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  چکیده
رفته است. در این ای بشمار میای آن همواره منبع الهام بسیاری از معماران برای خلق آثار بدیع  سازهنگاه به طبیعت و اصول سازه

واقع ضرورت  تواند بسیار مفید واقع شود. درپردازیم که در نوع نگاه به طراحی سازه در معماری میمقاله به معرفی برخی از این اصول می

اصل انتقال نیروها بر اساس طبیت  -1این پژوهش برای معماران؛ بازگشت به ایده های گذشته با دیدگاه های مدرن با رعایت این اصول ) 

اصل اقتصاد طرح(، طراحی اصیل بر گرفته از  -4رعایت اصل ایستایی سازه و ایمنی های آن  -3اصل استفاده از مصالح نوین  -2آن ها 

طبیعت سازه های خود را  توصیفی کتابخانه ای بهره گرفته شده است. -برای رسیدن به این هدف از روش تحلیلی عت را ارائه دهند.طبی

بگونه ای طراحی کرده که بتواند با صرف حداقل مصالح سازه ای به حداکثراستحکام برسد.چرا که در اکثر سازه های طبیعی معموالً 

این امکان را به سازه می دهد که در برابر بارهای وارد تغییر یا کل های محوری داده و در آن تنها تنش های  ساختاری الیه ای دارد که

کششی و فشاری بوجود آید. توجه به این اصل در طراحی سازه می تواند بسیار مفید باشدو باعث سبکی سازه خواهد شد،که این نوع سازه 

ه تر می شوند. این پژوهش با بررسی مزایای بهره گیری از طبیعت در خلق کالبد های معماری و ها روز به روز به سازه های طبیعت شبی

 شهرسازی، در نهایت معیارهایی را برای سازماندهی معماری پایدار عرضه می کند.

 

 اصول طبیعت، بهینه سازی، سازه های جدید،  معماری پایدار کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
های دیدگاه های معمارانه فراوانی در رابطه با طبیعت بوجود آمده؛ که یکی از مهمترین آنها نگرشدر چند دهه اخیر 

ای های سازهای و حتی سیستمی است که در این رابطه مطرح شده و در بعضی از موارد منجر به خلق آثار بدیع سازهاسازه

،باکمینستر 4، هاینز ایسلر3، سانتیاگو کاالتراوا2یلیکس کندال، ف1جدیدی در معماری شده است. آثار معمارانی چون فرای اتو

باشند که رد پای طبیعت و اصول ها و نوآوریهای بسیار ارزشمندی در زمینه طراحی سازه میو... همگی حاوی خالقیت 5فولر

اند معماری مورد توجه قرار گرفتهتوان در این آثار مشاهده نمود. در این میان بیشتر خود آثار ای حاکم بر آن را بخوبی میسازه

گرا و اصول حاکم بر آنها کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. و اگر چه ممکن است برای برخی از معماران پیشرو و سازه

ر نوع تواند داصولی بدیهی باشند. ولی برای بسیاری از معماران هنوز ناشناخته بوده و درک درست و عمیق آنها از این اصول می

ای ای باشد برای حرکت به سمت سیستم های سازهنگاهشان به سازه در طراحی معماری بسیار مفید واقع شده و حتی دریچه

 شود. که عبارتست :آینده. در طبیعت معموالً از سه روش مختلف برای مقابله با نیروهای مزاحم استفاده می

 سازه ای. مقابله با نیرو از طریق تحمل تنش در اجزاء   -1

 فرار از نیرو و جا خالی دادن در برابر آن. -2

 استفاده از نیروهای مزاحم بر علیه یکدیگر و یا بر علیه خودش. -3

بطور مثال در نوع عکس العمل های یک درخت در برابر باد می توان هر سه نوع مکانیزم فوق را مشاهده کرد. اکثر 

ی کنند در حالی که می توان ساختمان را بگونه ای طراحی کرد که از دو نوع طراحان سازه بیشتر به راه حل اول توجه م
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مکانیزم دیگر نیز استفاده کند. مثالًًً شکل آیرودینامیکی بنا می تواند مقدار قابل توجهی از نیروی باد را منحرف کند. و یا 

وان سازه انعطاف پذیری را بوجود آورد که باعث استفاده از پی های غلتکی و یا فنری و یا با باالبردن ضریب رفتار سازه می ت

عدم جذب مقدار قابل توجهی از نیروی زلزله می شود. اما در مواقعی که از روش اول نیز استفاده می شود. انتخاب نوع تنش ها 

ت سازه های از لحاظ بهینه بودن سازه بسیار مهم می باشد. که در این زمینه نیز در طبیعت اصول جالبی وجود دارد. طبیع

خود را بگونه ای طراحی کرده که بتواند با صرف حداقل مصالح سازه ای به حداکثراستحکام برسد. چرا که در اکثر سازه های 

طبیعی از تنش های کششی و یافشاری برای تحمل باررها استفاده می شود و در اکثر موارد تنش خمشی قابل توجهی در 

ساختاری الیه ای دارد که  وجود دارد آن سازه طبیعی معموال که احتمال پیدایش خمش اعضاء ایجاد نمی شود و در مواقعی

این امکان را به سازه می دهد که در برابر بارهای وارد تغییر یا کل های محوری داده و در آن تنها تنش های کششی و فشاری 

چرا که هر چقدر از سازه های خمشی مثل تیر  بوجود آید. توجه به این اصل در طراحی سازه می تواند بسیار مفید باشد.

وستون به سمت سازه های فشاری و یا کششی مثل سازه های چادری برویم. سازه سبک تر خواهد شد. نگاهی به تحوالت سازه 

در یک صدسال گذشته نشان می دهد که با پیشرفت علم وتکنولوژی تحول سازه های مدرن از سازه های خمشی به سمت 

کششی و فشاری بوده است واین نوع سازه ها روز به روز به سازه های طبیعت شبیه تر می شوند. بطور خالصه با  سازه های

 توجه به اصول سازه ای طبیعت در طراحی سازه باید به نکات زیر توجه کرد.

 برقرار می کند. قبل از طراحی اجزاء سازه ای به دنبال سازه ای باشیم که کمترین تماس را با نیروهای محیطی  -1

 تا جای ممکن طراحی سازه بگونه ای باشد که نیروهای مزاحم در نزدیک ترین فاصله همدیگر را خنثی کنند.  -2

طراحی اعضاء سازه ای بگونه ای باشد که بیشتر عملکرد فشاری و کششی داشته باشند و تا جای ممکن از بکار بردن اجزاء  -3

 خمشی اجتناب شود. 

ی که درطبیعت وجود دارد وانسان برای ساخت بناهای خود از آنها استفاده کرده است، می توان به موارد زیر از عوامل مهم

علم سیستم هایی که کار  -1: در واقع شامل سه بخش است( ،انرژی -4 آراستن  -3ساختار  -2 پوسته یا جلد -1 (اشاره کرد:

علم سیستم هایی که خصوصیاتی شبیه خصوصیات  -2و سیستم اصلی(آنها از سیستم های زنده گرفته شده است )در ساختار 

ند ا علم سیستم هایی که از نظر ظاهر به سیستم های زنده شبیه -3سیستم های زنده رادارند. )مکانیزم ها و عناصر عملکردی(

 [1]فرم -3زممکانی -2ساختار -1و در واقع هر محصول سه عنصر اصلی دارد:؛ )دریافت های حسی از نقطه نظر فرم(

به   mimesis و به معنی زندگی bioاز ،ابداع شد1191واژه بیومیمتیک  تقلید از طبیعت  توسط اتو اچ اشمیت در سال 

اگر چه بیومیمکری به عنوان روش .این واژه به طور عمده در علوم و مهندسی مورد استفاده قرار می گرفته است، معنی تقلید

مطرح شده است .ازاین واژه تحت عنوان  نوآوری الهام گرفته از طبیعت  نام می   (sustainability)کاری در جهت پایداری 

بیومیمکری ایده ای است که الگوها سیستم ها و فرآیند ها و عناصر طبیعت را مطالعه می کند و راه حل های سازگار با  برد .

ک ابزار طراحی مبتنی بر تقلید از استراتژی های ی Biomimicry .محیط زیست برای مشکالت بشر را پیشنهاد خواهد داد 

  7تقلید آگاهانه از نبوغ طبیعت است.و  مورد استفاده توسط موجودات زنده است

 پایداری -2

پایداری، به معنای تداوم در امری همچون فعالیت و ایجاد موازنه ی پویا میان عوامل موثر فراوان نظیر عوامل طبیعی، 

د نیاز نوع بشر می باشد. پایداری به عنوان وجه وصفی توسعه، وضعیتی است که در آن؛ مطلوب بودن و اجتماعی، اقتصادی مور

یعنی نگه داشتن( به  tenere، یعنی از پایین و sus) sustenereامکانات موجود در طول زمان کاهش پیدا نمی کند و از کلمه 

ام بلند مدت محیطی داللت می کند. استفاده هوشمندانه از این معنای زنده نگه داشتن گرفته شده است که بر، حمایت یا دو

منابع می تواند به توسعه پایدار و دوام زندگی انسان های آینده نیز بیانجامد. توجه به مفهوم پایداری طبیعت در معماری و 
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محیط  "یا  "طبیعت"شهرسازی می تواند زمینه مناسب برای رسیدن به این هدف را فراهم آورد. محیط زیست با عبارت 

، مفهومی است که همواره در طول تاریخ مورد توجه انسان ها قرار گرفته است. دهخدا پایداری را به معنای دوام و  "طبیعی

. پایداری یک روش طراحی است که به تقلیل مصرف منابع تجدیدناپذیر و بهینه سازی مصرف منابع [2]ماندگاری آورده است

و اظهار می دارد که آنچه را برای بقا نیاز داریم می توانیم از محیط زیست) طبیعت ( به دست  تجدید پذیر می پردازد

معماری  "یا با نام  "معماری اکولوژیکی ". کاربرد مفاهیم پایداری در معماری، مبحث تازه ای را به معماری یا[3]بیاوریم

و یا  "معماری زیست محیطی "وده و بر معماری سازگار با باز کرده است، که همگی این ها دارای مفهوم یکسانی ب "پایدار

هدف از پایداری، ایجاد یک  .[4]داللت دارند،که نهایتا معماری نوین بر همین مبنای پایداری است "محیط زیست سبز "حتی

ارکرد، شهر را به مکان سالم و سبز با منابع غنی است؛ یعنی اینکه نه تنها از لحاظ فرم و دسترسی، بلکه از لحاظ نقش و ک

. پایداری به سه عنصر اصلی پایداری؛ اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی [5]عنوان مکانی برای زندگی مد نظر داشته باشد

تقسیم می شود. پایداری زیست محیطی بر کاهش استفاده از منابع استفاده از منابع تجدید ناپذیر،جلوگیری از اتالف منابع، 

در ارتباط با معماری،  "پایداری محیطی "ل بازگشت به طبیعت و ...تاکید می کند.در راستای معماری پایدار استفاده از مواد قاب

و در نتیجه باید تمامی اصول معماری پایدار در یک روند کامل که منجر به ساخته شدن محیط  [9]اهمیت بسزایی داشته 

 [.7]زندگی سالم می شود، تجسم یابد

 ساختار های طبیعی -3

اشکالی که در طبیعت یافت می شوند به منظور حداکثر کارایی شکل می گیرند و مقدار نیرویی که ضروری می باشد را با 

استفاده از کمترین مقدار ماده انتقال می دهند. در واقع فرم و ساختار طبیعی، حاصل جریان پیوسته سازگاری با نیروهای 

نوع، پیچیدگی، ظرافت، غنا و زیبایی بر پایه ی اصل بقا و میل به ادامه ی حیات محیطی است. عالوه بر ساختار های طبیعی؛ ت

اورگانیزم ها شکل گرفته و به وجود آمده است. مصنوعات بشر نیز باید به نیازهای پیچیده و متنوع زیستی او پاسخ داده و آنها 

ی محوری) کششی و فشاری( مقاومت کنند و تعداد را بر آورده سازند. از رفی اکثر سازه های طبیعی باید در برابر نیروها

کمتری عالوه بر نیروهای وزن، لنگر خمشی دارند. برای تطابق و افزایش کارایی، اشکال طبیعی اعضای کششی را ترجیح  می 

تمرکز دهند، زیرا اعضای فشاری تمایل به کمانش دارند. استفاده از حداکثر تعداد اعضای کششی  فشار را در نواحی محلی م

می سازد که در شبکه تار عنکبوت دیده می شود، شبکه از تارهای کششی تشکیل شده است که عنکبوت و طعمه به عنوان 

میله های فشاری محلی عمل می کنند. زنبورها  مهندسین هنرمندی هستند که ماده ساختمانی بناهای خود را تولید می 

ی متر است. این ضخامت مدام توسط شاخک های زنبور کنترل می شود. میل 7/0کنند. ضخامت دیوار های سلول های کندو 

(   است که این نسبت در مقایسه با اشکال دیگر متقارن بیشتر است و L)  13.35/  نسبت محیط شش ضلعی به سطح آن 

شتر از نور خورشید و پایداری بیشتری را القا می کند. به عنوان نمونه ای دیگر برگ درختان زیتون برای استفاده بهتر و بی

انعکاس حرارت آن همواره سمت سبز خود را متوجه خورشید می سازند. در بعضی از انواع کاکتوس ها به منظور حفظ رطوبت 

بیشتر ، گیاه همواره لبه ی باریک خود را در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار داده و این جهت را حفظ می کند. برعکس 

ایش برگ درختان به صورت مارپیچی  است تا به این ترتیب نور بیشتری جذب شده و فرآیند فتوسنتز به در مناطق سردسیر آر

 [3]شکل بهتری صورت پذیرد.

 

 روش های مقابله با نیرو در طبیعت  -4
ید برای بهترین الهام گیری از طبیعت، استفاده از قواعد و قوانین آن است و چون این قواعد، در طبیعت عمومیت دارند،نبا

شود که برای حفظ یک ساختار بهره گیری از آن ها، از یک نمونه خاص الهام گرفت.اصوالً سازه و طراحی آن زمانی مطرح می

نیاز به مقابله با نیروهای محیطی وارد بر آن داشته باشیم. به عبارتی فلسفه وجودی سازه حفظ ساختار یک سیستم در مقابل 
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های مقابله باشد. بنابراین در ابتداء به دنبال شناخت نیروهای وارد بر سازه بوده و بعد به دنبال راهمی بارها و نیروهای وارد بر آن

برند و آن شناسند و بکار میاکثر معماران و طراحان سازه معموالً تنها یک روش مقابله با نیرو را می[ 1م.]گردیبا آن می

باشد. در حالیکه در طبیعت از سه روش مختلف برای مقابله با ای میجزاء سازهمقاومت در برابر نیرو از طریق تحمل تنش در ا

 شود. که عبارتست :نیرو استفاده می

 ها از لحاظ باشد البته نوع این تنشای میمقابله با نیرو از طریق تحمل تنش در اجزاء سازه ؛ شناخته شده ترین روش

 ر ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.بهینه بودن سازه بسیار حائز اهمیت است. که د

 نامیم که در سازه های طبیعی فرار از نیرو و جاخالی دادن در برابر آن. این روش را منطق نرمش یا انعطاف پذیری می

 شود.به وفور مشاهده می

  آیکیدویی استفاده از نیروهای مزاحم بر علیه یکدیگر و یا بر علیه خودشان. در این مقاله اسم این روش را منطق

ای طراحی شده است که صرف انرژی در آن به نوعی هنر رزمی ژاپنی است که فنون آن بگونه 9گذاریم. آیکیدومی

 [10]حداقل کاهش یابد و بتوان از نیروی شخص مهاجم بر علیه خودش استفاده کرد.

رخت در ابتداء نیروی باد را از طریق سازه د (1)تصویربطور مثال به عکس العمل یک درخت در برابر نیروی باد توجه کنید.

شود. با کند. )منطق نوع اول( ولی اگر نیروی باد بیشتر شود در برابر آن خم میهای خمشی در تنه خود تحمل میتحمل تنش

ع باشد )منطق نویابد که به نوعی جاخالی دادن در برابر مقداری از نیرو میخم شدن اواًل سطح تماس درخت با باد کاهش می

کند. و بطور هوشمند مکانیزم تحمل بار را های کششی و فشاری تبدیل میهای خمشی خود را به تنشدوم(. و ثانیًا تنش

کند. و در حالت سوم با خم شدن، مقداری از نیروی باد را بصورت انرژی پتانسیل در تنه خود ذخیره کرده که در تر میبهینه

 کند)منطق نوع سوم(. ات باد، بخشی از این نیرو را دوباره به خود باد منتقل میهای رفت و برگشتی در اثر نوسانحرکت

 
های تنش کنند و نیز با تبدیلتنه درختان در برابر فشار بیش از حد باد با خم شدن از مقدار قابل توجهی از نیروی باد فرار می :1تصویر

کنند.تر میبهینه خمشی به کششی و فشاری مکانیزم تحمل نیرو  در تنه خود را  

 

شود. های طبیعی میای برخوردار است  و باعث بقاء بسیار از سازهدر این میان روش نوع دوم در طبیعت از اهمیت ویژه

های نرم و نازک های خود را بر روی شاخهمثالً بسیاری از پرندگانی که معموالً النه های خود را می بافند. ترجیح می دهند النه

 (2)تصویرها از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار باشند احتمال شکستن آنها کمتر خواهد بود.د. چرا که هر چه شاخهایجاد کنن

 

 

 

 

 

 
 های سخت و محکم ترجیح می دهندا بر شاخهپذیر رهای نرم و انعطافسازی شاخهبسیاری از پرندگان برای النه :2تصویر

 

ای طراحی کرد توان ساختمان و سازه را بگونهه نوع روش فوق توجه کرد. مثالً میبایستی به هر سدر طراحی سازه نیز می

تواند مقدار قابل که بامنطق  نوع دوم کار بکند. و از مقدار قابل توجهی از نیرو فرار کند. بطور مثال شکل آیرودینامیکی بنا می
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شوند و نیاز به نوعی باعث فرار ساختمان از نیروی زلزله میهای غلطکی و یا فنری به توجی از بار باد را منحرف کند. و یا پی

های دیگری نیز مطرح شده برند. و یا امروزه برای مقابله با نیروی زلزله روشای خاص برای تحمل این نیرو از بین میاجزاء سازه

ریب رفتار سازه، ساختمان را در که در آن به جای صلب کردن سازه آن را نرم و انعطاف پذیر طراحی کرده و با باال بردن ض

باشد که بتوانند در برابر ای بنا میای با اجزای غیرسازهها هماهنگی اجزاء سازهکنند. مشکل اصلی این سازهبرابر زلزله مقاوم می

ی، بخصوص ها با هر سیستم ساختمانکرنش زیاد سازه انعطاف پذیر بوده و آسیبی به آنها نرسد. به همین دلیل این قبیل سازه

ها روز به روز دهد که این سیستمهای جدید ساختمانی نشان میباشد. اما سیر تکاملی سیستمهای قدیمی سازگار نمیسیستم

 های انعطاف پذیر نیز آغاز شده است. شوند. بدین ترتیب حرکت به سمت سازهانعطاف پذیرتر می

با صرف مصالح کمتر مقاومت بهتری خواهیم داشت. مثالً یک  در بسیاری از موارد هر چقدر سازه انعطاف پذیرتر باشد

گذارند در برابر مقداری از نیروی تکنیک خاص در طراحی تونل مطرح است که در آن با انعطاف پذیر طراحی کردن سازه می

توان مقاومت تر میای نازکیابد و با جدارهخاک کرنش کند و با این مقدار کرنش مقدار نیروی خاک وارد بر سازه کاهش می

 [11]الزم را ایجاد کرد.

توان سازه را بگونه ای طراحی کرد که با منطق سوم کار بکند و در آن از نیروهای مزاحم بر علیه یکدیگر همچنین می 

 ایاستفاده کرد. بطور مثال سازه شبستان یک مسجد را با سازه یک کلیسای گوتیک مقایسه کنید. در شبستان از عنصر سازه

شود. در های دیگر خنثی میخاصی برای تحمل نیرو جانبی طاق استفاده نشده است و این نیرو توسط نیروهای جانبی طاق

های ها از پشت بندها و برجکاند که در پشت طاقحالی که در کلیسای گوتیک به دلیل عدم استفاده از این منطق مجبور شده

 ( 4و 3ای عملکرد دیگری ندارند.)تصویر ز نقش سازهاضافی استفاده کنند که معموالً به غیر ا

بایستی به هر سه نوع روش فوق توجه کرد. اما در مواقعی هم که از روش نوع اول یعنی تحمل بنابراین در طراحی سازه می

ر مؤثر باشد. که در تواند بسیاتر کردن سازه میهای اعضاء در بهینهکنیم، توجه به نوع تنشای استفاده میتنش در اجزای سازه

 کنیم. این زمینه نیز در طبیعت اصول جالبی وجود دارد که به آن اشاره می

 

 

 

 

 
 شبستان مسجد امام اصفهان.خنثی شدن نیروی رانش طاق توسط نیروی رانش طاقهای مجاور.  :3تصویر

 

 
 

 رانش طاقها. مقطع یک کلیسای گوتیک.نیاز به پشت بند و برج برای خنثی کردن نیروی: 4تصویر

 اصول بهینه سازی سازه در طبیعت -5
ای به حداکثر استحکام برسد. چرا ای طراحی کرده که بتواند با صرف حداقل مصالح سازهطبیعت سازه های خود را بگونه

خمشی  شود و در اکثر موارد تنشهای کششی و یا فشاری برای تحمل بارها استفاده میهای طبیعی از تنشکه در اکثر سازه
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شود.برای فهم بهتر این مطلب به یک تیر در حالت های مختلف بارگذاری توجه کنید. ای ایجاد نمیقابل توجهی در اعضاء سازه

گرددکه عملکرد خمشی داشته باشد. اگر به نمودار توزیع خمش در طول تیر توجه ای بارگذاری میدر حالت اول تیر به گونه

باشد و تنها دو نقطه باالیی و پایینی واقع در مرکز به ار خمش فقط در مرکز تیر ماکزیمم میکنید که مقدکنید مشاهده می

توان از بقیه مصالح بکار رفته در تیر حداکثر استفاده را کرد. حالت دوم زمانی است که رسند و هیچگاه نمیتنش مجاز خود می

توانند از باشد و بقیه مصالح بکار رفته در آن نمیکزیمم میتنش برشی داریم در این حالت نیز تنها در دو سر تیر برش ما

کنیم که در آن تنش پیچشی ای بارگذاری میحداکثر توان خود برای تحمل بار استفاده کنند. در حالت بعدی تیر را به گونه

به سمت تار خنثی و  تواند به تنش ماکزیمم خود نزدیک شود. ولی هر چهایجاد شود. در این حالت کل سطح خارجی تیر می

توان شود. بنابراین باز هم از کل مصالح بکار رفته در داخل تیر نمیمرکز تیر حرکت کنیم مقدار این تنش به صفر نزدیک می

حداکثر استفاده را نمود. حالت بهتر زمانی است که از تیر بصورت فشاری استفاده شود و در این حالت است که نیرو در کل 

توانند به تنش ماکزیمم خود برسند. ولی گردد و همه مواد بکار رفته در آن میه در تیر بطور یکنواخت توزیع میمصالح بکار رفت

توان آن را به عنوان بهترین حالت محسوب به علت اینکه در این حالت احتمال کمانش جانبی در اعضاء الغر وجود دارد، نمی

کنیم. تنها در این حالت است که از همه مصالح بصورت کششی استفاده میکرد. بهترین حالت زمانی است که ما از مصالح 

تر شدن سازه از لحاظ بنابراین برای بهینه (5)تصویرکنیم و احتمال کمانش جانبی نیز وجود ندارد. حداکثر استفاده را می

اعضاء فشاری      -2ء کششی     اعضا -1 رتیب اولویت بندی زیر طراحی شوند: مصرف مصالح بهتر است اعضاء سازه ای به ت

 اعضاء خمشی  -5اعضاء برشی       -4اعضاء پیچشی      -3

 

 
 

کنید تنها در حالت کشش و فشار این امکان فراهم های مختلف اعمال تنش در یک تیر.همانطوریکه مالحظه میحالت: 5تصاویر

 شود که کل مصالح بکار رفته در تیر به تنش مجاز خود برسند. می
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های شود. و در مواقعی هم که احتمال بوجود آمدن تنشهای خمشی استفاده نمیدر طبیعت تقریبا هیچگاه از سازه

ها تحت تاثیر بارهای شود تا فرمای باعث میماهیت الیه» ای دارد.خمشی وجود دارد، آن سازه طبیعی حتماً ساختاری الیه

 [12]« های کششی و فشاری بوجود آید.ا تنها تنشههای محوری داده و در آنوارده تغییر  شکل

بنابراین در طبیعت از سازه های خمشی استفاده نشده است. چرا که خمش یعنی بیهودگی در مصرف مصالح و در  

های های کششی در سازهای خلق نشده است. باید به این نکته نیز توجه کرد که تنها زمانی از تنشطبیعت هیچ چیز بیهوده

شود که مصالح مورد نظر توان تحمل کششی باالیی داشته باشد و در مواقعی که تنش مجاز فشاری مصالح ی استفاده میطبیع

مثاًل در تخم مرغ  (7و9)تصویرکند.شود. و شکل سازه نیز متناسب با آن تغییر میهای فشاری استفاده میبیشتر است از تنش

ای است که بصورت فشاری عمل کند. )بهترین فرم برای دارد، فرم سازه بگونهبه دلیل اینکه پوسته آهکی آن خاصیت فشاری 

ها که پوسته آنها خاصیت کششی های دریایی و ماهیباشد(. ولی تخم برخی از الک پشتتوزیع یکنواخت فشار فرم سهمی می

 دارد؛ به فرم کره تغییر پیدا کرده که عملکردی کششی دارد. 

 

 
 های کششی در طبیعت.از سازه هایینمونه :9تصاویر

 

 
 های فشاری در طبیعت.هایی از سازهنمونه :7تصاویر

 

های تیر و ترین نوع سازه سیستمفهم این اصول طبیعت در طراحی یک سازه بهینه بسیار مهم است. مثالً امروزه متداول

ها در این سازه» ی دارد. یعنی بدترین روش بکار بردن مصالح. به همین خاطر باشد که در اکثرا موارد عملکردی خمشستون می

های بتنی که اکثرا  این در حالی است که در برخی از پوسته[ 13]«باشد.می 20/1تا  10/1نسبت دهانه به ارتفاع سقف بین 

 [12]« ند کاهش ده 300/1این امکان بوجود آمده که این نسبت را تا » عملکردی فشاری دارند.

های تواند در کاهش مصرف مصالح مؤثر باشد. اگر چه سازهکنید که توجه به این اصل تا چه حد میبنابراین مشاهده می 

های  سنگی و آجری بودند. ولی از دوره ها و قوسهایی کششی مثل چادر و یا فشاری مثل انواع طاقاولیه بشری معموال سازه

ای، حرکت به سمت های جدید محاسباتی و سازهختمانی جدید مثل آهن و بتن و سیستممدرنیسم با پیدایش مصالح سا

های صاف باعث شد های خمشی مثل تیر و ستون آغاز شد.همچنین نیاز به ساخت و ساز در طبقات و داشتن سقفسازه

هایی سنگین و اغلب با دوره مدرن ، سازه هایدلیل اکثر سازه ها روز به روز افزایش یابد. به همینگرایش به سمت این نوع سازه
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اما اگر نگاهی به روند تکامل سازه در یکصد سال گذشته بیاندازیم مالحظه (3)تصویرشوند. عملکردی خمشی محسوب می

های کششی و فشاری بوده های خمشی به سمت سازهای از سازههای سازهکنیم که حرکت تدریجی سیستممی

ای آغاز شده و های چادری و پوستهه با پیشرفت علم سازه و تکنولوژی ساخت حرکت به سمت سازهامروز (10و1)تصویراست.

ای و فرمی نیز روز به روز شناختی، منطق سازهباشند. و از لحاظ زیباییها روز به روز در حال گسترش و پیشرفت میاین سازه

 شوند.تر میهای طبیعت نزدیکبه سازه

  

 

 

 
 

 

ای از معماری ( با عملکردی خمشی. بدترین نوع سازه از لحاظ مصرف مصالح و نمونه1153-90ه شهر برزیلیا، اثر اسکار نیمایر)موز: 3تصویر

 دوره مدرن. 

 
 

 

 

 

 
 های کششی با صرف حداقل مصالح.ای از سازهپوشش چادری نمایشگاه در شهر کولن اثر فرای اتو.نمونه: 1تصویر

 

 

 

 

 

 
 های فشاری با صرف حداقل مصالح.ای از سازهگل و گیاه در شهر مانهایم آلمان. اثر فرای اتو. نمونه نمایشگاه :10تصویر

 

 نمونه هایی از معماری برگرفته از طبیعت در عصر جدید -9
 برج بیونیک -9-1

حکام سبکی و استشهر عمودی بر اساس مدلهای طبیعی طراحی شده است: .  لند، سبک و انعطاف پذیرویژگی ها: ب

رشد بر اساس مدل طبیعی ساختار یک درخت و ریشه های پراکنده ،انعطاف پذیری  ساختار سبزیجات ، استخوان های پرندگان

 (11)تصویر.آن
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 (.ArchDaily.com wwwدر طراحی برج بیونیک)ماخذ:  : ساختار و مدل طبیعی گیاهان11تصویر

 

  !آیا ما اجازه داریم تمام  کره زمین را آسفالت کنیم؟، طبیعتبازگرداندن زمین به 

مجموعه شهری  2برج بیونیک اولین مدل موجود از سازه های شهری بیو اکولوژیکال است . شهر عمودی بیونیک برای 

رشی عمودی و بیواکولوژیکی در نظر گرفته شده است که یکی از آنها درون دیگری قرار دارد. مجموعه شهری اول رشد و گست

متر  30همسایگی عمودی که ارتفاع هریک به طور متوسط  12مورد اول یعنی برج بیونیک، برای  (12)تصویردیگری افقی دارد.

گروه از ساختمان ها می شود: داخلی و خارجی. هر دو نوع این ساختمان ها  2است در نظر گرفته شده است. هر طبقه شامل 

متر است که بناهایی با  1000مورد دوم یا پایه جزیره محدوده ای به قطر  قرار گرفته اند. گرد یک باغ عمودی بسیار وسیع

 12دسترسی عمودی از طریق  ارتفاع های متفاوت ، باغهای وسیع ، دریاچه ها و فضا های ارتباطی در آن پراکنده شده اند.

انتقال  ساکنان ، آب ، انواع مختلف سیاالت موجود و  خیابان عمودی)ستون های توخالی ( ملهم از ساختار آوندی گیاهان برای

 .انرژی الزم برای کل محدوده است.خیابان های عمودی ساختار اصلی سازه را تشکیل  می دهند

 

 
 (.ArchDaily.com www)ماخذ: بررسی فونداسیون برج بیونیک با برج های معروف جهان :12تصویر

.  

 
 (.ArchDaily.com wwwخذ: )ماساختار آوندی گیاهان :13تصویر

 

( Container of Contariner system ) سیستم ظرف هایی از آوند   
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ستون برقرار کننده ی  12حجم کلی اوندی شکل برج بیونیک به وضوح ایده گرفتن ان را از طبیعت نشان می دهد .عملکرد 

ون ها ی خیابانی سوراخی است با غشای نازک ارتباط عمودی این برج توسط سیستم اوندی تعریف شده است . ساختار این ست

  (13)تصویر و اطرافش با بتن پوشانده شده و در نهایت شکل کپسولی دارد.

 فونداسیون شناور و سیستم ضد زلزله ای: یک سیستم متخلخل و مقاوم

اده تر بیان کنیم این سیستم های پیچیده خاصیت منحصر به فرد ریشه های  درختان بزرگ است. اگر بخواهیم به زبان س

باید گفت که درختان در مرکز یک ساختار بی نظم که از میلیون ها ریشه  شکل گرفته است، غوطه ور هستند. این ریشه های 

 (14)تصویرپراکنده آنها را قادر می کند که جابجایی های خرد ناشی از باد را به خاک منتقل کنند.

  

 
 (.ArchDaily.com www)ماخذ: زلزله ای برج بیونیک فونداسیون شناور و سیستم ضد: 14تصویر

 

اولین و مهمترین نکته ای در ساخت بنایی مرتفع باید به آن توجه شود ، مقاومت آن در برابر باد و زلزله است.این مسئله 

ین سازه بی در برج بیونیک با ساخت پی های ملهم از ریشه درختان تنومند حل شده است.ریشه های شناور در خاک درخت ، ا

نظم را قادر می کند تا نیروی باد را به صورت متالشی و خرد شده به زمین منتقل کند و در برابر نیروهای حرکتی حاصل از 

پیوز و سرورا با علم به این نکته و همچنین آگاهی از این که پی های افقی برای مقاوم سازی  زلزله مقاومت الزم را داشته باشد.

متر مناسب نیستند ، طرح خود را بر روی فونداسیونی ریشه مانند مستقر کردند. همچنین قسمت  500از سازه ای بلند تر 

فوقانی این بنا قابلیت نوسان ، توانایی ایستادگی در مقابل باد ها و طوفان های سنگین را دارد، البته این نوسان به قدری آرام 

از مشکالت دائمی برج های بلند،آتش سوزی هایی است که خانه و  یکی.انجام می گیرد که برای ساکنین آن محسوس نیست

نفر داخل تله ای آتشین در حال  100000محل آسایش ساکنین را به جهنمی تبدیل می کند؛ حتی تصور این فاجعه که 

تحد المرکز خفگی هستند ، غیر قابل تحمل است . سرورا و پیوز پاسخ این مشکل را نیز در طبیعت یافته اند. حلقه های م

داخل درخت ها که آوند ها در درون آن جای دارند . مانند الیه های هوا باعث خفگی آتش و مانع گسترش آن می شوند. برج 

بیونیک نیز از همسایگی عمودی تشکیل شده است که مانند این حلقه های متحد المرکز عمل می کنند و در حقیقت مانند 

پوسته خارجی برج که   آنها نمی شود و خروج از بنا را برای ساکنین میسر می کند. تشک های هوایی هستند که آتش وارد

الهام گرفته از  کیفیت تعرق و مقاومت  در ساختار آشیانه پرندگان  است امکان  عبور کنترل شده ی هوای طبیعی و نور را به 

مجموعه می افزاید .سازه فراکتال خارجی هم به مجموعه داخلی فراهم می سازدو کارآمدی را به انعطاف پذیری و ثبات کلی 

 کاهش فشار باد کمک می کند .درخت سرو به این علت که هوا از میان آن عبور می کند می تواند مقاوم و باریک باشد .

  ( tree of life  )      درخت زندگیبرج  -9-2

وان یک مصرف کننده نمی نگرد بلکه به همزیستی ایده درخت زندگی ،ایده ی بنیادینی که در آن به زندگی انسان  به عن

این نوع برج ها اکوسیستم های کامال ،با طبیعت  می اندیشد.محل این نوع برج در محدوده معدن های روباز قرار گرفته 

 کنند و محصوالتی ساکنین در این برج زندگی و کار می کند. مستقلی هستندکه ساختارش با فرم زندگی گیاهی  مشابهت می

که از نظر محیط زیستی مخرب نیستند برای مصرف خود و صدور تولید می کنند .همچنین نیاز های خود به انرژی الکتریکی و 

 (19و15.)تصویروستدار محیط زیست تضمین می کنندآب را به شکلی د
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 (.ArchDaily.com www )ماخذ:ساختار برج درخت زندگی با رویکرد پایداری :15تصویر

 

 
 (.ArchDaily.com wwwبهره گیری از اصول طبیعت در برج درخت)ماخذ:  :19تصویر

  

  phyllotaxic)  (برج آرایش برگها -9-3

تقریبا  در گیاه شناسی به نحوه آرایش برگ ها در اطراف ساقه گیاه اطالق می شود .phyllotaxis  یا    phyllotaxyواژه 

ی مسکونی که تا کنون ساخته شده اند یک نقطه ضعف بزرگ مشترک داشته اند. ساکنان این برج ها قادرنیستند تمام برج ها

به آسمان باز باال دسترسی داشته، زیرا آپارتمان آنها حیاط ندارد. این مشخصه های مشترک ساختمان های مسکونی بلند 

کودکان داشته است . در این برج هر واحد حیاطی مخصوص به  بسیاری  پیامدهای روانی منفی بر مردم و به خصوص بر روی

در این حالت نسبت سطح به حجم برج به حداکثر می رسد که به معنی امکان استفاده بیشتر  از  خود و باز به آسمان دارد.

سترسی مستقیم به انرژی طبیعی است .این نحوه آرایش واحد ها سایه اندازی واحد ها بر یکدیگر را کاهش میدهد و امکان د

  (13و17)تصویر.نور خورشید و هوای آزاد را فراهم می سازد
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 (.ArchDaily.com www)ماخذ: نحوه آرایش برگ ها در اطراف ساقه گیاه :17تصویر

 
 (.ArchDaily.com wwwبرج آرایش برگ ها)ماخذ:  :13تصویر

 

 طبیعت در ایرانمعماری بر گرفته از اصول  -7
در ایران نیز بناها و سازه هایی طبق اصول طبیعت وجود دارد که عبارتند از: طاق کسری ، تخت جمشید، کاخ دروازه، 

تا قبل از انقالب صنعتی معماری و مهندسی به صورت اجرایی، تفکیک ناپذیر بودند و در عمل  [14]پاسارگاد،آرامگاه کوروش

ناهایی که در طول تاریخ در تمدن های مختلف ساخته شدند به سختی ممکن بود و به صورت تفکیک معماری و مهندسی در ب

فرهنگی و زیبایی شناسی در تزیین آن  -طبیعی، فرم ها را مهندسی سازه و عوامل اقلیمی تعیین کرده و فلسفه و عقاید مذهبی

اوج مهندسی سازه و تطبیق رفتار مصالح که مبتکر به عنوان معماری تلقی می گردید. از این رو در بنایی مانند طاق کسری 

تقلید از طبیعت مزایای بسیاری دارد. فرض کنیم هر جاندار بنابراین  [15]فرم می باشد، خالق یک اثر معماری بی نظیر است.

ی نداشته در این فاصله زمانی طبیعت هر چه را که با هدف ویژه اش سازگار  کنونی محصول چندین میلیون سال تکامل است،

از بین برده است و این امیدواری را به وجود آورده که بشر بتواند با مطالعه فرآیند تکامل، مکانیسم های جدید فناوری را از 

طبیعت با تیر و ستون ساخته نشده، بلکه با قوانین رشد بر پا شده است. منطق ساخت  روی موجودات زنده نسخه برداری کند.

 در انرژی؛ قابلیت سازگار شدن و انعطاف پذیر بودن می شود.طبیعت باعث صرفه جویی 

 

 نتیجه گیری  -3
در این پژوهش سعی گردید تاثیر طبیعت در پیوند با مهندسی سازه و با مفاهیمی نظیر زیبایی، کارایی، حرکت، به اجمال 

طور کلی با توجه به اصول سازه ای بکار ب بررسی شود و نگاهی گذرا به مصادیق هنر و مهندسی با الهام از طبیعت صورت پذیرد،

  ر توجه کرد:رفته در طبیعت در طراحی سازه باید به نکات زی

 کند. ای باشیم که کمترین تماس را با نیروهای محیطی برقرار میای به دنبال سازهقبل  از طراحی اجزاء سازه -1

ترین فاصله همدیگر را خنثی کنند تا برای ر نزدیکای باشد که نیروهای مزاحم دتا جای ممکن طراحی سازه بگونه -2

 ای خاصی نباشد. تحمل آنها نیاز به عضو سازه

عملکردی فشاری و یا کششی داشته باشند و تا  ای باشد که متناسب با نوع مصالح بیشترای بگونهطراحی اعضاء سازه -3

 جای ممکن از بکار بردن اعضاء خمشی اجتناب شود. 

جمع بندی کلی، در عصر جدید باید طراحی ها به اصالت آن برگشته و نباید معماران صرفا به نماسازان و   به عنوان یک

مهندسانی با طراحی کالبدی بدون درک از طبیعت و رفتارهای طبیعی مبدل شوند تا بتوان به حداکثر بهره وری رسید و از 
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ینه طرح در تعامل ، معماری، سازه ، برق، تاسیسات و صرفه فراموش شدن اصول طبیعت و معماری پایدارکه همان نقطه به

 جویی در مصرف انرژی می باشد، جلوگیری گردد.
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