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 اری زیست مبناـمعم
 



    

    
ر     قد 
    

 خود را در    بشر از بدو خلقت   .  ، تأكيد بر تأمل بيشتر نسبت به طبيعت اطرافمان است          اثراين  هدف از تدوين و چاپ        
براي بقا راهي بهتر از همزيستي با محيط نيافته است و براي رسيدن به خواسته هايش طبيعـت                  حس كرده و    آغوش طبيعت   

  .ه است، تا با الهام گرفتن از او راحت زيستن را تجربه كندرا هم چون آموزگاري دانا پذيرفت
طبيعت گنجينه بي پاياني از راز و رمزيست كه پس از قرن هاي متمادي هنوز براي بشر تازگي دارد و اين باور باعث   

را بـر آن داشـته   ، و اين مقلد بودن، انسان انسان هر روز بيشتر از قبل وابستگي خود را به طبيعت احساس كندشده است كه    
 در ساختار سكونتگاهي خـويش دهـد كـه           دانش خود، جسارت تغيير و تحول      تا از الهامات برگرفته از طبيعت و تركيب آن با         

كنكـاش و   معماري كه مصالح و ايده آن از خود طبيعت گرفته شده و هر چه بيشتر در اين زمينـه      .  معماري نوين است   ا،همان
  .حساس مي گرددبيشتر و بيشتر ا) طبيعت ( يط اطراف تحقيق شود نياز انسان به مح

  
 نويـسنده فرهيختـه و ارجمنـد، جنـاب          علم انـدوزي، مطالعـه آزاد، تحقيـق و پـژوهش           سال ها  كتاب حاضر حاصل    

سان كتابي كه پـيش     به رشته تحرير در آيد و بدين      اين اثر    بر آن شد تا       ايشان ، عالقه وافر  استمهندس هادي محمودي نژاد     
  .ندوجود معناداري پيدا ك ،معماري زيست مبنااريد با عنوان رو د

    
 در نظر دارد پيشنهادات و انتقادات       " تالش براي بهترين   "هله در راستاي فعـاليت خود با شعـار        /انتشارات طحان   
ي خود، جامعه عمل بپوشاند و با رفع نواقص و افزودن منـابع              و دانشجويان محترم را در مورد آثار چاپ شده         محققيناساتيد،  

هله از سوي ديگـر برقـرار      /جانبه ميان شما عزيزان از يك سو و مديريت انتشارات طحان           تر، قدمي نو در ارتباط دو     علمي غني 



شهرسازي / معماري  آثار نويسندگان، مترجمان و محققان محترم در زمينه        نشرهمچنين آمادگي خود را جهت چاپ و        . نمايد
  .دداراعالم مي

  
اين انتشارات مورد توجه شما اساتيد، محققين و دانشجويان عزيـز           آثار منتشر شده    اميدواريم اين كتاب نيز همچون مجموعه         
     : توانيد نظرات خود را در مورد آثار بـه چـاپ رسـيده ايـن انتـشارات بـه صـورت كتبـي بـه آدرس                         شما عزيزان مي   .قرار گيرد 

 و يـا  66403208 – 66403191هـاي   بنام انتشارات طحان ارسال و يا با شماره تلفـن 13145-848 صندوق پستي    -ران  ته
  . بيان نماييد0912-1985617شماره مستقيم مديريت انتشارات 

  
  »پيشاپيش از حسن توجه و عنايات شما سـروران گرامي سپاسگزاريم « 

  

ید دید ما با ر     آ
        

  

ه       ت  ر ها   حان / ا
  ابوالفضل چالغلو          

  
       



  ت    
رق/ل اول ماری   عت  و    ط
  21                   درآمد فصل

  24                 طبيعت در  دوران باستان
  27              سال قبل از ميالد3500النهرين  دوران باستان، بين 

  28             ) سال قبل از ميالد3500(دوران باستاني مصر 
  29                   دوران باستان، 

  روم ـ اواخر قرن چهارم قبل از ميالد تا قرن پنجم بعداز ميالد
   30                   دوران باستان ايران 

  )از قرن پنجم پيش از ميالد تا قرن هفتم(  
  31               بررسي مفهوم طبيعت در دين زرتشت

زرتـشت و   ،  اصـول پيـام زرتـشت     ،  زمان ظهور زرتشت  (  
پيـروان  ،  هاي فلسفي زرتشت   آرمان پارسايي و پايه    ،ايران  
، كيش زرتشتي يا آيين دوگانـه پرسـتي اخـالق         ،  زرتشت  
  )آب و آبان در سيروزه بزرگ، نيايش ، تعليم زرتشت  

  41                      آب 
 43                 اوستا هاي گياهي در گونه 

، درخـت ،  هئوم،  برسم، برِسمن ،  تاك،  درخت همه تخمه  (  
درخـت  ، نامـه   شـجره ،  گوندرخـت بـاژ   ،  درخت زنـدگي    
  )سرو، پيمانه زمان، مرگ  

  
  
  
  
  

  55               نقش اشيا و گياهان در آئين زرتشت
 )سئن، سبزه، برسم، اسفند، آويشن، مورد، انار(

  58                 تجسم بهشت در آيين زرتشت
  59      باغ؛ تمثيلي از بهشت برين در آيين هاي ايران پيش از اسالم

  59            از بهشت برين در آيين هاي ايران  اسالمي باغ؛ تمثيلي
  59                     آب  در باغ ايراني

  60                ي بهشتي باغ ها آب در به كارگيري 
  62                     انهار بهشتي

  63                    آبشارهاي بهشتي
  65                    چشمه هاي بهشتي

  66                    ي بهشتيحوض ها
  68                 درختان بهشتي در قرآن كريم

   )سدره المنتهي، طوبي، سدر مخضود و طلح منضود(  
  75                محصوريت باغ بهشتي

  76                  غرفه هاي بهشتي
  78                ي بهشتيباغ هامحرميت در 

  80                ي بهشتيباغ هاامنيت در 
  81                هشتيي بباغ هاوسعت 

  82                          فصليجمع بندنتيجه گيري و 
  



ب / ل دوم ماری   عت  و    ط
   85                 درآمد فصل

  85               طبيعت در هنر صدر مسيحي
  86             طبيعت در انديشه و هنر قرون وسطي 

  87                 عصر رنسانس
   90                 عصر روشنگري

  91                 دوران مدرن
  96               ي فصلجمع بندنتيجه گيري و 

  

وم الم / ل  ماری  ا ست  و  ع   ط
  99                 درآمد فصل

  100              ارتباط انسان با طبيعت
طبيعــت و منــابع طبيعــي؛ داليــل توحيــد و وحــدانيت ذات اقــدس 

  101                 .تعالي باري
  102          هاي عظمت الهي مثابه آيات و نشانه يعت بهطب

  103                طبيعت، آئينه معاد
 كننده امنيت و حيات بـشر       تأمينعنوان تنها منبع توليد و      ه  طبيعت ب 

  103                در كره خاكي 
عنـوان خاسـتگاه علـوم و دانـش بـشري و منبـع الهـام و                   طبيعت به 

  104                 ي علميپيشرفت ها
  105               طبيعت به مثابه ميراث الهي 

  105             منبع حياتي طبيعتمهم ترينآب به مثابه 

  107                     حيوانات
 گربـه،  گـاو،  ،ركبـوت  ،رشت سگ، خروس، چلچله، ، اسب(  
   ) مرغ ،دگوسفن گنجشك،

  114                درختكارى و باغدارى 
  116                  ميراث بازمانده

  117              فصليجمع بندتيجه گيري و ن 
  

ھارم ماری / ل  ت و  سان،  عا   ط
  121                  درآمد فصل

  121                رابطه انسان، طبيعت و معماري 
  122              الگوهاي تاريخي مواجهه انسان با طبيعت

  123                  نظريه فرازگرا 
  123                  نظريه فرودگرا

  123              نظريه سير تناوبي و پيشرفت زنده تاريخ 
    ) نظريه ابن خلدون(  

  124                ارتباط با طبيعت در طول تاريخ
  124                طبيعت و الگوواره ارگانيك 

  )دوره شكار يا عصر حجر(  
  125                طبيعت و الگوواره فراارگانيك 

  127              وواره تسلط بر طبيعتطبيعت و الگ
  ) دوره انقالب صنعتي (  

  128              طبيعت و الگوواره شبه ارگانيك صنعتي 
  128                مفهوم و  پديداري طبيعت 

  130                  هندسه طبيعت 



  132                )ذاتي(هندسه منظّم 
  135              )هندسه تطابقي(هندسه آزاد 

  138                عت و سنّت طبي
  139              هنر مهندسي و طبيعت

  145                اقتصاد طبيعت
  147            رويكرد زيست شناختي در معماري

  151             مصاديق موجود در طبيعت
 151         هاي نوين الگوبرداري از مگس براي ساخت سمعك

     بيماري هاكشف توانايي شگرف زنبورها در مقابله با انواع 
   ها و توانايي در كنترل و ساماندهي ترافيكمورچه

   اين حشراتزنبور عسل و خلقت هوش مصنوعي در  
  158             ي فصلجمع بندنتيجه گيري و 

  

م ماری / پل  ت و  ی   د  عرو ط   ی
  161              درآمد فصل

  161                سيستم
 166                بازخور 

  168              محيط سيستم 
  168               سيستم بسته

  168              حالت سيستم 
 169              سيستم ايستا

  169              سيستم ديناميك 
  169             سيستم هومواستاتيك 

  170           تاريخچه نظريه سيستمي

    170          تي. آي.امتحوالت دانشگاه ) الف
  172            تحوالت متدولوژي علم) ب

  172                        كل گرايي اوليه 
  173                        جزء گرايي 

  175                        در علومستم هاسينظريه 
  178                        سيستم هاطبقه بندي 

  178            طبقه بندي رفتاري   - الف
  181                      طبقه بندي بولدينگ  -ب

  182                    يا به طور كلي حركتي متحرك سيستم ها
  182                        سايبرنتيكس

 182                        تك ياخته يا سلول 
  182                          گياهان

  182                          حيوانات
 183                          انسان

 183                        نظام اجتماعي 
  183       و اجزا   طبقه بندي بر اساس هدفمندي سيستم  -ج

  183                        سيستم هاي جبري
 184              سيستم هاي جاندار

  184             سيستم هاي اجتماعي
  184            سيستم هاي زيست محيطي

  188                سيبرنتيك
  191            نگرش سيستمي به طبيعت

  192            تعاريف اجزاء سيستم  
  192              جزء و كل 

  193                ارتباط 
  193                محيط 



                                                                                                          193            تنوع و گوناگوني در عين وحدت و يكپارچگي؛    
                                                                    193             نيازمندي متقابل اجزاء سيستم و وحدانيت رهبري؛  

  تناسب فرم هر عضو با عملكرد مربوط به آن عضو در سيستم؛                                                                  
   اجزاء در يك سيستم يا نظام طبيعي؛                                                 هم زمانرشد متناسب و 

                                                                                  194              اندازه مندي اجزاي سيستم؛        
                                                              194                   وحدت يا تعدد اجزاء در سيستم؛                
                                                              194                    سلسله مراتب اجزاء سيستم؛                      

                               195                            كنتر ل رشد؛                                
  195               طبيت زنده و نظريه سيستمي

  199              ي فصلجمع بندنتيجه گيري و 
  

م ماری / ل  ی   عتال و  آ ت   ا
  203             درآمد فصل

  205             هندسه فراكتالي
  207        در طبيعت و معماري نظريه فراكتال و آشفتگي

  207           فراكتال و  نظريه آشفتگي
  211         هندسه طبيعت و هندسه فراكتال 

  215          هندسه هاي رشد يابنده 
  215            هندسه اجزاء 

  216            معماري و فراكتال 
  217          فراكتال و معماري سنّتي

  219       فراكتال در معماري و شهرسازي مدرن
  222          فراكتال در شهرسازي

  229       كاربست هندسه فراكتال در ساختار شهري

   232             ي فصلجمع بندنتيجه گيري و 
  
  

م ماری / ل  و   و و زبان ا عا ل   ل
  235              درآمد فصل

  235            تعريف الگو برداري وانواع آن 
  235                الگو 

  237               انواع الگو 
  239              الگو به معني مدل 
 239              الگو به معني نقش 

  240              )انگاره(پارادايم 
  247              الگوبرداري

  248            شيوه هاي درك و بيان الگوها 
  248            ي بيان الگوها روش ها

  249             الگو به معني نقش-الف
  249            مدل الگو به معني -ب 

  250            الگوبرداري و فرآيند طراحي
  250                استعاره

  252            ي فصلجمع بندنتيجه گيري و 
  

م ماری / ل  ت   ری از  د و عا ط ا   ل
  255             درآمد فصل



  255             الگوبرداري از طبيعت 
  258           الگوهاي تقليد از پديده هاي زندگي 

  259               انواع مدل سازي
  261         الگوبرداري از زير سامانه هاي طبيعت در معماري 

  261             الگو برداري از طبيعت بي جان
  261               گياهان و جانوران

  264               الگوبرداري شكلي  
  264             الگوبرداري استعاره اي 

  265             الگوبرداري از قوانين طبيعت 
  266         بررسي نحوه الگوبرداري چند معمار طبيعت گرا

  267                        سانتياگو كاالتراوا
  273               موزه هنر ميلواكي 

  274            يونان –مجموعه ورزشي المپيك آتن 
  277                      فرانك لويد رايت 

  293              آنتوني گائودي
    )طبيعي مار اشكال و خطوطمع (  

  296           ساگرادافاميليا                       
  299         خانه باتلو                                          

  300           خانه ميال ياالپدررا            
  303             هاواردباغ شهرنظريه 

  315           ي فصلجمع بندنتيجه گيري و 

مل ماری / ھ  ت و  د،  د عا ط  ا
    319              درآمد فصل

   319            اعداد در اديان

 321                         عدد صفر
  323                عدد يك
  324                عدد دو
  325                عدد سه

  328                عدد چهار
    330                عدد پنج
  331                عدد شش
  332                عدد هفت
  333               عدد هشت

  334                عدد نه
  336                عدد يازده

  336            مصاديق معماري و طبيعت
  336                عدد في

  338          نشانه هاي عدد طاليي در هنر و طبيعت
 339              مارپيچ فيبوناچي

  340           پرگار رسم نسبت طاليي با گونيا و طريقه
  341         رسم مستطيل طاليي با گونيا و پرگار طريقه

 342            نسبت طاليي در طبيعت
  346            نسبت طاليي در بدن انسان

  348              دنباله فيبوناچي 
  349            نسبت طاليي در نقاشي

    350           نسبت طاليي در مجسمه سازي
 350           نسبت طاليي در موسيقي

  351       اليي در خوشنويسي و نسبت طاليينسبت ط
 351           و نسبت طالييعكاسي 

   352           قانون گلدن مايل و عدد طاليي



 )دنباله فيبوناچي (  
  353                  برج و ميدان آزادي
 354                  قلعه داالهو كرمانشاه

 354              بيستون از دوره هخامنشي كرمانشاه
  355                 در مازندران پل ورسك

 355                  مقبره ابن سينا
 356                     ارگ بم

  356                  معبد پارتنون
  358                   اهرام مصر

   359                گره سازي و تزيينات معماري
 360             كاربست عدد پي در معماري تخت جمشيد

  361                  يومعبد كانداريا مهاد
  361                 كليساي سن پيتر

  363               ي فصلجمع بندنتيجه گيري و 

م ی  / ھل د   )ند آرت(ر 
  367                 درآمد فصل

  368              مفهوم بنيادين طبيعت 
  369              هنر طبيعت و مناظره استحساني
  373             لند آرت؛ زباني نو در لنداسكيپ

  376             طبيعت متريالي براي هنر 
  377             زمين، هنر، لندآرت و لنداسكيپ

  378             ابعاد اجتماعي لندآرت 
    )شروعي جديد يا  گريز (  

  380            )نمونه موردي( فرار حصار

  381      )نمونه موردي( شده جزاير احاطه
  382        )نمونه موردي( ساحل پيچان

  382        )نمونه موردي( پرده دره
  382        )نمونه موردي(دروازه ها 

  383      )نمونه موردي( پيچان  گذرهاي پياده
  386       ي فصلجمع بندنتيجه گيري و 

  

م نا  / ھل یازد ت  چو آر«عماری ز   »ت
  389        درآمد فصل

  389        طبيعت و انسان 
  392        الهام از طبيعت

  393        يكظهور بيون
  397        معماري و طبيعت

  401          ورن
  404          ريتم

  408        طراوت و تازگي
  408         بيونيك و طبيعت

  414        بيوميمتيك 
  424        خالقيت بيونيكي

  427      مهندسي خالقيت بيونيكي،
  از طبيعت برترين راهكارهاي خالق  استخراج  

  429        مصاديق معماري
  429     زيستساختمان موزه حيات و محيط

  كاروليناي جنوبي» يورك كانتي «  



  431           آثار برگزيده معماري زيست مبنا  
  432           )نمونه موردي (1ساختمان برگزيده 
  433            )نمونه موردي( 2ساختمان برگزيده 
  434           )نمونه موردي (3ساختمان برگزيده 
  435          )نمونه موردي (4ساختمان برگزيده 
  436          )نمونه موردي (5ساختمان برگزيده 
  437          )نمونه موردي (6ساختمان برگزيده 
  438          )نمونه موردي (7ساختمان برگزيده 
  439          )نمونه موردي (8ساختمان برگزيده 
  440         )نمونه موردي (9ساختمان برگزيده 
  441         )نمونه موردي (10ساختمان برگزيده 
  442         )نمونه موردي (11ساختمان برگزيده 
  443         )نمونه موردي (12ساختمان برگزيده 

  444           ي فصلجمع بندنتيجه گيري و 

ت     ١ویپ
 445             طبيعت گرايي در شهرسازي و معماري

ت     ٢ویپ
  447           طبيعت در فلسفه آلمان

  

ت     ٣ویپ
  487         در اشعار نيما يوشيجنگاهي به تجلي طبيعت 

ی نا تاب  ع و         نا
    

 




