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را جهتت  یانتهیهای ساختمانی با الهام از طبیعتت )بیتومیمیکری(ک کانتتست ستازگار و بهسازی پوششبا هدف بهینه نامهانیپا نیا هدف:

 .دهدیم هیارا ک به ویژه اقلیم گرم و خشککاقلیمی طیدر انواع شرا یمعمار یفضاها ییو روشنا یحرارت شیآسا نیوری انرژی و تأمبهره

 یکریمیومیتروش ب» جدیتدی بتا عنتوان فرایند طراحی پیشتنهادی با کتحلیلی-کلی توصیفیروش با  این پژوهشک شناسی پژوهش:روش

 یانترژ یورپژوهش به منظور بهتره ینا یشنهادیپ حطر پبه کانت یابیمراحل دست .رایه شده استاگیری از طبیعت برای الهام« زگارمدارسا

ایتن  .باشدیخالقانه م یهابه کانتپ یابیدست یو راهنما یهپا یکشده است و به طور کل یهارا یاگرامیبه صورت د یکساختمان یهادر پوشش

( 8( تبتدیل 7های طبیعتی انتتست( ک6( عوامتل 5( ایتده 4( اولویتت 3( اقدام 2( متئله 1 شده است: یلاز ده مرحله تشک روشک به ترتیب

 ( سازگار مداری. 10( پاسخ خالقانه 9ترکیب 

(ک پتاد سازگار ) یدمش یکیک پوشش االستوری انرژیپوشش ساختمانی بیومیمیکری به منظور بهره پیشنهادی کانتست :هایافته

این  .شودیپوشش ساختمان محتوب م یبرا یانرژ یورو سازگار از نظر بهره نهیبه یکانتست هاکیابیارز جیکه با توجه به نتا است

 ک(یگرماپتزن) هاو کانتست پوشش خار در کاکتو )گرماگیری( کانتست باد کردن کیته زیر گلو در مارمولک آنوالن  برگرفته از دوکانتست 

بته  یو مصترف انترژ ینتههز ینضمن کنترل آن بتا کمتتر یکداخل یهافضاطبیعی  ییگرما و روشنا ینتأم یکارامد برا یکانتستباشد که می

شتده  یلتشتک یاز شش بخش کل یبتته دارد و به طور کل یاست که ساختار یکیو پنومات ییهوا یتتمس یکپاد   .دباشیم ینهبه یصورت

 .داخلی جداره •فشار محفظه یمتنظ سیتتم •مورد نطر یالس یا هوا •محفظه هوا •االستیکی پوسته •خارها •است: 

و  یندر تتأم ییبتاال یو ستازگار یریپت پوشتش ستاختمانک از انعطاف یپژوهش برا ینا یشنهادیپاد  به عنوان کانتست پ  گیری:نتیجه

ستازگار و  یپوششت ینکتهکتاربرانک برختوردار استت. پتاد  بتا توجته بته ا یازهایمتناسب با ن یکداخل یفضاها ییکنترل گرماک نور و روشنا

 و یشتیسرما یشتیکگرما ییکروشتنا یازهتایتوانتد بته ن یمت یبته ختوب کعملکردشان و یمعمار یفضاها تنوع متناسب باچندمنظوره استک 

 .شودمصالحک ساخت و ...  یکانرژ هایینهدر هز ییجوفضاها پاسخ داده و باعث صرفه یکیآکوست

 .پوشش سازگار کیپوستهک پوشش ساختمان کیکریمیومیب کیانرژ یوربهره عتکیالهام از طب های کلیدی:واژه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3   مقدمه و هدف

 

 مقدمه و هدف -1

 

 مسأله انیب -1-1

 یدر دستتاوردها ینقش مهمت ژهکیانتان ها در سطوح مختلف بوده است. به و یبرا ییبه عنوان الگو شهیهم عتیطب

مصنوعات بتر استا   دیبه منظور تول یاصل یهاهرچندک در بخش کیانتان یکرده است. توسعه فناور فایما ا یکیتکنولوژ

محرکته را  یروهتایآن جتدا شتدهک ن یانتخاب یرویو ن یعیاز تکامل طب یها شکل گرفته استک به کلمنطق و فهم انتان

 یریادگیت- کیتونیپشتت مطالعته ب زهیتاز هتم جتدا شتدهک انگ تتتمیدو س نیدوباره متصل کردن ا ی. براکندیطرح م

قابل درک استت  یهر کت یبرا  میبه طور متتق کندکیم یوساز را طراحو ساخت یفن یهاتتمیکه چگونه س عتیازطب

(Braun & Inhofer, 2014.) 

 یکتی. شتودیمحتوب م یمعمار یبرا یمهم تکنولوژ یاز دستاوردها یکیو بلندمرتبه امروزک  دهیچیپ یهاساختمان

 مصترف از ٪23هتتتند کته حتدود  ایتچالش بزرگ در دن کیها هنوز است. ساختمان یامروز انرژ یایدن یهااز چالش

درصتد کتل  60کته  دهتدینشان م قاتی. تحقاندادهرا به خود اختصاص د یدرصد از برق جهان 30و  یجهان هیاول انرژی

 یمان نقتش اصتل. پوشش ساختشودیگرم کردن و خنک نگه داشتن فضا استفاده م یها برادر ساختمان یمصرف یانرژ

 کیت. معموالًک پوشتش کندیم نیرا تأم یداخل یفضاها شیو آسا کندیم فایها ادر ساختمان یرا در کنترل مصرف انرژ

 دیکنترل تابش خورشت یبرا یبانهیسا ایاز اتالف گرما مورد توجه بوده  یریجلوگ یبرا یحرارت قیعا عنوانساختمان به 

 (.Al-Obaidi & et al, 2017است )

با متائل و  یدر سازگار یکم ییهاک تواناپوشش ساختمان یمتداول برا یهاحلکه راه دهدینشان م قاتیتحق

و  یدر برابر هدررفت انرژ یها به واسطه پوششانک رفتار مناسبکه ساختمان یخود دارد. در صورت یبتتر یازهاین

داشته باشند  دهدکیو ...( رخ م دیتابش خورش رانک)مثل وزش بادک بارش با شانیعیکه در بتتر طب یطیمح یدادهایرو

 تتمیبر س یجامع و مبتن کردیرو کی هیو مانع برخورد کنندک به ما امکان ارا دیفرصتک و نه تهد کیها به عنوان و با آن

و  وسازساخت یبرا دارتریراه پا کی جادیدر ا لیباعث تته یو به طور قابل توجه دهدیم یشنهادیپ یهاپروژه یرا برا

 .شودیم یزندگ

 

  پژوهش یهاسؤال -1-2

 نقش کنند؟ یفایا یکردن مصرف انرژ نهیدر به توانندیچگونه م یساختمان یها(پوشش1

 ها کمک کند؟و چند منظوره کردن آن یساختمان یهابه ارتقا عملکرد پوشش تواندیچگونه م یکریمیومی( ب2

 

  پژوهش یهاهیفرض -1-3

هاک به صورت منفعلک نقش داشته و از هتدررفت ساختمان یحرارت شیآسا میدر تنظ توانندیم یساختمان یها(پوشش1

 کنند. یریجلوگ یانرژ

 و چندمنظوره کرد.  نهیرا به یساختمان یهاعملکرد پوسته توانیم یکریمیومی(به کمک ب2
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  اهداف پژوهش -1-4

 یانترژ یور(ک جهتت بهترهیکریمیومیت)ب عتتیبا الهتام از طب یساختمان یهاپوشش یسازنهیپژوهشک به نیا هدف

 .باشدیم

 

  پژوهش تیضرورت و اهمّ -1-5

ها بته واستطه مصترف شتکل گرفتته و ستاختمان ریاخ یهااست که در سده یمهم یهااز چالش یکی یانرژ بحران

 . شوندیمحتوب م ایمتئله مهم در دن کی شانیانرژ

هاک ستاختمان یو مهندست یطراح ییفراتر رفته است و امروزه ما توانا یریگبه سرپناه و شکل ازیاز ن یمعمار یطراح

. اگتر چته کننتدیفتراهم م ییوهواآب طیرا در هر شرا شیاز آسا ییکه سطح باال میرا دار ییهایو استراتژ هایبا فناور

 راتییتو تغ یناخواسته کاهش منابعک آلتودگ یهاامدیاما منجر به پ تکموفق بوده اس اریما بت یبقا لیدر تته یتکنولوژ

 ریمتائل ناگت  نیحل ا یتفکر برا دیروش جد کیچند دهه گ شته روشن شده است که  یشده است. در ط ییوهواآب

  .(Mazzoleni, 2013)است  یو حتم

در جت ب آب واکتنش  اشییتوانتا ایت اشهیسا تیوضع رییوهواک با تغدر آب راتییکه به تغ دیرا تصور کن یساختمان

را  ییهافرصتت تواننتدیم شتوندکیگر تصتور مکه به صورت منعطف و واکنش یزمان کیمعمار یها. جدارهدهدینشان م

هماهنگ سازدک مانع  عتیها را با طبساختمان تواندیم کهفراهم آورند  یمحل طیمح یایپو طیشرا یتوجه به بررس یبرا

   .(Mazzoleni, 2013)باشد  میآن سه یشده و احتماالً در بازساز عتیطب بیاز تخر

 یبترا دیتجد یمبنا کیبه عنوان  کیپزشک ای یمختلف مانند مهندس یهانهیدر زم دیجد میپارادا کی یشناستتیز

 نیپاستخگو باشتند و بنتابرا اریو بتت دهیتچیچندمنظورهک پ توانندیم یتتیز یهاحل. راهدهدیارائه م یکیتفکر تکنولوژ

 یقتیفرم تطب کیدر  یانرژ یو صلب جهت بهبود بازده تتایمعمول ا یساختمان یهاکانتست پوشش نیگزیجا تواندیم

 ریتدر واقتع درگ کیکریمیومیتهماهنگ شتده استت کته ب یبا معمار یکریمیومیب قیاز طر یشناستتیباشند. ز دیجد

 نیت. اباشتدیهتا ماستفاده در طرح یبرا هایو استراتژ هاتمیاز مکان عیوس یاتاطالع گاهیپا کیبه عنوان  عتیکردن طب

 یو داخلت یختارج طیهتر دو شترا یکمک کند تا پاسخگوتر شده و برا یساختمان یهاپوسته ندهیبه آ تواندیکرد میرو

کنتد. بتا  یرا کتاهشک و متعتادل ستاز نیزم یما بر رو یردپا تیرا بهبود بخشد و در نها شیمناسب شوند و سطح آسا

ستاخت در -انتتان یهتاطیتوستعه مح یکمک به ما بترا یبرا ییهافرصت عتکیملهم از طب یطراح یندهایفرا رشیپ 

 Al-Obaidi) باشدیم یساخت و زندگ یقلمروها نیب ییبردن جدا نیکه شروع از ب ندکیآیبوجود م عتکیبا طب یهماهنگ

& et al, 2017.) 
به  کیساختمان یهاپوشش یطراح یبرا یبه عنوان الهام ارشیبت یبا اجزا و عملکردها یعیطب یهااز پوسته استفاده

 لیباعث تتته یو طور قابل توجه دهدیم شنهادیها پپروژه یرا برا تتمیبر س یجامع و مبتن کردیرو کی هیما امکان ارا

 . دشویم یوساز و زندگساخت یبرا دارتریراه پا کی جادیدر ا

  پژوهش ینهیشیپ -1-6

بته  یهانتهیاستت و در زم یشترویعلم در حال پ نهیاست. نفوذ آن به مراتب فراتر از زم یغن یارشته یشناستتیز

کته  یک هنگتام1960از حدود دهه  "biomimetics"در حال گتترش است. اصطالح  یمرتبط مانند معمار ریظاهر غ

 نتهیاستفاده شده است اما او عمتدتاً آن را در زم ککرد یمعرف "ی+ تکنولوژ یشناستتیز"آن را به عنوان  تیاتو.اچ.اشم

ک بتا توجته دوبتاره در 2000دهته  لیتتنهتا در اوا یدر حتوزه معمتار یکریمیومیتب نکیتاعمال کرد. با وجود ا یمهندس

بته طتور معمتول  یکریمیومیتب کتهیمورد استفاده قرار گرفته است. در حال کیکاربرد در طراح یبرا یتتیز یساختارها
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تتا حتد  یعملکترد یهانشان دادن جنبه یآن برا ییاستک توانا یکیولوژیجهان ب یمورفولوژ یهاجنبه دیتقلمحدود به 

   .(Mazzoleni, 2013)گرفته شده است  دهیناد یادیز

 یو انتدودها یگل گرفته و به مرور زمان به آجتر و گتو و کاشتاز کاه رانیا یسنت یدر معمار یساختمان یهاپوشش

 زیتن یگرم و خشک داشته اندک مقاومتت حرارتت یهامیکه در اقل یها به خاطر ضخامتپوشش نیاست. ا افتهیارتقا  گرید

 دیتو تول یتکنولتوژ تشترفی. حال امروزه با پکردیعمل م یحرارت قیو در برابر انتقال گرما به عنوان عا افتییم شیافزا

 یهایبته استتراتژ تتوانیم زیتن عتتیو بته کمتک طب میدار اریدر اخت یشتریامکانات ب تیو کامسوز دیجد یهاالیمتر

 . افتیدست  یتر و سازگارترمناسب

 یهاپوشتش نتهیکته در زم یتخصصت یهتااز کتاب یکتیصورت گرفتته استت.  یمتعدد یهاپژوهش نهیزم نیا در

 ایتالریاز ا "نوآورانته یطراحت یبترا کیمتیومیاصول ب کند؛یم یرویپ عتیاز طب یمعمار"چاپ شده ککتاب  یساختمان

منحصتر بته  تیتا به ظرف شودیم دهید یرصتبه عنوان ف کیبه طراح کیمتیومیب کردیکتاب رو نی. در اباشدیم یمازولن

 لیو پتانتت یستاختمان یهاکتاب مربتو  بته پوشتش نیتوجه شود. ا کیتتماتیس ریمت کیکار در  یبرا عتیفرد طب

استت کته  یکتاب ارائه شتدهک اکتشتافات قلمترو جتانور نیکه در ا ی. مطالعات مورد باشدیها ماتصال چند منظوره آن

کته بته  کی. ستازگارکنتدیم یکبررس اندافتهیانتخاب شده رشد  واناتیرا  که در آن ح یتتیزطیو مح ییوهواآب طیشرا

 ییهتاکه به نوبه ختودک بته طرح کندکیم هیرا ارا ییهادر  دهدکیخود را م یهاتتگاهیاجازه زنده ماندن در ز توانایح

 وانتاتیپوستت و پوشتش ح لیتو تحل هیتجزت یبر رو یقاتیتحق نیاند. چنساخته شده ترجمه شده تتیز طیمح یبرا

از  یبته عنتوان الهامتات توانتدیم یاستت کته معمتار یاصتل یهاتتتمیاز س یکتی واناتیمختلف تمرکز دارد. پوست ح

 شود . یممکن است بررس زین کیاهیگ یهامانند گونه کیگریموارد د نکی. با وجود اردیبرگ یشناستتیز

 ایدیتاز ل "یستاختمان یهاسازوار کردن پوشش یبرا یکریمیومیزنده؛ ب یهاپوشش یبه سو"با عنوان  یگرید کتاب

 یطراحت یهاکانتتست دیتتول یک برازنده یهاپوشش یشناسبا عنوان روش ککیروش استراتژ کی هیبه ارا یبادارنا کادر

 یراه تبتادل جادیکمک به ا نی. اکندیمعماران فراهم م یاو کاوش را بر قیپلت فرم تحق کی یشنهادی. روش پپردازدیم

مختلتف کته در  یهایو استتراتژ یعملکترد یهاجنبته یزندهک به سو یهابرآمده از الزامات پوشش کیفن یهااز چالش

ک یتبته  تیکه در نها کندیرا فراهم م هایبندمرحله از طبقه نیچند یشنهادی. به عالوهک روش پشودیم افتی عتیطب

زنتده متورد  یهااز پوشتش یغالب و قابل تتوجه یهایژگیو یکه دارا شوندیم یواحد منته یفرض  تتمیس /تمیارگان

 نظر است.

 متویاز ک "رییتدر حال تغ یها میاقل یباد برا یابیارز وهیو ش یطراح-میهمگام با اقل یمعمار"با عنوان  یگرید کتاب

 یپژوهشک توسعه ابزارهتا نیا ی. هدف اصلباشدیم ییوهواآب راتییو تغ میسازگار با اقل یدر رابطه با معمار تمانیکوئ

را  ییوهتواها در منتاطق مختلتف آبها و طرحساختمان یانرژ صرفهو  میخرداقل تتکیزطیمح تواندیاست که م یعمل

ابتزار متورد  CASEپژوهشک مربو  بته توستعه  نی. بخش مهمی از اردیرا در نظر بگ ییوهواآب راتییبهبود بخشد و تغ

 های مشاهده نتایج است.سازی باد و روشهای مختلف شبیهآزمایش باد ک روش

ها ک کهتر متعدد پوشتش یهااند که با توجه به کارکردپرداخته یساختمان یهاششبه مطالعه پو زین یمتعدد مقاالت

 اند .خاص پرداخته یکارکرد ای ییجز یکدام به بررس

و  یکیولتوژیب یهاتتتمیس نیرا درباره رابطه بت یشتریب یهانشیب کیاک در مقاله"2017و همکاران/  یکرم. العباد "

 یعملکترد یسازگار بر استا  جنبته هتا یساختمان یهابه توسعه پوسته نی. همچندهدیارائه م یساختمان یهاپوسته

 .کندیکمک م داریپا یمعمار یهاتتمیو س یو ارتقاء نوآور یفن یهاغلبه بر چالش یبرا

و ارتقتاء  یطراحت یهاکانتتست دیتتول لیتته یبرا کیمتیومیب کردیرو کی زین "2017بادارنا / ایدیل"از  یامقاله در

 .دهدیمناسبندک ارائه م اریبت شانطیمح یکه برا یساختمان یهاتوسعه پوشش
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تمرکتز داشتتهک  کیتمتیومیب یطراحت ندیفرا هیمرحله اول یبر رو زی( ن2015بادارنا/  ایدی)ل یگریدر پژوهش د شانیا

چتارچوب  کیتشتده استت.  جتادیمربوطته ا یآسان به الگوها یابیدست نیتأم یبرا کیزیوفیچارچوب ب کیکه  ییجا

 یهتاداده گتاهیمناسب از پا یهایو انتخاب استراتژ یوجواز جتت تیحما یگرما را برا میتنظ یندهایاز فرآ یساختار

 .دهدیارائه م عتیبزرگ طب

 کیتبته صتورت پارامتر یکنترلت یهاتتمیچگونه س نکهیا یبه بررس زین 2017 /گرانیو د یاز محمد الشام یپژوهش

پرداخته  افتکیدست  یو سازگارتر ریپ واکنش یسازمدل یهاکیاستفاده شوند تا به تکن یمعمار یدر طراح توانندیم

 شده است .

 

 ها( و روش پژوهشمواد )داده -1-7

 ی. گتردآورباشتدیم یوتریکتامس یبتا نترم افزارهتا یساز هیو شب یقیکتطب یفیتوص -یلیپژوهش به روش تحل روش

بتا  یارشتته نیو بت یشناستتتیز نتهیها و مقاالت مترتبط در زمکتاب یبا مطالعه کیاروش کتابخانه اطالعات غالبأ به

مرتتب بتا  یهاهتا و پاستخو کتاوش چالش ازیتاطالعتات متورد ن یکه در ابتدا بتا گتردآور بیترت نیاست. به ا یمعمار

 یهاپوشتش یهتاک بته طراحتاز آن یریگدهیتها پرداختته و در ادامته بتا ابه مطالعه آن عتکیپژوهش در طب یهادغدغه

 یافزارهتاک از نرممعمول یهاشده با پوشش یطراح یهاپوشش تهیو مقا یابیارز یکه برا پردازدیم یدیجد یساختمان

صتورت استت کته  نیتبته ا یابیتارز یهااز روش یکیکرد .  میهاپر ک...( استفاده خواه نکگر یزایمناسب )اکود یلیتحل

موجتودک استتفاده کترده و  یهاشده از ستاختمان یسازهیشب یهانامه را در مدل انیپا نیشده در ا یطراح یهاپوشش

بتا  تتهیها در مقاپوشتش نیتا ییو کتارا یوربهتره زانیتتا م میکن یو بررس لیتحل کیلیتحل یافزارهابعدک به کمک نرم

 پوشش خود ساختمان مشخص شود . 

بتته کشتتف و استتتخرا   کیعتتیطب یهابتتا پوستتته یستتاختمان یهاپوستتته یتتتهیپتتژوهش بعتتد از مطالعتته و مقا نیتتا

 میبتادک تنظت یمنفت راتیکتاهش تتأ  کیطتیمح طیبا شترا یسازگار یخود برا یکه جاندارانک در پوسته ییهایاستراتژ

 یارتقتا و یستازنهیهتاک بته بهاز آن روش فادهتتا بتا استت پتردازدیانتد محرارتک تعادل آبک حفاظت و ... استفاده کرده

 بسردازد . یساختمان یهاپوشش

 

 و ابزار مورد نیاز برای انجام پژوهش لیوسا -1-8

کردن مواد و مصتالح  هیته کیها به همراه موجود زنده مورد مطالعاتنمونه یبرخ یبرا یشگاهیو آزما یدانیم مطالعات

 یو دو بعتتد یستته بعتتد لیتتو تحل نگیمتتدل کیطراحتت کیشتتنهادیپ یهتتاو طرح هتتالیتید یواقعتت نگیمتتدل یالزم بتترا

اتوکتدک  نتوکیرا یافزارهابه کمک نرم یابیو ارز نگیمدل کینگیو به تیموفق زانیبه منظور مطالعه م یطراح یهاکانتست

بتا  یسازهاک نمونهنمونه یابیو ارز لیتحل یهاپر برامثل گر  ییهابا افزونه یتینوتمیمطالعه و الگور یاسکچاپ و ... برا

از  همختلتفک استتفاد یهاتیو در وضتع یبته صتورت واقعت وهتایها و آلترناتمطالعته کانتتست یبترا 100به  1 ا یمق

 .  رهیمختلف و غ طیها در شرانمونه یابیارز یو ... برا نگیلدیاکو ب نکیزایاکود یافزارهانرم





 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

 یولوژیچرا ب -2-1

 یهاکند. پوسته دیتقل عتیاز طب دیباشدک با یزیاز چ دیدنبال تقل یاگر معمار :دیگویم کیکمورخ معمار1ریلوژ

 دیطورکلی باآبک به ریز ایو  نیزم یسردک رو ایمرطوبک خشکک گرم  هایمیجانورانک در اقل ای اهانیچه در گ کیعیطب

  کنندیم یریجلوگ یاز هدررفت انرژ به کمک پوست خودک هاتمید. ارگاننزنده ماندن مناسب باش یبرا یانرژ نظراز 
.(Yowell, 2011) 

از آنچه که  هاتمیارگان .ردیگمیحداقل تالش ممکن صورت  شهیهم عتیدر طب یکحل عملراه کیبه  دنیرس یبرا

 رهیو غ یاستفاده از موادک همکار کیبه منابع انرژ یدسترس کنند:در محیط خود در دستر  است استفاده می

.(Gruber, 2011: P97) یهاحلراه یرا برا یاهبلقو یهاینوآور یکو معمار یشناستتیز یهمسوشان یهانهیزم 

 (Gruber, 2011: P7).  کندیارائه م یمعمار

 یهاحلبه راهدر معماری هتتیم تا  هاتمیارگان یکیولوژیب یهایژگیو و استفاده از بیترکدر این پژوهش به دنبال 

 سیم. برهای ساختمانی در طراحی پوشش شتریب یداریبا کارآمدی و پا کدیجد

 

 بیومیمیکری،بیومیمتیکس و بیونیک -2-1-1

های مربوطه این در این پژوهش و پژوهش 5ملهم-و زیتت 4ک بیونیک3ک بیومیمتیکس2اصطالحات بیومیمیکری

 زمینهک به فروانی استفاده شده و غالبًا با یکدیگر مترادف هتتندک هرچند تفاوت جزئی در تعریف خود دارند.

  ) ,Yowell) کنندیاستفاده م کیونیهتتند و معموالً از اصطالح ب شرویپ 6تتارهایبر ز یمبتن یها در طراحیآلمان

ویژه در مختلف و به یفن یهانهیزم کیاستفاده در تکنولوژ یبرا عتیاز طب یریادگی یبه معنا کیونبی .2011

 یندهایو درک ساختارها و فرآ عتیمطالعه اصول طب یبه معنا کیونیبدیگرک عبارت. بهاست یوساز و معمارساخت

ها آن یسازنهیبه منظور توسعه و به موجودک ندهایفرآ ایو  یاتیعمل کیفن یهابا برنامه ارزو هم مقایتهقابل یتتیز

 )واحد( مشتق شده است.  ikos( و ی)زندگ bios یونانیاز دو واژه  کیونیب. (Nachtigall & Pohl, 2013: P1) باشدیم

و عناصر آن است که به منظور حل  ندهایفرآ هاکتتمیهاک سمدل عتکیطب یابیکارز کسیمتیومیب ای یکریمیومیب

هر دو است.  عتیآگاهانه نبوغ طب دیتقل کیکریمیومیترک بعبارت ساده هب و شودیم یریگالهام ای دیتقل یمشکالت انتان

( شکل گرفته دی)تقل "mimesis"( و ی)زندگ bios"" یونانیواژگان  بیاز ترکو بیومیمتیکس  یکریمیومیباصطالح 

 و ازشود یعمدتاً در انگلتتان استفاده م بیومیمتیکس اصطالح (Kshirsagar & et al, 2017; Mazzoleni, 2013). است

 شده کاستفاده کرد معرفی "تکنولوژی+  شناسیزیتت" عنوان به را آن اشمیت.اچ.اتو کههنگامی ک1960 دهه حدود

 ک2000 دهه اوایل در تنها معماری حوزه در به کار گرفته بود. بیومیمیکری مهندسی زمینه در را آن عمدتاً  او اما است

                                                                                                                                                                        
Antoine Laugier-Marc 1  

biomimicry 2  
biomimetics 3 

 bionikor  bionic 4 
5 inspired-bio 5 

bio 6 



 

 

  (Mazzoleni, 2013). است  گرفته قرار استفاده مورد ک طراحی در کاربرد برای زیتتی ساختارهای در دوباره توجه با

های مشابه را با مفهوم خاص از اکوسیتتم کیشد و و آنها  یمعرف 8و گاالپولو  7فروسو توسط بیومیمیکری

 فیرا تعر یکریمیومیب یادیمحققان ز. (Al-Obaidi & et al, 2017)و نوع بشر ارائه دادند  عتیطب نیتعادل ب یبرقرار

به  ی راکریمیومیب 9بنویسبه عنوان مثالک   ). ,2010Royall(کند یآن از ما فرار م یینها فیتعرکه درحالیاند. کرده

ها برای حل مشکالت ها و پروسهکند و سسس از طرحطبیعت را مطالعه می یهارشته جدیدی که بهترین ایده"عنوان 

 لیکه پتانت یو معمار یشناستتیز یهمسوشان یهانهیمطالعه زم" و یا "اندکردهکندک تعریف انتانی تقلید می

در حال رشد در  قیتحق نهیزم کی یکریمیومیکرد .ب فیتعر "دهدینشان م یمشکالت معمار یرا برا یانوآورانه

 (Radwan & Osama, 2016). دهدیرا ارائه م یبخشو الهام دیجد یهاحلاستک که راه یو مهندس یمعمار

است.  یدر حال ظهور در معمار یطراح نهیزم کیو  یدر مهندس عیدر حال رشد سر نیسلیتید کی بیومیمیکری

 عتی. طبدیآیبه دست م عتیها و اصول موجود در طبزمیهاک مکانیاز استراتژ دیها با تقلحلراه کسکیتتیومیدر ب

 شونداجرا  یتوانند در معماریکند که میو کارآمد را فراهم م نهیبه یهایاز استراتژ یاگتترده یاطالعات گاهیپا

(Badarnah, 2017)  شناخته شده است رتریپ انعطاف طیمح کطراحی ی یکننده برادواریام کردیرو کیبه عنوان و (Al-

Obaidi & et al, 2017). است عتیاز طب یریادگیها در پاسخ بحران  .(Armstrong, 2012) را در  یدیجد میپارادا یولوژیب

دهد. یارائه م یکیتفکر تکنولوژ یبرا دیجد یاهیبه عنوان پا کیپزشک ای یمانند مهندس مختلفک یهانهیزم

ها و زمیاز مکان یاگتترده گاهیرا به عنوان پا عتیشده است تا طب قیتلف یبا معمار یکریمیومیب قیشناسی از طرزیتت

 .(Al-Obaidi & et al, 2017) ردیها به کار گهاک در طرحیاستراتژ

ها تمیارگان ریسال  از حشراتک خزندگانک پتتانداران و سا یاز س شیو در طول ب در حال توسعه است یکریمیومیب

 یموجود در طراح یبه دنبال اصالح خطاها کدر حال ظهور نهیزم کی ک به عنوانکیمتیومیب یمعمار الهام گرفته است.

 .(Al-Obaidi & et al, 2017)کارآمد و محصوالت است  یهاتتمیس

 

 یو تکنولوژ یکریمیومیب -2-2

مهار  یانتان یازهایتواند با توجه به نیم عتیطب دیگویبرآمده است که م یتیطورکلی از ذهنبه یکیتحوالت تکنولوژ

 یهادهد تا بر تنشیاند که به ما اجازه ماستفاده کرده ییتوسعه ابزارها یبرا 10ها از نبوغانتان کیخیشود. از لحاظ تار

تا چرخ تا ساختمانک اختراعاتمان به ما اجازه طعمه گرفتن ک  زهی. از نمیکنندک فائق شویم دیما را تهد یکه بقا یکطیمح

به سرپناه و  ازیاز ن یمعمار یاند . طراحسخت را  داده طیبا شرا یهاسرپناه در مکان جادیدورترک و ا یهاسفر متافت

 میرا دار ییهایاتژها و استریوراها با فنساختمان یو مهندس یطراح ییفراتر رفته است و امروزه ما توانا 11یریگشکل

 اریما بت یبقا لیدر تته یکنند. اگرچه تکنولوژیفراهم م ییآب و هوا طیرا در هر شرا شیاز آسا ییکه سطح باال

شده است.  ییهواوآب راتییو تغ یناخواسته کاهش منابعک آلودگ یامدهایمنجر به پ نیهمچن یموفق بوده استک فناور

 است. یمتائل ناگزیر و حتم نیحل ا یتفکر برا دیروش جد کیچند دهه گ شته روشن شده است که  یدر ط

 و کاربردی هایحلراه از منبع یک عنوان به طبیعت به توجه با را ادراکمان تا کند کمک ما به تواندبیومیمیکری می

 (Mazzoleni, 2013, P4). دهیم  تغییرکردنک  غلبه برای مشکالت از منبع یک عنوان به نه و شناختیزیبایی

 هاایده توسعه و کاوش برای ظهور حال در و جدید هایروش دنبال به مداوم طوربه هنرمندانک عنوان به معمارانک

 بیان را خود زمان هایتکنولوژی و فرهنگ بلکه کنندکمی عمل خوبیبه تنهانه که هتتند هاییساختمان ایجاد برای

                                                                                                                                                                        
 Frosch 1 

 Gallapoulos 2 
 Benyus 3 

ingenuity 4  
expression 5 



  وری انرژیبه منظور بهره (یومیمیکری)ب یعتملهم از طب یساختمان یهاپوشش سازیینهبه 10

 

 مطالعاتی حوزه یک معاصرک پارامتریک طراحی مثالک عنوان به .کنندمی تعیین را آینده زندگی استانداردهای و کنندمی

 ارگانیک ساخت منظور به را دیجیتال هایمدل از شده کدگ اری الگوریتمی پارامترهای طراحانک آن در که است

 فناوری اینک بر عالوه .کنندمی 12پ یرکنترل شودکمی استفاده ساختارها و نماها ساختن برای که پیچیدهک هایهندسه

 نشان واکنش ما لمس به که سطوحی ایجاد برای را ساختمانی مصالح در 13های کربننانولوله ترکیب توانایی نانوک

 و کشف برای جدیدی متیر بیومیمتیک طراحی خالقیتک و تخیل آزمایشاتک طریق از .است کرده فراهم دهدکمی

 .(Mazzoleni, 2013, P5) است طبیعی جهان با ارتبا  برای مانساخته جهان و ما راه کردن تبدیل

 

 های طبیعی و فنیمقایسه سیستم -2-2-1

 های مانا و فعتال برطترف کترده استتزباله دیرا بدون تولامروز ما  یو ساختار یکیاز مشکالت مکان یاریبت عتیطب

.(Royall, 2010) دارد. تکامل آنها متفتاوت  یو فن یکیولوژیب یهاتتمیس نیب یهابه درک تفاوت ازین عتیاز طب دیتقل

تنهتا در کمتتر از  یفن یهاتتمیکه سسال در حال تکامل هتتندک درحالی هاونیلیم یبرا یکیولوژیب یهاتتمیاست: س

کنتترل  یعتیخود که توسط انتخاب طب یکیژنت یبر اسا  کدها یکیولوژیب یهاتتمی. ساندافتهیچند صد سال توسعه 

شتده استت  یانجتام مارهتا طراحت یبترا یانتان یبر اسا  طراح یفن یهاتتمیکه ساندک درحالیافتهیشوند تکامل یم

(Cohen& et ol, 2015)از  جتهینت کیبه عنوان  تتمیس کی جادیبه دنبال ا یهای فنعملکردها در سیتتم کطورکلی. به

 یتکتامل یکیژنت رییتغ کیتوانند یاوقات م در اغلب که عملکردهادرحالی کیکیولوژیب یهاتتمیکه در سدرحالی کیطراح

آنهتا  یهتااز آن مشتخص نشتده بتود. تفاوت شیشود که پتیعملکرد خاص م کیباشند که منجر به  کیتتماتیس ریغ

 یهتابازهدر  یکیولتوژیب یهاتتتمیکه سحالیکنندک دریگتترده عمل م یها طیدر مح یهای فنگتترده است: سیتتم

 .(Al-Obaidi & et al, 2017) اندمحدود شده یتتیز

 

 معماری →بیومیمیکری ←طبیعت -2-3

 در. است متفاوت صورت به طبیعی دنیای گ اریارزش و مشاهده معنی به 14طبیعت نبوغ از آگاهانه تقلید "

  J.M. Benyus". کنیممی نگاه 17پیمانه و 16مربی ک15الگو عنوان به طبیعت به بیومیمیکریک ما

 نیا ساخته دست بشر مشاهده کرد. یآ ار معمار نیدر اول میقد یهاتوان از زمانیرا م یکریمیومیب یهانشانه

 یهادهیاز پد دیتقل ایو  دینوع خود به مشاهده و تقل یپناهگاه برا جادیا یقابل درک است که بشر برا و کامالً  یعیطب

را که امروزه در  یواقع کیمتیومیساختمان ب کی ینوآور فاقد دکینوع تقل نیحالک اغلب اوقاتک ابااین بسردازد. یعیطب

 یاست که در شکل کل یسبک معمار کی ریتفت یکریمیومیب تکیوضع نیهتت. در ا میکنیموردش صحبت م

 ا یق کیبه صورت  کیسبک معمار کیبه عنوان  یکریمیومیب. (Gruber & Jeronimidis, 2012)منعکس شده است 

 تیکل فیآن و تعر یکیولوژیب یعلم عملکردها دیتول ای یبه بررس نکهیماندک بدون ایم یباق یعیبشکل ط کیصرف از 

در  عتیاز طب دینوع تقل نیاست. ا رممکنیغ یکیولوژیمشاهده هرگونه عالئم از دانش ب باًیساختمان بسردازد. تقر

 یسبک یهاویژه در جنبشآن به امااستک  یمیقد تیواقع کیذکر شده است  ریطور که در زهمان یمعمار یطراح

شده شکل ناپتند و رانده کردیرو نیمورد استفاده قرار گرفته است. ا یفرانک گر دیجد یهامانند آرت نوو تا ساختمان

از  یرسم دیتقل کیتنها  نیطور خالصهک ابه. تتین یااز ا ر استعاره یسبک کینیحالت تزئ کیجز  یزیاستک ارائه چ
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 یبرا گرید کردیرو شود. یگ ارنامدوست -یا طبیعت کیومورفیب یتواند به عنوان معماریاست و م عتیطب

 کردیسه رو کیشناستتیو ز یبا اتحاد معمار و نوع بشر است. عتیطب نیب دیجتتجو به دنبال تعادل جد کیکریمیومیب

م ایجاد تعادل بین طبیعت و نوع وک رویکرد دکیومورفیب یاولک طراح : رویکردوجود آمده استه ب یمتفاوت در طراح

 ,Arslan) باشد انهیتحت سلطه را یمعمار یطراح نهیزم یبرا دیجد میپارادا رییممکن است تغ کسوم کردیرو انتانک

2014). 

 "مولد" ای "تولد" یبه معنا کیدوره کالسداردک که در  "natura "نیدر کلمه الت شهی( رعتی)طب "nature"کلمه 

 یماد تتمیس کیاستک که اشاره به  "physis" یونانیبه کلمه  کیبه لحاظ معنا و مفهوم نزد زین "nature"است. 

طور مداوم خودش را و به تتین (static)  ابت جهو ویبه ه عتیاسا ک طب نیبر ا .کندیدارد که وجود دارد و رشد م

 (Mazzoleni, 2013: P3).  کندیو دگرگون م یبازساز

شده است.  کیاز فرم ارگان دیمحدود به تقل یادیحال تا حد زتابه کساختمان یدر طراح یتتیکاربرد علوم ز

اندک اما را مورد مطالعه قرار داده واناتیو ح اهانیو رفتار گ یولوژیزیبر ف یطیمح راتیتأ  هاتتیو اکولوژ هاتتیولوژیب

 .(Mazzoleni, 2013: P4) نامکشوف مانده است یادیتا حد ز یها به معماروتحلیلمشاهدات و تجزیه نیترجمه ا

 در پناهگاهی معماری اساساًک. است کرده برقرار ارتبا  آن با و داده قرار طبیعی محیط در را خود همیشه معماری

 اعم طبیعتک از الهام اصلی منبع فرم تاریخیک لحاظ از.کندمی فراهم طبیعت از خودک ساکنان از محافظت طبیعتک برای

 معابد و هاستون تزئینات باستان یونانیان .است بوده معماری زبان به نمادین خیلی هایترجمه تا ساده فرمی تأ یرات از

 به بیشتر اسا  باید طبیعت از ما دانش .اندساخته طبیعت کردن نمادین برای 18محلی گیاهی زندگی روی از را خود

 (Mazzoleni, 2013: P6). شود  استفاده کارآمد هایساختمان تحقق برای و پایدار طراحی برای منبعی عنوان

 برای غیرمتتقیم قابلیت یک با اما محلیک رفتار در اشتوانایی در معماری برای را بیشتری هایبینش طبیعت

 را نهادها مانند ایپیچیده هایاکوسیتتم توانیممی هاهمتایگی تا هاساختمان از .دهدمی ارائه جهانی تأ یرگ اری

 .دهندمی ارائه را ممکن نتایج از نامحدودی طیف که هتتند همی به متصل هایحلراه دارای که کنیم طراحی

 همبتتگی از یادگیری .است دیگران با همزیتتی جهت عناصر از یک هر به اجازه برای هاییفرصت دارای هااکوسیتتم

 برخی همچنین این .کنند بررسی را چندمنظوره هایپاسخ برای هاقابلیت تا کندمی را قادر طراحان به طبیعت کارآمد

 عنوانبه است ممکن که ساده طراحی هایحلراه از شودکمی دیده حیوانات در که دهدمی ارائه را هایینمونه از

 فرایندهای پ یرش با .کنندمی سازیمتعادل و کاهش را زمین روی بر ما ردپای درنهایت که روند کار به هاییمدل

طبیعتک  با هماهنگی در ساخت-انتان هایمحیط توسعه برای ما به کمک برای هاییفرصت طبیعتک از ملهم طراحی

 (. ,P2013Mazzoleni ,6-7) باشدمی 20زندگی و 19ساخت قلمروهای بین جدایی بردن بین از شروع آیندک کهمی به وجود

 از حمایت کنندک که تلفیق خود هایپروژه در را محلی محیط نوآورانهک تا است طراحان برای غنی ابزار بیومیمیکری یک

 .(Mazzoleni, 2013) باشدمی زندگی و وسازساخت پایدار راه یک

 یدر راستا یعیطب یهاتمیاست. ارگان نهیکارآمد و به یبوده و از نظر انرژ داریها سال پاونیلیب یبرا عتیطب

مشکالت  کیکارها در معمارراه نیکارگیری ااند. با بهرا توسعه داده و به تکامل رسانده ییراهکارها کیانرژ یوربهره

 یبرا دیجد کردیرو کیبه  یابیدست ظوربه من عتیاز طب دی. تقل(Radwan & Osama, 2016) توان حل کردیرا م یانتان

پوشش  قیاز طر یتوجهی از هدررفت انرژبخش قابل توجهی دارد.قابل لیپتانت یکساختمان یهاپوشش یانرژ یوربهره

 کردیرا به کمک رو یسطح مصرف انرژ عتکیطب یهایاز استراتژ دیافتد. با کشف و تقلیساختمان اتفاق م

 .(Radwan & Osama, 2016) دتوان کاهش دایم کیکریمیومیب
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 یمعمارطراحی و با  یکریمیومیب یخیتعامل تار -2-3-1

تنها اخیراً به  تیفعال نیاندک اما ابوده عتیما از زمان عصر حجر الهام گرفته از طب یهاچالشها و متئلهحل راه

از مشاهده و  یمنبع عتیاست که طب تیواقع نیگواه ا یباستان آ ار. شده است جادیا قیتحق یروش رسم کیعنوان 

های و نقاشی یشیاز مصنوعات اتر ییهاباستان بوده است. نمونه یاز زمان تمدن بشر دیجد یطراح یبرا یازهیانگ

 یکونانیچندخدایی  انیاد روانیاست. پ عتیجوامع به پرستش طب دیشد ازیدهنده نشده در غارها نشانکشف یباستان

و دانشمند مهم و  لتوفیق.م.م( ف 322-384کردند. ارسطو )یپرستش م یعیرا به نام عناصر طب ییهاو الهه انیخدا

 یهادهیاز پد یاریخود بت "21یوانیح خیتار"خود قرار داد. او در کتاب  یرا در مرکز مطالعات علم عتیطب یکونانی

 شد .یاستفاده م کیزیو متاف نیادبه صورت نم عتیطب 22باستانک اشکال ی. در معمارکندیم فیرا توص یجانورشناس

لئوناردو  یوجودک به جز استثناء اصل نیو پرستش بوده است. با ا احترام کارائه مشاهدهک یبرا یزیچ شهیهم عتیطب

تنها لئوناردو  .(Mazzoleni, 2013, P7) افتندیمتفکران تنها در قرن نوزدهمک از مشاهده محض به کاربرد سوق  کینچیداو

های از نقاشی یتوسعه داد. تعداد یطراح یهاها و کانتستدهیبود که برخالف معاصرانشک مشاهدات را به ا ینچیداو

 ,Mazzoleni).  ساده به جهان خلقت و طرح انتان است یهااز سوژه رییدهنده تغنشان (ک2-2ی )شکل نچیمعروف داو

2013, P7) پرداخت پرواز  نیماش کی جادیا یهای پرواز پرندگان براو تکنیک یآناتوم طالعهم ی بهنچیلئوناردو داو

 شگامیپ کیعنوان را به  ینچیداو عتیاز طب یریگنشدک اما اصل الهام لی. اگرچه دستگاهش هرگز تکم(1-2)شکل 

 او قاتیتحق(Mazzoleni, 2013, P7; Nour eldin & et al,  2016).  کندمی یمعرف کیمتیومیطراح ب نیاولو  یکریمیومیب

 . انجامید 23دستگاه پرواز نیبه اختراع اول بعدهادر مورد پرواز پرندگانک 
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ی الدیم 1487کاغ ک  یقلم و جوهر بر رو و کیتروویمرد و کینچیلئوناردو داو: 2-2شکل 
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بدن  یک که از آن او روابط هندس24و یتروویو یمتن کتاب اصول معمار حیتشر یکنچیداو مهم یاز کارها گرید یکی

آنچه  روی جهان را به "مشاهده" شرفتهیروش پ نیبتط و توسعه داد. ا رهیخالص مربع و دا یهندس شکالانتان را به ا

 26هیاول یمشاهدات ارتباط یبرا یاساس وندیپ کیهای لئوناردوک باز کرد. نقاشی کنامیممی "25یهای ارتباطجنبه"که ما 

 عتیطب یارتباط نیقوان و روشن است کهک کندکبه هم متصل استک فراهم می عتیچیز در طبهمه نکهیدر نشان دادن ا

 یگریانجیدر م ینقش مهم یفایا یبرا  تیخالق بکیترت نی. به ارندیه قرار گدهندسه مورد استفا قیتوانند از طریم

 .(Mazzoleni, 2013, P8)آید می انیبه م یو طراح میترس قیاز طر یفرم انیعلمک عملکرد و ب

 و آزمایش برای را خود هایتالش روشنک ذهنی با کاربردیک علوم سایر و مهندسی علم گتترش شاهد نوزدهمک قرن

 در ک27بریس له ماری ژان که زمانی افتادک اتفاق 1857 سال در بزرگ حرکت یک .داد انجام هادستگاه از بتیاری کشف

 دریایی مرغ راک یک پرنده ماشین اولین دریاییک مرغ یک پرواز پس در ک خود طوالنی دریایی سفرهای از یکی طول

ساخت  یپرواز کبوتر برا از کنیز تیبرادران را .) ,P2013Mazzoleni ,11 (ساخت و کرده ( طراحی6-2)شکل  28مصنوعی

 به 1950 دهه در مدرن رباتیک عصر در دیگری عطف نقطه .(Nour eldin & et al, 2016) الهام گرفتند مایهواپ نیاول

 ابزارهای توسعه حال در آن در دانشمندان که را مهندسی جدید شاخه یک از ی مهمیآستانه زمان این در .آمد وجود

 شوندمی شبیه  زنده موجودات به بیشتر و بیشتر هاربات زمان گ شت با .کردند تعریف بودندک طبیعت از گرفتهالهام

(Mazzoleni, 2013, P11). 

(ک 3-2ی )شکل آب لوفرین کریپولغ یهاساختار برگدر مورد مداوم  یهاشیآزما بعد از مطالعه و جوزف پاکتتونک
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 تتالیکر یطراح بخشبعدها الهام کرد که یخود را در چاتتور  انگلتتان طراح یگلخانه درنهایت با الهام از آنک

 . (Nour eldin & et al, 2016) بودم نیز 1854در سال  (4-2)شکل  پاال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یآب لوفریدر سمت چپ ؛ برگ ن: 3-2شکل 

 یهاکه با دنده  یشعاع یکه توسط دنده ها یراز در استحکام نیپاال ؛ )ا تتالیدر سمت راست؛ کر :4-2شکل 

 (Nour eldin & et al, 2016) (اندک نهفته استمتقاطع منعطف به هم وصل شده

 

اندک وجود شده یطراح عتیکه توسط معماران با توجه به طب یمرتبط کم یمطالعات مورد تتمکیقرن ب یدر معمار

را  عتی(ک عالقه خود به طب1924-1854) وانیسال سیاشک لوئیتحت تأ یر مرب (1867-1959) تیرا دییدارد. فرانک لو

 یمعمار"او در کتاب   دانتت. 29کیارگان یمعمار نندهکاش قرار داد. او خود را به عنوان طرحایدر مرکز کار حرفه

از درون  یعیطور طببه دیتنها هر ساختمان باکه نه دیباور رس نیدهد که چطور به ایم حی( توض1939) "کیارگان

که هر  شودک فکرواحد به دقت  تمیارگان کیساختمان به عنوان  یطراح یبه چگونگ دیمحدوده خود رشد کندک بلکه با

 31آلوار آلتو یک به طراح(1939)30هیریما الیدر ارتبا  است. و گریبا عناصر د کعتیها در طباکوسیتتم  هیشب کعنصر آن

که خانه را احاطه کرده استک  یاست. جنگل یدر معمار عتینفوذ طب یهانمونه نیاز بهتر یکیک (5-2ی )شکل الندنف

به تنوع و  یداخل یاست. شباهت فضا یشده داخلنامنظم ساخته یهاهیها و پاکانتست ستون یبرا زندهیعنصر برانگ

گونه که در ک همانیخارج یو فضا یداخل یفضا کیبردن تفک نیبه از ب لیهاک تمااز مصالح تا فرم عتکیطب ییبایز

 .(Mazzoleni, 2013, P11) "است ینماد آزاد عتیطب"است:  دههای التو آمصحبت
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(1939. آلوار آلتوک ویال ماریه )ور شده استستون غوطه ی ازدر جنگل ییرایقتمت پ  راست: :5-2شکل   

(Mazzoleni, 2013, P11)   (1857) سیله بر یژان مار چپ: تصویر مرغ دریایی مصنوعیک اختراع :6-2شکل   

 

 با ارتبا  در انتان که کرد درک او زیرا داشتک آن بر حاکم هایسیتتم و طبیعت به زیادی توجه 32فولر باکمینتتر

 پیش هایایده تنهانه   35ساهارا دو مایتون بعداً و 34تروپیکال ک مایتون33پروو  جین .دارد مجودیت زنده جهان بقیه

 فرای . هتتند بااهمیت بتیار شدید وهواهایآب در آنها طراحی برای  بلکه کردندک کشف را سازیسبک و ساختگی

 هنوز او نفوذ و همکاری .دارد تمرکز طبیعت در ساختارها اساسی اصول کردن پیدا بر خودک وبرقزرق پر کار در ک36اتو

 معماران از گروهی هاکمتابولیتت 1950 دهه اواخر در .است غالب پیچیده هندسه و 37مینیمال سطوح زمینه در کامروزک

 و رشد به قادر پ یرکانعطاف پ یرکبتط ساختارهای عنوان به را هاساختمان و شهرها ک38تانگ کنزو رهبری به ژاپنی

 ناکاکینک با کستول بر  در توجهیقابل طوربه هامتابولیتم مبانی شواهد .گرفتند نظر در زمانک طول در ارگانیک تحول

 یک برای سازگار و 40اکتشافی طراحی نگرش مظهر که استک شده داده نشان 39کوروکاوا کیش نامناسبک کیفیت

 مورفولوژی روی بر باز هاتوجه مدرنیتمک پتت از دهه چند از پس .(7-2است )شکل  ارگانیتم عنوان به ساختمان

  41تامتون ونتور  دارسی کارهای  به تواندیگرانک می میان در را گرایش این دارعهده .است شده متمرکز طبیعت
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  وری انرژیبه منظور بهره (یومیمیکری)ب یعتملهم از طب یساختمان یهاپوشش سازیینهبه 16

 

 طراحان و معماران هاینتل بر ریاضیدان توسط "42فرم و رشد مورد در" او 1917 سال کتاب مجدد کشف .داد نتبت

 هایپدیده و بیولوژیکی هایفرم بین ارتبا  به او دقیق خیلی کار .بود تأ یرگ ار ارگانیک مورفولوژی معماران جمله از

 هایزمینه یافتن برای مهندسان و معماران شناسانکزیتت به رشد و فرم بین رابطه از او توصیف و کرد نگاه مکانیکی

  (Mazzoleni, 2013, P11-12).   کرد کمک مشترک اکتشافات برای کاربردی

 کو مشارکت تفتیرک به مندعالقه معماران و طراحان از جدیدی گروه ایجاد باعث طبیعت از ملهم طراحی به توجهات

 و معقول اتمتفرک همچنین و اکولوژیکی و محیطی سالمت لحاظ از که است شده معماری توسعه در همکاری

 در احتمالی هایپروژه و طبیعت از ملهم طراحی پیشرفت زمینه در زیادی کنندگانمشارکت امروزه . است هوشمندانه

 تواندمی معماریک در شده ساخته ناچیز هاینمونه با نمونهک حتی چند تنها .دارند وجود علمی قلمرو از خار  و داخل

 رسیده مهمی به بخش بیشتر توسعه برای موضوع به توجه افزایش .شود گرفته نظر در بیومیمتیکس عنوان به واقعاً 

 ایمعمارانه هایپاسخ به نیاز مواجهیمک عصرمان محیطیزیتت متائل ترینسابقهبی از برخی با ما که آنجایی از .است

 متتقیم گیریالهام با بیومیمتیکسک .باشند کارآمد نقششان در و سازگار پ یرکانعطاف سابقهکبی مشابه طوربه که داریم

 (Mazzoleni, 2013, P12). کند می ارائه معماران و طراحان برای را غیرمعمول هایدر  ک طبیعت از

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Mazzoleni, 2013, P12) ( 1972: بر  کستول )7-2شکل 
 

 یکریمیومیب یاصول طراح -2-3-2

. کندیفراهم م  داریپا یساختمان یهاتتمیدر س عتیها از طبطرح یریگبهره یرا برا یاریامکانات بت یکریمیومیب

از علوم  یبدون آگاه یکسطح قیدشوار است. انتقال تحق یفناور ای یبه معمار یشناستتیهمهک انتقال دانش از زبااین

 (Al-Obaidi & et al, 2017).   تواند موجب شکتت شودیم کا یمقبدون  دهیپد ای رمعمولیغ کردیرو کیتتیز

 نهیکه توسط پژوهشگران و معماران در زم عتیبرگرفته از طب یهاطرح ای یکریمیومیمتنوع ب یهاباوجود حالت

در  یروش طراح کیبه عنوان  یکریمیومیو گتترده از ب یکاربرد یهااستفاده صورت گرفته استک داریپا یمعمار

مطلب  نیا یایساخته شده گو یمطالعات یهاو بلقوه مانده است و تعداد کم نمونه یرواقعیعمدتًا به صورت غ یمعمار

 ایاندک عمدتاً از محصوالت موفق که از مرحله کانتست و توسعه فراتر رفته یکریمیومیب یهانمونه (.Faludi, 2005) است
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ی کی. ارندواحد را د زمیارگان کیجنبه از  کیاز  دیبه تقل لیو تما کیساختمان یهاتتمیس ایها مواد هتتندک تا ساختمان

بتوانند از آن  یاست که طراحان معمار یکریمیومیب یشده براواضح تعریف کردیرو کیخصوصک نبود موانع به از

 یطراح یبرا یزیمتما یکردهایاست که رو نیا انگریب یکریمیومیب اتیمطالعه ادب .(Zari, 2007) استفاده کنند

 خود را دارند. بیو معا ایکه هرکدام با مزا وجود داردک یکریمیومیب

 

 یکریمیومیب یطراح رالیاسپ -2-3-2-1

ها و ی و حل متئلهطراح ندیدر فرآ یکریمیومیکارگیری ببه یرا برا "یطراح رالیاسس" یکریمیومیب یتتتویان

 (8-2است. )شکل  ارائه کرده های طراحیچالش

 طورکلی شش مرحله دارد :این اسسریال به

 عملکرد و زمینه 43تعریف (1

 :باشدمی یزیهدف هر چ عملکرد 

  :دهدیرخ م ایوجود دارد  یزیمرتبط که در آن چ عتیوضزمینه 

 چالش 44بیولیزه کردن (2

  شود. افتی شیبرا یولوژیدر ب یکه پاسخ یاآن به گونه میو تنظ یچالش انتان کیبرداشتن 

 یکیولوژیب یهامدل 45کشف (3

 هایاستراتژ 46فشرده کردن (4

 47دیتقل یهایاستراتژ (5

 ( ,2018Schuknecht) 48یابیارز (6
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Abstract 

Research Aim: this thesis, by purpose of optimization the biomimetic building envelopes,  offers an 

adaptive and optimized concept for energy efficiency, thermal comfort and lighting for architectural 

spaces in a variety of climatic conditions Especially warm and dry climate. 
Research method:  This research, with a general descriptive-analytical approach, with a new proposed 

design process as the "Orbital adaptivity method", for nature inspiration, is presented. Steps to achieve 

the concept The design of this research is presented diagrammatically for the purpose of energy 

efficiency in building envelops and it is generally  basis and guide for achieving creative concepts. This 

method consists of ten steps, respectively: 1) Problem 2) function 3) Priority 4) Idea 5) Factors 6) 

Natural Concepts 7) Conversion 8) Synthesis 9) Creative Response 10) Orbital adaptivity. 
Findings:  The proposed concept for optimization of biomimicry building envelope for energy efficiency 

is Adaptive Pneumatic Elastic Envelope  (PADS), which according to the results of the evaluations, is 

considered as an optimal and adaptable concept in terms of energy efficiency for building envelope. 

This concept is based on two concepts of dewlap extension in the lizards Anolis (Heat gain ) and thorns 

coating concept in cactus(heat prevent), which is an efficient concept for providing heat and natural 

lighting of the interiors, while controlling it with the least cost and energy consumption optimally. The 

PADS is an air and pneumatic system with a closed structure and generally consists of six parts: • 

Thorns • Elastic skine• Air chamber • Air or fluid required • Chamber pressure adjustment system • 

Internal wall. 
Conclusion: PADS as the proposed concept of This study for building envelope has high flexibility and 

adaptability in providing and controlling the heat, light and illuminance of interiors to suit the needs of 

users. As the PADS are compatible and multipurpose, IT can be well adapted to the lighting, heating, 

cooling and acoustic needs of the space and can save energy, materials, construction and more, 

depending on the variety of architectural spaces and their performance. 

Keywords:  Inspiration of Nature, Energy Efficiency, Biomimicry, skin, building envelope, adaptive envelope. 
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