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 چکیده

 انهنوآورست رویکردی ارا که معماری بیونیک  وبا الهام از طبیعت است بودهکشف طبیعت در قلمروهای ناشناخته  همواره در صدد انسان

طبیعت و  یسازوکارها ،الگو از انواع راهبردها برداشت در این رویکرد. ابداع کرده است در طراحی معماریئل فنی حل مسا در جهت و

. ا هموار سازدتا دغدغه رسیدن به یک معماری کامل ر ،شودمی معماری بکار گرفته موجودات زنده برای ابداع و خالقیت و حل مسائل

 هاساختمانرم و صورت طراحی ف منظوربهبرداشت از الگوهای طبیعی  صورتبهمروز گاه الهامات بشر از طبیعت از قرون گذشته تا به ا

با توجه  .است شدهستفادهاو ساختارهای بناها  هاسازهطراحی  منظوربهزیستی گیاهان و جانوران  ،رفتاری ،بوده وگاه از الگوهای حرکتی

 ما دستیابی به اصولی جهت طراحی آکواریوم و مرکزی جهت مطالعه آبزیان است، هدفبه اینکه در این مطالعه 

هنگ با طبیعت به معماری هما یابیدستبرای  شیوه ایبررسی  به بحث حاضر در می توان از این رویکرد در طرح فضا استفاده نمود.

ی سعه معمارخلق، و گامی در جهت تو را های عمومی معماری زیبا با توجه به عملکرد آکواریومبوسیله آن تا بتوان  پرداخته می شود

 دانش بنیان برداشت.
 

 دانش بنیان ،معماریکلمات کلیدی: آکواریوم، بیونیک، فرم، عملکرد
 

 مقدمه .1

کان مآکواریوم عمومی با امکانات مصنوعی از نگاه عموم به عنوان 
مانند  هاییمکاندر مراکز تفریحی  تفریحی شناخته شده است.

ل عنوان مثا به ،توجه بازدیدکنندگان را جلب کند تواندمیآکواریوم 

مق دارد مخزن کم عمانند آکواریوم مونتری یک  هاآکواریومبرخی از 
 ر ازمملو از انواع ماهی که احساس خوبی به کسانی که در حال عبو

بزرگ  هایآکواریوماخیر  هایسالدر ، کنار مخزن هستند میدهد
کنان دارای مرکز تحقیقاتی است که با کمک کار ،وحشباغمانند 

 .ددر نظر گرفته شو هاماهیمطالعه رفتار   شناسیزیست

از مخازن بتنی کوچک مستطیلی به  هاآکواریومشکل مخازن این 
است، همچنین در  شدهتبدیل تربزرگمخازنی با اشکال نامنظم 

 هاآندر ساخت  شدهاستفاده، مواد هاآکواریومفرآیند پیشرفت طراحی 

استفاده ابتدا از بتن و شیشه برای طراحی  نیز تغییر کرده است. در
اومتی مشکالت زیادی را ایجاد ظاهری و هم مق ازلحاظکه هم  شدمی
استفاده  هاآکواریومشیشه از اکرلیک در  جایبه. امروزه کردمی

موختن از نگاه کردن به طبیعت و آ معتقد است که کاالتراوا. شودمی
  .]۱[است آورشگفتساده رفتاری، امری  هاینمونهآن و ساخت 

نظم، زندگی و کمال  ،فراسوی ساختارهای ناب طبیعت در
 جذب و به کارگیری این خصوصیات و نهفته شده است. مهارت در
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 شی است کهانسانی سرآغاز ظهور گرای هایآموختهانتقال آن به درون 

 وزه رهاورد اینمشاهده نمود. امر توانمیآن را از گذشته  هایریشه
ط بقا عت شرایطبی در . گرددمیدر قالب علم بیونیک بیان  هاآموخته
با صرف کمترین مقادیر  هابرداریبهرهشده است که بیشترین  موجب

 .]4[ انرژی به دست آید
فت معماری که در طبیعت یا هایفرمبرای توسعه و پرورش 

را در اغلب  هاآن توانمی، قوانین اساسی وجود دارد که شوندمی
از ه ای ، آکواریوم نیز نمونکاربردبدیع و نوین به  هایساختمان

ی نتیجه این کار طرح طبیعت است که رویکرد بیونیکی آن مفید و
سی با ، نیازهای عملکردی و زیباشناایسازهعالی است که کارایی 

و به  شوندمیآموخته  که از طبیعت هاییدرس. اندشدهترکیبیکدیگر 

 .]3[ تقلید محض از آن فقطنه، روندمیطور مناسب به کار 
 
 
 

 
 

 
 

 آکواریوم مونتری: 1 شکل        

 تاریخچه دانش بیونیکبررسی  .2

که یک سرهنگ بیونیک اولین بار توسط جک استیل دنیای 

او ابداع  استفاده شد. بود بازنشسته نیروی هوایی ایاالت متحده آمریکا

 واقع شود رمؤثکه در زندگی بشر  هاییویژگیکننده دنیای بیونیک با 

ده زیست شناسی و تکنیک کشف ش یواژهاست. بیونیک از تشکل دو 

ر راستای دزیست محیطی  هایحلراهاست به این معنی که اعمال 

 [6]. مهندسی را در پی دارد مسائل

 صدهفتبیونیک هنگامی اشتهار پیدا کرد که حدود 

 مایشه، ریاضیدان و روان شناس در ، فیزیکدان،مهندسشناسزیست

 اوهایو در شهر دیتون ایالت ۱960 نیروی هوایی که در اواخر تابستان

ی. آمریکا تشکیل شد، شرکت کردند و در این کنگره بود که جک. ا

 اژهار وبوایی آمریکا برای اولین استیل، افسر هنگ هوانوردی نیروی ه

ریف بسیار واضحی از تع ایمقالهبا ارائه بیونیک را بکار برد. وی 

با سه اصل اساسی طبیعت  هاآن کامالا توان بیونیک ارائه کرد، که می 

 دید. ازنظر وی راستاهم« و تحول مندیقانونالگوپذیری، » یعنی

موجودات  هاآناست که اساس تشکیل  هاییسیستمبیونیک علم 

و به  رادارندزنده  ایهدستگاهزنده هستند، قانونمندی و خصوصیات 

 .]۲[موجودات زنده شبیه هستند 

 معماری بیونیک .3

م از همان ابتدا انسان از طبیعت و محیط زیست اطراف خود الها

تا  دپرورانمیوناردو داوینچی این فکر را در سر لئبرای مثال  ،میگرفته

ند و دست به ساخت یک ماشین پرواز بز هاخفاشبا الهام از بدن 

بود و  یزیردریایمنبع الهام خوبی برای ساخت  هادلفینسرعت باالی 

 حتی کانسپت تار عنکبوت ها در نمایشگاه اکسپو مونترال توسط

 قرار گرفت. مورداستفادهمعمار آلمانی فری اوتو 

 از معماری بیونیک هایینمونه:2شکل

 

 

 

 
 اولیه پرواز ماشین هایطراحی

 

 

 

 
 الهام از حرکات سریع دلفین
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 وطبیعت هرآنچه که با آن سازگار نیست را از بین می برد 

 ـ از به مطالعات روند تکامل انسان و نمونه جدیدی کندمیکمک 

یک . معماری بیونشودمیباعث چرخش صنعت  میکرواورگانیسم که

ان را تشویق بیونیک معمار درنتیجه ،کندمیسنتی را نقض  هایبرگه

ریاضی  یکالی که از علومژبیولو هایساختمانبه ساخت  کندمی

 .کندمیتبعیت 

دام به کارگیری ان» یا « زیستارشناختی» بیونیک، به معنای 

است. بیونیک در واقع دانشی است که با « های ساختگی طبیعت 

 هایراهز را ا ، مسائل فنی« تکنولوژی » و « بیولوژی » تلفیق دو علم 

که  هاییماشین. این علم در ابتدا فقط به بررسی کندمیزیستی حل 

 پرداختمیبودند  شدهساختهزنده طراحی و   هایسیستم اساس بر

ش سیستم هنر به کارگیری دان» بیونیک از هر جهت  اکنونهماما 

است. دانش بیونیک، فقط به یک « های زنده در حل مسائل فنی 

ای مختلف ه درزمینه تواندمیو  شودنمیعلمی محدود رشته خاص 

 علمی منبع الهام قرار گیرد.

ر معماری بیونیک به عنوان زیر شاخه ای از علم بیونیک،هن

 تلفیق بیولوژی و تکنولوژی در ساختمان است. با این رویکرد،

ه در دو رشت زمانهممعماری بیونیک امکان طراحی و نوآوری 

 یکی ازان، . روح بخشیدن به ساختمآوردمیراهم معماری و سازه را ف

درت قتمایالت معماری بیونیک است. طراحان این رشته، با توجه به 

ی سازه برای تنفس )زنده نمایی(، به کمک خطوط مستقیم یا منحن

 ت میخاص و با القاء آهسته تمامیت سازه به کل ساختمان به آن دس

ختمان نیک آن است که ساعامل برای معماری بیو ترینمهمیابد. 

 .]5[خود را القاء کند  بودنزندهبتواند 

 

 
 
 

 
 

 جدول تئوری بیونیک :3شکل

برخی از محققان بیونیک را به عنوان سه شاخه مهم از این علم 

عوامل مهمی در طبیعت و وسایلی که انان از  درواقع ،کنندمیتقسیم 

 ،پوستهوجود دارد مانند  کندمیهوشمندانه استفاده  صورتبه هاآن

 وراسیون و انرژی.دک ،ساختار

ایجاد کرده است مانند  ایرشتهمیان هایرشتهبیونیک برخی 
مورفولوژی )مطالعات علمی ساختار و شکل حیوانات و گیاهان یا 

بیومورفیک )بیومورفیزم ایجاد آثار هنری است بر  ،کلمات و عبارات(

اگر ، اساس الگوها و اشکال موجود در طبیعت و موجودات زنده
 یشتر توضیح بدیم، بیومورفیزم تالش میکند تا اشکالبخواهیم ب

بیو دیزاین  ،(ت را تحمیل کند به وسایل کاربردیموجود در طبیع

که اغلب  ،وژیکی استبیول هایسیستم)بیودیزاین ترکیب طراحی با 
و  ،(شودمیاستفاده  محیطیزیستبرای بدست آوردن عملکرد بهتر 

مواد آلی )عدم استفاده از مواد شیمیایی مصنوعی در رشد گیاهان و 
 سایر محصوالت( حیوانات برای غذا و

 بیونیک سه مولفه دارد: ،عالوه بر این
است)ساختار  شدهبرگرفته هاارگانیزمکه از میکرو  هاسیستمدانش  -۱

 اصلی(

دارند  هاوارگانیسممیکریکسانی با  هایویژگیکه  هاسامانهدانش  -۲
 )مکانیزم(

هستند )دریافت  هامیکروارگانیسمکه مشابه   هاسیستمدانش  -3
 حسی(

ملی عباط و فرم دارند و ارت ، سه عنصر اصلی ساختار، مکانیزم،درواقع
 بین ساختار و ماده به شکل زیر است:

 تحلیل رنگ .3-1

. به نظر شودمی بندیدستهعصبی در قرنیه  هایسلول وسیلهبهرنگ 

 هاسلوله رفتار دقیقا مشاب هارنگدر قبال  هاسلولکه رفتار  رسدمی
را درک  هارنگ توانندمیتمام موجودات زنده  در قبال اشکال است.

تمامی  توانندیمهستند که  هامیمونو  هاانسانفقط  ،ظاهراااما  ،کنند

 درک کنند. هارنگجزییات تغییرات را در 

 ارتباط بین رنگ موجود زنده و محیط 

 ارتباط بین موجودات زنده با ویژگی رفتاری و رنگ 

 ارتباط بین رنگ و بدن موجود زنده 
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 کاربردش در طراحی تحلیل عناصر اصلی یک موجود زنده و

 تحلیل ساختار .3-2

راحان برای طراحی هر چیزی که ط تواندمییک ساختار پیشرفته 
ته فناوری دسترسی ما به ابزار و الب به ما کمک کند. کنندمیدرک 

د اما بیاین وجود به ترراحتپیچیده  ساختارهایباعث شده بود که 
یا  کنندمیپیروی  عملکردهااز  ساختارهااین است که آیا این  سؤال

 دوم اولویتبالعکس؟ متخصصان ساختاری ادعا دارند که فرم باید در 
 هافرمالیست کهدرحالیباشد چون ساختار عنصر ضروری است 

وع منجر نمتفاوت و مت هایفرمبه  فنّاوریپیشرفت  ،که اعتقاددارند
ا برای ما ،زیبایی بخش مهمی از هر فرم شده بود درنتیجهو  شودمی

 هبنیک ما ضروری است که بدانیم که فرم و عملکرد خیلی زیاد در بیو

دو  و چیزی که مهم است این است که چگونه این  اندمرتبط هم
 ؟مرتبط کنیم هم بهموازی  طوربهعنصر را 

 فرم پایه. نقاط. اضالع 

 پیچیده هایفرم 

 ترکیب ظاهری 

  و ابعاد هانسبتتعیین 

 اثرات خطوط منحنی تعیین 

  بین خطوط زویاتعیین 

 تحلیل مکانیزم .3-3

ه یک مخترع مثال کلمت ادر ک طوربهنیست  ایسادهتقلید دقیق کار 

 توانستنمیو مهندس فرانسوی بود از خفاش الگو گرفته بود اما 

صمیم تکپی کند. او یک انسان متفکر بود و  هاآندقیقا مکانیزم 

از ند. او پروکی بر روی پرواز پرندگان مطالعه زیاد زمانمدتگرفت تا 

دن پرندگان را مشاهده کرد و دریافت که هیچ راهی برای حرکت دا

یر ماشین وجود ندارد. او همچنین تشخیص داد که تغی هایبال

 تصمیم گرفت از درنتیجهمقیاس باعث شکست بزرگی خواهد شد و 

در بیونیک  همین استراتژی باید ،ملخ )پروانه( استفاده کند

 ،قرار بگیرد مورداستفاده

 مکانیزهتقلید محض نیستیم اما آگاهی از  دنبال به ما در طبیعت

 .کلیدی استو عملکردش عنصری 

 مکانیزم .3-4

 ارتباط سیستماتیک بین مکانیزم ها 

  بافرممعکوس  طوربهتحلیل رابطه بین فرم با سیستم و 

  بالعکستحلیل رابطه بین فرم و عملکرد و 

  و عملکرد و بالعکس هاسیستمتحلیل رابطه بین 

 طراحی بیونیک به شکل زیر است: یطریقه 

 انتخاب حیوانات زنده 

 تشخیص نحوه ی رفتار موجود زنده 

 بیونیک تشخیص ویژگی های معماری .3-5

 برای تشخیص ویژگی های معماری دو مورد اصلی وجود دارد:

 ویژگی های داخلی 

 سیستماتیک یرابطه 

  هندسی ماده هایتناسببدن جاندار: ریز عناصر و 

 معماری بیونیک در آکواریوم .4

 هایویژگیبا پیشرفت فناوری. گرگ لین توانست  ،دو دهه قبل

سل ن کامپیوترهای هاآنار دیدی را به معماری نسبت دهد. ابزج

ل اشکا ریاضی، یپیچیدهر به ایجاد اشکال را قاد هاآنجدید بودند که 

ادن لین در د، میکرو اورگانیسم ساخت سازیشبیهغیر هندسی و 

رای بکامپیوتر به طراحان  ،نقش خالقانه به کامپیوتر پیشقدم بود

 . کندمیایجاد اشکال جدید کمک 

در این کانسپت  ،یکی از کارهای مشهورش خانه جنینی است

سی هند قوانین ،او به تنوع و انعطاف پرداخته است. در این خانه

 که نسبت کندمیو این موضوع ثابت  اندشدهتعریفخیلی خوب 

 تأثیرت خانه جنینی تح تنهانههستند.  باارزشزیبایی و عملکرد 

 هوایی وشرایط آب  ،بلکه با سبک معمول محلی ،اولیه است هایداده
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ط دش را با شرایخو تواندمیو مواد نیز سازگار است، اگر یک موجود 

کند و  غذایی جدید و مختلف سازگار هایرژیم مختلف، آب و هوایی

چرا  ،وندشایجاد  در این شرایط توانندمیفیزیکی  ساختارهایحتی 

 [7].معماری نتواند؟

 

 پیشگامان طراحی بیونیک .5

معماران بود که کشف  مشهورترینوناردو دا وینچی یکی از لئ

نجره لوکستون پچارلی و در ادامه  حیوانات را آغاز کرد ساختارهای

های جدیدی رو به طبیعت گشود و به ما در درک کیفیت سیستم 

فرم ساختمان  نیز مهندسی در طبیعت کمک کرد. یان کاپلیکی

سلفریجز در بول رینگ در بیرمنگام را طراحی کرده است. این 

است.  شدهتشکیلساختمان از پوسته های داخلی و خارجی 

. شوندمیآلومینیومی  یرهدای ۱5000خارجی شامل  هایپوسته

در  سطح بیرونی کمترین سوراخ را دارد و شبیه به ساختمان تجاری

 سلفرجز است.

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 از پوسته خارجی اینمونه :4شکل

 آکواریوم از دیدگاه بیونیک .6

کوچک  هایتانکعمومی هستند با  هایمکانآکواریوم های عمومی 

، پس از چندین دارندنگهآبزی را ایمن  هایگونه توانندمییا بزرگ که 

داشتند، به این شکل که  ایبرجستهتغییرات  هاآکواریومدهه، 

 بخش مهمی از فضا باشند. توانندمیبازدیدکنندگان 

عمومی عملکردشان را افزایش دادند و تنها برای نمایش  هایآکواریوم

اهداف  هکنندسرگرمبجای اهداف  هاآنموجودات آبزی نیستند، اما 

این شانس را برای  تواندمینیز آموزشی دارند، طراحی بیونیک 

کنندگان ایجاد کند تا دید، حرکت، عادت جمعی و رفتار بازدید

 موجودات آبزی را درک کنند.

 

 مقایسه بین آکواریوم جدید و قدیم :1جدول 

 نتیجه .7

لهام او منبع اصلی  ،وجود داشتهطراحی بیونیک از آغاز زندگی بشر 

 ،نیامناطق د از گرم ترین تا سرد ترین ، این روزها،گیری بشر است

یک آکواریوم با طراحی بیون، و ردپای طراحی بیونیک دیده میشود

 .شودمیشناخته  آبزیان زندگی مصنوعی مکانی برای عنوانبه

 جدید آکواریوم  هایمدل

 )بر پایه بیونیک(

 قدیم آکواریوم  هایمدل

 )غیر بیونیک(

از طبیعت  جزی بازدیدکنندگان

 هستند

در حال دیدین  بازدیدکنندگان

 طبیعت هستند

 بازدیدکنندگان غیر فعال بازدیدکنندگان فعال

 شیوه ی آموزشی یادگیری اکتشافات

 ساکن طبیعی اکوسیستم

 فضاهای رها شده گالری های مرتبط

 ثابت منعطف

 شلوغ و پر سر و صدا از فضاهای شلوغ به فضای آرام

 تصادفی برای عملفراخواندن 

 آزمایشی تغییر ادامه دار

 نمایش مجزا انستیتو مرتبط
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د یمانند آکواریوم. طراحان با هاساختمانبرخی  برای تولید

در  آنها واقعی عملکردرا بر طبق  هامدلاین  فردمنحصربهطبیعت 

گاهی اوقات ساختن دلیل  همین به ،طبیعت در نظر بگیرند

ابی د. ارزیای نیاز دار پیچیده است و به فناوری پیشرفته هاآکواریوم

ن از ای، مشکل است تکنولوژی در راستاینوآوری و خالقیت  ،هنری

ما ا بنظر نمی رسیدچندان محبوب  بیونیک در ابتدا های طراحیرو 

خص در کمال تعجب مش نخست محکم برداشته شدند، هایگام تیوق

رای بمناسبترین الگو و  که طبیعت منبع الهام خالص و بکر می شود

راحی طبرخورد علمی با گزاره  است. طراحی ساختمانی با این عملکرد

 ه درو بکارگیری رویکرد هایی اینچنینی که در واقع از یک سو ریش

ری و از سویی دیگر با بکارگی شتهدانش های وابسته به طبیعت دا

 گامیمیتواند  دلق فضا میپردازاصول هنری، فنی و مهندسی به خ

 امراین . به شمار آیدموثر در جهت توسعه دانش بنیان معماری 

ین میتواند عالوه بر افزایش خالقیت در توسعه فضا منجر به تدو

نرا بیشتر آهرچه  دانش بنیان اصولی علمی در معماری شده و توسعه

 موجب شود.

 سپاسگزاری

علمی دانشکده هنر و  هیئتاعضای  فکریهمنویسندگان این مقاله از 
محمدعلی  آقایو  واحد علوم تحقیقات معماری دانشگاه آزاد اسالمی

 .رادارندکمال تشکر  فرآوری محصوالت شیالتیخانلر دکتری 
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