
الهام از طبیعت در معماري 
برش از ابتدا سعی کرده برای ساخت و طراحی مکان های و وسایل مورد نیاز 

.خود از طبیت پیرامون خود الهام بگیرد

لئوناردو داوینچی بدن خفاش



:طرح پیشنهادي براي هتل 



ماکت



حلزون :ایده حیوانی 



مشخصات حلزون
رس که دارای : بدن شامل قسمت های زیر است

یک جفت بازوی حسی است، یک پای شکمی و 
پهن عضالنی که نوعی عمل خزیدن را انجام 

می دهد و یک توده احشایی پشتی و گنبد مانند 
. که بیشرت اندامهای داخلی در آن جای داشته اند

حلزونها معموالً صدف دارند اما برخی از 
.گونه های بی صدف آن نیز مشاهده شده است 



طرح پیشنهادي

ما در اینجا از حالت غشایی حلزون الهام میگیریم و به کمک آن می 
. خواهیم ،گالری طراحی کنیم 



ماکت



ایده جانوری

صفحات استخوانی بھ ھم پیوستھ

در ھنگام خطر بھ شکل توپ 
استخوانی میشود

آرمادیلو



ایده گرفتھ شده برای استادیوم

– استفاده از صفحات الیھ ای روی ھم 
با ایده گرفتن از صفحات استخوانی 

.بھ ھم پیوستھ آرمادیلو

بنا گویی قسمتی از آرمادیلوی باز است کھ 
با حرکت صفحات باال در مواقع لزوم 

بھ شکل )بارش برف یا باران (
.آرمادیلوی بستھ نزدیک میشود



ایده نھایی





ایده گیاھی

• برگ ھای متناوب آن ازنظر شکل و 
اندازه بسیار متغیر ھستند اما عموما 

سرنیزه ای شکل بوده و برگ ھایی گرد 
یا منحنی دارند کھ بھ سمت پایین 

گسترده شده و لوبھای پایین تر آن نوک 
تیز است

پیچک

پیچک از اعضای خانواده پیچک است کھ بھ وسیلھ بذر و 
ریشھ ھای خزنده تکثیر می یابد

• پیچک تولید ساقھ ھای باالرونده و 
پیچیده ای می کند  

 



ایده گرفتھ شده برای برج              

• از حرکت عمودی و باال رونده پیچک در مفھوم و شکل 
.برج استفاده می شود

• ھمانند پیچک در قسمت پایین گسترده تر و در باال سبک 
.تر است تا بھ استحکام بنا کمک کند

• ایجاد یک ھستھ مرکزی در بنا با الھام گرفتن از پیچیدن 
. پیچک بر روی یک ھستھ در وسط



ایده نھایی





:زاثر انگشت بھ پنج كالس اصلي تقسیم مي شود كھ عبارت اند ا
كمان

كمان مایل
حلقھ چپ

حلقھ راست
مارپیچ

ثر انگشتا

)  قابل رؤیت با چشم غیره مسلح(اثر انگشت برجستگی ھای بسیار ریز 
است کھ در الیھ اپیدرم پوست قرار دارد و فقط در کف دست ھا و پاھا 

است کھ برای انگشت نگاری تنھا بند آخر انگشتان دست را مورد 
.مطالعھ قرار می دھند

) م مي شود كهمارپیچ

ایده انسانی



ایده گرفتھ شده برای موزه                           
• خاصیت صفحھ ای و الیھ ای برای بنا 

• استفاده از خاصیت صفحھ ای بنا برای ایجاد 
پیچیدگی و سیرکوالسیون برای بنا ھایی 

)مانند موزه یا گالری(نیازمند بھ این ویژگی

• استفاده از ویژگی مارپیچ بودن اثر انگشت 
برای ایجاد صفحات پیچ در پیچ جھت ایجاد 

)حس حرکت 



ایده نھایی

نما

پالن





:طراحی پل

.طبیعت بهترین منبع الهام براي طراحی است

گرفتن ایده از روي آب ماندن حشرات



استفاده از حالتی حبابی زیر پایه هاي پل
براي افزایش ایستایی بر روي آب



ساخته شده ) قایق(یک نمونه ي مشابه 
ایستا بودن پایه هاي قایق روي آب، استفاده از

.حباب هاي زیر پایه به شناور بودن قایق کمک کرده است



استفاده از پایه هایی زیر حباب ها براي باال بردن پایداري پل

Floating bridge-Antony Hunt Associates١٩٩۴



:گیاه طراحی از ایده ي 

• گل رز 

.طبیعت بهترین منبع الهام براي طراحی است



:کانسپت اولیه

صفحات کف

سازه ي اصلی



:کانسپت نهایی 



:ماکت



:ایده طراحی برج از انسان 

زانو

.طبیعت بهترین منبع الهام براي طراحی است



:کانسپت اولیه

استفاده از فرم ماهیچه هاي پا



:کانسپت نهایی



استفاده از فرم ماهیچه و حالت پیچشی
براي پایداري در سازه



حفظ تعادل برج در عین بلندي 
به علت چرخاندن صفحات روي هم و 

ایجاد سازه اي متعادل



بشر از ابتدا سعی کرده برای ساخت و طراحی مکانھا و وسایل مورد نیاز خود از طبیعت و محیط زیست اطراف خود ...
بھ عنوان مثال ساختمان بدن خفاش برای لئونادو داوینچی ایده ای بود کھ بتواند ماشین پرنده را طراحی کند یا .الھام گیرد

نیروی عضالنی و در عین حال سرعت زیاد دلفین ھا جرقھ ای برای ساختمان زیر دریایی بود یا تارھایی کھ عنکبوتھا می 
)١.(بافند برای ساخت نمایشگاه مونترال ، اثر فرای اتو ، بھ کار گرفتھ شد

معماری را می توان علم حیات مصنوعی نامید، علمی مانند آنچھ در جھان طبیعت ونظام تکرار و پاسخ اصول .... 
.بیولوژیکی و ژنتیکی اتفاق می افتد

معماری بارھا از ساختار ھا و اشکال طبیعی و طبیعت الھام گرفتھ است کھ اخیرا این روند بیشتر در منطق درونی و .... 
....مورفولوژی پروسھ ھای طبیعی دیده می شود تا ظاھر آنھا

ذھنیت بیونیک و ارگانیک مھمترین روند قرن بیستم بوده و سالیوان،رایت و لوکوربوزیھ ھمگی روی تشابھات بیولوژیکی 
...کار می کردند

جنبش معماری بیونیک شکل چھار ضلعی و منتظم ساختمانھای سنتی را برای پدید آوردن ساختمانھای بیولوژیکی و جھان ...
نتیجھ ی این دیدگاه مجموعھ ای از ساختمان ھای منحصر بھ فرد با قالبھای بیولوژیکی و ریاضی می .طبیعی نفی می کند

..شود

:طبیعتبیونیک و الھام از معماری 











:ستون فقراتبناھای الھام گرفتھ از 











: هاي الهام گرفته شدهویژگی 









ریشه گیاه:

:ایده گیاهی.3
است کھ معموالً زیر خاک قرار دارد و گیاه با آن، آب  بخشی از گیاه ریشھ

.  ریشھ، گیاه را محکم در خاک نگھ می دارد. و مواد معدنی را جذب می کند
ریشھ ھا متناسب با نوع گیاه و نوع محیط در سطح خاک پخش شده یا بھ 

ریشھ ھا ممکن است در ھوا یا در اب وجود . اعماق خاک فرو می روند
کھ مانند مو ھستند اب )تارھای کشنده(ریشھ ھای گیاه بھ کمک . داشتھ باشند

ریشھ مھم ترین . و دیگر مواد را می گیرد تا انھا را بھ برگ و ساقھ برساند
بعضی . قسمت گیاه است و گیاھان بدون ان نمی توانند حتی اندکی رشد کنند

بھ طور ساده ریشھ ھا را بھ دو . ریشھ ھا مثل ھویج و تربچھ خوراکی اند
.گروه راست وافشان تقسیم می کنند



• یاختھ ھای کامال . قسمت کامال انتھایی ریشھ کھ کالھک ریشھ نامیده می شود:کالھک ریشھ
راسی و خارجی کالھک بھ تدریج و بطور دایم در اثر تماس با خاک و عوامل محیط زیست بھ 
راس  صورت پوستھ ھای نازکی می افتد و درعین حال بطور دائم نیز بوسیلھ یاختھ ھای مریستمی

.ریشھ ساختھ شده بھ آن اضافھ می شود

• کھ در مقطع طولی آن را بھ نام مریستم نزدیک انتھایی : ناحیھ نمو ریشھ یا منطقھ مریستمی
سلولھای حاصل از این منطقھ ضمن تمایز یابی سلولھای مختلف ریشھ را . ریشھ ھا می نامند

.بوجود می آورند

• یاختھ ھای حاصل از تقسیم یاختھ ھای مریستم ریشھ در این ناحیھ طویل :منطقھ طویل شدن
.می شوند

• منطقھ تارھای کشنده ، کھ بیشتر مواد غذایی از این منطقھ جذب گیاه :منطقھ تارھای کشنده
ضمنا یاختھ ھای داخلی ھمین منطقھ تغییر شکل و ساختمان داده و موجب تشکیل . اولیھ می شود

. لذا این منطقھ را ناحیھ تمایزیابی نیز می نامند. بافتھای مختلف در ریشھ می گردد

:ساختار کلی ریشھ



• از یاختھ ھای  و نھاندانگان ریشھ ھای جانبی و یا انشعابات ریشھ بطور کلی در بازدانگان
غالبا انشعابات ریشھ از نقطھ مقابل دستجات آوند چوبی . دایره محیطیھ منشا می گیرند

بنابراین می توان گفت کھ بھ ازای آوندھای چوبی اولیھ انشعابات . اولیھ منشا می گیرد
کھ دو دستھ آوند چوبی دارد، دو  ریشھ یا ریشھ جانبی خواھیم داشت. مثال در چغندر

سلولھای حاصل از فعالیت یاختھ ای ، . ردیف عمومی انشعاب ریشھ ای مشاھده می شود
مولد ریشھ فرعی کھ از پریسیکل منشا می گیرد، در بافت کورتکس نفوذ کرده تا بھ بشره 

در ضمن عبور سرانجام کشیدگی ، پارگی بافتھای مسیر خود را کھ در اثر . می رسد
. ریشھ فرعی و فشار مکانیکی می باشد، می شود



پراکندگی و غیر یکنواختی

ساختار آزاد ریشه

تعادل

: شدهگرفتههاي الهام ویژگی 

ساختار موجودات طبیعی از بعد سازه ای بھ 
.صورت سلسلھ مراتبی شکل میگیرد

ساختار آزاد ریشھ بھ دلیل اینکھ نظم خاصی 
.ندارد،میتواند باعث ایجاد نوآوری شود



:از ریشھ درختانبناھای الھام گرفتھ 





:اولیهاسکیس 



:فرم نھایی



ایجاد هارمونی در انحناهاي  
موجود در نماهاي مختلف بنا

ایده فرمی از خط هاي 
روي بادام

تقارن نسبی موجود در 
طرح به ایستایی آن 

کمک میکند



طرح نهایی



ایده جانوري
مار



قرارگرفتن درمرکز باعث تمرکز و تعادل میشود

بزرگتر بودن قسمت پایینی برج و ایجاد سطح تماس بیشتر از زمین ، انتقال مناسبتر نیروي عمودي جهت انتقال نیرو

انتقال نیروي مناسب به زمین از طریق ایجاد سطح بیشتر



طرح نهایی



ایده انسانی
آرواره



آشیانه هواپیما: کاربري 



حرکت سقف ایده از آرواره به صورت برعکس 

ضخیم تر بودن قسمت زیرین جهت ایستایی بیشتر



استفاده از عناصر نگهدارنده جهت باز 
نشدن بیش از حد سقف

استفاده از سقف سبک و متحرك براي تنظیم میزان تابش نور آفتاب



اسکلت بدن ماھی
:ساخت اسکلت ماھی با چنگال و چاقو





:انواع گوناگون ماھی ھا 

برخی از ماھیان چون صخره ھای ناھنجار و برخی مانند •
بعضی تخت و مسطح چون کلوچھ . کرمھای لولنده ھستند

ماھیان ھمھ گونھ رنگی .آردی و پاره ای مانند توپ ھستند
بسیاری از ماھیان . یعنی ھمھ رنگ ھای رنگین کمان. دارند

رنگھای روشن ھمچون رنگھای درخشان و روشن 
سرخ تند زرد آبی و ارغوانی و صدھا نمونھ و . پرندگان

گونھ رنگ زیبا و دلربا و طرح ھای راه راه و خطوط شبیھ 
.توری یا نقطھ چین دارند



ھمانطور کھ گفتھ شد برخی از ماھی ھا اسکلت سفت و 
محکمی دارند و از این رو میتوان از اسکلت بدنشان در طرح 

اسکلت بدن ماھی ھمانند ستون .ھای معماری ایده گرفت
فقراتی است کھ بھ صورت دایره وار منشعب میشود 



طرحی اتودی از اسکلت ماھی :آالچیق >))) >



پالن آالچیق



نمای آالچیق



چند اتود از بنای ایده گرفتھ شده از ماھی







آخرین اتود ماھی 



ایده از گل رز در معماری 



خصوصیات گل رز
 صفات مورد پسند گل رز در بازارھاي جھاني عبارت است

:از
ـ شاخھ بلند و محكم كھ توانایي نگھداري استوار گل را داشتھ 1

.باشد
.ـ اندازه و رنگ مناسب گل كھ مختص رقم مورد نظر است2
ـ یكنواختي در مرحلھ برداشت گلھا3
ـ عاري بودن گلھا از انواع رنگ پریدگي، سوختگي، آفات و 4

بیماریھا
ـ یكنواختي در اندازه شاخھ ھا5
ـ اندازه، كیفیت، ظاھر مناسب مختص رقم6



مشخصات گیاھشناسي:

این گیاھان در . گل رز متعلق بھ خانواده گل سرخیان است
بخشھاي وسیعي از كره زمین پراكنده ھستند و از لحاظ نحوه 

رشد و شكل بوتھ و تولید گل بھ انواع رزھاي مینیاتوري، 
پاسیویي، ھیبرید چاي، فلورینبدا، درختچھ اي، باال رو و رونده 

.تقسیم مي شوند
گونھ می باشد کھ از مناطق سرد شمالی ١٢٠جنس رز دارای 

در تولید رزھاي . تا مناطق نیمھ گرمسیری پراکنده است
بریدني گلخانھ ھاي از ارقام ھیبرید چاي و فلورینبدا كھ تولید 

.  گل انتھایي مي كنند، استفاده مي شود



مشابھت گالری و گل رز



پالن گالری



نمای شمالی گالری



نمای گالری



اتودنھایی از گل رز•







برگرفتھ شده از گل شکوفا شده.برج دوبی





:ایده از فرم دست در معماری 
 دست مھمترین ابزار حرکتی است کھ انسان بھ توسط آن میتواند محیط اطرافش را

دست ھم میتواند برای کارھایی کھ نیاز بھ نیروی زیادی دارند بکار رود . تغییر دھد
و ھم برای کارھای ظریف مانند خلق ) مانند گرفتن اشیاء سنگین و جابجا کردن آنھا(

نوک انگشتان انسان بیشترین و متراکم ترین پایانھ . آثار ھنری از آن استفاده میشود
ھای حسی را نسبت بھ دیگر مناطق بدن دارد و نوک انگشتان دست بیش از ھر جای 

.دیگر بدن انسان میتواند در موقعیت ھای دلخواه فضایی قرار گیرد
 کف دست (دست قسمت انتھایی اندام فوقانی است و تشکیل شده از یک کفی پھن

Palm ( و پنج انگشتDigit.
در انتھای کف دست چھار انگشت قرار گرفتھ کھ میتوانند روی کف دست خم شده و 

انگشت نزدیک شست انگشت دوم است . را بھ انسان بدھندGraspingتوانایی گرفتن 
، Middle fingerانگشت وسطی . ھم میگویندIndex fingerو بھ آن انگشت اشاره 

انگشت چھارم انگشت حلقھ یا انگشتری . انگشت سوم یا بلندترین انگشت دست است
Ring finger است و انگشت پنجم انگشت کوچکSmall fingerشست یا . است

شست در . انگشت اول بھ کناره کف دست متصل شده و مھمترین انگشت دست است
مقابل چھار انگشت دیگر قرار میگیرد و تقریبا در ھمھ کارھایی کھ با دست انجام 

.میدھیم شرکت میکند







!اتود دست 





نمایشگاه خودرو ایده گرفتھ از حالت پیچشی دو 
دست





ایده انسانی

: تحلیل طرح 
: تھویھ طبیعی -

بھ دلیل ساختار الیھ ای کھ تداعی کننده فرم 
مغز است ، از سمت شمال بنا تھویھ ھوا داریم 
کھ عالوه بر سیستم تھویھ ای کھ در داخل بنا 

تعبیھ می شود بھ صورت طبیعی جریان ھوا را 
.در سالن ھای داخلی تامین می کند

الھام محمدرضایی
ساینا شایان جو



ایده انسانی

:کاربری  : نور طبیعی 
تفریحی -این بنا یک مجموعھ فرھنگی 

بنا از روی زمین تعریف شده کھ از . است 
چند متر جلوتر از فرم اصلی شروع می 

کاربران ابتدا وارد پارک مجموعھ می .شود
شوند کھ بھ صورت پلکانی تا قسمت 

انتھایی فرم باال می رود و در باالترین 
نقطھ ی نمای خارجی یک کافی شاپ در 

.فضای آزاد طراحی شده است
طبقھ است کھ بھ ۴بخش داخلی متشکل از 

سالن ھای سینما و یک گالری اختصاص 
.داده شده است

جھت گیری بنا جوری انتخاب شده است 
کھ از نمای جنوب بیشترین مقدار نور 

انتخاب سازه ھای .خورشید دریافت شود
این بخش بنا بھ شکلی بوده کھ دریافت 

.حداکثرنور و گرما انجام شود



: نمونھ یک ایده انسانی مغز ساختھ شده 

الھام محمدرضایی
ساینا شایان جو



: مدل انسانی 

الھام محمدرضایی
ساینا شایان جو



ایده انسانی

فرم طراحی شده از حالت بدن یک 
.انسان نشستھ الھام گرفتھ شده است

الھام محمدرضایی
ساینا شایان جو



ایده انسانی

.تجاری است–این بنا یک مجتمع اداری 
قسمت پایینی آن کھ فرم پاھای جمع شده است 
یک کافی شاپ و رستوران و بخش باالیی آن 
کھ قسمت باال تنھ انسان است یک برج تجاری 

.و اداری است

الھام محمدرضایی
ساینا شایان جو



الھام محمدرضایی
ساینا شایان جو



: ایده انسانی ساختھ شده 

الھام محمدرضایی
ساینا شایان جو



ایده گیاھی

فرم ساختھ شده طراحی یک سالن 
کنسرت است کھ از ساختار گل نیلوفر 

.آبی الھام گرفتھ شده است

الھام محمدرضایی
ساینا شایان جو



ایده گیاھی

فرم طراحی شدھاز ساختار گل نیلفر 
.آبی الھام گرفتھ شده است

الھام محمدرضایی
ساینا شایان جو



ایده گیاھی

• .این بنا یک استادیوم ورزشی است
گلبرگ ھای گل بھ شکلی کنار ھم قرار 
گرفتھ اند کھ یک قوس پایدار را ایجاد 

کرده اند و امکان سایھ اندازی خوبی را 
. برای استادیوم فراھم می کند

الھام محمدرضایی
ساینا شایان جو



ایده گیاھی

الھام محمدرضایی
ساینا شایان جو



ایده جانوری

• فرم طراحی شده از ساختار بدن 
عنکبوت برای طراحی یک پل 

منعطف و مستحکم الھام گرفتھ شده 
.است

الھام محمدرضایی
ساینا شایان جو



ایده جانوری

الھام محمدرضایی
ساینا شایان جو



ایده جانوری

این پایھ ھا ھر یک دارای د مفصل 
ھستند کھ قابلیت تنظیم ارتفاع پل را 

.فراھم می کند

فرم بدن عنکبوت این خاصیت را دارد 
کھ پایھ ھای مستحکم برای پل فراھم 

می کند و سوراخ ھایی کھ زیر بنا قرار 
دارد از فرم بدن عنکبوت الھام گرفتھ 

شده کھ نیروی خمشی وارد بر پل را بھ 
.نیروی فشاری تبدیل می کند

الھام محمدرضایی
ساینا شایان جو



قفسه سینه: الگوي انسانی 
غضروفی قابل ارتجاع است که به شکل مخروط ناقص بوده و جایگاه -قفسه سینه یک محفظه استخوانی

.قرارگیري قلب، ریه ها، مري و ناي است و از مهره ها، دنده ها و جناغ سینه، تشکیل شده است

جفت دنده در ساختار قفسه 12تعداد 
سینه شرکت دارند و قوسی شکل 

.هستند
هر دنده داراي یک تنه است و دو 

انتهاي قدامی و خلفی، دو سطح داخلی و 
.خارجی و دو کنار فوقانی و تحتانی دارند

ستون مهره اي، محور مرکزي بدن را تشکیل داده و در عقب ناحیه تنه و در خط وسط قرار 
.دارد و از قاعده جمجمه شروع شده و در تمامی طول گردن و طول تنه امتداد دارد

جناغ سینه، استخوانی پهن است که در قسمت قدامی فوقانی قفسه سینه قرار گرفته 
(دسته :  و داراي سه قسمت است Manobrium (تنه )  (Body (زاویه خنجري  (xiphoid

ماجده جویباري-نسترن حسنی 



ساختار.3مکانیزم  .2فرم  .1:    هر محصول سه عنصر اصلی دارد

فرایند الگوبرداري

فرم
قفسه سینه به شکل یک مخروط ناقص بوده و دنده ها در آن 

قوسی شکل هستند که فرم مععماري ما از آن ایده گرفته 
.است

مکانیزم
دنده ها در وضعیت استراحت طبیعی، بطور مایل به سوي پایین 

کشیده شده اند و به این ترتیب، موجب می شوند که استخوان 
. جناغ سینه به طرف عقب یعنی به سوي ستون فقرات برود

هنگامی که قفسه سینه باال برده می شود، دنده ها تقریباً بطور 
.مستقیم به طرف جلو برآمدگی پیدا می کنند

عضالت بین دنده اي در جریان دم و بازدم منقبض شده 
و این امر مانند اهرمی روي دنده ها عمل میکند و سبب  

باال و پایین شدن آنها میشود

ماجده جویباري-نسترن حسنی 



ساختار
:معماري ما از ساختار سازه اي مقاوم قفسه سینه ایده گرفته است که عوامل زیر در مقاومت آن نقش دارد

انتهاي قدامی . انتهاي خلفی دنده ها با زواید عرضی مهره هاي پشتی و تنه مهره ها، مفصل می شود:   دنده ها 
سه زوج دنده بعدي یعنی  . در هفت زوج دنده اول به وسیله غضروف، مستقال به جناغ سینه متصل می شوند

با کمک غضروف به دنده باالتر متصل می شوند و یک سازه مستحکم در برابر ضربه و 10, 9, 8شماره هاي 
.فشار به وجو د می آورد

مهره هایی که در ساختار قفسه سینه شرکت :مهره ها
مهره ها داراي شکل . عدد مهره هاي پشتی هستند12. دارند

مشابهی هستند، تنه مهره که در جلو واقع شده، استوانه اي 
قوس مهره که در عقب قرار دارد و با تنه مهره . شکل است

مجموع سوراخهاي مهره اي، . تشکیل سوراخ مهره را می دهد
. مجراي مهره اي نامیده می شود که در آن نخاع جاي دارد

این مجرا در باال به وسیله سوراخ استخوان پس سري به تمام  
عدد مهره هاي پشتی ستون 12دنده هاي قفسه سینه به 

.مهره اي، متصل هستند

دسته پهن ترین و قوي ترین بخش جناغ سینه است و به استخوان ترقوه، دنده اول و نیمی از دنده دوم،  :جناغ
.متصل می گردد

ماجده جویباري-نسترن حسنی 



ماجده جویباري-نسترن حسنی 

کانسپت



ماکت

ماجده جویباري-نسترن حسنی 



:  الگوي گیاهی 
گل زنبق

بخش دارد که عموما روي دوایر 4گل زنبق 
متحدالمرکز قرار دارند این چهار بخش 

، جام گل ) کاسبرگها(کاسه گل : عبارتند از
و ) تخمدان+میله+کالله(، مادگی ) گلبرگها(

). رشته+بساك(پرچم 
این چهار بخش گل معموال به نهنج گل که 

.در انتهاي دمگل قرار دارند متصلند

این گل از خانواده  Araceae (arum family) است که حدود 
گلبرگ آن فرمی  مانند قیف دارد که درون . اینچ طول دارد 3

برگ ها در بافت خود . آن یک میله انگشت مانند زرد است
.داراي رگه هاي موازي اند

میله

خوشه گل

گلبرگ
ساقه

ماجده جویباري-نسترن حسنی 

Calla lily



فرایند الگوبرداري
فرم.1

از فرم قیف پیچیده شده ي گلبرگ گل 
زنبق در فرم کلی ایده گرفته ایم 

همچنین گلبرگ روند رشد و افزایش سطح  
.را طی می کند

ساختار.2
آغاز ) میله گل ( فرم معماریی ما را یک صفحه ي پیچیده شده حول یک محور که از یک مرکز 

. شده و پس از چند پیچ گسترش می یابد و در نقطه اي تمام می شود ، تشکیل می دهد

استعاره
(Fleur-de-Lisنماد رو به رو شکلی شبیه گل زنبق است که بعنوان نشان ) 

خانوادگی، سلطنتی، ارتشی، سیاسی، مذهبی ویا قسمتی از پرچم استفاده 
به کارگیري این نماد در بسیاري از کشورهاي جهان بخصوص . می شود

اروپا از قرن هاي پیش متداول بوده و امروزه نیز بعنوان نماد سیاسی و 
.مذهبی و ورزشی کاربرد دارد

ماجده جویباري-نسترن حسنی 



ماجده جویباري-نسترن حسنی 

کانسپت



ماکت
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حرکت پل در ژیمناستیک: الگوي انسانی 
1. :فرم

.استمناسبپلبرايشدهایجادقوس

حالتوبدنحرکت:ساختار.2
پاهاوهادستگرفتنقرار
ایجادرامستحکمیفرم

.استکرده

ماجده جویباري-نسترن حسنی 



ماکت

ماجده جویباري-نسترن حسنی 



کاکتوس
:ویزگی ها

پایداري در برابر دگرگونی هاي محیطی به دلیل ساختار ویژه-

اندام هاي گوشتی و آبدار بودن آن

جذب رطوبت هوا و کاهش تبخیر آب توسط خارهایی که به دور تنه می پیچند-

...حفاظت خارها از گیاه در مقابل عوامل محیطی و بیرونی مثل جانداران ؛تابش شدید خورشید و -

گونه ي گیاهی

میر حسنیسمیرا -امینی  طالبی پریسا -پریسا رضایی   



ایده ي پیشنهادي

سمیرا میر حسنی-پریسا طالبی امینی  -پریسا رضایی   



بناهاي الهام گرفته از کاکتوس

سمیرا میر حسنی-پریسا طالبی امینی  -پریسا رضایی   



پوشش سقف

استفاده از صفحات حساس به 
نور خورشید

ایده ي پیشنهادي

سمیرا میر حسنی-پریسا طالبی امینی  -پریسا رضایی   



– UK Pavilion at World Expo 2010 in Shanghai

نمونه الهام گرفته از قاصدك

سمیرا میر حسنی-پریسا طالبی امینی  -پریسا رضایی   



حلزون
ویژگی ها

رشد قسمت پشتی رو به باال و طرفین یکسان -

نیست و باعث پیچ خوردگی صدف حلزون می شود

.فرم پوسته براي سازماندهی فضایی خاص آن مورد توجه قرار میگیرد-

)یعنی فضایی پیوسته بدون امکان دید کل فضا از نقطه اي خاص(

گونه ي جانوري

سمیرا میر حسنی-پریسا طالبی امینی  -پریسا رضایی   



ساختار صدف حلزون بسیار پیچیده و از لحاظ زیبایی ومخصوصا استاتیکی از نوادر طبیعت است که 
. برونداین موضوع سبب شده بسیاري از مهندسین و طراحان به سراغ این موجود عجیب 

صدفی حلزون پناهگاهی امن براي ساکنان آن محسوب می شود و این موجود را از شر خانه 
ساختار و مواد تشکیل دهنده صدف . دشمنان و شرایط نامساعد آب و هوایی در امان نگه می دارد

گچ سفید یا قرمز که در گذشته براي نوشتن روي تخته سیاه مورد استفاده  ( حلزونی، مانند گچ 
)قرار می گرفت 

سمیرا میر حسنی-پریسا طالبی امینی  -پریسا رضایی   



ایده ي پیشنهادي

سمیرا میر حسنی-پریسا طالبی امینی  -پریسا رضایی   



بناهاي الهام گرفته از حلزون

مناره ي مسجد جامع سامرا در عرَاق ساختمان اداري حلزونی در زوریخ

سمیرا میر حسنی-پریسا طالبی امینی  -پریسا رضایی   



ایده ي پیشنهادي

سمیرا میر حسنی-پریسا طالبی امینی  -پریسا رضایی   



آالچیقطراحی



درختھایشاخھوتنھازایده گیاھیایده -

درختیتنھپایینبودنترپھن

میشودترنازکانتھاسمتبھحرکتبادرختیتنھ

یابدمیکاھشانتھاسمتبھوبیشترھاگاهتکیھدرتنشینیروی

یابندکاھشانتھاسمتبھوشوندمتمرکزھاگاهتکیھدرمسالح



استادیومطراحی

پالن



سینھقفسھوفقراتستونارتباطازایده انسانیایده -


