنهار هکارانما سه زی هوشمند ساای ین برابنابر

 یط محیطیانها تحت شراص آتغییر خوو مصالح هوشمند ده از ستفا( ا1

  محرو شگر دازپرر، شامل سنسومکانیکی ی سیستم هاده از ستفا( ا2

 نماهای تطبیق پ یر (سیستم هوشمند مکانیکی ) و م الل هوشمند از  ترکیبی( 3

اهای رجار به م الل و یا سطوح هوشمند )نور اول نمبرای ا "Smart"ه ژدر قوانین طراحی عموما وا

دوم  برای سیستم های مجهز به سیستم های کامپیوتری و حسگرها )نور "Intelligent"هژهوشمند( و وا

 نماهای هوشمند( استفاده می شود.

 تجهیزات و عناصر یک نمای هوشمند-1-5-17-2

ردی جامعی از در ادامه به مع، ر نما متفاوت باشندتجهیزات و عناصر نماهای هوشمند میتوانند بسته به نو

 : تجهیزات و عناصر نمای هوشمند و کارکردشان میپردازیم

 سامانههای مدیریت ساختمان .1

 حسهرهای اطالعات زیست محیطی .2
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 نور م نوعی واکنشی .3

 کنترلهرهای نور روز .4

 کنترلهرهای تابش خورشید .5

 قابلیت کنترل دستی توسط ساکن داخل ساختمان .6

 مولدهای برق .7

 کنترلهرهای تهویه .۸

 کنترلهرهای دما و حرارت .9

 تجهیزات خنک کننده .1۰

 پوستههای دو جداره .11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (5۰-2شکل)
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 کنترلهرهای نور روز-2-5-17-2

، یای که نمای هوشمند برای به کار انداختن نورهای م نوعی خواهد داشتژبا توجه به م رف میزان انر

ی پایین است. به این منظور از ژیکی از اهداف اصلی طرحهای با م رف انر،روزبه حداکثر رساندن نور 

سامانههای دعالی که به زاویه تابش خورشید واکنش نشان میدهند در جهت تنظیم بهینه هادیهای 

 بازتابندههای نور و تجهیزات سایهاندازی استفاده میشود.،موتوریزه نور خورشید

 شامل:، آوری شده از حسهرهااین سامانه بر حسب اطالعات هرد

 مشخ ات نور بیرون •

 شدت تابش خورشید •

 میزان نور •

 و دمای داخلی •

 عمل میکند.

 کنترلهرهای تابش خورشید-3-5-17-2

ور خورشید ن، ی یک ساختمان باشد. با وجود اینژمنبع تجدیدپ یر نور خورشید میتواند مهمترین منبع انر

هه با اثرات بنابراین مواج، برای شرایط آسایش داخل ساختمان مخرب باشد، میتواند در بعضی از موقعیتها

ندازهای با کرکرهها و سایها ،آزار دهنده آن به عنوان مثال هرما و تابش بیش از حد ظروری است.پردهها

 میتوانند به ،عالوه بر این که مانعی در برابر تابش بیش از حد نور خورشید هستند، محور –کنترل رایانه 

قیق تابش دعنوان کلکتورهای نور خورشید نیز استفاده شوند. این سامانههای هوشمند برای تعیین زاویه 

ستفاده ا، ان خاصی از شبانهروز و طول و عرض جغرادیاییخورشید از الگوریتمهای رایانهای بر حسب زم

 (139۰،ابوطالبی  حاج،مهلبانی )میکنند. 
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 مولدهای برق-4-5-17-2

برق م ردی خود را به ، هر ساختمانی قادر خواهد بود، با استفاده از سامانه هوشمند در نمای ساختمان

توربینهای بادی و ، های دتوولتائیکصورت مستقل ت مین کند.این امکان از طریق قرار دادن سلول

 (139۰،ابوطالبی  )مهلبانی ،حاجدراهم میشود. ، سامانههای ترکیبی از قدرت و حرارت

 نمای تعاملی-5-5-17-2

، ا کارهای هنریه تعاملی اغلب کمتر در رابطه با پوسته ساختمان استفاده می شود و بیشتر در رابطه بژوا

ست سال ارکت اجتماعی دعال را ترغیب می کند استفاده می شود. بین ب ها و چنین محیط هایی که مش

عاملی سیستم اخیر شاهد رشد انفجاری در تعداد و طیف وسایل تعاملی بوده ایم. با این حال یک پوسته ت

دهان و یا مشاهده کنن، ی کامپیوتر برای ج ب استفاده کنندهانژنمایی را شامل می شود که از تکنولو

 :ن از طریق ساکنین ساختما

 سنسورها 

 نمایش دیجیتالی 

 .و قسمت های اتوماتیک استفاده می کند 

پاسخگویی  دوسویگی و سرعت در، انتخاب هری، از ویژهی ها و مولفه های تعاملی بودن می توان به کنترل

ها را  ین ویژهیا، اشاره کرد.بنابراین تعاملی بودن یک نما منوط به این است که دناوری استفاده شده در آن

و اعمال نظر  در اختیار کاربر قرار دهد.تعاملی بودن وابسته به دناوری است که برای مخاطب امکان کنترل

 (1393کریمی،دراهم کند.)
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 (51-2شکل)

در  Xicuiی هرین پیکس ن ب شده در مجتمع تفریحی ژمدیا دیوار زیرو انر، یک نمونه از نماهای تعاملی

شده  ال ای دی پایدار که روی دیوار پرده ای شیشه ای ن بگ پکن است که از طریق یک نمایشگر بزر

ک تلفیق سلول های دتوولتایی، است با زمینه اش و استفاده کنندهان تعامل می کند.در مقیاسی متفاوت

ارهانیک خودکفا  ن یک سیستمبنابراین به عنوا"پوسته ای با کارایی باال ایجاد می کند ، شده با نمای پرده ای

د و در ی خورشید را در طول روز جمع آوری می کنژعمل می کند به هونه ای که صفحات دتوولتاییک انر

وز شب از آن برای روشن کردن نمایشگر استفاده می کند که انعکاس دهنده چرخه آب و هوایی یک ر

وار ستم دوتوولتائیکی است که با دیرنگی و اولین سی LEDهرین پیکس بزرهترین صفحه نمایش "است.

که نتیجه ی نمایش مطلوب و ، است LEDشیشه ای ترکیب شده است. این صفحه شامل دوهزار چراغ 

 (1393)کریمی،دینامیک صفحه را به دنبال دارد. 

 

 یژدیوار رسانه ای زیرو انر -(هرین پیکس52-2عکس)
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 نمای پاسخگو-6-5-17-2

ی ساختمانی اما پوسته ها، تواند مترادف با سیستم های تعاملی و هوشمند باشدمی ، اهرچه اصطالح پاسخگو

، ونمحاسبه و اتوماسی، پاسخگو معموال پوسته های ساختمانی را شامل می شود که عالوه بر حس کردن

بنابراین ."دوباره تطبیق می دهد"و در طول زمان  "یاد می هیرد"سیستم پاسخگویی پیچیده تری دارد که 

حت تهایی که هم آب و هوای داخلی را مانیتور می کنند و هم اطالعات را از عملکرد ساکنین سنسور

ل زمان می سناریوهای مختلف ثبت و ضبط می کنند و الگوریتم کامپیوتری را به وجود می آورند که در طو

 آموزد و ترجیحات ساکنین را پیش بینی می کند.

، زمان به یک پوسته هوشمند را دارد از جمله حس کردن درویژهی های عملکردی مشا، یک پوسته پاسخگو

ا نیز شامل م الل هوشمند و اتوماسیون.اما ویژهی های تعاملی ر، عناصر متحر  تطبیق پ یر با آب و هوا

ظیم کنند تنرا می شود مانند الگوریتم های محاسباتی که به سیستم های ساختمان اجازه می دهد تا خود 

نترل شرایط موزند. همچنین توانایی برای ساکنین که عناصر پوسته ساختمان را برای کو در طول زمان بیا

 (1393)کریمی،محیطی دستکاری کنند. 

 م الل هوشمند-7-5-17-2

از غیر نه یط متاکنش به شرو وانها تغییر در آهوشمند هستند که ی نماهااز هی وهر، م الل هوشمند نما

وشمند هم الل ده از ستفاد.امی هیررت م الل صواص طریق تغییر خواز بلکه ا جزاطریق حرکت مکانیکی 

م الل اص خودر دقط باعث تغییر و حرکت ون یا بدد و نما می شوای جزدر احرکت د یجاانما یا باعث در 

 (13۸۸)هرجی مهلبانی، د.می شوده ماژی در نره اخیرذیا و شفادیت ، نگرجمله از 
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 هوشمندم الل ی طبقهبند-1-7-5-17-2

 ند :ه ائه شدارایر زه خاصیت طه سطر پایطمند بط الل هوشطمدی پیشنهای ع طبقه بندطقدر وا

 

 (نمودارم الل هوشمند53-2شکل)

 تغییر شکل دهندهمند ــصالح هوشــم

ه ططخ بططپاسدر ستند ططهد وططی خططناص درووططر خططت تغییطقابلیدارای ه طمند کطم ا لل هوشوه از ین هرا

ش طیو آرایع زتور بستگی به نوات ین تغییرامی کنند.د اطیجد اخود بعاو اشکل در تی اجی تغییررخا تمحرکا

ت طسس اترطسق در دوطیژهی دوبا دی یازم الل ن وطکنام ط.هدار د ا طنهآی طندرو یر طک پطتحریت ترکیبا

 ،((Thermostrictiveشیطططططکنواا  طمدمند ط الل هوشطه مطبان وطی تطنها مآترین دبررپرکااز ا طما

 Chemostrictiveکنشی )واشیمی ( و Piezoelectric،)کنشی و والکتر( اElectroactiveک )طططططلکتریواپیز

)هرجی  ند.ده انموف معطود ه خوطبری اطه معمطمینرا در زحاضر بیشترین توجه ل حادر ه طکد نموره شا(ا

 (13۸۸مهلبانی،

مصالح هوشمند

ت  ططقابلیدارای 
نیاص درور خوططتغیی

م الل هوشمند تغییر  
ه هنددشکل 

م الل هوشمند تغییر  
ه هنددپیوند 

م الل هوشمند تغییر  
ه هنددنگ ر

ت  ططقابلیدارای 
ژینراه ططلدمبا

م الل هوشمند  
ر نوه ساطع کنند

م الل هوشمند تولید  
لکتریسیته  ه اکنند

م الل هوشمند  
ژینره اکننده خیرذ

و ر ططت تغییططقابلی
نیاد دروله مودمبا
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 شیـکنواا ـمدمصالح هوشمند 

یژهی وی نوع، می باشنده هنددر شکل طیر مجموعه م الل هوشمند تغییزم الل هوشمند که از ر وطن نطیا

کنش واهشت پ یر برر به طون موامحیط پیری ماات دبر تغییرابردر تا زد می سادر قارا ا طنهآند که دارتی ذا

اوم مدر ه طوم الل به طکر ی وطه ططد بطته باشطشل داست تاثیر غیر دعاامایی ممکن ات دهند .تغییرن دنشا

هر ا ویم کند طنی تنظوطریق پوسته بیراز مونش اضعیت طبیعی پیروا طبد را وطی خطخلی دامادضعیت و

س طریق تمااز  لکتریکیان ایک میددن برر با بکال وعی هرمایش دعاطن، دطباشل اطدعرت وطه صطبات آن اثیرطت

 (13۸۸)هرجی مهلبانی، د.میشود یجاا

 کططمیوتوکر الل دططم-۸-5-17-2

شعه ایا  (Infrared) IRر وطن ،((UV (Ultraviolet، یطعه مرئطشر )ابر نوابری در رطهیارین م الل با قرا

 هند.دمی ن کنش نشاد واخواز نگ رمغناطیسی ( با تغییر ولکترا

 

 پوشش نمادر میک ودتوکری اطش ه هطشیده از تفاطس، امونیخرن مدی هنرهازه (مو54-2شکل)
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 ک :ططمیوکرولکترا الل ططم-9-5-17-2

د را وخشفادیت ان یعنی میزی  رط ه بطشید مشخرشعه خوض امعری در هیراربا قرل پتیکاوالکترام الل 

 د.طهندی طر مطتغیی

 

 و روزشب ن در ختماالکتروکرومیک سای کمپانی شانل / نمای مرکز(اداره 55-2شکل)

 رنوه م الل هوشمند ساطع کنند-1۰-5-17-2

ان دطا میطنایی یطشرول طهایی مثژی نرانها با تاثیر ی درون آاطهل وطه مولکطهایی هستند کآورده درو م الل 

ه طططمیندر زا طططنهآترین دیبررکاو مهمترین .از د طتولید می کننر نود خوه و از نگیخته شدابر، لکتریکیا

 (1393ریمی،)ک .لومینس می باشدولکترو اومینس ططط الل دتولطططمری، اطططمعم

 ژینره اکننده خیرذم الل هوشمند -11-5-17-2

مثًال به ، نماینده خیرد ذخودر چه نهانی ن و نمایارت ه صوطچه بژی را نراند درها قاآورده درو ین م الل ا

ژی رطنه اخیرذبه در ند .قادارنیز ی ین م الل قابلیت برهشت پ یر.الکتریسته ایا روژن هید، هرمار، شکل نو

)هرما( بیشتر ارت حره کننده خیرذمند ط الل هوشطین مطن بطیدر اما امختلفی می باشند . ی تهار وطب

رت ب وژی را نراکه زد میسادر قارا ا طنهآه طد کطنداری طتذایژهی وین م الل نوعی اند.ده اوطه بطتوجرد وطم



9۸ 

 

 ,Addington& Schodekد )ططکننه رطخید ذخودر نهانی ژی نررت اهرما( ب وس رما )معکوطا سطیو ا طهرم

 هستند.ر سیاطتوجه برد مود و بررکاری دارای معمادر ن م الل ططی(ا  .(2005

ری خت ام اانا طب(Phase Changing Materialه )دطهندر حالت ط الل تغییطمان و طنها که با عنآترین دبررپرکا

PCM ان نوعه طنند بای توکه مد می شوق طالاهایی آورده درو م الل از ته طسآن ده طب، تطسر اشهوطم

ی مات دیمانهانی تنظی اطا هرمطسرما یه خیرذسطه وا ر طعنان وطما عمل کنند مثًال به عندسطه تنظیم وا

ی ط پانلهاطسید توطشرعه خوطشن استاطتابدر ه طست کان ترتیب طیاه طستم بطن سیطیر ااطکز .طرق تااخل دا

سیستم از ست ی ایه کمتردارای زاوشید که رشعه خوان مستاد و در زوطی شطمه دطنداهرزباون به بیرری منشو

ن طید. انیز می شو PCMی پانلهان شدم باعث هر، خلی داضاطددن وطنمم رطر هطبوه عالد ه و کرر نما عبو

انی طنهی اطمهررت وطه صطله بطحاصی اطهرمده و دیل کرطایع تبطه مطد بطحالت جامرا از نمک رات هرما هید

ل وططدر ثًال طمید آپایین تر میاد جه سانتیگردر 26ق از اطتارت ارطه حطانی کطمزد. م ی شوه خیرذسیستم در

می ق آزاد تااد را در خوه شده خیرذهرمایی ژی رطنه و اشدر نمک متبلورات هیده نگای آبری اهاروزب یا طش

 (13۸۸)هرجی مهلبانی، کند.

 

(Ritter, 2007) (مقطع 56-2شکل ) نمستان و زتا ب ستا، نمکرات با عایق هیده پنجراز 
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 Dietrich Schwarz, Switzerland 

 Senior citizens’ apartments with a latent 

 heat-storing glass facade | 

 Domat/Ems, Switzerland (2004) 

 

 

 

 شکل)

 جنوبی مجتمع مسکونیی نما/ نمک( رات  ال ل )هیدطبا مه شدزی عایق سای شیشه ها( 57-2شکل)

 

 مکانیکی  متحری نماها-12-5-17-2

به ن سیدای ربررا تی اتغییرت و صالحاده و احس کررایط محیط انند شرامکانیکی می تو  متحری نماها

ت طالعااین ده و ایادت کررا درمحیطی ت طالعااهایی رطریق سنسواز کنند.نما د یجاه امشخص شداف هدا

د و شوداده مناسب به نما ی لعل هاراستودها ش داده دازپراز می درستد تا پس ی شگر مرکزدازبه یک پررا 

ری از بسیاو یط محیطی ابا شرد را ند خوانما می تو، ینداین دردر اید.در آها به حرکت   نما توسط محر

حتی تجمع بیش ژی و نراتولید ، تهویه ر روز، نو، شیدرخوی مانند هرمان، ساختمارج خاو خل ی دامتغیرها

 (13۸۸)هرجی مهلبانی، د.هدحد جمعیت تطبیق از 



1۰۰ 

 

 سیستم هوشمند مکانیکیو م الل هوشمند از کیبی تر-13-5-17-2

ی هرب نتخال، اجمله کنتردن از تعاملی بوی مولفه هاو یژهی ها وستیابی هرچه بیشتر به ای دبرر ین نودر ا

  BMS)مدیریت هوشمند ی سیستم هاب چورچادر تی م الل هوشمند ذایژهی از وپاسخگویی در سرعت و 

 (13۸۸)هرجی مهلبانی، دد.می هرده ستفااطریق حرکت مکانیکی نما ( و از 

 ارپایدری ستیابی به معماای دهوشمند بر  و متحری قابلیت نماها-14-5-17-2

وری  هحتی بهری و ب ر، تیارحر، سایش دیزکیآتامین ارد در مهمترین مواز ساختمانی یکی ی پوششها

ار قرد وتحت تاثیر خن را ساختماژی در نرف ام ران ین پوششها میزاند.هستن خل ساختماان در دابررکا

که  دهد بواخو  متحری پوششهاده از ستفان اساختماژی نره وری ابهرد بهبوای برراه هند. یک دمی

هند.به هفته دیر نه تغیروزایی د لی / اهوآب و یط اشرر و نوارت، یط حرابا توجه به شرن را شادنند خوامیتو

در پایین ژی نرف اترکیِب م رای بری تژاستراتطبیقیبهترین ی ( سیستمها2۰۰۸)7برمنها  چا

 مادنه ت روزابا نوسانان حی یک ساختمااهر طراست.اها در آنیط محیط اشرل کنترو ها نساختما

طباقی نامی کند. سیستم ا قابل توجهیکاهش پیدان به میزن یک ساختماز نیارد موژی نر، امنطبقباشد

د ی عملکرحترانند به اجی میتورخاو خلی دایط اپاسخ به شردر هرما ن جهت جریاو حجم ل کنتر بار الومد

 (13۸۸)هرجی مهلبانی، د.باال ببرن را ساختمادر تی ارحر

 عملکردهای نمای هوشمند-15-5-17-2

ن تماساخدر یست محیطی ه زمتغیر عمدر چهاد بهبول و کنترای هوشمند بر  متحری کلی نماهار به طو

 از:تند رند که عبارومی ر ه کاب

 شیدرتی خوارحرژی نرل ا(کنتر1

 شیدرخور نوان میزل ( کنتر2



1۰1 

 

 تهویهان میزل ( کنتر3

 ژینرا( تولید 4

 شیدرتی خوارحرژی نرل ا(کنتر1

ی ی هامدهآپیش و نی وبیر  متحری هاه کرکراز عم امل مختلفی این طریق توسط عواز اشید رخوژی نرا

خلی دا  متحری هاه کرکرو ها ن ها سایباآن یج ترین د.رامی شول کنتر  متحر ینماهادر قابل تنظیم 

یس دنند پرماد.می شوده ستفاانها از آها ن خل ساختماده، در داستفااسهولت ونی ارزاهستند که به علت 

سته ااخونی شیدرتابش خون ساندرقل ابه حدر من داستر که به منظورتوسط نوه حی شداید طردرماق در حقو

)هرجی  ست.ا دهکرده ستفای اشکل مرکزه ای یرم داتریوای آین سیستم بر، از اخلدر داطبیعی ر تامین نو و

 (13۸۸مهلبانی،

 
 (سیستم استراتا استفاده شده در پردیس حقوق مادرید59-2شکل)

 

 (6۰-2شکل)

 



1۰2 

 

ف رکاهش م ای نی بروبیر  متحری هاه کرکراز ست که اهایی ن ساختمااز یک نمونه   BREن ساختما

به ر وارده را ونان میزل کنترازی و نداسایه ، تهویهزه جااها ه ین کرکرده از استفااست.اجسته ه بهرژی نرا

می ل ترکنی کامپیوتری سیله سیستم هاوبه   متحری هاه ین کرکر، اهددمی ان برربه کان خل ساختمادا

.سیستم سنسورهای به کار ردته در این بنا میزان نور وارده به داخل ساختمان را تنظیم میکندشوند.

نا از سیلندر کامپیوتری میزان نور وارده ، حرارت و میزان بازشدهی پنجره ها را کنترل می کند.در این ب

 ((139۰رابی،ت .)) پنوماتیکی برای کنترل میزان حرکت کرکره ها استفاده شده است.

 

ن پیستواه هوشمند به همر  متحری نماهاای از نمونه ان به عنو BREن قابل تنظیم ساختمای هاه کرکر (61-2شکل)

 پنوماتیکیولکترا

 

ماتیک بیرونی یک راه مهم و اساسی برای کنترل میزان انرژی تابشی حرارتی استفاده از پیش آمدهی های اتو

ور خورشید را نساده است که با تنظیم زاویه اش می تواند مقدار زیادی از است.این سیستم کارآمد و نسبتا 

نور سیستم  وارد ساختمان کند و یا به طور کلی مانع از ورود نور به داخل ساختمان شود.مشکل عمده این

دید ب ری  ها محدود کردن دید ب ری است زیرا وقتی که خارج از ساختمان قرار می هیرند، بدون توجه به

یگر سیستم اویه آنها تنظیم می شود.میزان بازشوندهی در این سیستم به شدت تابش آدتاب بستگی دارد.دز

دت تابش شپیش آمدهی برای کنترل میزان نور خورشید ، سیستم ادقی ثابت است که طول خود را با میزان 

 ل می شود.خورشید کنتر آدتاب تنظیم می سازد.با استفاده از هر دو سیستم مقدار زیادی از انرژی تابشی

 (139۰ترابی، .)



1۰3 

 

 
 کالترانس 7(سیستم پیش آمدهی متحر  ادقی بر روی نمای ساختمان منطقه 62-2شکل)

 دینکسی کتابخانه مرکز-16-5-17-2

ای بر، ستده ابرر به کاای را کامال شیشه ی نماها، جنوبیو شمالی ی نماهادر که ، دینکس ی کتابخانه مرکز

نیکی ولکتراسیستم ده از ستفااکه با دی عمو  متحری مدهی هاآپیش از خل دابه رودی ر ونوان میزل کنتر

ند امیتود، یه خوزاوست با تنظیم ده انسبتاً ساو مد رآین سیستم کااست. ده اکرده ستفاد امی شول کنتر

ن ختماسا خلدابه ر نوورود کلی مانع ر یا به طوو کند ن ساختمارا وارد شید رخور نودی از یاار زمقد

طالعات به حسگر در سقف این ساختمان شدت روشنایی نور روز را اندازه می هیرند.این ا 6د.ردیفی از شو

  عمودی را سیستم های کامپیوتری داده میشود و آنها با توجه به اطالعات ورودی زاویه ی نماهای  متحر

 (13۸۸)هرجی مهلبانی، منترل می کنند.



1۰4 

 

 

 کتابخانه دینکسدی عمو  متحری (نما63-2شکل)

 شیدرخور نوان میزل ( کنتر2

شید رخوت ارشبیه به به نماهایی هستند که حرر می کنند بسیال کنتررا شید رخور متحرکی که نوی نماها

ده ستفاایا  وب عری نستیتودر اعنبیه ه یگر مانند سیستم پیچیددچند سیستم دارای ما امی کنند ل کنتررا 

رجی )ه هستند.  ترکیبی با عناصر متحررت میک به صووکرولکتری اهاه پنجرم الل هوشمند مانند از 

 (13۸۸مهلبانی،
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 خلیی دابه دضار ورودی نول جهت کنترب عری نستیتون اساختما  متحری ( نما64-2شکل)

 

 

 نخل ساختمادابه ر ورودی نوان میزل کنترای میک برولکترکری اهاه (پنجر65-2شکل)

حرکت ی لگوهادر اقابل پیش بینی ه ای شید شیورلیل که حرکت خودین است به احت ر رابسیاروش ین ا

 ست.اسالیانه و نه روزا

 شید طی می کندرکه خوی مسیر 



1۰6 

 

 نبه محل ساختما 

 دیاییاجغرض عر 

  ست.ابسته ا واستواخط از داصله و 

 تهویهان میزل ( کنتر3

 د؛شومی ص خاف معموال با تکیه بر سه هد، به تهویهز نیا

 زهتاای هوورود بوسیله ن خلی ساختماای دا( حفظ کیفیت هو1

 یهمردتارت حردادن ست از دطریق م از یی هراهوآب و یط اشردر تی ارسایش حرآ( تامین 2

 ن.کلی ساختمام جرزی ( خنک سا3

خاصیت  ازیا  ومتغیر ه ای کرکری سیستم هااز یا ، تهویهل کنترای بر  متحری ها با نمان ساختمااز برخی 

مستقیم  تهویهن مدد آجووسیستم باعث به ر نودو ین امی کنند. ده ستفااپوسته ی دو نماهازی پشته سا

ارای ، دشیتکتن کامل شدآربهنیش و لیانس اتوسط  2۰۰6ل سادر نلی که دومرکز ترنس ی نماد. می شو

ر ین نو. امی شوندل کنترنه است که هوشمنداتهویه ی هاورلوو خلی ی داهاده پوسته با پردوجنوبی ی نما

اال مدیریت می بژی نرایی رابا کاای شیشه م تمای هان ساختمارا در تهویه طبیعی و یادت هرما ر، درنو، نما

 (13۸۸)هرجی مهلبانی، کند.



1۰7 

 

 

 نلیدوخلی مرکز ترنس داتوماتیک ی اهاازنداپوسته هوشمند با سایه ی دو (سیستم نما66-2شکل)

 

 ژینرا( تولید 4

  تحرمی نماهان در ساختماای م ردی برژی نراتهیه ق طراز لتائیک یکی ودتوی سیستم هاز ده استفاا

حرکت  نساختماژی نراتامین ای شید بررخون با جهت جریااه همر  متحرت نماها صفحار ین نودر است.ا

ه به توج بال روز طودر ست که ژی انرابا قابلیت تولید   متحری یک نمادارای  EVEن می کنند. ساختما

وات کیلو  272۰۰و جه چرخش در 2۰۰ود حددر لتائیک ودتوت صفحاو شید حرکت می کند رجهت خو

 (13۸۸)هرجی مهلبانی، تولید می کنند.ل ساژی در نرا
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 ژینراتولید ای لتائیک برودتو  متحری با نما EVEن (ساختما67-2شکل)

ری شمند در بخش ساختمان های تجااهرچه حجم زیادی از تحقیقات و توسعه در زمینه پوسته های هو

انه ساخته خ، ساختمانهای مسکونی نیز در این زمینه درهیر شده اند. یک نمونه اخیر، اتفاق ادتاده است

آمریکا است  Decathlon 2۰۰7برای مسابقه خورشیدی  Technische Universitat Darmstadtشده توسط 

ه به صورت همراه با پانل های دتوولتاییک تلفیقی است ککه دارای یک پوسته خارجی شامل لوورهای چوبی 

شید محادظت است. به هونه ای که در زمان هایی که داخل خانه را از نور خور، کامپیوتری کنترل می شوند

 (13۸۸)هرجی مهلبانی، برق تولید می کنند.، می کنند

 

 آنبا ه تلفیق شدی تائیک هالوبا دتواه همرر کادچوبی خوی هاورهوشمند شامل لوی (نما6۸-2شکل)

تمام کرکره های تاشونده با سلول های دتوولتاییک پوشانده شده اند.کرکره ها تابش خورشید را با چرخش 

ی خورشیدی ژعمود بر زاویه تابش ) که بهترین زاویه برای سلول های دتوولتاییک برای تولید حداکثر انر
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ک نمونه عملی از پوسته های هوشمند است که م الل ی، است( سد می کنند.این لوورهای چوبی خودکار

 (13۸۸)هرجی مهلبانی، هوشمند را با عناصر سایه انداز خودکار خود ترکیب می کند.

 نماهای متحر  مکانیکی-17-5-17-2

رده آمریکا است برای غ نمای باکمینستر دولر، یکی از اولین پوسته های اتوماتیک و تطبیق پ یر با آب و هوا

ای شفادی از پوشش ه، ئودزیکژدر نمایشگاه مونترال ساخته شده است. پوسته این هنبد  1967سال  که در

قعیت آن ها را از پانل های آکریلیک با سایه اندازهای برزنتی داخلی که توسط یک برنامه کامپیوتری که مو

بیق ی تغییر و تطنسبت به حرکت خورشید تنظیم می کند ساخته شده است.توانایی پوسته ساختمان برا

یاد یا زدادن شکل خود مطابق با خورشید )چه از طریق سد کردن اشعه خورشید برای جلوهیری از هرمای 

ور روز( اولین نخیرهی و چه از طریق اجازه دادن برای ورود اشعه برای دریادت هرمای غیردعال و یا دریادت 

 (139۰ترابی، .) یکی در پوسته های هوشمند بوده است.ژخالقیت های تکنولو

 

 ئودزیک با سایه اندازهای متحر  داخلیژ(هنبد 69-2شکل)

 نمونه های موردی-18-2

که دارای نمای متحر  می باشد،  2۰۰7تا  2۰۰5یکی از کارهای بسیار معروف انجام شده در سال های 

اثر برنده ی جایزه کاری از ارنست هیزل برچ معمار استرالیایی است که در کشور اتریش واقع شده است.این 
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شده است.این نمای منح ر به درد در  Technic Kiefer show roomمعماری در نمایشگاه بین المللی 

طول روز دائما تغییر کرده و هر روز یا هر ساعت نمای جدیدی را میتوان دید.به عبارت دیگر هر لحظه ظاهر 

واند به صورت جداهانه بر اساس شرایط و نیازها تازه ای برای ساختمان به ارمغان می آورند و همچنین می ت

تطبیق داده شود .توسط یک سیستم نمای پویا از عناصر تاشوی الکتریکی ساخته شده از آلومینیوم ، مشخص 

 (139۰ترابی،می شود .)

 
 (7۰-2شکل)

 نمونه موردی:برج البحر-1-1۸-2

پویا، با  برج البحر در ابوظبی اولین پروژه تجاری در مقیاس بزرگ در جهان است که دارای قابلیت های

سانات نمایی هوشمند است، به این معنی که ساختمان به حرکت خورشید پاسخ مستقیم می دهد، و به نو

ین شده است. ااز انگلستان طراحی  ،Aedasدمایی واکنش نشان می دهد.این برج توسط هروه معماری 

د آب و طرح را می توان پیشگام تکنیکی دانست که می تواند در زمینه عملکرد ساختمان در شرایط شدی

لمللی برای هوایی انقالبی ایجاد کند.شورای سرمایه ه اری ابوظبی، پس از برهزاری مسابقه طراحی بین ا

ازهار با ، دربردارنده یک راه حل سطراحی این برج، طراح شرکت را انتخاب کرد.این طرح به طور خالصه

فت داغ محیط زیست برای یک پروژه تجاری در مقیاس بسیار بزرگ در یکی از هرمترین و حتی می توان ه

 (139۰)قیابکلو، ترین شرایط آب و هوایی در جهان است.
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 (71-2شکل)

در روش  سنتی اسالمی کلید مودقیت این طرح در بهره برداری از انرژی خورشیدی، الگوهیری از معماری

Mashrabiya،  .در ایجاد نمایی پاسخگو استMashrabiya   فحه صیک شکل از ایجاد سایه با استفاده از

ای تاریخ مشبک است، که یکی از ویژهی های ممتاز و متمایز معماری اسالمی به شمار می رود و از ابتد

 (139۰)قیابکلو، اسالمی، در این مناطق به کار می ردته است.

 
 (72-2شکل)

همواره بسیار مشتاق کشف راه حلی با استفاده از الگوی ساختمان های  ،Aedasشرکت مهندسی 

خنک کردن ساختمان بود. بنابراین، با همکاری نزدیک بین مهندسین   سنتی در استفاده از سایه برای

توسط الگوریتم های پیچیده و با الهام از هندسه به کار  ،Aedasشرکت آروپ و تیم تحقیق و پژوهش 

 ردته در معماری اسالمی، این مدل منح ر به درد به ارمغان آورده شده است. 



112 

 

برای شبیه سازی چگونگی عملکرد الگوی هندسی معماری  ،Aedasمهندسان و طراحان شرکت 

بتواند به طور کامل درایند عمل این الگوی اسالمی، نرم ادزار شبیه ساز اخت اصی را نیز تولید کردند تا 

 (139۰)قیابکلو، معماری اسالمی را در یک چرخه کامل روزانه شبیه سازی کند.

 

 (73-2شکل)

وی ضلع نحوه چگونگی عمل این نمای پویا و دینامیک به این نحو است که محادظ قرار هردته شده بر ر

اختار رام به سمت غرب حرکت می کند. همچنین این سشرقی ساختمان در صبل، با هردش خورشید، آرام آ

د میزان و قطعه، در پاسخ به چگونگی تابش خورشید، با باز و بسته شدن خو1۰۰۰النه زنبوری با بیش از 

 (139۰)قیابکلو، شدت نور دریادتی را تنظیم می کند.

 
 (74-2شکل)

پاریس انجام شد. از آن زمان، معماران   du Monde Arabeایده نمای متحر  برای اولین بار در انستیتو

همواره مج وب این روش بوده اند، اما هرهز آن را در مقیاس بزرگ به کار نبرده اند. برج البحر، نشان دهنده 
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اولین تجربه کاربرد این روش در این مقیاس می باشد. و مودقیت این طرح، مسیری جدید و هیجان انگیز 

ست.استفاده از این روش، استفاده اجباری از شیشه های تیره رنگ که در را در طراحی ساختمان هشوده ا

تمام طول روز، نور دریادتی را محدود می کنند، را از بین می برد. در عوض، این سایه بان متحر  اجازه 

می دهد که نور روز در ساعتهای مناسب دریادت شود و استفاه از نور م نوعی و دستگاه های تهویه مطبور 

 5۰به اندازه قابل توجهی کاهش می دهد. در نتیجه در برج های دوقلو میزان م رف انرژی به میزان  را

 (139۰)قیابکلو، درصد ادزایش یادته است. ۸۰درصد کاهش یادته و استفاده از انرژی خورشیدی نیز تا 

 

 (75-2شکل)

نشان  این پروژه” می هوید:  ،Aedasیکی از مدیران هروه طراحی  ،(Bryan Hamiltonبرایان همیلتون )

یبا و بدیع دهنده مثالی بی نقص از کاربرد دن آوری و طراحی است. این ساختمان نه تنها دارای نمایی ز

 (139۰)قیابکلو، است، بلکه به طور کامل منطبق با شرایط محیط و دوستدار محیط زیست است.

 سیستم های نماهای متحر -2-1۸-2

طراحی شده  Adaptive Building Initiative(ABI)چند سیستم که توسط کمپانی  در این بخش به ذکر

در یک سرمایه  2۰۰۸اند و نمونه های ساخته شده با این سیستم ها پرداخته می شود.این کمپانی در سال 

و همکاران ، تاسیس شده است.که به طراحی و ارائه  Buro Happoldبا   Hobermanه اری مشتر  بین 
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دیدی از نماهای هوشمند متحر  ، اخت اص داده شده است.برای طبقه بندی بهتر، این سیستم ها نسل ج

 (139۰)قیابکلو، ب ورت جدول ارائه می هردند : .

 (1-2جدول)

میزان صرفه 

 جویی

 نام سیستم نوع سیستم متریال اجزا کارکرد

کاهش م رف  6%

 کل انرژی

% کاهش  15-2۰

 بار سرمایش ساالنه

سایبان  بیشتر از

 ثابت

تنظیم میزان ورود نور و 

 اشعه خوردشید

 تهویه و جریان هوا

 حفظ حریم خ وصی

کنترل دید و ایجاد سایه 

 های متنور

مجموعه ای از 

پانل های روی 

 هم چیده شده

دلزات مختلف و 

 یا پالستیک

حرکت الیه ها روی 

 هم

Tessellate 

کاهش  2۰-3۰%

اوج بار الکتریسیته 

در ساختمان های 

 تجاری

تنظیم کننده میزان 

ورود نور و ج ب انرژی 

 خورشید

کاهش تابش خیره 

 کننده

 حفظ حریم خ وصی

کنترل دید و میزان 

 شفادیت

واحد یکپارچه 

شیشه ای با 

الگوهای 

هرادیکی قابل 

 حرکت

شیشه یا 

 پالستیک

fritted 

جا به جایی الیه 

شیشه  frittedهای 

 ای

Adaptive 

Fitting 

 کنترل سایه -

کاهش ج ب انرژی 

خورشید و تابش خیره 

 کننده

مجموعه ای از 

واحد های 

مدوالر جمع 

شونده در یک 

 پرودیل باریک

دلز ، پالستیک 

 و چوب

 Strata 
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کنترل جریان هوا و 

 تهویه

کاهش ج ب انرژی  -

خورشید و تابش خیره 

 کننده

کنترل جریان هوا و 

 تهویه

 کنترل سایه

 کنترل حریم خ وصی

برابر هرد و حفاظت در 

 غبار

مجموعه ای از 

صفحات دلزی 

قرار هردته روی 

 یکدیگر

حرکت پانل ها  دلز

موازی سطل 

ساختمان و پنهان 

شدن الیه ها در 

 حالت جمع شده

Permea 

 

Tesselسیستم -3-1۸-2 l ate 

 (2-2جدول)

میزان صرفه 

 جویی

 نام سیستم نوع سیستم متریال اجزا کارکرد

کاهش م رف  6%

 کل انرژی

% کاهش  15-2۰

 بار سرمایش ساالنه

بیشتر از سایبان 

 ثابت

تنظیم میزان ورود نور و 

 اشعه خوردشید

 تهویه و جریان هوا

 حفظ حریم خ وصی

کنترل دید و ایجاد سایه 

 های متنور

مجموعه ای از پانل 

های روی هم چیده 

 شده

دلزات مختلف و 

 یا پالستیک

حرکت الیه ها 

 روی هم

Tessellate 
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 پروژه اجرا شده با این سیستم :معردی 

 Simons Center for Geometry & Physics 

 State University of New York at Stony Brook | Long Island, NY | 2010  

 | Tessellate™ 

 Architect: 

Perkins Eastman 

  

 

 

 

 

 

 

 

Adaptسیستم -4-1۸-2 i ve Fi t t i ng 

 

 (3-2جدول)

 (76-2شکل)
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میزان صرفه 

 جویی

 نام سیستم نوع سیستم متریال اجزا کارکرد

2۰-3۰% 

کاهش اوج بار 

الکتریسیته در 

ساختمان های 

 تجاری

تنظیم کننده میزان 

ورود نور و ج ب 

 انرژی خورشید

کاهش تابش خیره 

 کننده

حفظ حریم 

 خ وصی

کنترل دید و میزان 

 شفادیت

واحد یکپارچه 

شیشه ای با 

الگوهای 

هرادیکی قابل 

 حرکت

شیشه یا 

 پالستیک

fritted 

جا به جایی الیه 

 frittedهای 

 شیشه ای

Adaptive 

Fitting 

 

 

 Adaptive Fritting™ (Harvard GSD) 

Harvard University Graduate School 

of Design | 2009 | Adaptive Fritting™ 
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 (7۸-2شکل)

Stسیستم -5-1۸-2 rata 

 (4-2جدول)

میزان صرفه 

 جویی

 نام سیستم نوع سیستم متریال اجزا کارکرد

 کنترل سایه -

کاهش ج ب 

انرژی خورشید و 

تابش خیره 

 کننده

کنترل جریان هوا 

 و تهویه

مجموعه ای 

از واحد های 

مدوالر جمع 

شونده در 

یک پرودیل 

 باریک

دلز ، 

پالستیک و 

 چوب

واحدهای 

مدوالر 

متحر  

اتوماتیک است 

که می توانند 

در یک پرودیل 

باریک واکنش 

 نشان دهند. 

Strata 
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 (79-2شکل)

 

 داخل یک پرودیل ظریف، سیستم استراتا از واحدهای مدوالری تشکیل شده است که هنگام جمع شدن

ل شامل تشکیل می دهند. این سطپنهان می شوند و هنگامی که باز می شوند یک سطل تقریبا پیوسته را 

اشند. پالستیک و چوب( تشکیل شده ب، یک سری صفحات است که می توانند از م الل مختلفی )مانند دلز

ان پنهان این سیستم برای کاربردهایی مناسب است که وسیله سایه انداز الزم است در سازه زیرین ساختم

.همچنین طرح های غیر مستطیلی نیز استفاده شود شود. از مزایای این سیستم این است که می تواند در

 (139۰)قیابکلو، این سیستم می تواند در حالت غیر عمودی یا به عنوان سایه بان مستقل ن ب شود.

یدی به منظور به حداقل رساندن تابش خورش، پردیس حقوق در مادرید طراحی شده توسط نورمن داستر

فاده کرده ز این سیستم برای آتریوم دایره ای شکل مرکزی استا، ناخواسته و تامین نور طبیعی در داخل

تی باز است. سقف آتریوم با یک سری از سلول های سایه انداز به شکل شش ضلعی پوشیده شدهاست که وق

نهان می شوند شبکه مثلثی سقف را می پوشانند و وقتی جمع می شوند در پرودیل های سازه ای سقف پ

نترل می سایه اندازی را ک، ر اساس اطالعات تابش خورشیدی به همراه سنسورهامی شوند. یک الگوریتم ب

 کنند.
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 (۸۰-2شکل)

 Permasteelisaو هروه  SOMسیستم استراتا اساس و پایه ای برای نمای هلیوتریس بود که با همکاری 

هش می کا%۸1 دریادت هرما را تا، توسعه یادت. این سیستم که یک نمای پرده ای متحر  و پاسخگو است

 (139۰)قیابکلو، دهد و عملکرد پوسته را در ارتباط با نور روز و خیرهی بهبود می بخشد.

 

 (طرح نمای هلیوتریس نمونه ای از پوسته ساختمانی هوشمند تطبیق پ یر است.۸1-2شکل)

ار می کنند. کسطوح سایه انداز آلومینیومی سوراخ دار در دو الیه برای پاسخگویی به حرکت روزانه خورشید 

شده است.  هر پنجره یا بازشوی مربع شکل کامال با چهار سطل سایه انداز تاشونده مثلثی عمودی پوشانده

 (139۰یابکلو،)ق در هوشه های هر پنجره سطوح سایه انداز که به طور ادقی تا می شوند قرار داده شده اند.
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 HelioTrace 

 Center for Architecture | New York, NY | 2010 | Strata™ 

 Architect: 

Skidmore, Owings & Merril 

 

 

 

 Permaeسیستم -6-1۸-2

 (5-2جدول)

(2-۸2شکل)  

 (۸3-2شکل)
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میزان 

صرفه 

 جویی

 نام سیستم نوع سیستم متریال اجزا کارکرد

کاهش ج ب  -

انرژی خورشید و 

 تابش خیره کننده

کنترل جریان هوا 

 و تهویه

 کنترل سایه

حریم کنترل 

 خ وصی

حفاظت در برابر 

 هرد و غبار

مجموعه ای 

از صفحات 

دلزی قرار 

هردته روی 

 یکدیگر

حرکت پانل ها  دلز

موازی سطل 

ساختمان و 

پنهان شدن 

الیه ها در 

حالت جمع 

 شده

Permea 

 

 

 

 Competition Entry for Abu Dhabi International Airport 

 Abu Dhabi International Airport | Abu Dhabi, UAE | 2006 | Permea™ 

and Custom System 

 (۸4-2شکل)
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 Architect: 

Kohn Pederson Fox Associates 

 Building rendering by KPF 

 

 Aldar Central Market 

 Central Market | Abu Dhabi, UAE | 2006-2010 | Permea™ 

 

 

 

 

 

 

 (۸5-2شکل)

 (۸6-2شکل)
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 فصل سوم

 خراسان رضوی
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 خراسان رضوی-1-3

ر می درصد از خا  کشور ایران را در ب 7کیلومتر مربع وسعت دارد و  116،34۸استان خراسان رضوی 

ینویع واقع درجه طول شرقی از ن ف النهار هر 61تا  56درجه عرض شمالی و  37تا  33هیرد. این استان در

دود نفر برآورد شده است که ح 5،593،۰79این استان  جمعیت 13۸5شده است. به موجب سرشماری سال 

استان  به موجب قانون، استان خراسان به سه 13۸3در سال  .درصد جمعیت کل کشور را تشکیل می دهد ۸

 19ای در این میان استان خراسان رضوی در زمان حاضر به مرکزیت شهر مشهد دار .کوچک تر تقسیم شد

 (۸9بخش است. )زیاری  62شهرستان و 

 پیشینه-2-3

 ۸۰۰ادزارهای سنگی با قدمت تخمینی ترین آثار حیات انسانی در ایران، شامل تعدادی ادوات و دستقدیمی

دست آمده است. مشهد به کشف رود، از بستر رودخانه پارینه سنگی قدیمهزار سال قبل، متعلق به دوران 

هزار سال در نواحی دیگر ایران  1۰۰های استقرار انسان، حداکثر با قدمت ترین مکانکه قدیمیدر حالی

 اند .و غیره شناسایی شده لرستان، آذربایجاننظیر 

دره اتر  تا آغاز دوران تاریخی در جلگه مشهد ،  دوران نوسنگیاز آن پس آثار و شواهد زندهی بیشماری از 

یره شناسایی شده اند. این شواهد و آثار به وغ بیرجند،  تربت حیدریه،  بجنورد،  جلگه درهز،  علیا )قوچان(

 آسیایین اولیه و بومی خراسان مربوط می شود که بنا به عقیده برخی محققان به عنوان اقوام اقوام و ساکنا

را درامی هیرد. ولی در حقیقت  دره سندو  ترکستانتا  مدیترانهاز  آسیای غربیشهرت یادته اند و سراسر 

می پیوند  دالت ایرانبه  آریایین با ورود اقوام مهمترین مقطع تاریخ خراسان در سرآغاز دوران تاریخی ایرا

خورد . در این واقعه که در آغاز هزاره اول ق.م اتفاق ادتاد ، آریایی ها تازه وارداز طریق خراسان به سمت 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%87_%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%87_%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%81_%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%81_%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DA%A9_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%A7_(%D9%82%D9%88%DA%86%D8%A7%D9%86)&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DA%A9_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%A7_(%D9%82%D9%88%DA%86%D8%A7%D9%86)&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DA%A9_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%A7_(%D9%82%D9%88%DA%86%D8%A7%D9%86)&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%84%DA%AF%D9%87_%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B2&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%84%DA%AF%D9%87_%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B2&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA_%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA_%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


126 

 

 سیستانرمی آید ، در خراسان و ب اوستامرکز ایران پیش ردتند و بخش اعظم آنها آنچنان که از توصیفات 

و  اوستامستقر شدند و شاید به همین دلیل است که عمده حوادث آغاز تاریخ ایرانیان که در دو منبع 

 رخ می دهد . خراسان بزرگذکر شده است در مشرق ایران و در واقع در  شاهنامه دردوسی

تاریخی است. سرزمینی که در ه شته نواحی بسیار  خراساناستان خراسان رضوی، قسمت نسبتا کوچکی از 

هسترده ای را در بر می هردته و قلمرویی یکپارچه داشته است. اما امروزه بخشی از آن شامل سه استان 

خراسان رضوی، شمالی و جنوبی و قسمت هایی از استانهای دیگر، در کشور ایران واقع است و بخشهای 

و جمهوری های شمال و شمال شرق ایران قرار دارد. خراسان بزرگ  ادغانستانتری از آن در کشور بزرگ 

و چه  پیش از اسالمدر دوران های کهن و تاریخی، یکی از کانون های شکل هیری تمدن بشری بوده و چه 

، مردمانی هوشمند و سخت کوش در آن می زیسته اند که در پیدایش و هسترش  دوران تمدن اسالمیدر 

 (۸9)زیاری  دانش و درهنگ و پدید آوردن عناصر تمدنی نقش بسزایی ایفا کرده اند.

 

 شهر مشهد-3-3

 موقعیت جغرادیایی و طبیعی -1-3-3

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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 (نقشه شهر مشهد1-3شکل)

تان خراسان متر ارتفار دارد و مرکز اس 9۸۰کیلومتر مربع و از سطل دریا  1۰45۰شهرستان مشهد با وسعت 

شهد از کیلومتر داصله دارد. شهر م 934رضوی است. مشهد که در شمال شرق ایران واقع است از تهران 

به  شمال به کالت از شرق به شهرستان های سرخس و تربت جام، از جنوب به تربت حیدریه و از غرب

    (1391نیشابور و از شمال غربی به شهرستان درهز مربوط است.)طاش،  شهرستان های

 
 ۸5(هرم جمعیت شهر مشهد به تفکیک هروه های سنی و جنس سرشماری سال 2-3شکل)

                                                    

 جمعیت شهر مشهد-2-3-3

سطل ملی و دراملی است که دارای جمعیت  شهر مشهد مرکز مجموعه شهری مشهد و یک کالنشهر در

هر، زیارت شهزار هکتار است. از آنجا که یکی از دو نقش اصلی این  3۰هزار نفر و مساحت  4۰۰،2تقریبی 

 و هردشگری است و بخش اعظمی از دعالیت های اجتماعی و اقت ادی شهر تحت ت ثیر همین دعالیت

 (1391است)طاش، 



12۸ 

 

 آب و هوای شهر مشهد  3-3-3

ست. آب و هوای مشهد معتدل و متغیر است و وزش باد ها بیشتر در جهت جنوب شرقی به شمال غربی ا

فر می درجه زیر ص 15درجه باالی صفر و کمترین آن در زمستان  35بیشترین درجه حرارت در تابستان 

 (1391باشد. )طاش، 

 
 (1-3نمودار)

 

 سیر تحول تاریخی شهر مشهد -4-3-3

هسته اولیه شهر مشهد به تدریج از به هم پیوستن سه کانون یعنی شهر  نوغان ، قریه سناباد و مجموعه 

 1.5حرم مطهر حضرت رضا )ر( به وجود آمده است . حرم مطهر در میانه دو کانون دیگر با داصله تقریبی 
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به دو کانون دیگر از از  کیلومتر قرار داشته ، شهر  نوغان در ابتدای شکل هیری هسته اولیه شهر نسبت

اعتبار بیشتری برخوردار بوده و در شمال حرم قرار داشته ، حرم مطهر ابتدا در باغی که مقر کاخ با شکوه 

والی خراسان به نام حمید بن قحطبه الطاعی بوده ، قرار داشته که اکنون عمارت آستانه مقدسه است . 

قان بودند و در مراحل اولیه شکل هیری شهر به تدریج کانونهای عمده سکونتی قریه سناباد دو شهر  نو

مسیر این کانونهای جمعیتی تا حرم به شکل طولی به کاربری مسکونی تبدیل شدند به ویژه مسیر سناباد 

به حرم که عالوه بر راه زیارتی بر کانال آبیاری اراضی پیرامون نیز بود . همزمان با رشد تدریجی شهر مسیر 

منتهی به حرم به ویژه دروازه قوچان در شمال غربی و پایین خیابان در شرق نیز اشغال شد راههای کاروانی 

. و در نتیجه پتانسیل کانونهای نوغان و سناباد در مقایسه با هسته زیارتی کاهش و رشد دیزیکی شهر تحت 

ن نقش های اقت ادی تاثیر کانون م هبی و راههای کاروان رو قرار هردت . در واقع محورهای ارتباطی همزما

و عبوری را ایفا می کردند این وضعیت در دوره شاه عباس کبیر به منتهی درجه رسید و خیابان باال خیابان 

)حرم تا دروازه قوچان ( و پایین خیابان )حرم تا پنج راه ته خیابان ( تعریض هردیدند و به تدریج محالت 

اد ( ، دروازه های شهر و مسیرهای ارتباطی شکل هردت . که شهر در پیرامون کانونهای اولیه ) نوغان و سناب

عالوه بر عوامل م کور مسایل قومی ، زبانی ، منشاء سکونت اولیه و م هب در شکل دهی محالت شهر نقش 

 (1391عمده ای را ایفا کردند. )طاش، 



13۰ 

 

 

 ( دروازه های قدیم مشهد3-3شکل)

 

 ورودی های شهر مشهد-5-3-3

اریه و قبل از توسعۀ پرشتاب در زمان پهلوی به علت تحول در نظام مسادرت و حمل مشهد تا زمان قاج

ونقل از دواب، استر، ارابه، چاپار به وسایل نقلیۀ موتوری و آغاز مهاجرتها بنابر ایجاد مشاغل جدید، دارای 

محلۀ باالخیابان  شش محلۀ معروف بود که عبارت بودنداز: محلۀ نوغان، محلۀ چهارباغ و سراب، محلۀ عیدهاه،

 (1391و محلۀ پایین خیابان. )طاش، 

  عرصه های همگانی-6-3-3

هره بیشترتمرکزورضا )ر(امامحرمپیرامونیپهنهبهدعالیتیمسیرهایتمامیبودنمعطوفبهتوجهبا

مرکزیحوزهبهدعالیتیمحورهایطریقازریزی،برنامهحوزه هایتمامیپهنه،ایندردعالیتیهای

پهنهدرخ وصیطبیعیدضاهایاززیادیبخشمیشوندتغ یهطریقآنازوکنندمیبرقرارارتباط

یامتناسبعمومیدضایبهتبدیلامکانآنها،درونازمسیلعبورباویژهبهکهدارندوجودشهرمرکزی

 (1391)طاش،  میآورنددراهمراآنهادرونازعمومیمحوریکشکلگیری
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عرصه های همگانی در  ضعف -7-3-3

سطل شهر مشهد  ) تنگناهای درونی (

 

 سبزدضاهایقالبدرآزاددسترسیبابازسبزدضاهایسرانهبودنپایین  -

آنازمردمموضوعیتوقعاتبابلوارهاناهمخوانی -

نشدهتجهیزوازدحامپروشلوغهایهرهوهامیدانوجود -

پیادهشبکهوجودعدم -

شهریمسیرهایوبلوارهادرتفرجوزدنپرسهامکانعدم -

میادیندرمکثامکانعدم -

میادینپ یریانعطافوعملکرددرتنوروجودعدم -

دضادرمستقرعناصردرانعطافوجودعدم -

شرقو جنوبشمالوغربشمالمانندپیرامونیهایحوزهدرشاخصهایهرهوجودعدم -
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برایدضاسینما دروادبیاتدرشهرهویتازاستفادهبرایمناسبسرمایه ه اریوتبلیغاتعدم -

انگیزیخاطرهتقویت

همگانیهنرهایازاستفادهعدم  -

ناهمخوانوخاصاجتماعیبادتدارایههایحوزدرشهرعمومیدضاهایضعف -

مشهدپیرامونیهایحوزهدرشهریعمومیدضاهایدرمحیطیامنیتوجودعدم -

 اتوبوسرانی کالنتریپایانهدرمناسبرداهیتسهیالتوخدماتکمبودوب ریاغتشاش -

وندانمشتر  شهربرداریبهرهبهتوجهبامشهدشهردراجتماعیسبزدضایسرانهبودنپائین -

دضاهاهونهایناززائرانو

عمومیدضاییکدر قالب مسیلهاوکالهامسیرعمدهبخشتجهیزعدم -

نبرای شهروندانشدهتجهیزیاوشدهتجهیزمسیلهایوکالهاازبخشیپ یریدسترسعدم -

بزسو دضاهایهاپار ازتعدادیبهنسبتشهروندانذهنیمنظردرمحیطیامنیتوجودعدم -

خان(مسیل قرهوکوثرمسیلطرق،پار پردیس،مسیلها )پار وکالهاروی

طبیعیبازدضاهایازایعمدهبخشپ یریدسترسعدم -

کیفیتقدداریزدانهبادتوجوددلیلبهآهنهراسویازورودیدرنامناسبنسبتاًشهریمنظر -

شهرشرقدر

 

 :است شهری کالن مقدس مشهد
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 در ریشه پایدار توسعه پیشتاز جهانی و ملی مقیاس در درهنگی و زیارتی-م هبی درد به منح ر هویت با

 خدمات یژهو به برتر خدمات و پیشردته صنایع محور، دانش اقت اد به اتکا با و جهانی رویکرد با ملی سطل

 اطرهخ و ایمن سرزنده، دعال، هویت، با شهری دضاهای طبیعیدارای هردشگری و درهنگی زیارتی،هردشگری

 مسادران و هردشگران زائران، شهروندان، تمام برای انگیز

 مقدس مشهد پایدار توسعه انداز چشم خرد و کالن اهداف-4-3

 شمچ مضمون این .است متبلور آن ی ساله 20 انداز چشم در مشهد کالنشهر عمران و توسعه کالن اهداف

 توسعه ایه و ارزش آرمانی و کالن اهداف که است پیوسته هم به و مرتبط اصلی مؤلفه پنج از متشکل انداز

 را اه سیاست و (خرد اهداف)عملیاتی  اهداف راهبردها، تمام و دهند می تشکیل را مقدس مشهد عمران و

 در نفعذی نیروهای تمامی و ماموریت رسالت شهر، توسعه کالن و خرد اهداف به دستیابی .کنند می هدایت

 .است شهر این آتی توسعه

 مشهد مقدس فرهنگی و تاریخی زیارتی،‐مذهبی فرد به منحصر هویت اعتالی :1 کالن هدف

 جهانی و ملی مقیاس در

  مقدس مشهد کالبدی-دضایی توسعه در (ر) رضا امام حرم محوریت تامین-1

 -درهنگی بخش ووحدت بخش هویت مهم مرکز یک عنوان به مشهد کالنشهر جایگاه و نقش اعتالی -2

 همسایه کشورهای و میانه اسالم،آسیای جهان در زیارتی- م هبی و تاریخی

 شهری مجموعه و مشهد کالنشهر توسعه مدیریت برای هماهنگی نهاد تقویت و ایجاد-3

 توسعه مدیریت های هیری ت میم بخشی اثر و کارایی جهت در شهر دضایی تقسیمات اصالح-4
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 ناطقم های سایر شهرداری و مقدس مشهد شهرداری سازمانی اثربخشی جهت در سازمانی ساختار اصالح-5

 در توسعه فعال مشارکت و جهانی رویکرد با پایدار اقتصادی رشد به دستیابی :2 کالن هدف

 )اقتصادی پایداری( اقتصادملی

 هدف با خدمات پیشردته و صنایع وتوسعه نوین اقث اد براساس شهر اقت ادی ساختار در تحول ایجاد-1

 اسیای)رهمجوا های ژیوپلیتیک حوزه و ملی سطل در ایران، شرق ی منطقه به برتر خدمات و مح والت ارایه

 .... و خزر( دریای ایران، دالت مرکزی،

 دراملی و ملی های سرمایه بیشتر هرچه ج ب برای مناسب امکانات ایجاد -2

 بازرهانی، ،هردشگری،دراغتی زیارتی، برتر خدمات ی ارایهکننده ودعالیت کار مراکز توسعهی و ایجاد -3

 ای، ودرامنطقه ای مقیاس منطقه در .... و تخ  ی پزشکی عالی، آموزش دناوری، ارتباطات، و اطالعات

 دراملی و ملی

 

مقدس  مشهد زائران و ساکنان دسترسی بهبود و شهری محیط کیفیت اعتالی :3 کالن هدف

 )زندگی کیفیت )پایداری

 و دخر هدف - حمل ی شبکه ویژه به شهری وایمن مناسب اساسی های ساخت زیر وهسترش تامین -1

 عمومی نقل و حمل بر تاکید با وکارا پیشردته نقل

 گیدرهن خرد هدف - – م هبی هویت با سب متنا و متعادل متوازن، دضایی – کالبدی ساختار ارتقای -2

 شهر

 خرد هدف - اجتماعی امن محیط ایجاد-3
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  خرد هدف - سرزنده و دعال شهری ومحورهای کانونها مراکز، ی شبکه تجهیز و توسعه :-4

 پایداری زیست( پیرامون و شهر زیست محیط و طبیعی محیط از پایدار حفاظت :4 کالن هدف

 )محیطی

  زیست محیط بر توسعه از ناشی دشار کاهش -1

 آن ایه برپسکرانه تاکید با شهر طبیعی محیط کیفیت و کمیت از پایدار بهرهبرداری و دعال حفاظت-2

 (13۸۸پارسوماش، زائران) و شهروندان ایمنی و سالمت سطل ارتقای -3

 

 

 

 

 

 

 د ل چهارم

 

 طراحی مرکز سالمت و طب سنتی ایران و  پروسه بر مروری
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 بیومیمتیک روش به پالزای شهری ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتخاب سایت -1-4

اخص به شدر انتخاب سایت پروزه مرکز سالمت سنتی ایران)طب سنتی( سعی بران بود تا زمینی در خور و 

 :ایرانی انتخاب هردد.مشخ ات الزم برای سایت دوق به شرح زیر میباشدلحاظ معردی طب اسالمی 

 قرار هیری در شریان اصلی 

  قرار هردتن در محور های منتهی به بارهاه رضوی به جهت توریست پ یر بودن 

 ه میباشد(قرار دادن سایت در همجواری با دضای سبز و پالزای شهری )که طراحی ان بخشی از پروز 

 ر محورهای پرتردد پیاده و سواره قرار هردتن د 
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  پاستور و  ونزدیک بودن پروژه به ازمایشگاه رازی و قرار هردتن در محور منهی به خیابان پرستا

 بیمارستان قائم

  و  "ص"جهت شکل هیری پالزای شهری همجواری ان با مجتمع درهنگی م هبی بنی داطمه

 میدان دلسطین

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پالزا شهری(شکل هیری 1-4شکل)

این حیات شهری با در نظر هردتن شرایط ویژه آب و هوایی مشهد و قابل استفاده بودن در تمام د ول سال 

 به صورت دو طبقه طراحی شده است. 
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ده نور قسمتهای در دل زمین دروردته است که با حیاطهای سبز طبقاتی و پوسته طراحی شده کنترل کنن

مجتمع  ه های موقت باز وجمع شونده در همجواری پیاده رو و روبرویو قسمتهایی با ساز 9پوشیده شده

 درهنگی بنی داطمه با لند اسکیپ دضای چند منظوره ای را شکل داده است.

سایت  به جهت احترام به طبیعت و استفاده از پتانسیل های سایت درختان انبوه در قسمت شمای غربی

ی تاتر اند که از درون ان پوسته شکل دهنده سالن امف حفظ شده اند و حیاط سبز جنگلی را شکل دهده

 . خارج  شده است

ه اند که در قسمتهایی از پالزا به شکل حیاط های طبقاتی در ارتفار و به شکل نیمه سر پوشیده شکل هردت

منطبق  ارتباط با دضاهای تفریحی و رستوران و کادی شاپ که دسترسی انها از روی پوسته و حیاط های

 ورت میپ یرد.است ص

ردته شده در پالزا تلفیق هلخانه تولیدات هیاهان دارویی با توده و دضای پالزا از دیگرپتانسیل های در نظر ه

 اشد .میباشد که در همان نقطه پوسته ای بر روی حیاط شهری کشیده شده و تراز کف ان منفی یک میب

سبز و دضای سرپوشیده در پالزا محقق شده حرکت انسان در زیر زمین ،سطل های مختلف ارتفاعی ،دضای 

 است. 
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 (الگو برداری از درخت2-4شکل)

 

 

 

 به لحاظ درمی و نور لکه ه اری در سایت از درم درختان مقاوم در اقلیم مشهد استفاده شده است. 

 

هسترده قارچی یا canopy) درختانی در این اقلیم مقاوم هستند که دارای بدنه ای کوتاه و شاخ و برگ )

  .میباشند

چنین هیاهانی دارای خاصیت سایه اندازی بر روی خود و بر روی دضای اطراف میباشند.برههای مقاوم در 

اقلیم های خشک دارای پرزهایی هستند که باعث حفظ رطوبت شده و سایه اندازی برروی برگ دارد.از 

های بر روی چنین خ لت های در نحوه جرم ه اری در سایت استفاده شد که باعث شکل هیری دوپوسته 

زمین هشت که در قسمتی زیر زمین درو میرود که استعاره از ریشه است )قسمت مرکزی سایت (و ازآن در 
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سه وجه بدنه یا شاخ و برگ پروژه منشعب میگردد که هر بازو دارای خ لت خاصی است. سعی بر این بوده 

 . و متحر  استفاده شوداست در قسمتهایی از بدنه از بادتها ی پارامتریک سایه انداز ثابت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (چگونگی شکل هیری3-4شکل)

 هندسه -2-4

ابتدا بر اساس الزامات و جهات سایت جهت هیری کلی پوسته مشخص هشته و سپس با تعریف پارامترهایی 

در نرم ادزار هرس هاپر شرور به بهینه کردن پوسته هردید.پارامترهایی چون انرژی تابشی خورشید،حداکثر 



141 

 

طل نسبت به بیشترین سایه اندازی ،شکست بادهای مزاهم توسط کامپوننت کانگرو و رسیدن به کمترین س

حجم توسط کامپوننت هاالپاهوس .از ترکیب و درجه بندی موارد دوق درق نهایی به دست امد که به جهت 

 الزامات درمی و زیباشناشی هوشه های زاید و غیر منطقی به لحاظ معماری اصالح هشت .

 

برای توده و پالزا میباشد  شید جهت تولید انرژی(یکی از ایده های طراحی برای ساختمان دوق استفاده از نور خور4-4شکل)

 که نوع فرم بدنه ها و جهت گیری انها بر این اساس توسط پالگین گرس هاپر بهینه گشت.

با توجه به کشیدهی سایت و توجیهات اقت ادی جهت پوسته به شکلی انتخاب شد که بیشتر و مفید ترین 

 شته باشد.پوشانندهی را در مقاطع مختلف برای پالزا دا
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همانطور سایه اندازی از مواردی است که در اقلیم شهر مشهد به کاهش م رف انرژی کمک بزرهی میکند .

ا این وجود که هفته شد یکی از پارامترهای در نظر هردته شده برای شکل هیری پوسته سایه اندازی بود ب

و کاکتوس که  ای مقاوم در اقلیم مشهدبادت خاصی بر روی قسمتهایی از پروژه با ایده الگوبرداری از برهه

اصلی در  خود سایه انداز است برای بدنه ها در نظر هردته شد که در قسمتهایی به شکل ثابت ودر نمای

کل شوجه جنوبی درصدی از سطل نما به شکل متحر  از این پوسته ها استفاده شده است. عن ر چتری 

ظر هردته ه می شوند برای پوشش نما در وجه جنوبی در ناست که در پاسخ به شدت تابش آدتاب باز و بست

 شده است.

ملکرد نما در استفاده از شرح پارامتری برای هندسه پنل های این نمای پویا، ما را مودق به شبیه سازی ع

 .پاسخ به شدت تابش آدتاب و تغییر زاویه تابش در طول روز های مختلف سال نمود

متر از جداره  2ه سایه اندازی را به عهده دارد، مانند پرده ای با داصله آن قسمت از پوسته نما که وظیف

های  بیرونی ساختمان به وسیله قاب های مستقلی مستقر هردیده است. هر مثلث با دایبر هالس وپنل

ور و ندتوولتاییک پوشیده شده و برای پاسخ به حرکت خورشید )به عنوان راهکاری برای کاهش خیرهی 

 .دآدتاب تابشی به داخل( برنامه ریزی شده است. شب هنگام تمام صفحات بسته می شو همچنین شدت

ورد نیاز مدرصد شدت آدتاب تابشی به درون را می کاهد، و انرژی  5۰بر اساس تخمین ها چنبن پوسته ای 

امکان ور، ساختمان را برای تهویه مطبور کاهش می دهد. عالوه براین، قابلیت سایبان در کنترل ورود ن

شتری را در استفاده بیشتر از شیشه های با رنگ طبیعی را در نما دراهم می کند؛ چیزی که نور طبیعی بی

ز روشی قدیمی اداخل ساختمان به ارمغان می آورد و نیاز به نور م نوعی را کم می کند. این یعنی استفاده 

 .به سبک جدید
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(4-5شکل)  

 سطوح پوشش فرایند-3-4

ممکن  هرچه . است بنا یک شخ یت دهنده تشکیل عناصر ترین اصلی از یکی بنا خارجی بادت و پوسته

 معمول درم طور به . نباشند مشاهد قابل دور زوایای از و کلی دید در موارد بعضی در خارجی بادت این است

 در یا درم و مکمل عنوان به تواند می خارجی بادت و پوسته و بناست شخ یت معرف دور از بنا یک کلی

 عملکرد تواند بر می درمال جنبه بر عالوه آن هندسه و پوسته ماهیت دیگر سوی از . کند عمل درم با تضاد

 برای باشد شده تشکیل انحنا بدون ساده سطوح از بنا کلی درم اهر . باشد داشته زیادی تاثیر بنا اقلیمی

 اوال منحنی و آزاد های درم پوشش مورد در اما. هردت بهره متنوعی و الگوهای م الل از توان می آن اجرای

 ابعاد دارای دهنده پوشش قطعات است ممکن ثانیا و شده محسوب مهم ای م الل مسئله شدن خم قابلیت

 قرار نحوه کنترل طراحی، در مسئله این . است زیاد بسیار قطعات تیپ تعداد . یکسان نباشند های اندازه و

 طراحی توان می پارامتریک طراحی و دیجیتال های روش به کمک. کند می دشوار هم در کنار را آنها هردتن

 قطعات همیشه ، انحنا دارای و آزاد سطوح پوشش برای . ه اشت کامپیوتر عهده به را پوشش سطوح
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 پوشش قطعه هر مخت ات و صفحه زاویه ، ابعاد توان استفاده می با .نیستند اندازه هم پوششی مستطیلی

 . شود استفاده اجرا و ساخت در تا پالهین کرد از "Grasshopper" استخراج را دهنده

 شکل نه باشد ها پوشاننده هیری قرار نحوه دهنده، پوشش قطعات اصلی مسئله است ممکن موارد بعضی در

 در رد.ولیدا کاربرد است پرهزینه یا و سخت آنها دادن برش که م الحی مورد در روش این . آنها و اندازه

 به هک این صورت به . است نظر مورد سطل مساحت از بیش م ردی م الل مقدار همپوشانی دلیل به مقابل

 (1393)حسینی،. کند می تغییر مختلف نقاط در قطعات همپوشانی میزان ، قطعات ابعاد دادن تغییر جای

 برای پروژه متریال انتخاب-4-4

 صحیل انتخاب ، شود ها ساختمان در انرژی م رف کاهش موجب تواند می که عواملی مهمترین از یکی

 طول در م الل مناسب انتخاب و کاربرد .باشد می ساختمان های مختلف بخش برای ساختمانی م الل

 ترین ه،ساد زیست محیط در م الل موجود از استفاده دقیق انتخاب .بود معماران اصلی مشغولی دل اع ار

 کارهیریبشیوه  نیز و م الل مواد ذاتی های ویژهی .میباشد پایدار ساختمانهای طراحی برای معماران راه

 و طلبد یم را خود خاص درم ای ماده هر .دارند معماری دضای و درم تعریف در ای کننده تعیین نقش آنها،

 یرتاث تحت را معماری دضای صورت ترتیب بدین و سازد می مطرح را خاص دضایی حجمی و های درم برخی

  .دهد می قرار

 ETFEپوشش -1-4-4

 های پوشش در استفاده مورد م الل ازجمله ... و اکریلیک و کربنات پلی شیشه، نظیر م الحی کنار در

 .هردند می استفاده سقفی نورهیرهای در هم و نما در هم معموالً که هستند پلیمر امروزه ETFE، ساختمانی

 و محیطی های آلودهی برابر در عالی مقاومت زیاد، شفادیت نظیر ساختمانی م الل این ی ویژه کیفیت

 بودن، خطر بی و سبکی طوالنی، مفید عمر و درابنفش تابش برابر در باال مقاومت چسبندهی، ضد خاصیت



145 

 

 ساخت جهت م الل ترین رقیب کم از یکی به را آن ... و پوسته ب ری ی جلوه و شفادیت تنظیم امکان

  .است کرده تبدیل هوشمند و اقلیمی های پوسته

ETFE نام آینده مانیساخت متریال عنوان به آن از که است العاده دوق قابلیتهای با و بادوام بسیار پلیمر یک 

 و شیشه جایگزین که است تفلونی شفاف پالستیک یک  انگیز از شگفتETFE پلیمر این .میشود برده

 رقرا معماران توجه مورد پیش سال 30 حدود است شده ساختمانها از بسیاری در معمولی پالستیکهای

 water“ . باشد می یکی.میشوند ساخته آن از استفاده با جهان سرتاسر در بسیاری بناهای اکنون هم و هردت

cube“ میباشد.   .مکعب  استخر ماده این با شده ساخته بناهای ترین شاخص از 

 

 

 دهنده فاز مواد تغییر-5-4

 حائل های از استفاده ، شده مطرح اخیر طی سالیان حرارت جریان کنترل برای که جالبی های روش از یکی

 از تغییر ماده معنای به ، داز تغییر .کند می عمل هوا در دما از مستقل داز تغییر بر مبتنی که است حرارتی

 هرما ، وضعیت دهد تغییر مایع به جامد داز از ماده این که هنگامی".است جامد به مایع یا و مایع به جامد

(4-6شکل)  
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 و داشت خارجی خواهد هرمایی انرژی زیادی حجم به نیاز ماده ، داز تغییر این برای که کند می ج ب

 با ای ماده نور هر از توانند می دهنده داز مواد تغییر این دهد می رخ سرما تولید در جریان این برعکس

 مواد عنوان به نمک هیدرات و پارادین عن ر دو معموال از ساختمان در شوند تشکیل باال حرارتی ظردیت

 مادۀ درصد 60 و متری میلی 5 الیه یک از ساندویچی متشکل پانل یک .شود می استفاده دهنده داز تغییر

 درجه 0 بین را آدتاب روبه استفاده مورد سطل دمای هراد، سانتی درجه 22 ذوب دمای با دهنده داز تغییر

 درجه 30 تا درجه -5 بین آسفالتی پوشش با سطل ولی همین .دارد می نگه متغییر هراد سانتی درجه 4 تا

 معادل حرارتی ج ب ، ظردیت شیشه درون شده قرارهیری نمک . هیدرات دارد می نگه متغییر هراد سانتی

شفاف  ها شیشه ، شود ذوب ، هرما ج ب اثر ماده بر این که هنگامی .دارد را متری سانتی15بتنی  دیوار یک

  (1393)حسینی، .آمد خواهد در شیری رنگ سفید به شیشه ، بزند یخ که زمانی و شوند می

 

 

 (7-4شکل)
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 برق خورشیدی )فتوولتائیک(-6-4

حظه ای یکی از اصلی ترین کاربردهای انرژی خورشیدی که به ویژه در چند سال اخیر با رشد قابل مال

 .صفحاتی است که دتوولتائیک نامیده می شودهمراه بوده، تولید مسنقیم برق با اسنفاده از 

س نیمه رسانا در این روش دتون ها یا همان ذرات پر انرژی تابیده از خورشید با برخورد الیه هایی از جن

ت( حرکت کرده باعث می شوند که الکترون )بار منفی( آزاد و در مدار برای تشکیل پیوند با حفره )بار مثب

 (139۰قیابکلو ، .د نماید)و انرژی الکتریکی را تولی

 
 (۸-4شکل)

 مزایا و معایب  استفاده از سیستم های دتوولتائیک -1-6-4

 مزایای استفاده از این سیستم ها عبارتند از  : برخی از 

 باشد. انرژی خورشیدی تجدیدپ یرو نامحدود می 

  تولید برق توسطPV ه زیست محیطی رادر پی ندارد.هونه انتشارآالیندهیع 

 نمایند.های خورشیدی بدون اتالف انرژی ، نور خورشید را مستقیماً به برق تبدیل میماجول 

 هایسیستمPV  باشند به همین دلیل نیاز به حداقل نگهداری و هزینه تعمیر دارند.متحر  نمیدارای اجزاء 

 هایسیستمPV باشند.ش میقابل هسترهای ذخیره سازی انرژی ها و باتریبه راحتی با ادزودن تعداد ماجول 
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 های سوزی در سیستمخطر آتشPV باشد.ها میبه مراتب کمتر از سایر سیستم 

 باشد.های دتوولتائیک برای تولید برق در مناطق دور ادتاده بسیار مفید میبه کارهیری سلول 

 های سلولPV ند از این رو  باشها میدر کاربردهای خانگی ، تجاری و صنعتی قابل ن ب بر روی پشت بام

 روند . دضاهای موجود اشغال نشده و برای سایر موارد به کار می

 معایب استفاده از این سیستم ها عبارتند از  : برخی از     

 های هزینه تولید برق توسط سلولPV باشد. های دسیلی میبیشتر از هزینه تولیدی برق ناشی از سوخت

 هارا کاهش داد.توان هزینهمی PVهای ید سلولالزم به توضیل است که با ادزایش تول

 باشد و میزان تولیدات به برق تولیدی از انرژی خورشیدی غیرقابل اعتماد بوده و همواره در دسترس نمی

 بستگی دارد. …شرایطی نظیر حالت وضعی خورشید، شرایط اتمسفر، ابری بودن و 

 های های اولیه ن ب سیستمهزینهPV .زیاد است 

  ده هردد.منظور استفاده از انرژی خورشیدی در شب باید از باتری برای ذخیره سازی انرژی استفابه 

 های برای م ارف زیاد الکتریسیته، نیاز به مساحت زیادی برای ن ب سلولPV باشد.می 

 (139۰قیابکلو ، .)  PVهایکمبود نیروهای متخ ص و کارآمد برای طراحی و ن ب سیستم

و جمع شونده  های دتو ولتاییک در جداره های جنوبی به شکل ثابت و متحر  با هندسه  باز استفاده از پنل

ا و مرکز طب اسالمی هویتی خاص به پروژه میبخشد . برق تولید شده از این پنل ها میتواند نیازهای پالز

ود نمایی خالزا سنتی را تامین نماید.تحر  در نما باعث میشود تا ساختمان چون عضوی پویا و زنده در پ

  کند .
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 گیرینتیجه-5

های پایدار در معماری ایرانی به یکی از معضالت معماری ما تبدیل تفاوتی نسبت به ارزشدراموشی و بی

و مسیری کامال دروغین را نمایان  های معماری وارداتی کمک زیادی به این دراموشی کردهشده است. سبک

 اند. ساخته

ها نگر در طراحی است که در درآیندی پارامتریک و با توجه به نقشهآورد این تحقیق، روشی جامعدست

های پیدا و تواند نقش مهمی در حفظ، نگهداری و ارتقاء ارزشیمکیفیِ بومی  -های شناختی کمیو مدل

 پنهان معماری این دیار داشته باشد. 

در ه شته و   موجود و احیای مفاهیم مورد استفادههای بومیِاین روش طراحی با کشف پتانسیل

الگوها در روندی پارامتریک، به ایجاد واحدی منسجم با تجمیع موارد ذکر شده همچنین استفاده از کهن

های مختلف از سایت پرداخته و دست به انکشادی مجدد از شود. روش ارائه شده به بیان روایتنائل می

سطحی رایج در زمینه طراحی، به نتایج حاصله دست  هایهیچگاه با برداشت زند که ممکن استمحیط می

 نیادت. 

ها و تجزیه و ها، ترکیب آنطراح در این روش ت میم هیرنده نهایی است. اوست که با استخراج الیه

 های کشف شده و در نهایت بهشده به هدایتِ درآیند طراحی، کنترل مدلهای ترکیبتدقیق مجدد الیه

پردازد. طرحی که آزادانه با محیط ارتباط برقرار کند. طرح حاصل ها میاستخراج طرح نهایی از درون الیه

گویی به دلیل هماهنگی با محیط خود جزئی از آن محسوب شده و ه شته، حال و آینده را به صورت ال

 سازد.پایدار با یکدیگر مرتبط می

الملل هایی همچون سبک بینای هستیم که برخالف سبکمنطقه -در نهایت شاهد نوعی معماری بومی

 های بومی ت کید کرده و در تمام مراحل طراحی به آنکنند، بر ارزشهای جهانی پیروی میکه از ارزش
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سازی توسعه پایدار های واال وابسته است. این روش همزمان با تعریف زمینه، خوانایی، پویایی، زمینهارزش

 بخشد.م کثرت در عین وحدت در یک کُل واحد معنا میدر معماری به مفهو

رم های ددر میان طراحان بدون شک ادزونه ی هرس هاپر برای راینو یک ابزار مناسب و قدرتمند طراحی 

تن برنامه نویسی پیچیده و تکرار شونده می باشد.این ادزونه به طراحان اجازه می دهد که بدون نیاز به آموخ

قانه و جدید به روش مبتکرانه ای بتوانند در دنیای طراحی به اکتشاف درم های خال Rhinoscript برای مثال

لید درم های که از نرم ادزار های تو GC (Generative components) بپردازند. هرس هاپر در کنار نرم ادزار

نسبت  هوی سبقت را پیشردته توسط برنامه نویسی صرف است به شهرت رسیده است و به دلیل آسانی کار

ند مودق ربوده و در زمینه ج ب طراحانی که به سمت هندسه های پارامتریک متمایل GC و Rhinoscript به

 .بوده است

عماری طراحی الگوریتمیک و تکرار شونده در حال تبدیل شدن به یکی از هرایش های محبوب در حرده م

ست. ت توسط ادزونه ی هرس هاپر بدون انکار امی باشد و در این میان نقش سرعت بخشی به این حرک

شهرسازی،  قدرت این نرم ادزار در طی این سال ها با معردی شدن ادزونه های مختلفی در زمینه معماری،

 ه است.مدلسازی دینامکی، آنالیز سازه، آنالیز انرژی و روش های بهینه سازی قدرت آن ادزایش یادت

می دهد که درم های پیچیده را به صورت پارامتر های مشخص تعریف هرس هاپر به طراحان این امکان را 

کرده و با تغییر این پارامتر ها تغییرات درم را به صورت زنده مشاهده کنند. تغییر دادن درم پیچیده توسط 

پارامتر های اصلی این امکان را می دهد که معمار ها راحت تر و سریع تر به درم های دلخواه رسیده و در 

ار آن یادتن درم های بیهنه از نظر تابع هدف نیز آسان تر هردد. جالب تر اینکه احجام ساخته شده با این کن

( و همچنین نرم ادزارهای آنالیز Sap2000,Strandنرم ادزار قابلیت انتقال به نرم ادزار های سازه ای )مانند 

 MITو  Harvardدانشگاه های بزرگ مانند ( را به سادهی دارند. Ecotectو  Diva-for-Rhinoانرژی )مانند 

 توانسته اند به این ادزونه ها دستور های مرتبط با سازه، انرژی و ساخت را بیادزایند.



154 

 

 منابع

 ،"هنآشوبگو معماری یک بسوی "ارشد کارشناسی نامه پایان ،(13۸۰،)م میرزایی ،س ادتخارزاده -

 تهران.بهشتی شهید دانشگاه، شهرسازی و معماری دانشکده

، مترجم "عرصه های زندهی جمعی و زندهی خ وصی "،( 1376)  س، چرمایف، الکساندر   -

 انتشارات دانشگاه تهران، تهران ،چهارمچاپ منوچهر مزینی،

 29خه مور ،روزنامه قدس ،"شوددر ایران ت سیس می دانشکده طب سنتی"(، 13۸2، ) ربهرامی  -

 12،صتیر 

مرکز مطالعات و اول،انتشارات  چاپ،"قواعد و معیارهای طراحی دضای شهری." (1376)،م توسلی -

 تهرانتحقیقات شهر سازی و معماری ایران،

 ارهشم ساختمان، و معماری مجله،"معماری در بنیادین ذرات آوری دن آینده "(13۸7)ا، تورانی -

 33،ص  16

 لی،همایش م "ساختمان در کاهش انرژی و هوشمند های پوسته متقابل رابطه"،(139۰)، ترابی ف -

 ،تهران۸صشهرسازی و مدیریت انرژی، ،معماری  عمران،

دانشکده ،" اکسپو ایران با رویکرد بیوممتیک"،، پایانامه دوره کارشناسی ارشد (1393) ،م حسینی -

 شاهرود صنعتی ،دانشگاهمعماری و شهرسازی 

 تهرانری،چاپ دوم،انتشارات کتابکده کس،"الگوریتمیک معماری های پارادایم "،(1391 ،) ز خبازی -

له علمی مج،  "بررسی جایگاه پزشکی جایگزین در ارائه خدمات درمانی اصفهان "(،1391)، ا زمانی -

 9،ص 7دانشکده علوم پزشکی بیرجند،شماره 

javascript:void(0)
javascript:void(0)


155 

 

 موسسه و تهران انتشارات دانشگاه ،جلد اول،چاپ دوم،"دهخدا لغتنامه "(،1359 دهخدار،) -

 ،تهراندهخدا

 ،تهرانسمت انتشارات ،چاپ دهم، " سیستم طراحی و تحلیل و تجزیه "(،1377،) ر رضائیان -

 ،چاپ سوم،"شاخص های برنامه ریزی شهری و منطقه ای َ "( ،13۸9ر،)  زیاری   و پورآقای -

  تهرانانتشارات آراد کتاب،

 چاپ اول،انتشارات،"به سوی خلق یک دضای شهری پایدار "،(1393)،م ، حاجی بندهر موسوی  -

 تهران، علم نو

 تهرانچاپ اول،انتشارات پرهام پخش، ، "زیستی درایند معماری" ،(13۸9)خ، سنوزیان -

، اولین کنفرانس "ساختار وسازه های بیونیک درشکل دهی درم معماری "،(  13۸6)،س صادقی  -

 ی زیبا دانشکده معماری تهرانپردیس هنرها ،14صسازه و معماری،

 ۸3،ص 3۰ شماره زیبا، هنرهای مجله ،"آینده های خانه خانه ها، نانو "(،13۸6)، ر علیپور -

 ،"پایدار معماری زمینه در نوین رویکردی ، بیونیک معماری مفاهیم بازتعریف" ،(139۰) س کرمی -

 ،مرکز اموزشی و درهنگی سما همدان 1۰،صپایدار معماری ملی همایش دومین

دانشکده معماری ،"ه ار دلسفه و هنر "پایانامه دوره کارشناسی ارشد، ،(139۰)،  کاظمیان -

 ،دانشگاه تهران

،همایش "پایدار معماری در اصول و نگرشها "(،139۰، )غفاری پ ، ر درد براتی ،   حدیثه کسمایی -

 ،تهران24صشهرسازی و مدیریت انرژی، ،ملی عمران،معماری 

 ،تهران، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه تهران"طبیعت، منبع الهام"، (1391)، هالبچی م -

http://www.adinehbook.com/gp/product/6006599137/ref=sr_2_1000_1/479-6532712-9955850


156 

 

 انتشارات دوم، چاپ ،"دیجیتال معماری" (1391)ح، باستانی ر، رودی هرما اندجی ، م هالبچی -

 تهران تهران، دانشگاه

 ،"ساختمان مهندسی و معماری در آوری دن نانو " ،( 1391)نیا سروش  ، زاده تقی م، هالبچی -

 تهران تهران، دانشگاه انتشارات دوم، چاپ

 ،تهران، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه تهران"طبیعت، منبع الهام "،(1391)،مهالبچی  -

 ،تهرانچاپ اول ، انتشارات دانشگاه تهران "معماری بایونیک "،(1393)،م هالبچی -

نشریه مسکن  "معماری در آن نقش و هوشمند م الل"،(13۸۸ابوطالبی ا،) مهلبانی ی ،حاج هرجی -

 66،ص127،شماره و محیط روستا 

 های سیستم المللی بین کنفرانس،"هوش و سازماندهی خود "(،1375،) ر جهانیان ، م منهاج -

 شهید شهرسازی دانشگاه و معماری دانشکده، هوشمند های سیستم پژوهشکده ،37ص،هوشمند

 تهران .بهشتی

 تهران ، هله انتشاراتدوم، چاپ  ،"مبنا زیست معماری "(،139۰) ه نژاد محمودی -

 در پیچیدهی نقش منظربررسی پیچیدهی و پیچیده منظر"(،13۸5)،درد ه سلطانی مثنوی م، -

 ۸5،ص دوم شماره چهارم، سال محیطی ،نشریه علوم"اکولوژیک های سیستم پایداری

طرح تفضیلی حوزه ددترچه مطالعاتی  "(،1391،)طاش یو شهرساز یمهندسان مشاور معمار -

 مشهدچاپ اول ، جلد پنجم ،، ، "مرکزی مشهد

ددترچه مطالعاتی طرح تفضیلی حوزه "،(13۸۸)،پارسوماش یوشهرساز یمهندسان مشاور معمار -

 مشهداول، چاپجلد دوم ،،"شمال غربی مشهد



157 

 

 اسالمی، درهنگ نشر ددتر چاپ سوم،انتشارا،ر هواهی مترجم ،"طبیعت انسان "،(  1379،) ح ن ر -

 تهران

 

- Hensel, M. (2006). "Towards Self - Organisational ". AD - Techniques 

& Technologies in Morphogenetic Design,J.of.architecture desighn. 78. 

2, PP5-11 

- Hagan, S. (2001), "Talking Shape: A New Contract Between 

Architecture and Nature", Architectural Press, St. Louis, USA 

- Hensel M, Menges A. (2008). " Designing Morpho-Ecologies". AD-

Versatility &  Vicissitude: Performance in Morpho-Ecological Design 

Vol. 78 No. 2, pp. 102-113 

- Roudavski, S. (2009). "Towards Morphogenesis in Architecture " ،  

J. of. Architectural Computing, 7, pp. 345 - 374 

 

 

 

 

 

 

 



15۸ 

 

Abstract 

 The human has been inspiring the nature in his constructions and developments from 

the ancient ages. Practical analyses has always proved that the gap between the nature 

and human evolutional life has led to generation of special defficiencies and natural 

traumas. Based on following the nature rules in planning of engineering and 

architectural artifacts, the human have created unique and dramatic fine arts. 

Accordingly, the bionic architecture is an engineering concept to be inspired by the 

nature in structral plannings and design. Hence, the structure designers blame that 

patterns inpired by the nature can be fruitful to reduce bio-enviromental strains indeed. 

In order to develope the architectral forms found in nature, there exist fundamental 

rules which can be utilized in most contemporary and novel plannings. The 

proficiency to absorb and excert the nature specifications and then tranfer them into 

human taughts lead to emersion of architectral trends stem from historic ages which 

can be stated as bionic forms. 

In fact, contemporary architecture and urban design are vigorously depended on 

economy, technoogy and related regulations. Accordingly, the design of Mashhad 

metropolis is not apart from bio-enviromental complexities. Hence, the bionic 

architecture and design as a naturalist approach, provides a new model which is able 

to engage the human with nature. 

The plaza concept is totally altered for Mashhad metropolis, where, the urban squares 

are not proper spaces anymore for citizens and locals as assembly points.Meanwhile, 

due to daily mental tensions and obsessions, there is an absolute need to provide more 

spaces for human to communicate with open spaces and nature. More over, in recent 

decades, valuable urban squares have lost their prosperity and liveliness due to not 

giving enough serious engineering considerations. 

According to a survey on urban spaces, this research has pointed to stages and aspects 

of urban fabrics emanation in social interactions following the studies on urban plaza 

and squares. Hence, the author has presented some approaches to design these urban 

fabrics, in order to reinforce locals social interactions. Focusing on Mashhad's 

macroclimate and human demands for more thermal and environmental welfare, a 

unified four seasoned plaza is designed using the natural parameters. In this research, 
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the author has designed an Iranian traaditional medical center using bionic properties 

of the environment to reunit the forgotten iranian traditional medical cares with the 

modern urban life.  

Utilizing the grasshopper and rhino plugins, the optimal form of the model is designed 

based on the variables and predifined ruels and parameters. The amount of shades, the 

acuired superficial and internal heat during four seasons and the amount of materials 

used are the main parameters which result in an optimum form of the three 

dimentional design. 

 The aim of this research is to introduce the bionic architecture as a mixture of the 

bionic science itself, technology in construction and design and significance of urban 

spaces and bio-enviromental factors.Thus, regarding the bionic science and utilizing 

the renewable energies in expertizing systems in facade dsign, it is attempted to 

produce energy for the designed plaza. Inspiring from several factors such as durable 

plant's forms, their mechanism to preserve moisture and heat, new and smart 

materials, the author has created a framework to design a model to optimize the 

efficiency of the structure. 
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