
 

رابطه  ن،یبا وجود اتنگاتنگ دارد.  یحامل آن ارتباط با فرم ساختمانِ دون تردیدب ،اسکلت سازه فرم

. سازه به عنوان ردیبه خود بگ یگوناگون یتواند فرم هایم یمعمار یسازه و طراح یطراح انیم

آورد. در یبه وجود م یمعمار یطراح یمناسب برا ی، بسترکشورها یساختمان در تمام یربنایز

طرح  نیاز جمله ا کیوتیب یگردد که معماریم دهاستفا یدیجد یهااز ابزارها و طرح نینو یمعمار

 ی( مطالعه و بررسیخیتار - یفیک - یلیتحل و یفی)توص یبیاز روش ترک پژوهش نیها است. در ا

صورت گرفت.  یامطالعات کتابخانهبا تکیه بر  زیها نلیو تحل هیو تجز یاستفاده و گردآور یاکتابخانه

به  افتنیدست  یاق براخل   یالهیوس قتیدر حق کیونیبمعماری نشان داد که پژوهش  نیا جیانت

 یمعمار نهیزم یساختمان یهادر سازه یو منطق یاصول قانون تیباشد. رعایمؤثر و کارآمد ماهداف 

 یهادر حوزه یمعمار یدر طراح کیونیب دگاهیآورد. دیمناسب را فراهم م یبصر  دیو د دیجد

 یو گاه راهکارها یمیپروژه، گاه سازه، گاه مسائل اقل یباشناسی. گاه جنبه زردیگیصورت م یمختلف

حاصل  یمورد یهانمونه لیکه در تحل یجیا. با نتاندبوده نهیزم نیهدف طراح در ا یعملکرد

قابل توجه است و  کیونیب یاز منظر معمار یمتقابل سازه و معمار راتیثأگفت ت توانیم ،دهیگرد

 نیبه هر کدام از ا یتوجهیداشته و دارند و ب گریکدیبا  یتعامل و ارتباط تنگاتنگ یسازه و معمار

 .دیرا پد یریناپذجبران یهابیآس تواندیها ممقوله
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 مقدمه

را  ل تاریخ همواره ناگزیر به ساخت بناهای مقاوم و ایمن بوده است. او مجبور بوده مواد و مصالح مختلفانسان در طو

اش معماری مخرب حفظ کرده و نیروهای وارد بر ساختارای شکل دهد تا بتواند آن را در مقابل عوامل و نیروهای گونه به

پا سازی فضا مطرح بردر سازه در معماری به عنوان اولین مسئلة مهم . ای مطمئن شناسایی و کنترل کندگونه را به

ی نگریسته شده زیرا که زیباشناسی غالباً در آخرین مراحل طراح ای زیباشناسی به آناست، اما کمتر به عنوان مسئله

مختلف  یکردهایها و رووهیباعث ظهور امکانات، ش یبر طبق اصول خاص ربازیاز د زین یمعمار .شودو ساخت مطرح می

 عتیاز طب یریپذبه مفهوم الهام کیونیب یمعمار. شده است نهیزم نیدر ا یدیتعامالت جد یریگمنجر به شکل یطراح

گوناگون  یایدارد، آن است که متخصصان از زوا یمهندس یهادر طرح یاژهیبناست. آنچه امروزه نمود و یدر هنر طراح

سوم به آن  یهزاره یهاساختمان یآنچه که در طراح یسمت دارند، ول نیدر حرکت به ا یسع یو مهندس یمعمار

وند طراحی بازنگری در ر امروز نیازمند معماری امر است. نیدر ا یو فناور یو تعامل معمار یدارد، موضوع هماهنگ ازین

و در نتیجة هماهنگی کامل میان  در بسیاری از مصادیق جهانی با استفاده از بینش معمار و خلق فضاست، همچنان که

ای، لزوم ملموس نیاز جامعة حرفه سازه این انطباق بطور کامل حادث شده است. نمود عینی و دانش معمار و مهندس

نوعی از معماری که به معماری بیونیک شهرت دارد،  .طلبدماری میرا در راستای بهبود مع پردازش چنین مقوالتی

های خالق گیری و استخراج راه حلتوان الگوبرداری، الهامیک را میبیونگیرد. امروزه مورد استفاده بیشتری قرار می

ها از طریق ماشینای است که به مسائل موجودات زنده و های نوآورانه از طبیعت دانست و راه تازهمسائل و ایده

به نوعی زبان مشترک نگرند و دانان، مهندسان و ... میشناسان، ریاضیشناسان، روانهای زیستوری پژوهشگردآ

تواند در مواردی در بحث سازه می گیری از قوانین طبیعتبهره .شودشناسی و مهندسی محسوب میمتخصصان زیست

ترین فرم  مصالح برای ایجاد بهینه گرایی در استفاده ازه و مصالح، کمیتنیروها، ارتباط سازبا  مقابله وههمچون نح

. بنابراین در دباش سازه یهمفاهیم پا و سازه، سلسله مراتب انتقال نیرو و ... منبعی برای آموزش سازهای، ارتباط هندسه

 گیرد. این مطالعه بررسی نقش سازه بر روی معماری نوین مورد بحث قرار می

پیشینه پژوهش حاضر باید گفت تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشته تحریر در نیامده است اما مقاالتی در خصوص 

بررسی طراحی معماری پایدار با رویکرد طراحی معماری »ای با عنوان در حوزه معماری بیونیک نوشته شده است. مقاله

صابی و احمد میرزااحمدی به رشته تحریر در آمده است که پور قتوسط بهزاد تقی« ها با یکدیگربیونیک و ارتباط آن

 ی پایدار مؤثر باشد)تقی پورقصابی وتواند در طراحی معمارگیری از معماری بیونیک مینگارندگان برآنند که الهام

« شهریتأثیر معماری بیونیک بر طراحی معماری و محیط زیست »ای دیگر با عنوان (. مقاله19: 1397میرزااحمدی، 

به رشته تحریر در آمده است. نگارندگان معتقدند ساخت محیط  (1395)توسط محمود اسکندری و حسین مرادی نسب

با این تفاسیر مقاله پیش  گان انجام پذیرد.مصنوعی باید با در نظر گرفتن منابع طبیعی موجود و حفط آن برای آیند

به واکاوی موضوع بپردازد. در نظر گرفته شده  ییارهایمورد نظر معو اهداف  قیتحق اتیبا توجه به فرضرو بر آن است تا 

با استفاده از  ارهایمع تیو اهم شده است عیاشخاص متخصص توز نبی هاآن بندیو دسته ژهیاالت وؤسپس با طرح س
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 ایمطالعات کتابخانه قیاز طر زیها نلیلو تح هیتجز ادامه. گرفته استشده و مورد سنجش قرار  بندیدسته یروش دلف

    شده است.مشخص ارائه  نمودارهای و جداول قالب در هاآن بندیجمع تیو در نها گرفتهصورت 

 معماری بیونیک.1

هنگامی  .کل باشد دهآن مرهون عاملی ایستا است تا بتواند دربرگیرن ای است از عوامل کلی که ماهیتمعماری مجموعه

ساختار برای . یک تک اجزا در کلیتی واحد و هماهنگ قرار گیرند شود که تکمی یک توده به واقعیتی ملموس بدل

قدر انطباق و همسازی  اسکلتی نگهدارنده است و براساس دانش محیطی، هر ایستایی و ثبات خود نیازمند چارچوب و

بود. سازه همواره یکی از  خواهد ترل، مقاومت و زیبایی آن نیز ملموسپایداری، تعاد میان ساختار و فضا بهینه باشد،

خانواده و چه هنگام ایجاد فضای بزرگی که  بوده است. چه هنگام ساخت سرپناه ساده برای یک اجزاء ضروری معماری

خود را  مذاکرات سیاسی خود را انجام داده یا اوقات فراغت نفر بتوانند در آنجا اعمال عبادی، تجاری، تفریحی و صدها

و  زیست ای طراحی کند که کاربرد، تکنیک، محیطگونهر است اشکال، فضا و محیط را بهمعماری مجبو. بگذرانند

اغلب در برخورد . در همین حین، نیازمند ابتکار و ترکیب مواد با تکنولوژی و نور با سایه است زیبایی را بازتاب کنند؛

یعنی مواردی  گیرد؛ها را نیز در برمیها و سازهساختمان های واقعیبا الزامات، باید مصمم باشد. البته معماری، جنبه

معمارها، شده توسط اسناد تهیه .ساز را نیز بر عهده دارد وریزی، تخمین هزینه و مدیریت پروسه ساختچون برنامه

یا هر نوع سیستمی که ساخته شده را تعریف  ساختمان ها و مشخصات فنی، معموالً ساختار یا رفتارها، پالنیعنی نقشه

های طراحی، بخصوص در حیطه فناوری اطالعات معنای توصیف دیگر سیستم همچنین، کلمه معماری به .کنندمی

طراحی بیونیک دارای یک روند سیستماتیک است که انجام آن نیازمند شناخت دقیق از طبیعت، ساختارهای  .باشدمی

باشد.  طراح یافشان و شناخت از اهداف طراحی مزیستی، نوع هم نشینی و ارتباط جانداران با یکدیگر و با محیط اطر

ی در بیونیک است، کند و با توجه به اینکه شباهت و همانندی یک قاعده اصلشروع میکار را با مشخص کردن اهداف 

سیستم گردد و در صورت مناسب بودن، ویژگی ساختاری ایی با عملکرد مشابه در طبیعت میهبه دنبال سیستم

زمان انجام  روند سیستماتیک که در ندهد. ایش یابد، انتقال میای که می بایست گستربیولوژیکی را به سیستم فنی

 (. 20: 1397و میرزا محمدی،  پور)تقیشود طراحی بیونیکی طی می

 . سازه2

 وجود آمده است و رفتار مصالح و اجزای های انتقال بار بهها یا سیستمها، نظامامروزه با شناخت نیروها و تحلیل آن

تحلیل  روابط نظری، قابل تعیین است. همچنین توسعه و پیشرفت امکانات کامپیوتری، امکان تجزیه وای، از طریق سازه

 رفتار هبررسی و مطالعطور همین و نیروها توزیع به وجودآمدن، هها را قبل از ساخت، میسر کرده است. نحورفتار سازه

مباحث علم سازه را تشکیل ، ایباربری متنوع سازه تمسیس و رفتاری دسته بندی و هاآن باربری و تحمل توان و مصالح

 و در عنوان یک تخصص در خدمت دنیای علم است بنابراین اکنون سازه به دهد؛می

و  بخشیده بهبود را خود سازهای و ساخت مقیاس و کیفیت بتوانند که سازدمی قادر را معماران نیز معماری هعرص
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دهد که یسازه نشان م یبررس (.2014، 1)ادرین سینس و بالک. پذیر کنندگسترش دهند و تحوالت معماری را امکان

 یسازه هم امکانات تیوضع نیکند لذا در ایمطابقت م زیشکل گرفته است اما با برنامه بنا ن یکیقواعد تکن هیپا سازه بر

داشته باشد بدست آورده  ستیبایرا که م یاست و فرم مقاوم گاردهد و با منطق خود سازیفضا قرار م اریرا در اخت

و اشاره به تعامل  ی بیونیکگاه سبک معماردیسازه از د. آشکار باشد مهین ایپنهان و  ،انیاست سازه ممکن است نما

دانش محور  توسعه اقتصاد رهیزنج از یاو حلقه یورآنو یازنظام مل یدر دهه هزاره سوم، به عنوان جزئ یسازه معمار

 لیتبد ندرو عیموثردرتسر ینقش قاتیتحق جینتا یسازیبازارگرا و تجار یپژوهشها یالزم برا طیوردن شراآبا فراهم 

سازه دارای دارد که الوادوری اظهار می (.2007، 2)پادیال و کینگ دینمایم فایا یها به محصوالت و توسعه فناوردهیا

( ترین اتفاق در ایستایی )استاتیککه مهم عادلت :الزاماتی شامل تعادل، پایداری، مقاومت، عملکرد، اقتصاد و فرم است

چه نیروهایی که بر جسم وارد اجزای ساختمان است. چنان است، به معنی وضعیت عدم حرکت و سکون در کل و

 شوند در توازن با یکدیگر باشند، جسم در آن جهتمی

تعادل  ی و در خالف جهت یکدیگر، سببنامند. در واقع، نیروهای مساوحرکت نخواهد کرد و این وضعیت را تعادل می

با هم در جسم  بیرونی و درونی عکس العمل های و بیرونی دهشوند. در این شرایط نیروهای واردر جهت مورد نظر می

عیب ای )که در ارتباط با نیروهای داخلی است،( به معنی بیدر یک عنصر سازه مقاومت .گیردحالت توازن قرار می

ای مربوط توانایی تحمل بارهای وارده به این اجزاست. این مفهوم که مستقیما با جنس مصالح سازه وبودن اجزای سازه 

 .ای، تحت نیروهای وارده استمیزان تحمل یک عنصر سازه است، به معنی

 که اجزای آنپایداری به معنی مقاومت ساختمان در مقابل واژگونی است )در مقابل نیروهای خارجی،( بدون آن

و  نامند. پایداری هندسی در ارتباط با تعداد و انواع اتصاالتمنفصل شوند که این نوع پایداری را پایداری هندسی می

مقاومتی  ها )اتصاالت ساده یا غلتک و اتصاالت پیچیده مانند مفصل( است. از طرف دیگر، پایداریچگونگی کاربرد آن

سازه  د یکعملکر .حمل باربری ذرات مادی جسم تحت تأثیر نیروهاست)پایداری درونی( نیز وجود دارد که به مفهوم ت

 به معنی باربری مناسب آن است؛ یعنی در سازه بیشی و کمی در آن وجود ندارد و مصالح

 را شکلهایی رویی است که فرماند و این همان تراش نیگرفته لحاظ اقتصادی به درستی مورد استفاده قرار به

سادگی در آن جریان یابند و بیشی  ای مناسب است که نیروها بههای سازه است و سازهاز الزمهاقتصاد یکی . دهدمی

ای باید به ای عمده است، در انتخاب نظام سازهای، مسئله طرح در آن وجود نداشته باشد. گرچه کارایی سازه و کمی

تحت تأثیر فناوری موجود و سرعت ساخت دیگری نیز چون تولید، کنترل و ساخت توجه شود. اقتصاد ساختمان  عوامل

عنوان یکی از اجزای طراحی، نقش اصلی را در پدید آوردن فرم دارد؛ بنابراین فرم سازه  سازه به فرمِگیرد. قرار می نیز

 به منظور مناسب، زهای، خلق زیبایی از طریق تراش و انداشود. فرم سازه ای محسوب می اجزای سازه خود یکی از

ها از نظر بصری، زیبا گونه فرمای برخوردار است. اینای است که از اهمیت ویژهنیرو در یک نظام سازهجریان  تسهیل

                                                           
1 Adriaenssens, Block 
2 Padilla & King 



های معماری نوین در کشورهای در حال توسعهمعیارهای زیبایی شناسی سازه 80   

 عادل بخشی بالکانلو، صالح الدین موالنایی، قادر بایزدی

 

ترین بخش آن است. در واقع، سازه نظمی هندسی برای انتقال و جریان نیرو رکن اساسی سازه و مهم .گذارند و تأثیر

  .نیروهاست

 ونیکنوین در کشورهای درحال توسعه با تاکید بر معماری بی های معماریشناسی سازهمعیارهای زیبایی.3

هایی که بشر به عنوان تنها موجودی عملکرد فضای در دسترس، در نهایت تابعی از استفاده بشر از آن است. استفاده

فریحی شود که طراحی آن فضا چه بیمارستان باشد، چه یک مرکز تکند، از فضا دارد باعث میکه روح فضا را درک می

شناسی و ... بستگی دارد. در امعهیا آرامگاه به شناخت نیازهای بشر از آن و عواملی چون فرهنگ، اقلیم، اقتصاد، ج

طور که در این پژوهش نیز دیده شد معماری بیونیک در خاورمیانه و باالخص در کشورهای در حال دنتیجه همان

هایی در ذهن انسان نقش ببند که ممکن شود که خاطرهباعث میباشد. این فضاها خود توسعه آن در حال توسعه می

ارای سازه و معماری (. در نتیجه محیطی که د137: 1392پور و یزدی، ارونی، عمرانیباشد )قاست فردی یا جمعی می

اقات مشترک کننده روابط افراد و رخ دادن اتفزیکی پیرامون افراد باشد و منعکسکننده روابط و عناصر فیباشد که احیا

 (.60: 1388شود )دانشگر مقدم، ها میشود خود باعث تمایز این فضا با دیگر محیط

طور که در این پژوهش نیز دیده شد بین میزان تأثیر متقابل سازه و معماری نوین بر ارتقای فضای کالبدی از همان

پذیری آن فضا است که خود ده اجتماعدهنمیزان همبستگی نشانسوی استفاده کنندگان، همبستگی وجود دارد. این 

گیرد. میزان تکرار استفاده و مدت توقف در آن فضا مورد بررسی قرار می دهنده فاکتورهایی چون مراجعه به فضا  ونشان

پذیری فضا است )نصیری و اعپس هر چه تعامالت اجتماعی در آن فضا بیشتر صورت بگیرد، نشانه باال بودن اجتم

 (.66: 1394بین، حقیقت

 )منبع: نگارنده( : تأثیر متقابل سازه و معماری نوین بر ارتقای کالبدی فضا مبتنی بر بیونیک1جدول

 هدف اصلی کشور

 سیاست و راهبردها اهداف و مالحظات
شیو برنامه 

 ریزی
 شیوه اقدام

 کالبدی فرهنگی اجتماعی اقتصادی
حمل و 

 نقل

 اردن

حفاظت از 

های کهن بافت

نقش با اعطای 

 جهانگردی

افزایش در 

آمد از 

طریق 

جذب 

 گردشگر

جابجایی 

 جمعیت 

حفظ 

های ارزش

فرهنگی و 

 بومی بافت

نظارت بر 

طراحی و 

معماری 

بومی 

 منطقه

آرام سازی 

عبور و 

مرور/ 

احداث 

های راه

سریع 

 السیر

تبیین دقیق 

ها با کاربری

 بافت بومی

بهسازی و 

نوسازی از 

طریق 

معماری 

 بیونیک

 فلسطین
حفاظت از 

 بافت تاریخی

تقویت بنیه 

اقتصادی 

ساکنین 

های بافت

 قدیمی شهر

حفظ 

ساکنان 

 موجود

حفظ نقش 

و هویت 

فرهنگی 

 شهر

انجام 

مالحظات 

محتاطانه 

در مجموعه 

 تاریخی

آرام سازی 

عبور و 

مرور با 

کمترین 

تخریب 

تبیین دقیق 

کاربری بافت 

 کهن

نوسازی از 

طریق 

معماری 

 بیونیک
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بنای 

 تاریخی

 امارات
توسعه شهر از 

 برون و درون

ساخت 

-ساختمان

های عظیم 

جهت جذب 

 گردشگر

باالبردن 

کیفیت 

 زندگی

توسعه هر 

چه بیشتر 

شهر و 

توسعه 

 گردشگری

خرج از 

بافت سنتی 

شهر و ورود 

به عصر 

جدید با 

-ساختمان

های 

 پیشرفته

توسعه 

شبکه 

 معابر

فرآیند 

برنامه ریزی 

 شهری نوین 

بازسازی و 

از بهسازی 

طریق 

معماری 

بیونیک و 

 توسعه آن

 قطر

طراحی شهر بر 

اساس نیاز 

 ساکنین

تقویت 

صنعت 

 گردشگری

باالبردن 

کیفیت 

 زندگی

شناخت 

محورهای 

هویتی و 

 فرهنگی

تقویت 

فضاهای 

شهری و 

 عمومی

ایجاد 

توقفگاه 

متعدد در 

سطح 

 شهر

فرآیند 

برنامه ریزی 

و توسعه 

 شهرنشینی

بهسازی از 

طریق 

معماری 

 بیونیک

 عربستان

معاصرسازی و 

احیای حیات 

ملکوتی در 

 فضای شهری

ساماندهی 

های فعالیت

تجاری و 

 زیارتی

حفظ 

ساکنان و 

باال بردن 

کیفیت 

 زندگی

شناخت 

محورهای 

فرهنگی و 

 ارزشی

افزایش 

فضاهای 

سبز و 

ملکوتی در 

بافت جدید 

 شهر

آرام سازی 

رفت و 

 آمد

برنامه ریزی 

بر اساس 

نیاز و 

مشارکت 

 مردم

بهسازی 

شهر بر 

اساس 

فرهنگ و 

 هاارزش

 ترکیه

ایجاد چهره 

فرهنگی و 

احیای چهره 

 شهر

تقویت بنیه 

اقتصادی 

شهر از 

طریق 

جذب 

 گردشگر

خارج 

کردم بافت 

قدیم از 

اقشار کم 

 درآمد

توجه به 

نقش 

فرهنگی 

 شهر 

خروج 

مشاغل 

مزاحم از 

 بافت شهری

کاهش 

فضای 

پیاده روی 

و افزایش 

تراکم 

 منطقه

برنامه ریزی 

برای شهر 

قدیم در 

ارتباط با 

 شهر جدید

بازسازی از  

طریق 

معماری 

 بیونیک

 کویت

حفظ 

خصوصیات 

 شهر کهن

تأکید بر 

جهانگردی 

و 

 گردشگری

تثبیت 

 جمعیت

تأکید بر 

نقش 

 تاریخی

تخریب 

فضاهای بی 

 ارزش

توسعه 

شبکه 

معابر 

 پیاده

تعیین نقش 

شهر قدیم 

 در کل شهر

بهسازی و 

 نوسازی 

 لبنان

بهسازی شهر 

از طریق 

 احیای فرهنگ

کسب 

درآمد و 

بازگشت 

 سرمایه

جلوگیری 

از 

جابجایی 

ساکنان 

 بافت قدیم

توجه به 

نقش 

فرهنگی 

 شهر

بهسازی 

بناهای با 

 ارزش

جدا کردن 

مناطق 

فرسوده از 

بناهای 

 دیگر

برنامه ریزی 

 موضعی 

بهسازی و 

 نوسازی
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 )منبع: نگارنده( های فرسوده ایرانبیونیک در بافت: تأثیر استفاده از معماری  2جدول 

 عنوان طرح شهر

 سیاست و راهبردها اهداف و مالحظات

 شیوه اقدام
 کالبدی فرهنگی اجتماعی اقتصادی

حمل و 

 نقل

 پل طبیعت تهران

افزایش در 

آمد از 

طریق 

جذب 

 گردشگر

جابجایی 

جمعیت 

بین دو 

پارک 

طالقانی و 

 آب و آتش

حفظ 

های ارزش

فرهنگی و 

 بومی 

پاالیش 

عملکردی 

فضاهای 

 شهری

آرام 

سازی 

عبور و 

مرور/ 

احداث 

های راه

سریع 

 السیر

بهسازی و 

نوسازی از 

طریق معماری 

 بیونیک

 تهران
بازسازی بافت 

 تاریخی

تقویت بنیه 

اقتصادی 

ساکنین 

های بافت

قدیمی 

 شهر

حفظ 

ساکنان 

 موجود

حفظ نقش 

و هویت 

ارزشی و 

 فرهنگی

 انجام

مالحظات 

محتاطانه 

در مجموعه 

تاریخی و 

 ارزشی

آرام 

سازی 

عبور و 

مرور با 

کمترین 

تخریب 

بنای 

 تاریخی

نوسازی از 

طریق معماری 

 بیونیک

 

همچنین تهران،  وکه در کشورهای در حال توسعه خاورمیانه کرد توان این گونه بیان با توجه به جداول ارائه شده می

شهری  هایو سنتی دارای اهداف کالنی تحت عنوان حفاظت و احیای هویت در بافتهای تاریخی برای مرمت بافت

باشد، هر میهای هر شباشند که با در نظر گرفتن اهداف خرد که شامل مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بافتمی

جاد ارتباطی که بین ه و با ایباشد. با توجه به راهکارهای متناسب با آن اهداف نیز استخراج گردیدعملی و کارآمدتر می

ای دستیابی و توان از این معیارها در شهرهای دیگر ایران براین اهداف و راهکارهای موجود پیشنهاد شده است می

 جذب گردشگر و همچنین سرمایه استفاده نمود.

های استانبول، قرار دارد. ساخت یک ترین میدان، یکی از توریست پذیرترین و شلوغ(Oratory)در میدان 3باغ معلق

شود. به همین دلیل، روی و افزایش تراکم منطقه منجر میباغ زمینی در چنین مکان شلوغی به کاهش فضای پیاده

                                                           
3 - Sky Garden 
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ند. از صفحه بتنی موجود استفاده باقی بماتیم طراحی تصمیم به خلق یک باغ معلق گرفت تا سطح زمین همچنان قابل

 .کنندهای گل نقش یک سایبان را ایفا میدر سایت به عنوان پایه باغ استفاده شد. در روزهای آفتابی، گلدان

 

 (Tagezadeh,2018)ترکیه  -های معلق: باغ1شکل 

کند. باغ نیز فراهم میاین باغ با گیاهان متنوعش، فضای نشیمن و سایه الزم برای برگزاری فستیوال گل استانبول را 

بنشینند. باغ مجهز به  Bosphorus توانند زیر آن به تماشای تنگهکند که مردم میآویخته مانند یک سقف عمل می

تر آورده و از نزدیک تماشا کنید. باغ درست مانند ها را پاییندهد گلدانای است که به شما اجازه مییک سیستم قرقره

خانه در منطقه مسکونی در السالم کویت طراحی این  .کندعدد، بین آسمان و تنگه پرواز میهای متیک درخت با شاخه

مل خانه و نمایی خاص و ساخته شده است. پروژه با توجه به شرایط مد نظر کارفرمایان که حفظ حریم خصوصی کا

پیچیده از بتن  اوریگامی های اطراف بوده، توسط معماران طراحی شده است. نمای ساختمان، ساختارمیان همسایه

اند، حیاط مرکزی پیوستگی ساختمان را به خوبی که به صورت پیوسته بهم متصل شده گذاردمسلح به نمایش می

 .است فراهم کرده

اندازهای اطراف چندین بازشو ای اتاق ها، دید به خیابان و چشمدر نمای بیرونی ساختمان، به منظور تامین نور بر

 .است مختلف طراحی شده
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 (Internet) : خانه مسکونی الهام گرفته از طرح اوریگامی )کویت(2شکل

پذیری در طراحی تمام فضاها با توجه به انعطافایست که دسترسی به گونهی سیرکوالسیون داخلی ساختمان، بهطراح

شود در طراحی اجتناب می هانتی اسالمی، از ابعاد بزرگ راهروگونه که در معماری سهمان .گیردبه راحتی صورت می

 فضاهای و  فضای لندسکیپ موجود در حیاط مرکزی .این خانه نیز اصول اسالمی در آن به خوبی رعایت شده است

 کرد، اشاره توانمی خانه طراحی مورد در که منفی نکته. اندشده حل خوبی به ساختمان هایتوده کنار در منفی

 آرامش داشتن خانه در زیرا باشد،می مسکونی فضای طراحی با تضاد در که شکسته و تیز خطوط از اندازه بیش استفاده

های راست و سطوح صاف ها شامل زاویهبا توجه به اهمیت ساختارها، به لحاظ سنتی آن .یت اصلی استالو راحتی و

هایی هستیم ساخت ساختماندنبال هتوان در طبیعت مشاهده کرد. از آنجائی که ما بها را بندرت میهستند. این نشانه

ها را مشاهده کرده و از معماری سنتی جدا شویم. با استفاده از اشکال توانیم شکل آنکنند، میکه از طبیعت تقلید می

شناختی بسازیم. در ثر بیشتری به لحاظ ساختاری و بومهای مؤتوانیم ساختمانوار درون طبیعت، میای و سهمیدایره

ی گیاهان و حیوانات اطراف توانند چیزهای زیادی را دربارهها میسایل زندگی مصنوعی، انساندنیای پیچیدگی و و

های دیگر نیز مورد استفاده قرار توان آن رادر نظامخود بیاموزند. بیونیک نه تنها در معماری کاربردپذیر است بلکه می

از طریق تکامل تدریجی بهبود و تغییر داده است.  داد. طبیعت در چند میلیارد سال گذشته فرآیندها و اشکال خود را

های دیگر جانداران بایست برای بهبود زندگی و کاهش تأثیر خود بر طبیعت مادر، به پیشرفتما به عنوان یک انسان می

 بنگریم.
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 گیرینتیجه

ها باشد. تمام ساختمانمی طور مؤثر و کارآمدهای خالق برای دست یافتن به هدف پایداری ببیونیک در حقیقت وسیله

اند. روزانه، طور نامحدود برای هزاران سال برقرار ماندههها بتوان پایدار دانست چرا که آنو فرآیندهای طبیعت را می

که ما منابع طبیعی محدود خود را مورد گذارند. از آنجائیمنفی بر محیط تأثیر می ها و مخلوقات آنها بطورانسان

امور  بایست به دنبال فرآیندها و اشکالی باشیم که تأثیری محدود بر زمین داشته باشند.دهیم، میار میسوءاستفاده قر

توانیم گیرند. با نگاه به طبیعت میو عملکردهای طبیعت در اصل انرژی خود را از خورشید و مواد زائد بازیافتی می

 بیومیمیکری گیلد د. براساس گفتهو یا بدون انرژی هستنفرآیندهایی را گسترش دهیم که از انرژی کمی استفاده کرده 

شود، چه چیز مناسب تواند پیشنهاد کند که چه چیز عملی میمیلیارد سال تحقیق و توسعه، طبیعت می 8/3دنبال هب»

اهداف تری از های بیونیک الزمه شناخت عمیقطراحی معماری پایدار در طرحپرداختن به . «است و چه چیز دوام دارد

باشد. حل مشکالت محیطی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ما را به سوی یک معماری که الهام گرفته از پایداری می

کند. توسعه پایدار جنبشی است برای انجام کارها به صورت درست و هدایت می ،باشدطبیعت با رویکرد پایداری می

راهبرد توسعه است که تمام شود توسعه پایدار نوعی و حال مییت زندگی نسل های آینده مناسب که باعث ارتقای کیف

 .کندمدت مدیریت میانی را برای افزایش ثروت در بلندها و منابع طبیعی و انسدارایی

هایی که در ابتدا خوشایند د و به جای نماندند و هستند حرکتها که ارزشی فراتر از مدزدگی نداشتناز حرکت بسیاری

از دو  .های حرکت جدیدی را بنا نهندفتند ولی نهایتاً نتوانستند پایهدیدًا مورد حمله منتقدان قرار گرعامه نبودند و ش

ی ها معمارانی چون لین این امکان را یافتند که به طراحی معماری ابعاد جدیدیش بود که با افزایش قدرت رایانهدهه پ

کند ا ممکن میاست که نه تنها طراحی سه بعدی را از ابتدهای کامپیوتری جدیدی ابزار این معماران سیستم ،بدهند

ده را امکان سازی فرآیندهای زنپیچیده، فرم های غیرهندسی و شبیههای ریاضی ، محاسبه مدلبلکه به موازات آن

زیر »که دهد. این رایانه است نی است که به رایانه نقش خالق می. لین در این میان یکی از اولین معماراسازندپذیر می

ها مجموعه او با تجزیه یک اثر به زیرشوند. طراحی ه بر پایه معادالت تقریبی خلق میآثار جدیدی ک« نظر هنرمند

وردی اوست. این طرح کوششی است برای برخ« خانه جنین گونه»یکی از مشهورترین آثار این معمار  شود.شروع می

در ساخت. این خانه « گراییانعطاف»و « تولید انبوه»در کنار « ردتولید منف» ،«گراییتنوع»تازه با موضوعاتی چون 

ها مشخص شده ا به کمال تعریف و محدودۀ رشد آنترکیبی است از اعضای مختلف که قواعد هندسی همگی آن ه

، زیبایی و عملکرد در مفهوم کالسیک آن بسیار با ارزش است خانه جنین دهد که تناسبو این نکته نشان میاست 

های رایج را با محل بنا. سبک تر از آن خود. بلکه مهمهای اولیه استداده ونه در مسیر تکامل خود نه تنها متأثر ازگ

 طور که پیشتر هم گفته شدهمان . دهدبرداشت محلی از زیبایی وفق می و مصالح ساختمانی ،محلی، شرایط اقلیمی

با کمی . پردازندهای الهام گرفته از طبیعت میها و یا استفاده از طرحهای بیونیک، نوسازی مجموعه ساختمانیطرح

های بیونیک صورت گرفته در ایران و دیگر مناطق خاورمیانه دیده شد که در در این کنکاش و جستجو در معماری

ها و همچنین نوآوری و ایجاد انگیزه بودن طرحیکنواخت  و دوری از  مشکالت بنای بیونیکی برای حل هامناطق از طرح

 های مشتاق استفاده شده است.و شوق در کارمندان و همچنین توریست
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