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• بیرونی   - 1                                  

 

 

•  ساختار تخم مرغ 

 

 

• داخلی - 2                                    



 
 

آیا ممکن است که یک تخم مرغ را با قدرت زیادی فشار داد ، 

 بدون آن که بشکند؟



 ثب توبم قذرت دّ سرآى را فشبر دُیذ



!!تخن هرغ ًوی شکٌذ   



ثعذی است  3 قْس شکل ثَ شجیَ تخن هرغ.

.فرم ُبی هعوبری  را دارد از قْی تریي یکی کَ  
شکل  ثب    -تخن هرغ هٌحصر ثَ فرد 

ثَ - شکٌٌذگی ّجْد فْق العبدٍ  آى قذرت 

 دُذ  هی ای
 
  
 



 

 

فشار  پوسته منحنی فرم

به طور مساوی  را در  

می  پوسته توزیع سراسر

 کند



 

 

بنا بر این هنگامی 

که هم زمان به دو 

انتهای  پوسته نیرو 

وارد شود تخم مرغ 
 نمی شکند

 

 



سبختبر داخلی – 2  

 استفاده از فرم 



:ساختمان ٌای مشابً  



 ایده فرمی ایده ساختاری



:طرح پیشىٍادی   



 

 

طرح زیر واقع در یک 

منطقه ی کوهستانی است که 

فشار های وارد بر ساختمان 

را توسط سازه ی تخم مرغ 
 شکلش تحمل می کند 

 

 



                  

 

 

کابل نگه دارنده ی   

حجم اصلی   

 

سازه تخم مرغ شکل   

 

 

 حجم اصلی

 

 

 

 

آسانسور شیشه ای      

  



 ایذٍ حیْاًی
دلفیي                          

 

دلفیي ُب دّک ّار است کَ ثَ آى ُب ثذى 

.اهکبى شٌبکردى سریع را هی دُذ  

 

• باله ی آن ها برای پیش رانش -دم

به کار می رود و باله های 
.جهتگیرینیز برای کناری   



 ایذٍ اًسبًی
هچ پب                                 

 

 

 

هتعذدی در داخل حفرٍ هفصلی رثبطِبی 

. ثیي دّ سر استخْاى ّجْد دارد  

عجبرت است از ثبفت ُوجٌذ هحکوی رثبط 

.  کَ دّ استخْاى را ثَ ُن ّصل هی کٌذ

رثبط ّ زردپی ُر دّ از طٌبة 

اطراف کپسْل هفصلی ُن . هحکوترًذ

. چٌذ رثبط قرار گرفتَ است  

هفصلی ّ رثبطِبی درّى هفصلی کپسْل 

ّ ثیرّى هفصلی سجت هی شًْذ کَ 

استخْاًِب هحکن ثَ یکذیگر ثچسیٌذ ّ از 

.جذا ًشًْذُن   



شیٍْ ی اتصبل حجن هیبًی ثب دّ حجن 

دیگر ُوبًٌذ رثبط ُبی هچ پب هی ثبشذ 

ّ ایستبیی ّ تعبدل حجن تْسط آى 

.صْرت هی گیرد  



 اًسبى طجیعت



اًسبىثررسی ثذى    

بدن انسان از بخشها و ارگانهای 

مختلفی تشکیل شده است که بسیار 

ولی . قابل تفکر و تامل است

مشخصاً چند قسمت از بدن بیشتر 

به عنوان کانسپتی برای ساختمان 

  :استفاده می شود

به دلیل ) قسمت اسکلتی . 1

(پایداری و ایستایی  

برای باورها و اهمیت )چشم .2

(چشم در بدن  

فیگورهای مختلؾ بدن. 3  
حالتها و فیگور های دست. 4  



 اًتخبة دست ثَ عٌْاى کبًسپت 

دست به عنوان عضو متحرک 

بدن که کارهای مختلفی را با 

تؽییر حالت آن انجام می دهیم و 

همچینین بساری از احساساتمان 

 را با فیگورهای دست بیان می 

....کنیم  

برداشتن وسایل که با : برای مثال 

 حالت جمع شدن آن انجام می شود

یا حس نیاز که با باز شدن دست 

به طرؾ مقابل نشان داده می 

.شود  



 ثررسی حبلتِبی هختلف آى 



 ثررسی چٌذ حبلت  پبیذار دست



....طرح اًتخبة شذٍ   

!  است  زندانموضوع طراحی ما 

که با توجه به مفهوم زندان و 

احساسی که در ما ایجاد می کند 

حالتی از دست را انتخاب کردیم که 

.متناسب با طرح مورد نظر باشد   

فیگور مود نظر باید احساس تسلط 

قانون بر مجرمین، محدود کردن و 

کمی خشم ضمن اینکه طرح مورد 

را به صورت شماتیک نشان نظر 

.دهد می  



 سبختوبى طراحی شذٍ ثب ایي کبًسپت



 بررسی جاوُران
.که با ز هم این دو گروه تقسیماتی دارند. شامل بی مهره ها و مهره دارن می باشند  

مرجان ها ،خزه ها، : و بی مهره ها....پستانداران، پرنده ها، خزندگان، ماهی ها: مهره داران

.....صدفها  

 

 مقدمه 

پرندگان جانورانی خونگرم هستند که پوشش خارجی بدن آنها پر است که به اشکال گوناگون 

راسته تقسیم  28یا  27زیر رده و  2پرندگان به . در مراحل مختلف از پوست بوجود می آید

مانند رنگ پر ، فرم پا و . در شناسایی پرندگان نکات زیادی می توانند راهنما باشند. می شوند

....  انگشت و ناخن، فرم منقار ، فرم پرواز و فرم آواز خوانی ، جثه ، انواع استخوان و

قابلیت پرواز ، توجه و نگهداری از جوجه ها ، تکامل قابل توجه قدرت شنوایی ، بینایی و 

. قدرت تولید صدا از جمله ویژگیهای پرندگان است  

 

 



 اوتخاب گرَي پروذگان



:دستگاي اسکلتی پروذگان  

به طور كلی ، . دستگاه اسكلتی پرندگان ویژگی منحصر به فرد فراوانی دارد

این امر جهت . استخوان ها ، به ویژه در انواع تیز پرواز ، بسیار سبك است

كاهش وزن مخصوص پرنده در نتیجه نگهداری آن در هوا به كمك بال ها 

به عالوه استخوان های دراز آنها حفره های هوا داری دارند ، . ضروری است
 كه به دستگاه تنفسی متصل است



 کاوسپت پرَاز پروذي 

به دلیل انتخاب آرامگاه به عنوان 

طرح  مورد نظر  استفاده از بالهای 

پرنده به خصوص پرنده ی مهاجر هم 

به دلیل فرم آن و هم به دلیل ایستایی 
..... آن مورد بررسی قرار گرفت  



 ساختمان طراحی شذي با ایه کاوسپت



 گیبٍ اًتخبة شذٍ

• Raflessia Arnoldii 



گیبٍ اًتخبثی   rAFLESSIA ARNOLDII 



:ویژگی ها   



 هبکتی از استبدیْم طراحی شذٍ ثر اسبس ایي کبًسپت



فرم بذى زًبَر بِ گًَِ ای است کِ سرآى بِ سوت باال ٍ شکن آى بِ سوت پاییي کشیذُ شذُ 
.ٍ پشت بذى آى ّن قَس دارد  

از ایي قَسْا در سازُ ّای سقفی ٍرٍدی بِ جْت ایستایی ایذُ گرفتِ شذُ ،کِ تذاعی کٌٌذُ 
.ارتفاع ایي قَسْا بِ ترتیب کن هی شَد.ی قَسْای ایراًی ّن است  

 

از رگِ ّای رٍی بالْا برای سازُ ّای سقف قسوت سر پَشیذُ ایذُ 
 .گرفتِ شذُ





ایي گل بر خالف گلْای دیکر از هرکس بسرگتری برخَردار است ٍ ًسبت اًذازُ ی گلبرگْا 
 .ٍ هرکس تقریبا برابر است

هرکس، هحل قذار گیری صٌذلی ّا ٍ زهیي چوي است ٍ گلبرگْا بِ عٌَاى ٍرٍدی،باجِ بلیط 
 .فرٍشی ٍ فرٍشگاُ هَرد استفادُ قرار هی گیرد

 
 
 

ایي گل ساقِ ٍ برگ ًذارد ٍ از طریق هرکس تغذیِ هی کٌذ           هْوتریي قسوت گل 
 .هرکس است

 .هْوتریي قسوت ایي طرح کِ زهیي فَتبال است در هرکس قرار دارد

 

 
 





سری 
 فیبوناچی

مار پیچ 
 فیبوناچی

مار پیچ  

فیبوناچی در 
 گوش



.اللِ ی گَش جْت صَت را تشخیص هی دّذ  
در ایي طرح کِ هرکس رادیَیی است  بلٌذتریي ارتفاع هربَط بِ ّویي قسوت است تا بِ خَبی 

.اهَاج رادیَیی را دریافت کٌذ  
.فرم اًحٌا در گَش برای سیرکَالسیَى صذا هی باشذ  

.ٍ ایي اًحٌا هَجب سیرکَالسیَى َّا هی شَد ایي بٌا برای اقلین گرم ٍ خشک طراحی شذُ  



بند بند شدن بامبو باعث باال رفتن استحکام آن میشود که از این واقعیت در ضخامت 

سقؾ بین  طبقات ساختمان ، از باال رفتن آب در آوند در آسانسور واز مقطع آن در 

.مقطع ساختمان استفاده شده  





برابر وزن خودش را تحمل کند و هنگام بلند کردن این 100مورچه قادر است باری 

.را روی زمین میگذارد( بند آخر بدن)بار طبق شکل شکم خود  



از فرم قرارگیری ثذى هْرچَ ٌُگبم حول ثبر،در سبخت پلی 

.رّی یک درٍ استفبدٍ کردٍ این  



بند آخر پاهای مورچه باعث 

ایستایی بیشتر او روی زمین  

.میشود  

ما این قسمت را زیر خاک 

فروبردیم تا نیروها را به 

زمین منتقل کند و باعث 

اسقامت بیشتر آن در برابر 

.زلزله گردد  

 



 اًسبى طجیعت هعوبری

 کانسپت انسانی•
 

 



 .در این طرح کانسپت اولیه ، اسکلت قفسه سینه انسان می باشد

 

که قوس هایی بسیار پایدار و طبیعت .یکی از دالیل انتخاب این کانسپت دارا بودن قوس های هذلولوی می باشد

اگرؼیراز این بود تابه حال دچار تؽییرات فراوان می شدند یا به صورت افقی قرار می . گرا می باشند

اما چنانچه .گرفتند و اگر مستحکم نبود هرگز برای حفاظت از عضو مهمی چون قلب بکاربرده نمی شد

مطالعه کنید ،درمی یابید که اسکلت قفسه سینه انسان  و جمجه ی سر انسان از آؼاز آفرینش تاکنون 

دچارکمتریت تؽییرات تا به امروز بوده است و این نشان پایداری این قوس و نحوه ی اتصال دنده ها به 

 .  هم می باشد

.  یکی از باال آنها را به هم متصل ساخته و دیگری از پایین. قوس دنده ها با دو استخوان پایدار شده است

برابر  عرض دنده ها است و به راحتی می تواند این قوس را مهارکند و  3عرض این استخوان ها تقریبن 

 .مانع شکست آن شود



بدین منظور ما تصمیم به ایده گرفتن از این عضو گرفتیم به طوری که بنایی طراحی شود که سازه 

.  این سازه توسط شیشه کاور می شود.ی آن با تناسبات قفسه سینه و قوس آن طراحی می شود

استخوان زیرینی که دنده ها را متصل نگاه می داد درون زمین فرو می رود و نقش پی بنا را 

 .ایفا می کند

چرا که وظیفه ی موزه و قفسه سینه هردو حفاظت .برای این طرح کاربری موزه پیشنهاد می شود

 از چیزهای ارزشمند است

. 





 پرّژٍ ی جبًْری

 .این طرح الهام گرفته از النه ی موریانه هاست•

پیچیدگی ها و نظم دقیقی که در . به تحقیق موریانه ها یکی از بهترین معماران طبیعت هستند•

طراحی آشیانه هایشان دارند برای همگان حیرت انگیز است و رازهای بسیاری درباره ی آنها 

 .هنوز  وجود دارد

برای این طرح ما سیستم تهویه و متعادل ساختن دمای النه ی موریانه ها را مورد بررسی قرار •

 .دادیم  که به تشریح آن می پردازیم

نوعی از موریانه ها که در مناطق گرمسیر زندگی می کنند آشیانه های خود را با خاک و بزاق •

 9ارتفاع این برج ها گاهی تا . دهانشان در دشت های وسیع  به شکل برج هایی بلند می سازند

میلیونها موریانه در آن زندگی می کنند و هر برج شبیه شهری بزرگ به . متر نیز می رسد

 .نظر می رسد

درجه  17آنها برای زندگی دمای . نیازهای موریانه ها تاحدود زیادی به انسان ها شباهت دارد•

را فقط مناسب می دانند و نیاز به اکسیژن در آنها بسیار شدید است و گاز دی اکسید کربن برای 

بدین جهت سیستم تهویه ی این برج ها باید خیلی مهندسی و حرفه ی .آنها مخاطره آمیز است

 .باشد تا برای همچنان جمعیتی مرگ آفرین نباشد



.  روشی که موریانه ها برای تهویه استفاده می کنند بسیار جالب، حرفه ای و درس آموز است•

 .آنها از سیستم دودکش مرکزی استفاده می کنند



همانطور که در عکس دیدید یک حفره ی بزرگ مرکزی ایجاد می کنند و در طبقات این حفره •

 .بدین طریق دی اکسیدهای کربن به کمک باد و قشارهوا از النه خارج می شوند.انشعاباتی دارد

پس چرا .درجه می میرد 17نکته ی سوال برانگیز دیگر این است که موریانه در دماهای باالی •

 .مناطق گرم را برای زندگی انتخاب کرده اند؟ چگونه دمای النه شان را خنک نگه می دارند

با مراجعه به دکتر ضیاپور ، یکی از جانورشناسان که در پژوهش سرای آسمان نیز فعالیت •

دارند و بررسی رفتارشناسی این گونه جانوارن دریافتیم آنها باالجبار آنجا را برای سکونت 

مگرنه در شرایط عادی موریانه تمایل به النه سازی در عمق خاک یا تنه ی .انتخاب کردند

اما چگونه این جانور در آن مکان قادر به . درخت دارد که رطوبت بسیار باالیی داشته باشد

 ادامه زندگی است و چگونه مشکل گرما را برای خود حل ساخته؟

طبقه  11به بررسی طبقات موجود در برج پرداختیم  و متوجه شدیم  که اکثرا برج موریانه •

 .طبقه روی زمین و سه طبقه زیرزمین 8. دارد

ابتدا فکر کردیم دمای خنک تنها از طریق سه طبقه زیرین که در خاک محصورند تامین می •

طبقه ی باالیی را پاسخگوست؟ به نظر می رسید باید دلیل دیگری برای تعادل  8اما آیا  . شود

 .دمایی وجود داشته باشد
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موریانه ها . همانطور که در مقطع باال دیدید داالن هایی زیرزمینی به النه موریانه ها راه دارد•

 پس این داالن ها برای چیست؟. فقط از طریق حفره ی باال وارد برج می شوند

هوا .به نظر می رسد این داالنها اتفاقی نبوده و هوشمندانه برای تهویه و تعادل دمایی ساخته شده•

از طریق این سوراخ های ریزی که در سطح زمین وجود دارد وارد النه موریانه ها می شود 

اما . و وارد دودکش مرکزی می شود و به نقاط مختلؾ النه رفته و عمل تهویه را انجام میدهد

بلکه وقتی هوا از این داالن های زیرزمینی عبور می کند . این داالن ها فقط برای تهویه نیست

بر اثر عبور از خاک سرد و رطوبت زمین، خنک و مرطوب می شود و به خاطر اختالؾ 

فشار بر پدیده همرفت ؼلبه کرده و هوای خنک وارد طبقات باال می شود و آنها را در دمای 

 .درجه نگاه می دارد 17

در ضمن در حجم بنای برج پستی بلندی های زیادی وجود دارد که با سایه اندازی سطح برج •

 .درجه ی کویر نجات می دهد 34را از دمای 

با مطالعات بیشتر دریافتیم که تناسبی بین طبقات روی زمین و میزان فرورفتگی داالن ها در •

هرچه ارتفاع برج زیاد می شود این داالن ها بیشتر در اعماق زمین فرو . زیرزمین وجود دارد

چون .در نتیجه احتمال می دهیم که حدسمان درست باشد. رفته و سپس به برج وارد می شوند

اگر داالنها برای تهویه به تنهایی باشد نیازی به فرورفتن در قعرزمین نیست و اتفاقا باید 

اما این تناسب حاکی از این است که هوا نیاز .مسیرکوتاهتری را بپیماید تا سریعا وارد برج شود

 .به خنک شدن دارد و برای همین بیشتر به عمق می رود که طبقات باالیی را خنک کند



پس ما می توانیم  ساختمانی در مناطق گرمسیر طراحی کنیم که سیستم تهویه مرکزی داشته •

باشد و این حفره ی مرکزی را همانند النه ی موریانه به لوله هایی مرتبط کنیم که از عمقی از 

خنک شود و از زمین عبور کرده و به سطح زمین می رسند تا هم هوای آن مطبوع شود و هم 

 .تناسبات النه ی موریانه ها نیز بهره جوییم



 ایده گیاهی•



و این .مرجان ها از لحاظ فرمی تقریبا  نیمه بیضوی هستند•

فرم، یک فرم پایدار است طوری که مرجان ها با وجود 

عدم ثبات درونی و بیرونی و عدم وجود بافت محکم مانند 

اسکلت، باز هم در محیط پر تالطم آبی فرم خود را حفظ 

 .کرده اند

 



به همین دلیل در ساخت این بنا از فرم مرجان ها کمک •

 ...گرفته ایم

هم چنین مرجان ها از طریق پره هایی که روی سطح •

بیرونی خود دارند آب و مواد ؼذایی مورد نیاز خود را 

 .جذب میکنند

ما نیز از همین ویژگی استفاده کرده ایم و روی قسمت های 

بیرونی صفحات خورشیدی قرار داده ایم تا انرژی مورد 

 .  نیاز ساختمان از این طریق تامین گردد





 ایذٍ جبًْری



    

در طراحییی ایسییتگاه متییرو       
برای اینکه مفهوم سیرعت را 
نشییان دهیییم از فییرم بییدن یییوز 
پلنگ در حیال دوییدن اسیتفاده 

در اییییین حالییییت . کییییرده ایییییم 
عیییالوه بیییر اینکیییه پیییرش ییییوز 
پلنیییگ بیییه سیییمت بیییاال مفهیییوم 
سیییرعت و پیییرش را القیییا میییی 
کند قوس کمر این جانور نییز 
از ایسییتایی بییاالیی برخییوردار 
مییی باشیید کییه بییرای اسییتحکام 
بخشیییدن بییه بنییا از اییین قییوس 

. نیز استفاده کرده ایم  



 ایذٍ اًسبًی



و هر مهره از یک تنه و قوس مهره ای ساخته شده که .مهره آن در ناحیه ی گردن قرار دارد 7مهره است که  24بدن انسان بالػ دارای 
مجموع سوراخ های مهره ای . تنه مهره که در جلو واقع شده استوانه ای شکل است و سوراخ بین مهره در بین این دو بخش قرار دارد

مهره ها دارای شکل مشابهی هستند و به صورت صفحاتی که بین آن ها ژله . مجرای مهره ای نامیده میشود که نخاع در آن جای دارد
. کار اصلی دیسک جذب انرژی جهت کاهش فشار به ستون فقرات می باشد. دیسک وجود دارد روی هم قرار دارند  

 گردن انسان

 نخاع

 تنه ی مهره



 ایذٍ ی ثرگرفتَ شذٍ از گردى ّ ُفت هِرٍ ی آى

طبقات این سازه به صورت صفحات مسطح با ابعاد متفاوت است که به فرم مهره های گردن روی هم قرار 

گرفته اند و یک ستون همانند سوراخ مهره در بین آن ها قرار گرفته که به روی هم ایستادن این صفحات کمک 

همچنین این صفحات همچون مهره ها متشابهند و جلوی این حجم مانند تنه مهره استوانه ای شکل و .می کند

.قوس دار است  

صفحات بزرگتر که روی 

صفحات کوچکتر قرار دارند 

مانند سایه بان عمل می کنند ، 

همچنین سطح بیشتر صفحات 

بزرگتر می تواند عملکرد 

تراس را برای صفحه کوچک 

.  روی خود داشته باشد  



 ثبل پرًذگبى  

بال پرندگان باد را به خوبی از زیر خود عبور 

 می دهد



 ایذٍ ی هرثْط ثَ ثبل پرًذٍ

این سازه برای مناطقی که در 

معرض باد قرار دارد مناسب 

است،چون جریان باد را به 

.راحتی از خود عبور می دهد  

به علت حجم سبک و بازی که داردمی تواند به عنوان 

.ایستگاه کاربرد داشته باشد  

.بال ها به صورت تکرار شونده در کنار هم قرار گرفته اند  



 ثرگ خشک شذٍ

برگ ها هنگام خشک شدن حالتی خمیده به خود می گیرند 

.که روی یک وجهش تکیه می کند و ایستا است  



 ایذٍ ی ثرگ خشک شذٍ

این سازه می تواند به عنوان ایستگاه 

.کاربرد داشته باشد...اتوبوس و  



 هبکت ایذٍ حیْاًی



 ایذٍ ثر اسبس



 هبکت ایذٍ اًسبًی



 ایذٍ ثر اسبس

















•

•





•

 





 ترکیت سبزٍ کششی ّ چبدری ّ فرم پرّاًَ  



 فرم ًِبیی                       

 هْزٍ حشرات                     

پروانه                  استفاده از سازه کششی و سقف چادری و فرم   





 



 



 ایذٍ گیبُی

 

Concept 
 جوانه لوبیا



 



 



 



 دست

 پایداری باال در فرم مثلثی دستان گره خورده 

 ایجاد ریتم و هماهنگی در بند های انگشتان 

مقاوت ایجاد شده در اثر گره خوردن انگشتان 

 شکستگی فرم های روی بنا مطابق با بند های

 انگشت

 استفاده از فرم های بند انگشت، به عنوان خرپا

 ها به منظور ایستایی ساختمان

 گره خوردن انگشتان به عنوان نمادی برای

 اتحاد و همبستگی 

 

 



 رًّذ طراحی



 طرح ًِبیی

هجتوع 
 تجبری



 صذف گبسترّپْدا

ایجاد ریتم در فضا 

ایجاد سایه توسط دهانه ی بیرونی صدؾ 

 آیرودینامیک بودن بنا به منظور مقاومت در برابر باد 

استفاده از فرم پایدار منحنی 

ایجاد چند فضای مجزا برای کاربری های متفاوت 

استفاده از هندسه ی منظم و تصاعدی صدؾ 

 

 



 رًّذ طراحی



 طرح ًِبیی

 هْزٍ



 گل آفتبة گرداى

 وجود هندسه ی منظم در تخم آفتاب گردان 

استفاده از فرم و مکان تخم آفتاب گردان به عنوان صندلی 

استفاده از فرم برگ ها به عنوان دیواره ی های بنا 

استفاده از خمیدگی های برگ برای ایجاد سایبان 

استفاده از فرورفتگی ایجاد شده در وسط تخم ها به عنوان سن 

 ایده گرفتن از چرخش گل در برابر آفتاب برای باز و بسته

 شدن  دیواره های اصلی و سقؾ سالن

تنظیم نور ورودی با باز و بسته شدن دیواره ها 



 طرح ًِبیی

 آهفی تئبتر



 ایده جانوری

 

 

 

 ایده گیاهی

 

 

 

 ایده انسانی

 طرح اصلی

 

 نمونه های ساخته شده

 

 چند نمونه اسکیس مرتبط

 طرح اصلی

 

 نمونه های ساخته شده

 

 چند نمونه اسکیس مرتبط

 طرح اصلی

 

 نمونه های ساخته شده

 

 چند نمونه اسکیس مرتبط





بال خفاش که مانند چرم است و ضخامتی دو برابر پوست دارد و به صورت ارتجاعی در طول  گرفتننظر  با در

استخوانی که دست و انگشتان بلند آن را حرکت میدهد، کشیده شده است و با توجه به فرم استخوانهای سازنده 

دست آن که اساسا همان چارچوب دست و بازوی انسان است میتوان سازه ای چادری طراحی نمود که قابلیت باز 

.و جمع شدن را دارد ضمن اینکه فرم سازه ی اسکلت فلزی آن الهام گرفته شده از همان استخوانهاست  



 بازگشت



 بازگشت



 بازگشت

استفاده از عنصر کششی طبیعتگرا _   
امکان ایجاد نورپردازی متنوع برای فضاهای بزرگ_   





 100تا  80این گیاه . مکان رویش این گیاه در مناطق گرمسیر افریقای شمالی است 

سانتیمتر رشد کرده و دارای برگهای نیزه ای کلفت و گوشتی با لبه های دانه دار است 

.این گیاه هم جنبه زینتی دارد و هم جنبه درمانی.و  رنگ آن سبز خاکستری میباشد  



 بازگشت

توجه به فرم مرکزگرایی برای ایجاد سالن_   

افزایش ارتفاع هر طبقه برای ایجاد امکان دید افراد با توجه به فرم گیاهی_   

تعبیه سقؾ شیبدار و حالت پلکانی برای سقؾ جهت جلوگیری از جمع شدن آب باران_   



 بازگشت



 بازگشت

ایجاد فضای خالی در وسط برای تمرکز بیننده_   

امکان باز و بسته شدن سه عنصر کناری برای آسمان نما_   

 الهام از فرم گیاه حشره خوار افریقایی در طراحی آسمان نما





این عضو بین دنده نه تا دوازده قرار دارد . سمت چپ حفره شکمی، زیر قفسه سینه: مکان

.و به کمک آخرین دنده حفاظت میشود  



 بازگشت



 بازگشت



حالت ارگونومیک طبیعت و سازگار با محیط_   

قابلیت افزایش حجم با توجه به نحوه عملکرد دیافراگم_   

سازه ای کششی طبیعتگرا_   



Human Concept 
tooth 



 :طراحی روند

 مینای عملکرد و  مقاومت از
 می بنا های سازه در دندان
 عین در و کرد استفاده توان
 خاص فرم از توان می حال

 طراحی در دندان های ریشه
 بهره ساختمان فوندانسیون

 .برد

 شکل از توان می نهایت در
 یک طراحی برای آن ظاهری

 استفاده پزشکان ساختمان
 ها ریشه تایی دو فرم .کرد
 ستون عنوان به توانند می

 شوند برده کار به بنا در هایی
 شکل از تبعیت بر عالوه که

 هایی سازه توان می دندان
 شده مطالعه گونه با مطابق
 .نمود اعمال



 :طرحٍای اَلیً



 :طرح وٍایی



Animal Concept 
Camel Eye 



 :طراحی روند

 شتر چشمان اینکه به توجه با

 است شده تشکیل پلک دو از

 ای رصدخانه توان می

 مناطق در که کرد طراحی

 در که مناطقی در یا و کویری

 برای نامساعد هوای مجاورت

 به دارد، قرار ستارگان رصد

 و کنترل برای عملکردی

 ایجاد جوی اختاللهای کاهش

 از بنا که صورت این به .کرد

 می تشکیل پوششی الیه دو

 یک الزم مواقع در و شود

 فیلتر عنوان به که آن الیه

 می را ساختمان کند می عمل

 شده ایجاد نویزهای تا پوشاند

 .کند کنترل را

 



 :طرح ٌای اَلیً



 :طرح وٍایی



Plant Concept 
Mushroom 



 :طراحی روند•

 و آب جذب خاصیت از•
 به قارچ در رطوبت نگهداری

 یک برای عمکردی عنوان
 یک یا و کویر در پناهگاه

 استفاده صحرایی پاویلیون
   .است شده

 الیه الیه پوشش که همانطور•
 در تواند می قارچ زیر در

 خوبی به رطوبت نگهداری
 بنایی توان می کند، عمل

 از الهام با که کرد طراحی
 از استفاده با و عملکرد این

 را رطوبت الزم تکنولوژی
 .کند ذخیره خوبی به خود در

 قارچ خود شکل از نهایت در•
 گرفته بهره طراحی در هم

 .است شده



 :طرح ٌای اَلیً



 :طرح وٍایی



 وهىگ 
.ایه طراحی برای يريدی متري در وظر گرفته شده است  

.دهان وهىگ قسمت يريدی ي دم وهىگ قسمت خريجی متري است  



 مراحل تکمیل طرح



 طرح وهایی





 ایده گیاهی
 قارچ



طرحهراحل تکویل   



 طرح ًِبیی





 اًذام ُبی تٌفسی 

 انسان طبیعت معماری 

 استاد حمزه نژاد 
 دانشجو مریم ادیب زاده

 سازُ ّای بادی



به هنگام تنفس کیسه ها ی تنفسی پرازهوا 1.

 .می شود 

هوا ی دم بر اثر مجاورت بارگ ها  گرم 2.

 .میشود

 .این کیسه ها به صورت مجزا تعبیه شده 3.
 

 نمایشگاه 

 بازی های کودکان

 ارتش پاویون



رعایت سلسله مراتب در 1.

 بخش های بیمارستان 

 قابل احداث در همه جا 2.

 حمل نقل راحت 3.

 کنترل دما 4.

 استفاده ی مجدد5.



 
ants  house 

Under granding house 

 انسان طبیعت معماری

 استاد حمزه نژاد

 دانشجو مریم ادیب زاده

90پاییز  



 علت زندگی زیر زمینی

حفاظت از سرما 1.

 وگرمای شدید

 استتار2.

 اختفاء3.

 سکوت وآرامش 4.

 مصادیق ساخته شده



 :اسکیس

 هم گام با طبیعت 1.

 جان پناهی برای زلزله2.

 (پدافند ؼیر عامل)محل اختفا در جنگ 3.



bamboo 



 متر رشد می کند 1درروز در حدود 1.

سانتی تقسیم شده که    20هر بامبو به قطعات 2.

 .آن رادر برابر تنش  فشاری مقاوم است 

به نسبت درختان دیگر در این قطر ازحجم 3.

 .کمتری برخوردار است 

 .ارزان بودن 4.

 .به عمل آوردن آن هزینه بر نیست 5.





:اسکیس  

 


