
 (اسىلت پا)اًساًی 

اشکان فروغی-شمیرانیسید محمد مهدی مفیدی   
 
 



 (اسىلت پا)اًساًی 

ایذُ ای از ساختار اسىلت پا در •
 .عراحی یه ساختواى تجاری

آى  فرمایذُ ی برگرفتِ از اسىلت پا، •
است ن بار خَد را در لسوت زیریي 

 .ساختواى تمسین هیىٌذ
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 (گیاُ گَشتخَار)گیاّی 
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 (گیاُ گَشتخَار)گیاّی 

ایذُ ای از گیاُ گَشتخَار در عراحی •
 .  یه استادیَم ٍرزشی

گیاُ است ،  فرمایذُ ی هَرد ًظر •
ای برای   سازهّوچٌیي ایذُ ای 

 .سمف استادیَم گرفتِ شذُ است
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 (گیاُ گَشتخَار)گیاّی 
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 ساخت برای دارد باربری بسیار حالت کِ دلفیي دم قَس از•
 بسیار ، زیبایی عیي در کِ است شذُ استفادُ ساختواى یک

 . است هقاٍم

 



سید مصطفی •
 میرمحمدی

 احسان آهنی•

 بهروز دهقان•



سید مصطفی •
 میرمحمدی

 احسان آهنی•

 بهروز دهقان•



 نمونه ی جانوری

سیٌِ ، استخَاًی پْي است کِ در قسوت قذاهی فَقاًی قفسِ سیٌِ جٌاغ 
 :قرار گرفتِ ٍ دارای سِ قسوت هی باشذ

قَی تریي بخش جٌاغ سیٌِ است ٍ بِ استخَاى ترقَُ ، دًذُ اٍل ٍ ًیوی  دسته 
 .از دًذُ دٍم ، هتصل هی گردد

ِ ای تنه  بلٌذتریي بخش جٌاغ سیٌِ بَدُ ٍ از باال بِ دستِ هتصل شذُ ٍ زاٍی
بِ ًام زاٍیِ جٌاغی یا زاٍیِ لَئیس کِ هقذاری بِ جلَ تحذب دارد را هی سازد 

ُ ّای طرفی دارای یک بریذگی ًاقص در باال ٍ پاییي ٍ  بریذگی  4ٍ کٌار
ُ ّا هی باشذ  .کاهل برای اتصال دًذ

زایذُ کَچک خٌجر هاًٌذی است کِ در اًتْای جٌاغ سیٌِ قرار زاویه خنجری 
 .دارد

 جناغ سینه

سید مصطفی •
 میرمحمدی

 احسان آهنی•

 بهروز دهقان•



 تحول فشار ٍ کشش هقابل در کِ است هرغ بذى ّای استخَاى تریي سخت از
 ّای استفادُ استخَاى ایي از تا شذُ باعث اهر ایي ٍ دادُ ًشاى خَد از خَبی

 . شَد هی هختلفی ّای بازی هختلفی ّای فرٌّگ در کِ بشَد زیادی
 بِ آى تبذیل برای ٍ گرفتین ًظر در را هرغ ی سیٌِ جٌاغ کلی فرم ابتذا در

 : کشیذین ای اٍلیِ طرح پل یک فرم

سید مصطفی •
 میرمحمدی

 احسان آهنی•

 بهروز دهقان•



سید مصطفی •
 میرمحمدی

 احسان آهنی•

 بهروز دهقان•



  بهره گیری از فرم حالتهای بدن انسان



                                             1انسانیایده 

نیما فردوسی-ایمان برات وکیلی  



                                            2ایده انسانی 

نیما فردوسی-ایمان برات وکیلی  



                   ایده حیوانی 

نیما فردوسی-ایمان برات وکیلی  



 هغالؼِ سٍی صًثَس ػسل تشای ایذُ گشفتي

 

 هقذهِ

ایي الًِ تِ ػلت تشدد صیاد صتَس ّای ػسل تایذ تِ ًحَی تاشذ کِ آًْا تتَاًٌذ اص ّش کجا کِ تخَاٌّذ ٍاسد 

 .ایي الًِ شًَذ ٍ تِ ساحتی تا ّن استثاط تشقشاس کٌٌذ

 :ػَاهل صیادی اص قثیل 

 تیش اص حذ ایي هٌْذسیي کَچک جسِتشدد . 1

 تسیاسشاىتؼذاد . 2

 ػسلی کِ دس کٌذٍ اًثاس هی کٌٌذ ٍ ًگْذاسی آىٍصى . 3

 ی استثاط تسیاس صیادشاى تا یکذیگشًحَُ . 4

تا هتقاسى ، الًِ ای ًسثتا . صًثَسّا سا ًیاصهٌذ الًِ ای کشدُ است کِ ّوِ ی فؼالیت ّای آًْا سا ساهاى تخشذ

 ....ٌّذسِ ای پَیا ٍ ساصُ ای هستحکن ٍ اًذیشِ ای تشای ػذم فساد هحصَل
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 ػسلخصَصیات کٌذٍی 

 

 (تشای حفؼ ٍ ًگْذاسی ػسل.)پزیشد هی تِ آساًی صَست  تَْیِ .1

 . شَدوی ً حشاست ایجاد شذُ تِ آساًی اص الًِ خاسد. 2

هحققاى ًَس صثح ی  گفتِتِ .)تاشذ هی یکی  علَع خَسشیذساخت الًِ تا جْت تاتش جْت  .4

 (.استگاّی تسیاس اػجاص اًگیض 

 .گشدد هی اًتخاب تشیي هکاى ّا کن سفت ٍ آهذ  دسالًِ هحل ساخت . 5

 ٍجَد هحلْایی تشای کٌفشاًس ٍ استثاط صًثَس ّا تاّن.6

 .اًثاس ّایی تشای رخیشُ ساصی ػسل تِ ًحَی کِ اص کٌذٍ  تیشٍى ًشیضدٍجَد .7

قاػذُ ی سٍی ، شش ضلؼی ّای هٌتظن )هقذاس هصشفی هَم  کوتشیياستحکام کٌذٍ دس ػیي . 8

 (ّشهی شکل 
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s 

 ػلت شش ضلؼی تَدى اص ًظش هؼواسی

  

حجشُ ّای صًثَس ػسل ّویشِ شش گَشِ اًذ ٍ داًشوٌذاى هی گَیٌذکِ چٌیي حجشُ ّایی تا کوتشیي هَاد 

تشای دست یاتی تِ ایي هٌظَس صًثَس تایذ سغحی سا تا استفادُ اص . جا سا فشاّن هی کٌٌذ يساختواًی ، تیشتشی

تاشٌذ ٍ دس سش تا سش کٌذٍ تکشاس  هشاتِ  ایي ػٌاصش تایذ.ػٌاصشی تپَشاًذ کِ ّیچ جای خالیی تاقی ًواًذ 

   تاشٌذ صیشا کِ  دس حالت هٌتظن هٌتظنٍ ّوچٌییي تایذ  شًَذ تا دس کل، حالتی ًسثتا هتقاسى تِ خَد تگیشد

هی هساحت ّوِ ی آًْا تشاتش  . 2 صاٍیِ ّای تٌذ ٍ تی هصشف تِ ٍجَد آهذُ ی ّش حجشُ اص تیي هیشٍد ٍ. 1

 .ّش صًثَس تقشیثا حاتت استحجن  شاکِچ شَد

 

s 

s 

s 

s 

s 

s 
s 
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هتقاسى ٍ هٌتظن تپَشاًیذ تِ ًظش شوا چِ اشکال هٌتظوی ٍجَد  یحال فشض کٌیذ هیخَاّیذ سغحی سا تا استفادُ اص اشکال ٌّذس
 داسد کِ هیتَاًٌذ یک سغح سا تذٍى ّیچ خلل ٍفشجی تپَشاًذ؟

 فیخاغَسث حاتت کشد کِ تٌْا تا  سِ شکل هٌتظن هیتَاى سغحی سا پَشاًذ آى سِ شکل ػثاسًتذ اص 
 هخلج هتساٍی االضالع     .1
 هشتغ.2
 شش ضلؼی.3

 حال چشا صًثَس ػسل اص تیي سِ شش ضلؼی سا اًتخاب کشدُ است؟
 تگزاسیذ تشای فْویذى ایي هغلة هحیظ ّش شکل سا تش حسة هساحت حاتت هحاسثِ کٌین

𝑠 =
 1  

2 
𝑎2𝑠𝑖𝑛60 

 
 𝑠 =

√3

4
𝑎2

 
 𝑎 =

2√𝑠

∜3
 

 S = 𝑎2𝑠𝑖𝑛90 
  
 𝑠 = 𝑎2

 
 𝑎 = 𝑠 

 S=6(
1

2
𝑎2𝑠𝑖𝑛60)

 
 𝑠 =

3√3

2
𝑎2

 
 𝑎 =

√2𝑠

∜27
 

s 

S    

s 

هحیظ شش ضلؼی اص حاتت دس هساحت 
 ّوِ کوتش است

پس هیتَاى تِ ایي ًتیجِ سسیذ کِ ایي سیاضی داى کَچک تشای ایي کِ اص هَم کوتشی دس ساختي کٌذٍ استفادُ کٌذ شش 
 .ضلؼی سا تشگضیذُ تا دس هساحت ّای تشاتش کوتشیي هحیظ یا ّواى هَم سا هصشف کٌذ

P=4.5588 𝑠 

P= 4 𝑠 

P=3.72 𝑠 
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    ػوشاًیتَدى اص لحاػ ی ؼضلػلت شش 
 
 

اگش حجشُ ای اص ػسل پش شَد ٍ یا تحت تاحیش ًیشٍیی خاسجی قشاس تگیشد ، ساختاسی 
هقاٍم تش است کِ تتَاًذ ًیشٍ سا  تِ تیشتشیي ًقاط کٌاس خَد اًتقال دّذ الصم تِ رکش 

است کِ ّش چِ ایي ًقاط تیشتش تاشٌذ ًیشٍی  ٍاسد شذُ تش آًْا کوتش است ٍ کل پایذاس 
 .  هیواًذتش 

 تَاى هی کِ عَسی تِ کٌٌذ هی اجشا سا تْتشیي صًثَسّا– ساختواى استحکام لحاػ اص
 یک خاًِ ّش قاػذُ کِ تساصین ساختواى عَس ایي تتَاًین اًساًْا ها سٍصی اگش کِ گفت
 ایٌکِ تشای-شذ ًخَاّذ ٍیشاى ها ی ّا خاًِ ّشگض تاشذ ضلؼی شش خاًِ خَد ٍ ّشم

 هی داشتِ ًگاُ دیگش ّای خاًِ عشف اص ًیض خَد ٍ است دیگش خاًِ داسًذُ ًگِ خاًِ ّش
 .شَد
 ،کاس کَچک داًاى فیضیک ایي کِ، است ایي کٌذٍ ساخت دس دیگش جالة ی ًکتِ

 سِ اص تلکِ سساًذ؛ ًوی پایاى تِ قسوت یک دس ٍ ششٍع قسوت یک اص سا کٌذٍ ساخت
 ٍقتی ٍ کٌٌذ هی کٌذٍ ساختي تِ ششٍع صًثَس گشٍُ چاس یا سِ هختلف، جای چْاس یا

 ًذادُ اًجام سا  اجشایی ٍ هحاسثاتی اشتثاُ ّیچ سسٌذ، هی ّن تِ کٌذٍ هشکض دس صًثَسّا
 .شًَذ هی هٌغثق ّن سٍی تش دقیقا ّا ضلؼی شش ٍ اًذ
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 ػسلشذُ اص صتَس ِ تگشفسثض ػوَدی الگَ فضای عشاحی 
 دس آهشیکا
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پل هتحشک الگَ گشفتِ شذا اص دستاى اًساى -3  
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 ایده ها

استفاده از حالت پل در حرکات ورشی به علت ایستایی 

 

(میگو)استفاده از سازه بدن سخت پوستان 

 

استفاده از سازه قفسه سینه برای اتصال و انسجام بدنه پل 
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• (تنه نخل)ساقه و برگ : ایده گیاهی    

  در ٍ است ای سازُ ٍ لَی بسیار ًخل بري ٍ سالِ بِ تیغ اتصال ًحَُ 
وٌذ هی ایجاد سازی فضا فرصت حال عیي .  

سلمانیپدرام   - تصدیقیالدین شهاب  - غفورپورحمیدرضا   



 سغح بِ ٍجَد آهذُ  بر رٍی سمف ٍ بِ اصغالح 
 تیغ  ّا هیتَاًذ حیاط خصَصی ٍاحذ ّا باشذ

 
 سالِ فَق فضای اسىاى را بیشتر وردُ ٍ فضاّای

 سبس اجتواعی آى ًیاز بِ بیرٍى را ون هیىٌذ
 

خلیفِ برج 

شروتSOM آدریي اسویت ٍ 

  
سلمانیپدرام   - تصدیقیالدین شهاب  - غفورپورحمیدرضا   



• :انار   

 استفادُ از هذٍل ٍ عٌاصر پیش ساختِ در فرم اًاری هٌغبك با تىٌَلَشی است   

Habitat  67 
 هَشِ سفذی

سلمانیپدرام   - تصدیقیالدین شهاب  - غفورپورحمیدرضا   



• ساختار بِ ّن پیَستِ داًِ ّای اًار با تَجِ بِ فرم ٍ استحىام لَیشاى  
 لابلیت ایذُ گرفتي برای سىًَت گاُ ّای دستِ جوعی را دارد

Rocco housing 
Tadao ando 
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   دارد فضایی اًعغاف واج ای پرُ فرم

  ًمش برای شَد هی ّا پرُ اتساع از
 سخت ّای اللین در هحافظتی

ورد استفادُ . 

• کاج: ایده گیاهی    
 اپرای سیذًی
 یَرى اٍتساى
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بال پرنده: ایده حیوانی  

 جاى اف وٌذی فرٍدگاُ 
 ساریٌي ایرٍ 
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 هیشَد بستِ ٍ باز خَرشیذ غرٍب ٍ علَع با وِ است گیاّاًی جولِ از آبی ًیلَفر  
  ایجاد آب رٍی را پایذاری ٍ زیاد سغح وِ خَد ّای بري از استفادُ با گیاُ ایي

هاًذ هی شٌاٍر هیتَاًذ هیىٌذ  

• (آبی)نیلوفر : ایده گیاهی   
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(ًیلَفر) لَتَس هعبذ  
صْبا فریبرز ایراًی هعوار از واری  

ٌّذ در شذُ ساختِ  
هیباشذ ٌّذ هعرٍف هعابذ جولِ از  

Megatropolis 
:واری از هعوار  
TsvetanToshkov 
 وِ ساختِ ًشذُ است
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• :موارد در نظر گرفته شده   
 

 
  خَرشیذ اًرشی از استفادُ حذاوثر تَاًایی

ّا یال تَسظ واًَى ایجاد با  
 
  بٌا از هحافظت ّا یال شذى بستِ ٍ باز با

 ّا تَفاى اًَاع ٍ ٍحشتٌان سرهای از
هیشَد هوىي  

 ساخت آب رٍی بر شٌاٍر را ساختواى ًیلَفر زیر ّای بري از گرفتي الْام با حتی هیتَاى  
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  نما افالک
 

کاالتراوا سانتیاگو توسط شده ساخته  
 

 را نور ورود میزان و شود می باز کم نور و بسته زیاد نور مقابل در چشم مردمک
 آمفی یا استادیوم مثل بزرگ های سازه پردازی نور برای خوبی ایده که کند می کنترل

است روباز تئاتر . 
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 متحرک صفحات کمک با را سازه نور شدت به توجه با نوری های سنسور
  کنند می تر بسته و بازتر
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کیوان کیانی-محسن رحمانی  



 درخت  
 اژدها خون

کیوان کیانی-محسن رحمانی  
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کیوان کیانی-محسن رحمانی  



 بلور آب کلمه عدل

 مسجد

کیوان کیانی-محسن رحمانی  

 ایده از هندسه



 ماکت

کیوان کیانی-محسن رحمانی  



 طرح ایده گرفته شده از مار کبری

امیر حسین آزاد فالح-کاوه غالمپور  



 تصاویری از چشم انسان

 محمدحسن سلمانیان و مازیار ایراندوست



افالک نما 
((Hemisferic 

شهرک علوم [

) فنون City of Arts 
and Sciences)] 

 اثر سانتیاگو کاالتراوا

اسپانیا-واقع در والنسیا  

تصاویری از یک اثر 

 کار شده با این ایده

 محمدحسن سلمانیان و مازیار ایراندوست



 محمدحسن سلمانیان و مازیار ایراندوست


