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 يدر معمار عتياز طب يالگوبردار يروش ها

zare.leila@gmail.com 
 يمختلف يها حل راستا به راه نياند و در ا مختلف توجه داشته يها در صورت عتياز طب يبه الگوبردار خيدر طول تار وستهيمعماران پ - چکيده

با به کار بستن دانش حاصل از را بفهمند و  عتيساخت و ساز طب يندهايآها، ساختارها و فر دارند تا فرم يمعماران سع زي. امروزه ناند افتهي دست

 شود: يم ميبه طور معمول به دو دسته تقس يطراح نديفرا کيبه عنوان  عتياز طب ديسازگار کنند. روش تقل يعيطب يايخود را با دن يبناها اآنه

از اصطالح  نجاي. در اگريد يبوم ها ستيز ايمشکل توسط موجودات  نيتوجه به نحوه حل ا -2و  يمشکل طراح ايانسان و  ازين فيتعر -1

بوم و برگرداندن  ستيز ايموجود  کيعملکرد در  اياخاق  ،يژگيو کي ييشناسا يبه معنا ميکن ياستفاده م " يشناس ستيبر ز يمبتن يطراح"

بوده و روش  يا و کتابخانه ياسناد  وهيمطالب به ش يابزار گردآور .يموثر بر طراح يشناس ستيز گر،يانسان، به عبارت د ياه يآن در طراح

 .باشد يم  يليتحل-يفيتوص ي وهيپژوهش به ش

 يمعمار عت،ياز طب يالگوبردار يعت، روش هايطب، يطبيعت در معمار، از طبيعت يالگوبردار -كليد واژه

 مقدمه -1

رده است. آنان بروز ك يمعمار يطرح هارگوناگون د يو تاثر به شکل ها ريتاث نيا جهينت اند رفتهيالگو پذ عتيمعماران از طب

حضور دارد و  نديفرآ نياز ا يدر بخش ايو  يطراح نديدر همه مراحل فرآ عتيالگو گرفته از طب يها يدر معمار عتيبرداشت از طب

طرح در  ينظر يمبان يعني ،يطراح ندياست مسلماً در مرحله اول فرا يابيقابل رد ،يبطور آشکار و گاهاً ضمن ييآن در طرح نها ريتاث

 [1]ظاهر شده است.  يمعمار يريدر درجات مختلف شکل گ عت،يالگو گرفته از طب ياه يهمه معمار

 ييشناسا ،يزياز هر چ شيبه راه حل مطلوب ب يابيدست ياطراف خود برا زنده موجوداتحان به بر نگاه طرا هيروش با تک نيا در

 کرديرو نيا تيرياست. مد ازيشناس مورد ن ستيزمساله بر ساختمان بدن موجودات توسط  قيمساله از سمت طراح و پس از آن، تطب

 را در نظر گرفته اند. يطراح يو پارامترها ياهداف اصل هيكلاست كه  يطراحان ريبه شدت تحت تاث

 نيا يحجم بزرگ، طراح کي يروش است. در راستا نيا يبرا يمثال خوب سلر،يكرا ملريمتعلق به دا کيونيبا لياتومب هياول نمونه

 کياندام شگفت آور  داست،يپ ريدر تصو طور كه است. همان يمبتن  boxfish  کيكوچک بر اندامواره  يچرخ ها نيا با لياتومب

شده  يطراح عتياز طب يبا الگوبردار زين ليرا شکل داده و عالوه بر ظاهر، ساختمان اتومب لياتومب نهبد ياصل دهيا ک،يناميروديا يماه

عدم تمركز فشار در خت و بالتبع؛  کيرشد  ياستفاده شده كه از الگو يوتريكامپ يش مدلسازرو کيآن از  ياست؛ چنانچه در طراح

 در آمده است. شيبر نقاط مهم تر به نما دياسکلت بدنه با تاك نهاكار، ت يينقطه بهره برده است. در ساختار نها کيدر 

  
 رشد درخت يو الگو  box fish يکيامنيرودياز فرم آ ديبا تقل سلريكرا ملريمتعلق به دا کيونيبا: 1شکل 

 

 2زارع الي، ل1زهرا كارشناس

 راني، تهران، ا يواحد تهران غرب ، دانشگاه آزاد اسالم ،يدانشکده هنر و معمار -1
karshenas_zahra@yahoo.com 

 نراي، تهران، ا يواحد تهران غرب ، دانشگاه آزاد اسالم ،يدانشکده هنر و معمار يعلم اتيعضو ه -2
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 کرديروش، رو نياست كه در ا نيشده اند، ا بيترك يبا مسائل طراح عتين عناصر طبآكه در  يعمارم يطراح ياحتمال ميمفاه از

 نيدر چنشوند. متعاقباً  يكه در آن قرار گرفته اند، لحاظ نم يستميبا اكوس زيو ن گريحل مسئله، روابط ساختمان با همد نياديبن

 شود. يمورد توجه واقع نم ط،يمخرب بودن مح يو حت يداريوقوع ناپا ياصل ليدال  يکرديرو

مقرون به صرفه است چرا كه از نظر  اريخودرو از نظر مصرف سوخت بس نيكشد. ا يم رينکته را به تصو نيا کيونيب يخودرو

الهام گرفتن از الگو  ليبه دل زين ياز نظر مصالح مصرف نياست. همچنبهتر   يبدنه اش از جعبه ماه يالهام طراح ليبه دل کيناميروديآ

 تيمقرون به صرفه تر است. اما كل اريبدنه بس ساخت سازه يبرا ازيمصالح مورد ن زانيم نيكمتر دنبدست آور يرشد درختان برا

حاضر؛ بدون در نظر  يبه تکنولوژ يکمثبت كوچ راتييآن تغ يحمل و نقل ارائه نکرده. به جا ستميرا به س يديخودرو راهکار جد

 وارد شده اند. ،يبه حمل و نقل شخص يحاكم بر خودرو به عنوان پاسخ دهيگرفتن ا

بالقوه  يدرباره راه ها قيشناسان، به تحق ستيها و ز ستيبا اكولوژ يهمکار يحت ايو  يعلم قيتوانند بدون درک عم يم طراحان

به  عتيطب يالگوها ليتبد يشود كه راحان نتوانند برا يهم باعث م نهيزم نيدر ا نييپا يلمبپردازند. البته سطح ع عتياز طب ديتقل

خاص  يکيزيو ف يظاهر ياز جنبه ها ديتوان به تقل يم يشوند. مثالً به راحت ابيكام ديآنچنان كه با ،يانسان يطراح يمولفه ها

 نخواهد بود. سريبا دانشمندان م يببدون همکار ييايميش يندهايفرآ ريجنبه ها نظ رياز سا ديموجودات پرداخت، اما تقل

حائز  اريگذار بس ريتاث يپربازده حت طيمح کيثبات به  يب طيمح کياز  ط،ياصالح مح يروش برا نيا ب،يمعا نيرغم وجود ا يعل

نظر پرداخته اند اما به تبادل  ستيز يها طيمح يايدرباره طرح اح  Ray coleو  William Reed يبزرگ شمندانياست. اند تياهم

شود تا  يبوم ها م ستيز تيظرف يكه موجب ارتقا يطيكند، به مح يها را نابود م ستميكه اكوس يطيمح يناگهان رييدر نظر آنان تغ

 ياساس يشينخواهد بود و در عوض مستلزم بازاند شرفتيو رو به پ وستهيآهسته و پ نديفرا کيكند  ايها را اح ستميرشد اكوس تيظرف

 [2].کرداستيرو نيدر ا يمعمار يكردن طراح تر يكاربرد يبرا

 ناتييدر تز عتيطب ياستفاده از فرم ها -1-1

از  کياست. از آنجا كه  يمعمار ناتييشده است در تز يدر معمار يعيطب يكه از الگوها ياستفاده ا نيتر قهيو باسل نيتر جيرا

ساخته شده توسط انسان و  ويدكورات يالگوها نيب يرتباط محکماست، اغلب ا طيانسان، جذاب ساختن مح يها اقياشت نيتر يقو

از  ياريكند. بس يانسان جذاب م يطرح ها را برا نيطرح ها، ا نينظم موجود در ا صيدارد. تشخ وداند، وج يعيطب يايكه در دن ييآنها

ت شده اند كه البته حاصل فرهنگ و برداش عتيبوجود آمده اند كه از اشکال طب يتکرار شونده ا يطبق الگوها ينقوش در معمار

 شود. يم دهيد ناتييدر تز يعيطب ياز فرم ها ياديز ينمونه ها زين ياسالم ياعتقادات معمار هم هستند. در معمار

 
 ناتييدر تز عتيطب ياز استفاده از فرم ها يينمونه ها :2شکل 
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  عتيهندسه و تناسبات درطب ات،ياضياز ر يالگوبردار -1-2

بهره  يبيو عج شرفتهيپ اتياضياست كه در ساخت آن از هندسه و ر يبشر يساخته ها نيتر يمياز قد يکياز يکياهرام مصر 

از  زين وناني يشود. در معمار يم دهيد اديز يينسبت طال زيبکار رفته است. در بدن انسان ن ييگرفته شده است و در آنها نسبت طال

 رينظ ييدر هنر ها ليدل نيدارد و به هم ينسبت با ذهن و چشم انسان رابطه خوب نيا ي. بطور كلاستاستفاده شده  اريبس يياعداد طال

         شود. يم ياديز يو... از آن استفاده ها يمعمار ،يعکاس ،ينقاش

 

                            
 يو معمار عتيو كاربرد آن در طب ييطال عدد :3شکل    

 

وحدت در  افتني يكه ابزار يدانستند، علم يحکم فرما م عتيرا بر طب "علم عدد  "م ه يو بخصوص اسالم يرانيمعماران ا 

 [3]دهد يرا م عتيژرف تر در طب يامکان كاوش يانسان سنت ياست، هندسه علم ارتباط اعداد و شکل هاست كه برا عتيطب

 

                         

 عتيهندسه و تناسبات در طب يبررس :4شکل 

 

و بدن  واناتي، صدف ها، فرم ح اهانيو... در ساختار بلورها، گ ابندهيرشد  يها و هندسه فرم ها يداد، روابط چند ضلعاع روابط

 عتيدر طب ياز هارمون يگرينوع د ر،ياخ يدر دوره ها اتياضير شرفتيمعماران همواره مورد توجه بوده است. با پ يانسان، از سو

 به آن پرداخته خواهد شد. ندهيشود كه در آ يم فيتعر فراكتالشود كه با هندسه  يجستجو م

از تفاوت در اجزا عناصر و  يمتفاوت سامانه ها ناش يها يژگيو يريهمه ساختار هاست. شکل گ نياز قوان يبخش مهم هندسه
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مهم تر از خود  راياجزا بس دمانيروابط و چ يخاص هر ساختار، چگونگ يها يژگيو يريشکل گ يهندسه آنهاست. برا اياجزا  دمانيچ

از هندسه متفاوت و نحوه  يامر ناش نيكه ا ديآ يبه وجود م يو موجودات، آثار متفاوت اءيمشترک در اش ياجزاست، چرا كه باوجود اجزا

 [4]دو نوع هندسه آزاد و منظم است.  بيترك يهندس يالگوها نيآن هاست. از مهم تر دمانيچ
 

 يعيطب يصرف از فرم ها ديتقل -1-3

از  ديهدف طراح فقط تقل نکهياول ا وهيرا به كار برده اند. ش وهيتاكنون دو ش يعيطب ياز فرم ها دياستفاده و تقل ياطراحان بر

 ياطراف م طيمح عتيموجود در طب يظاهر ييباياز ز يصورت ساختمان ها فقط بازتاب نيباشد كه در ا يعيطب يفرم ها يظاهر خارج

 .رديگيالهام م ديجد يخلق طرح ها يرا شکل داده اند، برا يعيطب يكه فرم ها ييدهانيدوم آن كه طراح از فرآ وهيباشند. ش

بدون تفکر از  دي. تقلستيخوب و مناسب ن تيفيبا ك يمعمار جاديا يبرا ينياز دو روش تضم کي چيخاطر نشان ساخت كه ه ديبا

مورد  ييآنها يمعمار ياكثر طرح ها نياست كه در بخواهد شد. قابل توجه  يمنطق ريو غ يعقل ريغ جيمنجر به نتا يعيطب يفرم ها

 ن،يجان راسک يپنهان در آن غافل مانده اند. حت قتيپرداخته اند و از حق يعيطب يصرف از فرم ها ديانتقاد قرار گرفته اندكه به تقل

سخت  يدر معمار يعيبط يچون و چرا از فرم ها يب ديبا تقل ،يالهام بخش يبرا ميعظ يبه عنوان منبع عتيمدافع سرسخت طب

 :سدينو يو م دينما يمخالفت م

باستان بوده است، در اصل  انيوناني ياز شکل پوسته درخت برا يكه سمبل رميپذ يكه من نم ک،يدور يستون ها ياريش شيآرا "

نشان دهنده  ييبايز نيا يشود ول يحس م يشود ول يدر آن حس م ييبايباشد، با وجود آنکه ز يم کيارگان ياز سازه ها يديخود تقل

 [5]"است عتيموجود در طب يبالي ارياز نظم بس ينييسطح پا

 

 يعيطب يها ستمياز اکوس يالگوبردار -1-4

ممکن،  وهيش نيتر يها، آن هم به اقتصاد سميساختار ارگان ليباشد. از آنجا كه تکم عتياز چرخه طب ييكه خود جز ييبنادر 

برسند، به  يدارياند تا به حداكثر پا افتهيسازمان  دهيچيپ يبنحو زيها ن ستميمدت اكوس نياست. در ا دهيها سال بطول انجام ونيليم

است از  يجستجو كنند كه منبع عتيها و... در طب سميخود را در باره مواد، سازه و مکان يسوال ها خپاس ديرسد مهندسان با ينظر م

 كنند. يعرضه م يمشکالت موجود در تکنولوژ يبرا يينمونه ها پاسخ ها نيا يكارآمد در مصرف انرژ ينمونه ها

است و بر  يداريبه پا دنيرس يمکريوميكرد. جنبه مهم ب يگذار هيرا پا يمکريوميب  وسيبن نيجن 1991در  يدگاهيد نيچن با

ده ار آنها و استفا يعيطب کياكولوژ يمجموعه ها  يدر ک اصول سازمانده يبه معنا يکياستوار است. سواد اكولوژ يکيسواد اكولوژ

 [1]است.  ستنيز داريچگونه پا م،ياموزيب ميتوان ياست. آنچه ما م ينسانا داريپا يمجموعه ها جاديا يبرا

 

 ياز ماده و انرژ نهيدر استفاده به يعيطب ياز ساختار ها يگوبردارال -1-5

هرم با قاعده  کيبا بسط دادن  ارائه داده است او عتيموجود ئر طب ياز ساختارها يهندس يفيبود كه تعر يكس نيافالطون اول

كه بتواند فرم  يشناس ختير ستميس کي جاديا يبوده اند برا يكالس يافالطون يمثلث ها افتيدست  يگريد يمثلث به احجام اصل

تم سلول ها در بافت ا يريزنبور عسل ، قرار گ ياست: كندو اريبس عتيمثلث تکرار شونده در طب يدهد . الگوها حيرا توض عتيطب يها

 و... ستاليكر کي يها
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از جمله موارد مهم  يرياف پذطو انع رييتغ تيبودن و قابل يواقتصاد يسبک يمهندسان انطباق ساز با عملکرد، حداكثر بازده يبرا

 يعيطب يو ساختارها عتياز آنها به طب يتوجه عده ا جيها هستند به تدر يعيطب يجا كه ساختارهاآنرود از  يبه شمار م يدر طراح

 لب شد.ج

 يبرا يراهکار عتيباعنوان سازه در طب رسيپ تريكتاب پ ديبه چاپ رس 1911كه در سال  يگذار يريتاث يجمله كتاب ها از

مطرح  يو كاربرد آن در معمار عتيهندسه طب يشناخت ساختارها نهياز مراجع مهم در زم يکيبود كه هنوز هم  به عنوان  يطراح

 كند. يارائه مرا  يو جامع قياست و مطالعات دق

، توجه  ژهيو بو رديگيزنده به عنوان منبع الهام بخش بهره م يو سلوها ستاليكر يملکوا ها عت،يطب يسازه ا ياز طرح ها ترسيپ

در  رييكه تنوع و تغ ميهست ييساختارها ي: ما در پديگو يكتاب م نيا يدر مقدمه  ترسيدارد.پ عتيمدوالر طب يها ستميبه س يخاص

 موميماكز يها ستميس"توان  يساختارها را م نيكنند. ا ياستفاده م يمدوالر ياقتصاد ستمياز س الح نياشد و در عآنها ممکن ب

 رهيآنها حفظ و ذخ هيچرا كه پا ميشو يكشانده م عتيطب يبه سو ييها ستميس نيچن افتني ي. برادينام "مصرف ممينيتنوع و م

 است. يانرژ

متراكم "است كه به نام  يمباحث كتاب نيفضا را اشغال كنند از مهم تر ايسطح  نيكه كممتر يهم قرار گرفتن عناصر بلور كنار

در طرح كره  ژهيخود به و يها يداشت كه از آن ها در طراح نهيزم نيدر ا يشده است. فولر هم مطالعات يمعرف "يبسته بند نيتر

 ريتحت تاث يحجم يكه واحدها يكرد : هنگام انيب نيتوان چن يمنتراكم را  يقانون بسته بند الصهاستفاده كرد. به طور خ کيژئودز

داشته باشند و تا حد امکان فاصله مراكز  يشتريب گانيخواهند تعداد همسا يكم رند،يگ يكنار هم قرار م يخارج اي يداخل يروهاين

 نيشدن دارند. همچن يمساو ليع آن مكه اضال يمثلث يكند شبکه ا يم وصلمراكز را بهم  نيكه ا يآنها از هم برار باشند. شبکه ا

 نيدرجه است. بنابرا 119درجه و در راس حدود  121اضالع  نيشده ب جاديا هيرسند زاو يم گريکديبه  يسه بعد يواحدها يوقت

 [1]اند.  يعيطب يتارهاساخ يريمراكز از هم، سه عامل مهم در شکل گ يفاصله ها يو تساو شتريسطح كمتر، تراكم ب

 

 عتيدر طب يرشد و سازگار ندياز فرآ يارالگوبرد  -1-6

توان  يها را م ستيها است.نام متابول ستيرا الگو  قرار داده است جنبش متابول عتيدر طب يكه رشد و سازگار يشيگرا نيمهم تر

به  ستيولكنند، متاب يدنبال م يو معمار اتيدرباره ح يكه فلسفه ا داستياعالم شد و پ 1991گروه دانست كه در  نيا تيفسيمل

شود در  ياست اطالق م يزنده ماندن ضرور يافتد و برا ياتفاق م سميارگان ايسلول زنده  کيكه در درون  ييايميش يندهايفرا

بمانند و  يباق دياز مواد با يبعض کهيدر حال ديبدست آ ياتياعمال ح يالزم برا يشوند تا انرژ ياز مواد شکسته م يبعض تيولسيمتا

 وند .ش بيبقا ترك يبرا

به  رييرشد و تغ گيارگان يها ندياز فرا ،يستيمتابول يدانستند و طراح يدر حال رشد م يعيطب يرا فرم ها يها معمار ستيمتابول

ساخته كه به  شيمدوالر بود با اجزا و كپسول پ ييآنها ساختمان ها يكرد معمار يشهرها استفاده م ايساختمان ها  يبرا ييعنوان الگو

حس  بيترت  نيو به ا ابنديدر صورت لزوم گسترش  ايتوانستند حذف شوند  يكوچکتر م ي. واحدهاشدند يمتصل م يبدنه خارج

 .ديحاصل آ کيتکامل ارگان
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 نيناكاگ يكپسول برج :5شکل 

عضو گروه  نيرگذارترياست. تاث يمعمار نيابداع شد، عنصر مشخص ا ،يستيمتابول يشدن معمار يعمل يكپسول كه برا فرم

و نوبورو كاوازونه  کوتاكهيك يونوريكئركاوا، ك شويچون ك يآن هم طراحان و معماران معتبر ياعضا هيبود. بق گهيها كنزوتا ستيتابولم

 [1]بودند. 

 عتيدر طب يتکامل يندهاآياز فر يالگوبردار -1-7

بسنده  عتيطب يفعل يها و گونه ها بودن بنا دارد و در تالش است كه تنها به فرم کيارگان ياز معنا يديجد ريامروز تعب يمعمار

از جمله تکامل مورد  اتيح نياديبن يندهايفرا کرديرو نيزمان توجه كند. در ا يو تکامل آنها در ط ريينکند، بلکه به روند تغ

 يستاوردهاروش كه با د نيمنجر شود. در ا طيانسان و سازگار با مح يازهايكه پاسخگو به ن يبه معمار ات رديگ يقرار م يالگوبردار

سازگار و به  طيتا كامال با مح رديگ يشکل م طيتکامل و تعامل با مح نديفرا قياز طر يمعمار افته،يها تحقق  انهيو را کيعلم ژنت

 عملکردها پاسخگو باشد.

مورد « ندرالکسا ستوفريكر» رينظ يپردازان هيرشد و تکامل، از طرف نظر يندهاياز فرا يو الگوبردار عتيطب يدر پروسه ها شركت

 :ديگو يم «يو راز جاودانگ يمعمار»در كتاب  يتوجه قرار گرفته اسن. و

 يدگيچينامم. الگو اتم جهان مصنوع ماست)جهان با همه پ يشود كه من آنها را الگو م يم ليتشک يبنا از عناصر مشخص هر

 ريكند دارا باشند اما سا يا كه الگو اقتضا مر يمناسبات شه،ياتم ساخته شده است(. بناها هم ايعنصر  92حدود  بياز ترك شيها

 ديآ يكه از قواعد بر م يصور يشوند در وجوه يكه ساخته م يا هيدارد. تمام، ابن يبستگ افراد قهيو سل تيموقع يبه اقتضا اتيجزئ

اشتباه  کيستماتيبا قواعد س دياوجود دارد. الگوها را نب يانيپا ياشتراک، تنوع ب نيبر آنها حاكم است.اما در پس ا يمشترک بوده و نظم

 ينشات م ييالگوها همواره از روندها نيكرده اند، بنابرا جاديدارد كه آنها را ا وجود ييندهايالگوها فرا نياز ا کيهر  ينمود، در ورا

 شد.با يهم م هيشب اريو نحوه عملشان بس ياورند متفاوتند اما ساختار كل يدميكه پد ييكه از لحاظ نمونه ها رنديگ

 ياز آن، بر حوزه ها شيبلکه ب ،ياو عالوه بر معمار يها هياست كه نظر يرگذاريپردازان معروف و تاث هياز معماران و نظر الکساندر

 ياو قوان يرو در روش ابداع نياست و از ا يطراح يبرا ياصول علم يو فلسفه موثر بوده است. او در جستجو انهياطالعات، را تيريمد

شگل  ياز چگونگ ي. ويمختلف معمار يو سبک ها يشخص يها قهيفارغ از سل ينيو بنا حکم فرماست. قوان رر شهبرساختا يواحد
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امروز را به زنده نبودن آنها  يو عامل وجود مشکالت عمده در شهرها رديگ يموجود در آن الهام م يو طرح ها يعيطب يايدن يريگ

 ايدهنده هر بنا  ليتشک ياصل يها«عناصر»توان  يم ط،يمح ياصل يها لفهه مؤدهد. الکساندر معتقد است با نظر كردن ب ينسبت م

 يشود و هر فضا بر اساس تکرار الگو يبکار برده م "زبان" کيمانند  الگويبرد. در روش و يپ شانيداد و به الگوها صيشهر را تشخ

 .رديگ يآن، شکل م يکيزيو ف يانسان يداهايرو

 يرا مد نظر قرار داشته است. زبان الگو عتيموجودات طب يو سازمانده يريشکل گ يگونگرشد خود، چ يدر تئور الکساندر

 دارد: يژگيالکساندر چند و

 كل بر اجزا مقدم است •

 ستياز مجموع اجزا ن شيب يزيكل چ کي •

 نهد. يكند و ذره ذره پا به عرصه وجود م يرشد م جيكل بتدر •

 کيرسد  يكه به نظر م يزمان ":ديگو ي. الکساندر مرديگ يصورت م ياديز يمرمت هاو  راتييتمام طول عمر ساختمان ها، تغ در

 "شود. يم ميكه هر روز نو ترم يطياست. مح يزندگ يبرا طيمح کيساخت  مياز كار عظ يتنها قسمت نيساختمان ساخته شده، ا

 [1]مرتبط اند.  رگيکديآن به  ياجزا دهيچيو پ نيآفر يها وهيو به ش ستيمنسجم است، تکه تکه ن كل

 

 عتياز هندسه فراکتال موجود در طب يالگوبردار  -1-8

هندسه را كه فراكتال خوانده شد در  نيبود. ا يو دكارت يدسيمتفاوت با هندسه اقل ياستنتاج هينظر کيشاهد رشد  1911دهه 

 مندل برت ابداع كرد. تيبه نام بن يدان ياضير 1915

 ينامنظم نيشده اند و ا دهينامرتب نام نيبنابرا ستيقسمت صاف ن چيآنها در ه ييم فضاهستند كه فر يها انواع عناصر فراكتال

فراكتال  يدر اطراف ما در اصل نوع يعيطب زيشوند. هر چ يگوناگون در داخل هم تکرار م يها اسينق يدر راستا يآنها به طور هندس

كه  ستميهر س يتئور نيوجود دارند. در كنار ا ياضيآل ر دهيا يايكه خطوط صاف و پالن ها فقط در دن بسب نيرود. به ا يبه شمار م

 فراكتال باشد. کيتواند  يشود م ليمتصور و تحل يبتواند به صورت هندس

. ابرها و كوه ستندين يعيراه نشان دادن عناصر طب ني)احجام كامل كره ها و هرم ها و مکعب ها و استوانه ها( بهتريدسياقل هندسه

 يها اسيرا در مق ينظم يب نيدر تضاد هستند و نه صاف و بلکه ناهموارند و ا يدسيتنه درختان همه با احجام اقل و يها و خط ساحل

همچون  ييها دهيپد جاديو ا حيتوض يبرا يروش بهتر يدسيمعناست كه هندسه فراكتا برخالف هندسه اقل نيبد نيدارند. ا زيكوچک ن

توانند به فرمول ها و  يمركب م ياينام دارد كه با آن اش «تميالگور»شود  يم انين بآ لهيهندسه بوس نيكه ا ياست. زبان عتيطب

 [9]ترجمه و خالصه شوند. يساده تر نيقوان

             
 از فراكتال ها در اطراف ما يا نمونه :9شکل 
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 يشده اند ول فيتوص حيهستند كه به صورت اعداد صح 3و  2و  1د اعدا ميدار ييبا آن آشنا يدسيكه در هندسه اقل ييفضا ابعاد

 1 نيب يمنطبق بر صفحه بعد يساختارها 1و  1 نيب يفراكتال بعد يخط يهستند. در واقع ساختارها يابعاد فراكتال به صورت كسر

 [9].دارند 3تا  2 نيب يبُعد يحجم يو ساختارها 2تا 

 چيمعنا كه در آن ه نيفراكتال نامنظم است بد کيآن است.  يجه به صفت ها و نشانه هافراكتال تو کي فيتوص يراه برا نيبهتر

 ابنديتکرار توسعه م لهيكل هستند. فراكتال ها بوس هيمعناست كه اجزاء شب نيبد نيفراكتال خودمتشابه است و ا ست،يصاف ن يقسمت

توان آن را  يحال م نيفراكتال مركب است با ا نکهيا گري. دشروع است تيجاد شده و وابسته به موقعيشک مکرراً ا رييكه تغ يعني

 [9]ساده نشان داد.  يها تميالگور لهيبوس

 
 از فراكتال خود متشابه يا نمونه :1شکل 

 

 ياز معمار يکالاش نيكرده باشد چراكه چن داينمود پ ديجد يكه در معمار ستين يزيدر مورد اشکال خودمتشابه چ دنيشياند

معاصر  يشود. فراكتال ها در معمار يم دهيهم د تيدرايفرانک لو ياشکال در كارها نيتا حال موجود بوده است. همانطور كه ا کيگوت

فراكتال  يفرم كه بر اساس طراح ديبه كار گرفته شده است. زبان جد زنمنيآ تريو پ نديسکيل ليدان ،يرفرانک گ رينظ يدر آثار معماران

 [9]هم نفوذ كرده است.  يشهر يکل گرفته در حوزه منظر و طراحش

 يريخودشکل گ ندياز فرا يکيزيف يمدلساز يالگوبردار -1-9

 يالگوها رنديگيخود شکل م طيدر ارتباط با مح يعيطب يكه فرم ها ييموثر از آنجا يکيزيف يروهاين ريفرم تحت تاث  افتني

 يم يكه به طور خودبخود رو سييندهايفرا جيفرم نتا ني. اافتيفرم ها  نيدر پس ظاهر اارتباط و  نيا يتوان در چگونگ يرا م ياريبس

زنده و مرده  يفرم ها يبه وجود آمدن تمام يعامل اصل ندهايفرا نيشده اند در واقع ا ينامگذار يريخودشکل گ يندهايدهند و فرا

شکل  عتيطب نيو طبق اصول و قوان ريتحت تاث يها همگ فرم نياست. ا يکروسکوپيتا موجودات م اراتياز كهکشان ها و س يهست

 گرفته اند.

كه  رسيپ تريفولر و پ چارديدرادامه تجارب ر دگاهيد نيمرتبط است. ا يشناس ختيبا دانش ر يريخودشکل گ نديفرا مطالعه

 يروهاين ريفرم تحت تاث يدخود به خو داشيدادند شکل گرفت. الگو گرفتن از پ يمورد توجه م يطراح يرا برا يعيطب يساختارها

ماده  و سازه هماهنگ با  رو،يچگونه فرم، ن عتيدر طب يسوال است كه به راست نيبه ا ييپاسخ گو يموثر بر آن در راستا يکيزيف

از  رايكرد ز ليشکل دهنده شان تحل يروهايرا در ارتباط ن يعيطب ياست كه بتوان ساختارها نيهدف ا رند؟يگ يشکل م گريکدي
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 نيانتقال و تحمل ا يموجودات برا نهيبرآن هاست. فرم به دوار يکيزيف يروهاين ،يعيطب يفرم ها يريعوامل موثر بر شکل گ نيرت مهم

 . ميكار آمد برس يخواهد نمود تا به طرح ياريآنها را  ليوتحل هيو تجز نديآ يبه وجود م روهاين

 
 يفرم كشش يتار عنکبوت منبع الهام برا :1شکل 

 

رو  نيدارد. از ا ياساس تياهم يبه طرح معمار دنيرس يبرا يعيطب يندهايفرآ  يو مدل ساز يدسته بند ل،يروش، تحل نيا در

مساله به فرم دلخواه  يواقع طيموجود در شرا يروهاين يتوان با مدل ساز يم راتشانيكننده فرم و تاث نييپس از شناخت عوامل تع

 وارده است. يروهاين يبلکه پاسخ گو ستيار نمعم يشخ قهيسل جهينت گريكه د يفرم ديرس

 روها،يانتقال ن تيمرحله به شناخت قابل نيكنند. در ا يم يزنده را بررس ريزنده و غ عتيطب اتيروش ابتدا خصوص نيدر ا معماران

عد، مدل ساخته پردازند. در گام ب يشوند م يم ييساختار ها نيچن يريكه منجر به شکل گ ييها نديسبک و فرا يشناخت سازه ها

حالت برسد و در  نيتا به بهتر ابندي يم رييشود و انقدر تغ يم ليتحل يو... از لحاظ هندس يو عکاس يرياندازه گ ليشود با وسا يم

 يمتمركز بوده است. معماران  و مهندسان يمعمار يسازه ها يبر رو شتريروش ب نيشود. تاكنون ا يبه مرحله ساخت وارد م تينها

ها  انهيكه را يزمان يعني 1951 يسود برده اند اوتو در سال ها اريروش بس نيا زا سلريا نريكاندال، ها کسيلياتو، ف يفرا ،يچون گائود

 ،يكف كف صابون يماكت ها ،يتجرب ياز رو ها يريبا توان وشکل امروزه نبوده است با بهره گ يکياستات ليو تحل هيتجز يو روش ها

خاص خود  ليوتحل هيبه روش تجز يابيضمن دست اموفق شد ت عتيو الهام از طب يواقع يمونه هاشده و ساخت ن دهيكش يتورها

 [1]را دگرگون و متحول سازد.  يغشا نازک و نظام چادر ،يكشش ياستفاده از سازه ها

 سازه يدر طراح عتياز طب يالگو بردار  -1-11

است كه در  عتياز اصول سازه طب يالگوبردار ريهه اخدر چند د عتيمعمارانه نسبت به طب يها دگاهيد نياز مهم تر يکي در

شده  يالگو بردار ياز سازه ها يشده است. برخ يدر معمار يديجد يسازه ا ستميس يسازه و حت عيموارد منجر به خلق اثار بد يبعض

 عبارتند از:  عتياز طب

 ييغشا يسازه ها •

  يپوسته ا يسازه ها •

 کيپنتومات يسازه ها •

 يتيمهار شده تنسگر يفنر يسازه ها •
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 باز و بسته شونده يسازه ها •

 بلند يسازه ها •

 يبا فرم درخت يسازه ها •

 
 

 گيري نتيجه

 عتياز طب يبه الگوبردار خيدر طول تار وستهيبه دست دهد. معماران پ يمعمار يطراح يتوجه برا انيشا يالگوها تواند يم عتيطب

ها،  دارند تا فرم يمعماران سع زي. امروزه ناند افتهي دست يمختلف يها حل راستا به راه نيا اند و در مختلف توجه داشته يها در صورت

سازگار  يعيطب يايخود را با دن يرا بفهمند و با به كار بستن دانش حاصل از آنها بناها عتيساخت و ساز طب يندهايساختارها و فرا

 نيا نياز مهمتر يکياست.  دهيرس ينينو يآورده و به دستاوردها يرو ديجد يها به روش نهيزم نيامروز در ا يكنند. معمار

 يا سازه يها ستميس يو حت يا سازه عياز موارد منجر به خلق آثار بد يكه در بعض است عتيطب يا از اصول سازه يدستاوردها، الگوبردار

 يفولر و... همگ نستريباكم سلر،يا نزيكاالتراوا، ها واگيكندال، سانت کسيلياوتو، ف يچون فرا يشده است.آثار معماران يدر معمار يديجد

حاكم بر آن را به  يا و اصول سازه عتيطب يكه ردپا باشند يسازه م يطراح نهيدر زم يارزشمند اريبس يها يآور و نو ها تيخالق يحاو

توأم  يعيطب يها سازه يريگ در شکل اررگذيو اصول تأث ميبا درک مفاه ديبا يا سازه يآثار مشاهده نمود. طراح نيدر ا توان يم يخوب

 بايكارا و ز ييها سازه يطراح يبرا عتيسازه در طب يساز نهيو اصول به رويمقابله با ن يها است كه روش يراستا ضرور نيشود. در ا

كه در  افتيدست  جهينت نيبه ا توان ياند، م شکل گرفته يعيطب يكه با الهام از ساختارها ييها سازه ي..با بررسرنديمورد استفاده قرار گ

ها بر  است بلکه فرم امدهيانتخاب شده به دست ن يعيطب يالگو کي تيجذاب اي يبائيصرفا به لحاظ ز يها شکل و ساختار انتخاب سازه نيا

 .اند خود شکل گرفته يطيمح يها تيو محدود طيو شرا ازهاياساس ن

 

 عمراج

 1312، ييانتشارات دانشگاه عالمه طباطبا ،مند فراز يترجمه عل ،يوتکنولوژي، ، بتياسمجان  [1]

 1319، (کيونيبر اساس علم ب داريپا يساختمان)معمار شرفتهيعلوم پ يپژوهش يقاتي، موسسه تحق شيآگ ماين [2]

 1315، 21شماره  بايز يهنرها هي، نشر"معماران يبراييدرس ها ،يعياز سازه طب ييآموزه ها "زاده، يتق ونيكتا [3]

 1311، ارشد، دانشگاه تهران ينامه كارشناس انيپا "علم در زنجان يگيمركز همسا يطراح _ يدر معمار عتيطب ياز الگوها يريبهره گ "،يژاله رفعتنرگس  [4]

 1319، ، دانشگاه تهران يدر معمار كنفرانس سازه ني، مجموعه مقاالت اول يفرم معمار يدر شکل ده کيونيب يساختار و سازه ها" ،يصادقسامان  [5]

 1311،زمستان  11، مجله هنر معماري، شماره "بيونيک و فرم هاي هنري در طبيعت"حسيني،راحله  و رحيميالناز  [9]

 1314، مجموعه مقاالت طبيعت در هنر شرق، فرهنگستان هنر،. "حضور طبيعت در معماري"زماني،پگاه [ 1]

 ،تهران. 1314ت طبيعت در هنر شرق، فرهنگستان هنر، ، مجموعه مقاال"طبيعت و معماري"،رضايي حريريمحمد تقي [ 1]

 1311، انتشارات نوآوران دانشگاه پارسه، "کيونيب يبرتر معمار يپروژه ها" ،يشلمان ياحمد ني[ محمد حس9]
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