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چکیده
 این پژووه پژا از تعریژ.معماری تغییرفرم پذیر کانسپتی هوشمند است که از ظرفیت پاسخگویی به نیازهای معماری در هزاره سوم برخوردار است
 به تعری کانسپت معماری هوشمند و پاسخگو؛ همراه با بهرهگیری از فناوریهای روزآمژد در تژراز،چیستی معماری در چارچوب نظریه معماری سرآمد
 زیباییشناسژی سژبز و، مروری بر ادبیات موضوع نشان دهنده آن است که که مفاهیمی مانند معماری پاسخگو.معماری آینده و آینده معماری میپردازد
 معمژاری،دیدکارایی- انرژی، رویکرد طراحیمبنا، بهرهوری و مصرف هوشمندانه انرژی، یادگیری ماشینی، الگوریتمهای هایبرید و ترکیبی،زیستسازگار
 نتیجه عملیاتی. ریاضیات و الگوریتمهای پیشرفته مطرح میشود، اینترنت اشیاء، ابرداده، یادگیری عمیق، همپیوندی بین انسان و محیط،به زبان جهانی
 سایهانژدازی و بهبژود،پووه انجام یافته به شکل پوستهای هوشمند و پویا معرفی میشود که وجود نور را درک کرده و بژه منظور کنترل نور خورشید
 الگویی پیشرو در معماری معاصر جهان به شمار میآید که یادآور معاصرسازی هندسژه معمژاری، فرم نهایی. تغییر فرم میدهد،شرایط آسای محیطی
.ایرانی است
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Abstract
Sci-tech approach toward architectural design process as an emerging phenomenon is to support highPerformance architecture theory to outline future architecture and architecture of future. This
manuscript is to develop the concept of the daylightophil architecture based on designerly approach to
visual-thermal comfort in a form of a high-tech responsive canopy. Litreture review of the research
shows that the concept of responsive canopy puts down roots in bio-inspired architecture, building
performance analysis and daylight responsive shading. The methodology of the research is based on
designerly approach to algorithmic architecture; it is an integrated programming to develp a space
planning. The results of the research show that sci-tech petics in performance-based architectural
design process has a lot to do with visual-thermal comfort, energy efficiency, integrated
parametricism, agent based modeling, multi-objective optimization and smart shape grammar. The
conclusion of the research materialized the concept daylightophil architecture in a form of a
respomsive high-tech canopy wich might be seen as an exemplar for other buildings.
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 -1مقدمه
یکی از سواالت قدیمی و کهن بشر ایژن بژوده اسژت کژه بژه راسژتی
معماری چیست؟ معماری خوب کژدام اسژت؟ پاسژخ بژه ایژن پرسژ
کلیدی راهگشای تشخیص گام های بعدی در درک و گسترش سژپهر
معماری معاصر ،معماری آینده و آینده معماری است .بر اساس تعریژ
علمی و کاربردی موضژوع ،گسژتره معمژاری ،از ابتژدای زنژدگی بشژر
تاکنون به عنوان مجموعهای واحد ،یگانه ،تفکیک ناپذیر و بژه مراتژ
تاثیرگژذار شژناخته میشژژود .ایژن حژوزه همژژواره بژه عنژوان یکژژی از
سیالترین مباحث زندگی بشر در طی تژاریخ ،اشژکال مختلفژی داشژته
است ،از نگاه کالبدی گرفته تا نگاه معنوی به معماری ،و مراحل و سیر
تکاملی پیچیدهای را طی کرده است .بر اسژاس رویکژرد دیجیتژال بژه
فرآینژژژد طراحژژژی و اجژژژرای آثژژژار معمژژژاری ( & Abdullah
 ،)Hassanpour, 2020معماری فرآیند سازماندهی فضا بر اسژاس
منابع دانشی ،بینشی و نگرشی توسط آفرینشژگر آگژاه و معمژار خژاق
اسژژت )Mahdavinejad & Refalian, 2011( .از ایژژن رو
وظیفه معماری در رویکرد فراطراحی ( ،)Brennan, 2020برقراری
تعادل مناس بین زیبایی ،جوان بصری ،عملکردی ،پاسخگو بژودن و
ساختارگرایی برای القای حا فضژایی را دارد .معمژاران و طراحژان در
بیانیه کانسپت ،اغل به بیان ویوگیهای روانژی ،جسژمانی ،فرهنگژی،
شخصیتی و اجتماعی میپردازند کژه تحژت تژاثیر محژیط زندگیشژان
هستند؛ ( )Cross, 1982همانطور که «ما ساختمانها را میسازیم
و ساختمانها مارا» .از این رو معماری باید بتواند عاوه بر رفع نیازهای
فرد ،حداکثر تناس را بین محیط و انسان ایجاد کند .همچنین توانژایی
القاء حا فضا را از نظر عملکرد داشته باشد .در واقع معماری خوب ،به
تعادل رساندن رابطه انسان و محیط است ،یژک معمژاری پاسژخگو .در
طراحی فضاهای عمومی ،معماری میتواند هم ویوگی پراکنده کننده و
هم گردآورنده داشته باشد و مانند بخشی از شهر ،زندگی و رفتار شهری
در آن جریان پیدا کند؛ ( )Site-Specific, 2019تا هرگاه نیاز بود
با دیگران تعامل داشته باشیم ،مفهومی که با عنوان طراحی اجتماعپذیر
شناخته میشود .تحلیل پیشینه پژووه نشژان دهنژده آن اسژت کژه
معماری مطلوب است که به روز و برخوردار از خاقیت باشد و فضژایی
را ایجاد کند که انسان و ذهنیت را تحت تأثیر قژرار دهژدLiang ( .
 )& Wenshun, 2019مفاهیم طراحانه چال با مفاهیم معاصر و
افقهای جدید ( )Mahdavinejad, 2003ضرورت نگژاه پیشژرو،
همراه با نوعی تعامل با ریشژههژای فرهنگژی ( Mahdavinejad,
 )2004را مورد تاکید قرار میدهد .همچنژین مانژا و تژداعی کننژدهی
ارزشهای بومی و فرهنگ آن سرزمین باشد؛ به عبژارت دیگژر ،نژوعی
معماری به زبان جهانی همراه با نگاه بومی .معماری مطلوب باید ضمن
دادن تجربه جدید فضایی به کاربر ،کاملترین پاسخ به عملکرد پژروژه
باشد و مؤثر بر تصمیم شخص برای بازگشت دوباره به آن فضژا باشژد،
مفهومی که در ادبیات موضوع با عنوان همپیوندی بین انسان و محیط
معرفی شده است.

شکل  -1منابع پشتیبانی کننده چارچوب مفهومی پژوهش (مهدوینژاد،
( )1398مهدوینژاد)1393 ،

شکل  -2معماری پارامتریک به عنوان گرایش جدید در ادبیات نظری
معماری معاصر ایران و جهان

 -2چارچوب مفهومی
بر اساس چارچوب مفهومی پووه  ،معماری مطلوب مبتنژی بژر نگژاه
معمارانه و رویکرد طراحیمبنا به فرآیند طراحی و اجرای آثژار معمژاری
است .در این حالژت «معمژاری پاسژخگو» ()Cross et al., 1994
مفهومی عملیاتی است که با استفاده از فناوریهای روزآمد و پیشژرفته
محقق میشژود )Ganji et al., 2015( .بژه عبژارت دیگژر ،نگژاه
معمارانژه و رویکژرد طراحژیمبنژا ( )Mahdavinejad, 2005بژه
فرآیند طراحی و اجرای آثژار معمژاری ()Mahdavinejad, 2017
موضوعی است که میتواند به عنوان پلی میان فرهنگ بومی و کژاربرد
فناوریهای روزآمد و پیشرفته در معماری و شهرسازی معاصژر جهژان
( )Mahdavinejad, 2020مطرح شود .نگاه فرهنگی بژه بناهژا و
آثار معماری ،بخشی از دیژدگاه کژلنگژر ( Spallone & Vitali,
 )2018به فرآیند طراحی و اجرای آثار معمژاری محسژوب مژیشژود.
«طراحی اجتماع پذیر» نیز مفهژومی اسژت کژه از سژویی بژه «حژریم
شخصی» و «فضای شخصی» باز میگردد و از سویی با در نظر گرفتن
وجود فضای کالبدی ،ابعاد و اندازههای الزم در آن توضژی داده مژی-
شود؛ فضاهایی با ویوگیهای دوگانه "گردآورنده" و "پراکنده کننژده".
(شژژاهچراغی )1397 ،زیباییشناسژژی سژژبز و زیسژژتسژژازگار ،مفهژژومبنیادین در شکلدهی به یک معماری دوستدار محیط زیست به شمار
مژیآیژد؛ ( )Mahdavinejad & Hosseini, 2019مفهژومی
هماهنگ با «زیبایی شناسی بژومی»)Mahdavinejad, 2014( .
البته الزم به ذکر اسژت کژه کلیژدواژه «بژوم» ،در عمژل یژک مفهژوم
«هویژتمحژژور» اسژژت و نژژه فقژژط یژژک موضژژوع کالبژژدی-فیزیکژژی.
( )Mahdavinejad et al., 2014الهام طبیعت و سژازوارههژای
طبیعی بخژ مهمژی از نگژاه الگوریتمیژک بژه بهژرهوری و مصژرف
هوشمندانه انرژی ()Mahdavinejad & Javanroodi, 2014
را تشکیل میدهد .معماری الگوریتمی و معاصرسازی الگوی بژومی بژا
کژژاربرد روشهژژای مقژژداری( Mahdavinejad & Shahri,
 ،)2015فصل جدیدی در معماری معاصر ایران و جهان گشوده است.
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( )Amini et al., 2019-گرایشژژی کژژه بژژا اسژژتفاده از هژژوش
مصنوعی ( )Rahbar et al., 2019به دنبال خلق فرمهژای جدیژد
( )Kia & Mahdavinejad, 2020است« .معمژاری بژه زبژان
جهژژانی» همژژراه بژژا «نگژژاه بژژومی» بخشژژی از رویکژژرد طراحژژان و
نظریهپردازان به «جهانی شدن» یا کن یکپارچهسژازی و یکپژارچگی
مردم و دولتها در سراسر جهان است .بهرهوری و مصرف هوشژمندانه
انرژی ( )Javanroodi et al., 2019به عنوان بخشژی از فرآینژد
جهتگیری و جهژتیژابی ( Fallahtafti & Mahdavinejad,
 ،)2015فژرمیژژابی ( ،)Javanroodi et al., 2018تخلخژژل و
شژژفافیت ( ،)Saadatjoo et al., 2018فضژژاهای پژژر و خژژالی
(،)Mahdavinejad & Masoudi Tonekaboni, 2019
نژژور و روشژژنایی ( Pourfathollah & Mahdavinejad,
 )2020در ادبیات موضوع مورد توجه بوده است .انسان و محیط به هم
وابستهاند ،از این رو مفهوم «همپیوندی بین انسان و محژیط» نشژانگر
رابطهای عمق میان انسان و ریشه اوست.

سال تحقیق در مورد ادغام معماری ،مهندسی و اصول بیونیک است.
ساختار پاویون مساحتی برابر با  211متر مربع دارد که از ساختارهای
سبک وزن در طبیعت ،مانند سازههای الیافی که الهام گرفته از پوستهی
بیرونی سوسک است ،ساخته شده است .ساختار کامپوزیتی نص شده،
تنها شامل دو قسمت پایه است که شامل سلولهای سایه بان و
ستونهای سلولها است که بین سایه بان و زمین ارتباط ایجاد میکند.
هر دو سلول از همان مواد الیاف باربری یعنی الیاف شیشهای شفاف و
فیبر کربن سیاه ساخته شدهاند .هر سلول سایه بان ،با توجه به شرایط
بارگذاری خاص خود ،از طریق آرای فیبرها ،چگالی و جهت آن،
مشخص شده است و ساختار بسیار مؤثر و سبکی دارد که وزن آن تنها
 3کیلوگرم در مترمربع است .همانطور که هیچ وضعیت نهایی از پی
تعیین شده وجود ندارد ،سایهبان به حاگرهای فیبر نوری مجهز
شدهاست که امکان سنج مقدار واقعی نیروهای داخلی در ساختار را
امکانپذیر میسازد .سیستمهای ساختاری سایهبان بر اساس نحوهی
استفادهی بازدیدکنندگان برای مثال عملکردشان نظیر پیادهروی،
استراحت یا ماقات و . ...همچنین بر اساس دما ،تاب  ،رطوبت هوا و
باد که توسط حاگرهای تصویربرداری حرارتی و ...مشخص شده
است ،تغییرات الزم را به خود میدهد و خود را با شرایط سازگار
میکند(Prado et al., 2017).
شکل  -4تصاویری از پاویون )(Prado et al., 2017

شکل  -3اصول و مفاهیم پایهای در تبیین چارچوب مفهومی موضوع و
واژگان کلیدی منتخب

 -3تجزیه و تحلیل نمونهها
تجزیه و تحلیل نمونهها فرصتی است تا نشان دهیم که سایه بان خوب
چیست؟ سایهبانها در انواع و اشکال مختلفژی وجژود دارنژد .امژا چنژد
ویوگی برای خوب بودن سژایهبان ضژروری اسژت .شژاید اولژین مژورد
متحرک بودن است .داشتن تناس سایه بان هم از نظژر انژدازه و هژم
متریال مورد استفاده با محیط اطرفی که در آن ساخته میشود .عژاوه
بر آن زیبایی ،سبک بودن ،هزینژه کژم بژرای سژاخت ،ایجژاد شژرایط
آسای محیطی از ویوگیهای مطلوب برای آن است .مهم ترین عامل
در طراحی آن عاوه بر توجه به کاربردی بودن و شرایط محیطی ،توجه
به کاربر ،نیازهای روانی و ویوگیهای ارگونومیک کاربر اسژت .داشژتن
طول عمر باال و استفاده از مواد و مصال با پوشژ عژایق حرارتژی و
رطوبتی نیز مهم است.

از ویوگیهای مثبت این پاویون ،همپیوندی بین انسان و محیط،
الهام از طبیعت ،شفافیت ،انعطافپذیر بودن ،سبک بودن ،چند
منظوره بودن ،توجه به کاربر و شرایط آسای محیطی است
(پاسخگو) .همچنین قابلیت افزای ظرفیت غرفه باتوجه به چشم
انداز آینده آن است.

 سایبان پاسخده به شرایط جوی
به دنبال بازآفرینی تجربه شنیداری-دیداری جنگلهای بارانی در
مناطق شهری ،آماندا لِوِت معمار مستقر در لندن از یک سایبان جنگلی
پاسخگو به آب و هوا برای ملبورن رونمایی کرد .او از جدیدترین
فناوری مهندسی دریا استفاده کرد تا به طرحی متقاعدکننده دست یابد.
ایده او برگرفته از گلهایی است که در باد میچرخند و به انسان حسی
شبیه به دنیای مورچه ها میدهند .طرح او شامل یک سری قط های
الیاف کربن است که دارای قابلیت خم شدگی هستند و بام شفاف را
پشتیبانی می کنند .گلبرگ های به ظاهر شکننده ساخته شده از مواد
کامپوزیتی هستند که خصوصیاتی شبیه به قایق بادبانی دارند .هر یک
 10تا  16پا عرض دارند و به ضخامت کمتر از  0.4اینچ هستند .ش
هنگام ،گلبرگ ها به عنوان بلندگو عمل میکنند و می توانند صداهای
روزانهای که در زیر سایبان رخ میدهند را ضبط و پخ کنند .سپا

 غرفه نمیشگاهی موزه ویکتوریا آلبرت
این پروژه نشان میدهد چگونه طراحی معماری میتواند در همکاری با
مهندسی ساخت ،مهندسی محیط زیست و مهندسی تولید ،منجر به
ساخت فضایی بینظیر شود .در این مکان ،صرفا به جای یک پاویون
ثابت ،فضایی پویا و یک ساختار در حال تحول در نمای است.
سایهبان سلولی از یک هسته ساخته شده است که در محل رشد می
کند و این کار را در پاسخ به الگوهای سکونت باغ در طول زمان انجام
میدهد ،که توسط سنج دادهای ،درهمان زمان هدایت میشود
(ظرفیت غرفه باتوجه به چشم انداز آن قابل افزای است) .نص و راه
اندازی یک سایهبان شفاف ،انعطافپذیر و رو به رشد ،این سنّت را به
سمت سایر فضاهای سبز شهری نیز انتقال میدهد .غرفه نتیجه چهار
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انستیتوی طراحی محاسباتی  ICDو انستیتوی سازه های ساختمان و
طراحی سازه  ITKEاز دانشگاه اشتوتگارت آلمان یک غرفه تحقیقاتی
جدید را به نمای گذاشته اند که تکنیک های ساخت نساجی روباتیک
برای پوسته های چوبی جدا شده را نشان می دهد .این غرفه نخستین
در نوع خود است که از خیاطی صنعتی عناصر چوب در مقیاس معماری
استفاده می کند .این بخشی از مجموعه های موفق غرفه های
تحقیقاتی است که پتانسیل های طراحی محاسباتی ،شبیه سازی و
فرآیندهای ساختگی در معماری را نشان می دهد .این پروژه توسط
دانشجویان و محققان در یک تیم چند رشته ای از معماران ،مهندسان،
زیست شناسان و دیرینه شناسان طراحی و تحقق یافته است.
( . )Sonntag et al., 2017در این پروژه از دوخت صنعتی نه تنها
به عنوان اتصال هر تختهی چند الی منحنی برای ایجاد هر مدول
استفاده نشده است بلکه به منظور جلوگیری از تورق استفاده شده است.
یک ربات صنعتی برای کنترل هنگام سرهم سازی مدولها و خم
کردن هر تکه برای ایجاد انحنا به منظور تولید هر مدول و قفل سازی
آنها سر جای خود به وسیله ی دوخت آنها با ماشینهای دوخت
صنعتی استفاده شدهاست .از نکات منفی این پروژه ثابت بودن پا از
اجراست (.)Schwinn et al., 2017

این آمپلی فایرها از طریق قط های فیبرِ کربنی به صورت یکپارچه
سیم کشی میشوند .در ش  ،چراغهای  LEDمحیطی "رویایی" را
ایجاد میکنند .فضای عملکرد داخل غرفه جهت نمای مناظر از افق
ملبورن به سمت شمال  -که به زودی یک برج در انجا ساخته خواهد
شد  -و مسیر درختان از شرق را شامل میشود .معمار معتقد است که
طراحی او هنجارهای غیرمنقول را زیر پا میگذارد .این پاوین با
رویکردی پاسخگو شرایط آب و هوایی واکن نشان می دهد و به
جای تاش برای نگه داشتن آن در باد ،با باد حرکت میکند .این
پاویون دارای دیوارهاییست که به "گل شکوفهای" شباهت دارد و روی
بازوهای پنوماتیک باال میرود) Petrova, 2017).

شکل  -5تصویری ازپاویون ))Petrova, 2017

الهام از طبیعت ،سبک بودن ،متحرک بودن ،نص سریع و آسان،
قابلیت جمع آوری و انتقال و نص مجدد ،طراحی اجتماع پذیر ،توجه
به شرایط آب و هوایی و آسای محیطی از ویوگی های مثبت این
پاویون معماری به زبان جهانی است.
 غرفه وِرتِکس دو
در دوران معاصر ترکی و تلفیق سازه و معماری به عنوان دو عنصر
ضروری و جدایی ناپذیر برای ساختن هر ساختمان ،نمود بیشتر و
بارزتری یافته است و توجه نکردن به هر یک از این عوامل و دخالت
ندادن آن در ساخت ،سب به وجود آمدن نقص در شکلگیری و کاربرد
ساختمان خواهد شد .این پروژه با همکاری دانشجویان دانشکده
معماری ،طراحی و محیط دانشگاه ناتینگهام ترنت در هلند ساخته شده
است که از نوع سازه پنتوگراف (قیچی سان) با قوسهایی دارای مقطع
مثلثی است.

شکل  -7تصویری از پاویون ()Sonntag et al., 2017

با بررسی نمونه های موردی به این نتیجه میرسیم که سبک بودن،
تغییر فرم ،پاسخگو بودن ،توجه به کاربران ،پی ساخته بودن ،سبک
وکم حجم بودن ،سهولت حمل ونقل ،نص سریع و آسان ،عدم نیاز به
نیروی متخصص و تجهیزات کم برای نص و برچیدن سازه ،قابلیت
جمع آوری و انتقال و نص مجدد ،تنوع در شکل و طراحی ،قابلیت
استفاده در ابعاد و اندازههای مختل و همچنین چند منظوره بودن از
ویوگی های مهم یک سایه بان هوشمند است.
 -4تجزیه و تحلیل بستر طراحی
سایت پیشنهادی ،ورودی دانشکدهی هنر و معماری دانشگاه تربیت
مدرس است (شکل .)8موضوع طراحی ،سایهبانی هوشمند با به
کارگیری الگوهای پارامتریک و رویکردی پاسخگوست که بر شرایط
آسای محیطی تاکید میکند.

شکل  -6تصاویری از پاویون()Avellaneda López, 2020

از ویوگیهای خوب این سازه سبک بودن ،پی ساخته بودن ،عدم نیاز
به نیروی متخصص و تجهیزات کم برای نص و برچیدن سازه و از
نکات منفی این پروژه ثابت بودن پا از اجرا میتوان اشاره کرد.
 غرفه اشتوتگارت آلمان
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 -5رویکرد یکپارچه به فرآیند طراحی معماری
عاوه بر توجه به پنج واژه کلیدی که در بیانیه مطرح شد و با توجه به
رویکرد طراحی ،کانسپت اصلی طرح الهام گرفته از طبیعت و فرآیند
رشد ارگانیسمهای زنده و همچنین هندسه معماری ایرانی است .الهام
از آرایههای معماری ایرانی همچون کاربندی ،گره چینی و توجه به
فرهنگ بصری معماری گذشته ما ،میتواند مبنای خوبی برای شکل
دهی پوستهای پویا باشد که فضایی انسان محور ایجاد کند.طراحی
انسان محور کوش میکند معماری را آنگونه سازمان دهد که عاوه بر
پاسخگویی به نیازهای عملکردی و تامین رضایت مندی ،رفاه و
آسای مادی ،فضایی معنادار ،سرزنده ،خیال انگیز و متعالی بیافریند.

شکل  -8تحلیل سایت طراحی و مشخصات آن

در ابتدا به معرفی اصول و مفاهیم پایهای مورد نیاز طراحی میپردازیم.
تصور کنید ساختمانها بتوانند مانند موجودات زنده در شرایط متفاوت
محیطی تغییر شکل بدهند! همان گونه که در موجودات زنده از طریق
باز شدن منافذ پوست عمل تعرق انجام میشود و دمای بدن پایین آمده
تا آسای فراهم شود،ساختمانها نیز بتوانند به صورت هوشمند با
فرایندهایی نظیرتغییر فرم و باز و بسته شدن پوسته در برابر شرایط
محیطی برای ایجاد آسای و رفاه کاربران واکن نشان دهند .واژه
"ساختمانهای واکنشی هوشمند" نگرش جدید مهندسین معمار به
آینده ساختمان سازی در جهان است .چنین ساختمانهایی در تقلید از
سیستم واکن موجودات زنده ساخته میشوند .ساختمانهایی که به
صورت هوشیار و مستمر نسبت به شرایط متغیر محیطی خارجی و یا بنا
بر نیازهای کاربران داخلی واکن و تغییر فرم میدهند ،خواه این
عکا العمل از طریق پوسته باشد وخواه عناصری که خاصیت باربری
و سازهای دارند .آنها قادرند در پاسخ به شرایط مختل جوی مانند
وزش باد ،گرما و سرمای بی از حد و تغییر تاب نور خورشید عکا
العمل نشان دهند .همچنین در داخل ساختمان نیز با مشاهده مواردی
چون تجمع بی از اندازه جمعیت ،تغییر یابند .این عکا العمل و
هوشمندسازی پوسته به صورت بالقوه میتواند شرایط آسای  ،تنوع
دید و منظر را برای کاربران فراهم کند و نیاز به انرژی را در اوج
مصرف کاه دهد .یکی از مهمترین اهداف هوشمندسازی در
ساختمان ایجاد حالتی بهینه بین آسای انسان و مصرف انرژی می
باشد .پاسخگو بودن یک بنا نسبت به نیاز کاربران موضوعی ارزشمند
در معماریست که میتوان با استفاده از ادوات مکانیکی ساده و یا
استفاده از سیستمهایی نظیر سازههای قیچیسان ،فرصتهایی را برای
آنچه که ساختارهای آینده باید داشته باشند به نمای گذاشت.
سازههای قیچیسان پتانسیل واکن و تغییر فرم را در خود دارند که
میتوانند واکن های هوشمند را در ساختمان با حداقل هزینه شبیه
سازی کنند.سازوکار سازه قیچی سان تخت بر اساس واحدهای قیچی
شکل گرفته است .هر واحد شامل یک میله صاف است که در وسط
میله ها به وسیلهی اتصال مفصلی به هم متصل شدهاند ،این اتصاالت
مفصلی اجازه می دهند سازه از لحاظ هندسی تغییر شکل دهد .ایدهی
سازههای قیچیسان اولین بار توسط معمار اسپانیایی پینیرو معرفی
شد .او برای اولین بار از این سازهها در سق یک تئاتر استفاده کرد.
پا از او هابرمن با ایجاد یک زاویه ی ثابت بین المانهای سازه
قیچی سان تغییر و تحوالتی را در زمینه ی این سازهها ایجاد کرد .این
سازهها سازههای قیچی سان با المانهای زاویه دار و یا با اسم
المانهای هابرمن مشهور شد .این نوع از سازهها برعکا سازههای
قیچی سان ساده قابلیت اجرا در فرمهای خاص معماری را داشت.

شکل -9کانسپت ()Amjad Mohammadi et al., 2019

معماران همواره به دنبال ایدههای نو و طرحهای خاقانه در طراحی
معماری هستند ،با طراحی درست سازههای قیچیسان می توان به
فرمهای خاقانه و زیبایی دست یافت .ایده اولیه گسترش پذیری و
قرارگیری مدول ها در کنار هم و طراحی یک سازه گسترده مدوالر
است که حرکت آن ها به یکدیگر و حضور کاربران وابسته است و
عاوه بر فرم معماری ،کاربر و نیازهای نیز مورد توجه است.

شکل -10اسکیس های اولیه

طرح پیشنهادی پوستهای هوشمند و پویاست .بدین صورت که وجود
نور را درک می کند و بژه منظور کنترل تشعشعات خورشیدی ،سایه
اندازی و بهبود شرایط آسای محیطی ،تغییر فرم میدهد .فرم حاصل
شده نهایی یادآور هندسه معماری ایرانیست .فرم سایه بان به گونهای
طراحی شدهاست که رفت و آمد در فضای ورودی دانشکدهی هنر و
معماری مختل نشود .همچنین از ویوگی های مثبت آن قابلیت افزای
ظرفیت باتوجه به چشم انداز آینده آن است .عناصر شکل دهندهی این
سایهبان ،بر اساس واحدهای قیچی شکل گرفتهاست .که با توجه به
حضور نور به راحتی باز و بسته میشوند .المان قائمی که در وسط سازه
قرار دارد نق تکیه گاهی این سازه را بر عهده دارد .فرآیندهای
دیجیتال منجر به پیدای شیوه جدیدی از فرآیند طراحی با عنوان
معماری پارامتریک شدند که با برنامه نویسی و کد نویسی به تولید و
ویرای فرم میپردازند .طراحی الگوریتمی ،یک روش طراحی با تمایز
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بین فرآیند طراحی و مراحل مرحله به مرحله ،فرایند حل مسئله را از
ابهام خارج می کند و مسیر مشخصی را برای طراح به ارمغان می آورد.
الگوریتم ها دستورالعمل های گام به گام و متناهی هستند که منجر به
حل مساله می شوند (مهدوی نواد .)1393 :185 ،پا از انجام مطالعات
در مورد سازههای قیچی سان ،اتود زنی و تایید طرح نهایی ،مدل
پیشنهادی توسط پاگین گرسهاپر در نرم افزار راینو مدلسازی گردید.
و در نهایت 26قطعه سازه در  3نوع مختل در مقیاس مناس برای
برش در نرم افزار اتوکد آماده گردید.

شکل  -13تصویر سمت چپ نمونه اولیه ساخته شده با ام دی اف،
تصویر سمت راست نمونه نهایی ساخته شده با پلکسی و استفاده از پرچ
و اسپیسر

شکل  -14مراحل ساخت پایه قائم

شکل  -11قطعه ها و الیه های مختلف سازه

 -6متدولوژی
بخ متدولوژی پووه به شناخت و توسعه ابزار و مصال  ،و تبیین
روش ساخت اختصاص دارد .با توجه به آنکه سایهبان پویا و هوشمند
طراحی شدهاست که وجود یا عدم وجود نور را درک میکند و نسبت به
آن عکا العمل نشان میدهد و باز و بسته میشود ،برای ساخت سازه
از سیستم قیچیسان استفاده شد .در ابتدا چند ماکت اولیه با متریال
های مختل بر اساس طرح منتخ با وسایل فنی و دان تخصصی
مربوط ،ساخته میشود .اینها تاشهایی برای دستیابی به الگوی
ساخت است و سپا طرح منتخ اجرا میشود .در ابتدا ام دی اف به
دلیل سبکی برای ساخت المانهای سازه قیچیسان انتخاب گردید اما
به دلیل مقاوت کم و عدم تحمل فشار پا از مدتی دچار ترک
خوردگی شد بنابراین متریال پلکسی جایگزین آن گردید .از ویوگی
های مثبت این متریال می توان به مقاومت ضربهای ،ضری سختی
باال ،ثابت ماندن رنگ آن در طول زمان ،مقاومت در برابر شرایط آب و
هوایی ،انعطاف پذیری باال ،شکنندگی پایین و وزن کم آن اشاره کرد.
برای ساخت سازه ،قطعات با برش لیزری صفحات پلکسی گلا
مشکی ،برش داده شدند .سپا قطعات توسط پیج و مهره (همانند
الگوی تصویر شماره )11بر روی هم سوار شدند ( 6الیه مختل ) .در
بخ هایی از سازه به منظور تسهیل حرکت اعضایی که بر روی
یکدیگر هستند از پرچ و اسپیسر استفاده شده است(شکل.)13

شکل  -15نقشه مدار چاپی PCB

برای اتصال سازه به موتور گیربکا دار  DCاز اسپیسر شماره 12و
کوپلینگ استفاده شده است .بدین صورت که 4پری محور پایین کاما
بر روی موتور ثابت شده است و 4پری محور باال که اسپیسر به آن
متصل شده است با حرکت موتور میچرخد و با انتقال نیرو به سایر
اعضا سب بازو بسته شدن سازه میشود .در ابتدا تصمیم بر آن بود که
از برد آردینو برای حرکت سازه و تامین نیروی موتور استفاده شود.
ولتاژ ورودی برد آردوینو 3.3ولت و  5ولت بود ،موتور با توان و ولتاژ
پایین جوابگوی حرکت سازه نبود .بنابراین طراحی مدار و  pcbانجام
شد که در آن از میکروکنترلر  AVRاستفاده شد ولتاژ ورودی مدار روی
 12ولت تنظیم شد .برای برنامه نویسی این نوع از میکروکنترلرها
معموال از نرم افزار  Code Visionاستفاده میشود .برای طراحی برد
مدار مربوطه از برنامه  Altium Designerاستفاده شد .عملکرد
مدار بدین گونه است که :آداپتور ،برق شهری  220ولت را که از نوع
متناوب) (ACاست را به برق مستقیم  (DC) 12ولت با جریان
3آمپر تبدیل می کند تا آسیبی به مدار وارد نشود .استفاده از آداپتورها از
نظر اقتصادی در برابر باتریها به صرفهتر است .قسمت های اصلی
نمونهسازی انجام شده عبارتند از(شکل:)18
 .1پتانسیومتر
 .2میکروکنترلر)(ICLM324
 .3میکروکنترلر)(ATMEGA8
 .4سنسور فوتوسل)(light sensor
 .5پتانسیومتر تنظیم چپ گرد
 .6پتانسیومتر تنطیم راست گرد
 .7رگوالتور
 .8رله
 .9رله
 .10خروجی موتور

شکل  -12مدلسازی طرح توسط پالگین گرس هاپر در نرم افزار راینو
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بدین صورت که وجود نور را درک کرده و بژه منظور کنترل تشعشعات
خورشیدی ،سایه اندازی و بهبود شرایط آسای محیطی ،تغییر فرم می
دهد .فرم حاصل شدهی نهایی ،یادآور هندسه معماری ایرانی است.
معماران با ارائه ایدههای جدید همراه با پیشرفت فناوری در این عرصه
این امکان را به ما میدهند که بتوانیم از فضاهای ساختمانی استفاده
مطلوبتری داشته باشیم و به انعطاف پذیری فضا بیفزاییم .تعداد و
نحوه باز و بسته شدن سازه ها در عمر مفید آنها موثر است در نتیجه
دقت به اتصاالت سازه های متحرک و پا از آن دقت و توجه به عمر
مفید آن ها از اهمیت زیادی برخوردار است .از نقاط قوت طرح نهایی
مونتاژ شده میتوان به توجه به آسای محیطی ،تغییر فرم با توجه به
نیاز کاربر و پویایی فرم اشاره کرد .همچنین با توجه به مکانیزم باز و
بسته شونده و داشتن عناصر متحرک ،در طول زمان همانند بسیاری از
سازههای متحرک دیگر دچار مشکاتی در عملکرد ،سای  ،فرسودگی
و از کار افتادن میشود .همچنین از ویوگی های مثبت آن قابلیت
افزای ظرفیت باتوجه به چشم انداز آینده آن است .باتوجه به اینکه
ساختار موجود در معرض مستقیم هوای بیرون قرار دارد ،همچنین به
واسطه متحرک بودن خود ،نیاز دو چندان به بررسی اجزاء و قطعات
دارد ،بهتر است از مواد و مصال با پوش عایق حرارتی و رطوبتی
استفاده کرد تا عدم ورود اب و رطوبت به موتور مکانیکی کنترل شود و
قطعات دچار سای و فرسای نشوند .از مهمترین نکات برای تعمیر و
نگهداری طوالنی مدت این طرح می توان به استفاده از چادر هایی با
طول عمر باال ،استفاده از متریال سبک و در عین حال مصال با
قابلیت خمشی باال و قابلیت کنترل کاربر در مواقع شرایط نامساعد
جوی برای جلوگیری از باز و بسته شدن های مکرر اشاره کرد .می
توان از مبدلهای ذخیره نور یا گرمای خورشید برای تامین انرژی
مورد نیاز برای به کار انداختن موتورهای مکانیکی و یا حتی ذخیره
انرژی به واسطه سط زیادی که سایبان می¬تواند بر روی خود داشته
باشند استفاده کرد.

شکل  -16نحوه اتصال موتور به سازه

پتانسیومتر (شماره )1که وظیفه تنظیم حساسیت سنسور را دارد ولتاژ
 12ولتی پا از روشن کردن کلید وارد آن میشود سپا
میکروکنترولر(شماره )2که از نوع  LM324است ،مقاومت سنسور
فوتوسل و پتانسیومتر را مقایسه میکند و ولتاژ را به حالت آنالوگ
تنظیم می کند .در صورت وجود نور مقاومت متفاوتی با عدم وجود نور
ایجاد می شود .سپا جریان وارد میکروکنترلر دوم که از نوع
(ATMEGA8شماره )3میشود .برنامه نوشته شده در این قسمت
قرار دارد و به گونه ای برنامه ریزی شده است در صورت وجود نور
میکروکنترلر به رله ها (شماره8و )9دستور می دهد جریان با ولتاژ مثبت
وارد موتور شده و موتورراست گرد حرکت کند .رگاتور تعبیه شده در
مدار قطعهای الکترونیکی است که ولتاژ را روی  12ولت تثبیت
میکند .ترانزیستور نیز برای تقویت جریان ورودی به موتور به کار
میرود.

سازه قیچی سان
آداپتور )( 12v,3A
پایه نگهدارنده
کلید

مدار AVR
شکل  -17ماکت نهایی ساخته شده
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شکل  -18قطعات مدار

 -7نتیجه گیری
میان معماری هوشمند پاسخگو و رشد ارگانیسمهای زنده میتوان
شباهتهای بسیاری یافت .معماری پاسخگو در جستجوی راههایی
است که بتواند محیط بیرونی را حا کند و پا از دریافت دادههای
آن ،پاسخهای مناسبی را به تغییرات محیطی ارائه دهد .سازه تغییر فرم
پذیر ،متناس با نیازهای متغیر میتواند فرم خود را تغییر داده و با این
تغییرات هماهنگ شود .یکی از انواع این سازهها ،سازه قیچیسان است
که یکی از رایج ترین نوع سازههای بازوبسته شونده است .بر اساس
نظریه معماری سرآمد ،طرح پیشنهادی پوستهای هوشمند و پویاست

شکل  -19ورودی دانشکده هنر و معماری
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 سب میشود تا بار زیاد و سنگینی به سازه تحمیل،تامین پایداری سازه
.نشود

 استفاده از این مبدل ها برای مصارف،برای ساخت نمونه های آینده
 استفاده از کابل.شهری و بناهای اطراف آنها را می توان توصیه کرد
در صورت ساخت سازه در مقیاس بزرگ که ضمن جلوگیری از کمان
 کابل عاوه.و خم اعضا مانع چرخ و باز و بسته شدن سازه نگردد
چکیده تصویری

منابع
. جهاد دانشگاهی تهران: تهران. محاط در محیط.1397 . ع، بندرآباد،. آ، شاهچراغی انتشارات: تهران، معماری الگوریتمی؛ دادهنگاری و روشهای پیشرفته برنامهدهی مقداری در فرآیند طراحی معماری معاصر.1393 . م، مهدوینواد.دانشگاه آزاد اسامی – واحد علوم و تحقیقات
. انتشارات دانشگاه تربیت مدرس: تهران، دستور زبان معماری آینده ایران: معماری سرآمد.1398 . م، مهدوینواد-

-

-

-

Abdullah, H.K. and Hassanpour, B., 2020. Digital design implications: a comparative study of
architecture education curriculum and practices in leading architecture firms. International Journal
of Technology and Design Education, P. 1-20.
Amini, M., Mahdavinejad, M., Bemanian, M. 2019. Future of Interactive Architecture in
Developing Countries: Challenges and Opportunities in Case of Tehran. Journal of Construction
in Developing Coun
Amjad Mohammadi, A., Nejad Ebrahimi, A. and Shahbazi, Y., 2019. Geometric design of a
masonry lattice space dome titled KARBANDI in Persian architecture. International Journal of
Space Structures, 34(1-2), P.22-39.
Avellaneda López, O.F., 2020. Diseño paramétrico de las estructuras desplegables: control límite
de Movimiento, P.180-183(Doctoral dissertation, Universitat Politècnica de Catalunya).
Brennan, A., 2020. Measure, Modulation and Metadesign: NC Fabrication in Industrial Design
and Architecture. Journal of Design History, 33(1), P. 66-82.
Cross, N. 1982. Designerly ways of knowing. Design studies, 3(4), P. 221-7.
Cross, N., Christiaans, H. and Dorst, K., 1994. Design expertise amongst student
designers. Journal of Art & Design Education, 13(1), P. 39-56.

2902

2904-2895  صفحه،1399  سال،  فصل پاییز،  شماره سوم،  دوره پنجم، مطالعات علوم محیط زیست
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fallahtafti, R., Mahdavinejad, M. 2015. Optimisation of building shape and orientation for better
energy efficient architecture. International Journal of Energy Sector Management, 9(4), P. 593618.
Ganji, K., Diba, D., Mahdavinejad, M., Shahcheraghi, A. 2015. Algorithmic Design of Palekane
in Order to Increase Efficiency of Daylighting in Buildings. Armanshahr Architecture & Urban
Development, 8(1). P. 35-52.
Javanroodi, K., Mahdavinejad, M., Nik, VM. 2018. Impacts of urban morphology on reducing
cooling load and increasing ventilation potential in hot-arid climate. Applied Energy, 231, P. 71446.
Javanroodi, K., Nik, VM., Mahdavinejad, M. 2019. A novel design-based optimization
framework for enhancing the energy efficiency of high-rise office buildings in urban areas.
Sustainable Cities and Society, 49, 101597.
Kia, A., Mahdavinejad, M. 2020. Interactive Form-Generation in High-Performance Architecture
Theory. International Journal of Architecture and Urban Development, 10(2), P. 37-48.
Kouchaki, M., Mahdavinejad, M., Zali, P. and Ahmadi, S., 2016. Kinetic Architecture:
Reinterpreting Persian Mathematics and Astronomy. eCAADe 2016 - 34th Annual Conference,
Volume 1, University of Oulu, Oulu, Finland, 22-26 August 2016, P. 213-218. (id:
ecaade2016_215)
Liang, Z. and Wenshun, W., 2019. Parametric Architectural Design Based On Optimization
Algorithm. Engineering Heritage Journal (GWK), 3(1), P. 13-17.
Mahdavinejad, M, Hosseini, SA. 2019. Data mining and content analysis of the jury citations of
the Pritzker Architecture prize (1977–2017). Journal of Architecture and Urbanism, 43(1). P. 71–
90.
Mahdavinejad, M. 2003. Islamic Art, Challenges with New Horizons and Contemporary Beliefs.
HONAR-HA-YE-ZIBA, 12, P. 23-32.
Mahdavinejad, M. 2004. Wisdom of Islamic Architecture: Recognition of Iranian Islamic
Architecture Principles. HONAR‐HA‐YE‐ZIBA, 19(19), P. 66‐57.
Mahdavinejad, M. 2005. Creativity and Innovative Educational Process in Architectural Design.
HONAR-HA-YE-ZIBA, 21, P. 57-66.
Mahdavinejad, M. 2014. Dilemma of Prosperity and Technology in Contemporary Architecture of
Developing Countries. Naqshejahan, 3(2), P. 35-42.
Mahdavinejad, M. 2017. High-Performance Architecture: Search for Future Legacy in
Contemporary Iranian Architecture. Armanshahr Architecture & Urban Development, 9(17), P.
129-138.
Mahdavinejad, M. 2020. Designerly Approach to Energy Efficiency in High-Performance
Architecture Theory. Naqshejahan-Basic studies and New Technologies of Architecture and
Planning, 10(2), P.75-83.
Mahdavinejad, M. and Javanroodi, K., 2014. Natural ventilation performance of ancient wind
catchers, an experimental and analytical study–case studies: one-sided, two-sided and four-sided
wind catchers. International journal of energy technology and policy, 10(1), P. 36-60.
Mahdavinejad, M., Masoudi Tonekaboni, S. 2019. Self-Shading and Highperformance
Architecture; Case Studies: Configuration of Contemporary Buildings of Tehran. Armanshahr
Architecture & Urban Development, 11(25), P. 201-208.
Mahdavinejad, M., Refalian, G. 2011. Parametric Algorithms for Unity of Architecture and
Construction. Scientific-Research Journal of Iranian Scientific Association of Architecture &
Environmental Design, 2(2), P. 61-67.
Mahdavinejad, M., Shahri, S. 2015. Contemporization of Tehran Traditional Architecture by
Parametric Algorithm. Hoviatshahr, 8(20), P. 31-44.
Mahdavinejad, M., Zia, A., Larki, AN., Ghanavati, S., Elmi, N. 2014. Dilemma of green and
pseudo green architecture based on LEED norms in case of developing countries. International
Journal of Sustainable Built Environment, 3(2). P. 235-46.
Mansourimajoumerd, P. and Mahdavinejad, M., 2018. Kinetic Architecture-Reinterpreting
Persian Mathematics and Astronomy. eCAADe 2018 - 36th Annual Conference, September 17–
21, 2018, Lodz, Poland, Volume 1, P. 605-612.
Petrova, M. (2017) “Design for Ephemerality – Idiosyncrasy and Challenges”, New Trends and
Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, 4(11), P. 259-272.
Pourfathollah, M., Mahdavinejad, M. 2020. Viewerphilic nightscape based on correlated color
temperature. Color Research and Application, 45(1), P. 120-128.
2903

2904-2895  صفحه،1399  سال،  فصل پاییز،  شماره سوم،  دوره پنجم، مطالعات علوم محیط زیست
-

-

-

-

-

Prado, M., Doerstelmann, M., Solly, J., Menges, A. and Knippers, J., 2017, April. Elytra Filament
Pavilion: robotic filament winding for structural composite building systems. In Fabricate 2017:
Rethinking Design and Construction (P. 224-231). UCLPress.
Rahbar, M., Mahdavinejad, M., Bemanian, M., Davaie Markazi, AH., Hovestadt, L. 2019.
Generating Synthetic Space Allocation Probability Layouts Based on Trained Conditional-GANs.
Applied Artificial Intelligence, 33(8), P. 689-705.
Saadatjoo, P., Mahdavinejad, M., Zhang, G. 2018. A study on terraced apartments and their
natural ventilation performance in hot and humid regions. Building Simulation, 11(2), P. 359-372.
Schwinn T, Krieg OD, Menges A. Robotic sewing: a textile approach towards the computational
design and fabrication of lightweight timber shells, in posthuman frontiers: data, designers, and
cognitive machines. In: Proceedings of the 36th Conference of the Association for Computer
Aided Design in Architecture (ACADIA), Ann Arbor, MI, 2016, P. 224–233.
Site-Specific, C.I., 2019. Toward Mass Customized Architecture. Applying Principles of Mass
Customization While Designing. Digital Wood Design: Innovative Techniques of Representation
in Architectural Design, 24, P. 221.
Sonntag, D., Bechert, S. and Knippers, J., 2017. Biomimetic timber shells made of bending-active
segments. International Journal of Space Structures, 32(3-4), P.149-159.
Spallone, R. and Vitali, M., 2018. “Architectural Formulas” in Cultural Built Heritage by
Parametric Digital Modelling. In 2018 Metrology for Archaeology and Cultural Heritage
(MetroArchaeo), P. 102-106.

2904

