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طراحی نورگیر سقفی با الهام از طبیعت (بیومیمتیک)
زهرا قیابكلو *

تاریخ دریافت مقاله :

9314/06/06

تاریخ پذیرش مقاله :

9314/05/62

چكیده

آتریومها با توجه به اهداف معماري پایدار ميتوانند چنان طراحي شوند كه داراي اتالف انرژي اندكي باشند و منجرر بره
فراهم آوردن امکاناتي براي بهره برداري از سامانههاي طبیعي شوند .علي رغم تمامي مزایاي استفا ده از آتریومها در زمینة صرفه
جویي انرژي  ،دریافت بیش از اندازة گرماي خورشید در تابستان ميتواند باعث افزایش مصرف انرژي ساختمان شود .در این
مقاله  ،یک نورگیر سقفي سهموي شکل با الهام از منافذ موجود در دیاتومهرا  -كره نروعي موجرود ترکسرلولي و شراخهاي از
جلبکهاست و جزو بزرگترین گروه ف یتوپالنگتونها  -طراحي و از لحاظ میزان دریافت انرژي تابشي در فصول مختلف بررسي
شده است .نتایج مطالعات نشان ميدهد كه این نورگیر اجازة ورود نور روز كافي و در عین حال اشعة كنترل شدة خورش ید را
به درون فضا مي دهد و در فصول گرم سال انرژي گرمایي دریافتي را كاهش مي دهد .طراحي این پوسته توسط برنامة Rhino

صورت گرفته و شبیه سازي عبور نور روز و تشعشعات خورشیدي از روزنههاي نورگیر با برنامة  Ecotectانجام شده است.

کلمات کلیدی :تقلید از موجودات زنده  ،دیاتوم  ،نور روز ،آتریوم  ،بیونیک.

* دانشیار دانشکدة معماري پردیس هنرهاي زیباي دانشگاه تهران  ،ایمیلghiabaklou@ut.ac.ir :

این مقاله مستخرج از طرح پژوهشي با عنوان " الگوبرداري از دیاتوم ها در معماري" در دانشکدة معماري پردیس هنرهاي زیباي دانشگاه تهران است.
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سنگ سل یسي ایجاد مينمایند .انباشتهاي فسیلي  3آن

مقدمه
كلمة بیو ممسیس( )Biomimicryكه مركر

از

در سراخت ف یلترهررا و هم نر ین سررمباده اسررتفاده

دو كلمرره  Bioبرره معنرراي حیررات و  Mimesisبرره

ميشود.

معناي تقلید كردن اسرت  ،بره علرم نوپرایي اطرال

ساختار دیاتومها

دو فصلنامة اندیشة معماري ،سال اول ،شمارة اول

مي شود كه در آن تکنیکها و ایدههاي برتر طبیعرت

دیاتومها با توجه به خاصیت سازگاري ،توزیع

بررسي و از آن در حل مشکالت مهندسي استفاده

و زیست تودهاي (كلوني) بهصورت شگفت آوري

مي شود .براي نخستین بار خانم جنرین برنس  9در

موجودات موفقي هستند .تنوع دیاتومها حیرت آور

سال  9111م .این اصطالح را بکرار بررد .رویکررد

است و تعداد گونههاي آنها به صدهزار ميرسد.

ب یومیمتیک انتقال دانش از علوم زیستشناسري بره

یکي از توفیق هاي بیولوژیکي و زیست شناختي آنها

تکنولوژي است .علوم و ابزار امروزي این فرصرت

ميتواند به دیوارة سلولي منحصربهفرد ساخته شده

را فراهم مي آورد كه اصرول و خرواب ب یولوژیرک

از سیلیکا مربوط باشد.
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مواد در مقیاس نانو تجزیه و تحلیل شوند .مهندسي

دیاتومها معموالً بسته به تقارن پوستة خرود بره

ب یررومیمتیکي در پرري الهررامگ یررري از طب یعررت و

دو دسته تقسیم ميشروند :دیاتومهراي متمركرز كره

موجودات زنده با استفاده از خواب مولکولي آنها

تمایل به تقارن شعاعي دارند و دیاتومهراي كشریده

و با كمک علوم ف یزیک ،شر یمي و زیسرتشناسري،

كه شیارها یا ردیف حفرهها در سریلیکا عمرود برر

قادر به خلق سازههاي پ یشرفتة نو  ،مواد و تجه یزات

محور طولي آنها است.

است.
دیاتومها شراخهاي از آغازیران فتوسرنتز كننرده
هستند كه دیوارة سلولي آنها مرك

از دونیمه است

كه یک نیمه ،نیمة دیگر را شبیه جعبه مي پوشراند.
جنس آنها از سیلیس است كه بره اشرکال مرنوم و

تصویر  :9گونهاي از دیاتومها ()URL 1

مهندسي جزو زیباترین پالنکتونهاي گیاهي بهشمار
مي آیند .سیلیس یکي از وسیع االنتشرارترین مرواد
در دنیرا و فراوانتررین جرز شیشره اسرت .پوسرته
دیاتومها با انواع متنوعي از خطوط ،دانهها ،خطوط
برجسته ،منافذ و سایر عالئم پوش یده شده است كه
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تصویر :6دیاتوم متمرکز ()URL 2

زیبایي بي نویر آنها درزیرر م یکروسرکو

ميشود.
دیاتومهررا پوششرري سیلیسرري (سرر یلیکون دي
اكسید) ترشح ميكنند كه فروستول  7نام یده ميشود
و بعد از مرگ در دریا تهنشین ميشروند و نروعي

تصویر :3دیاتوم کشیده ()URL 3
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هزاران گونة متفاوت از گونههاي آب شیرین و

نویرري در سراختار و مورفولروژي دارد .هم نرین

دیاتومهاي دریایي در طبیعت وجود دارند ،كره هرر

سازههاي نانو منافذ پوسته ،این پتانسیل را دارند كه

كدام پوستة شیشه اي منحصر به فردي دارند.

براي روشهاي تصفیه تخصصي اسرتفاده شرود .بره

یکي از روشهاي انتخابي براي ساخت بیوتکنولوژي

انتشار مولکولها در میان منافذ دیاتومهرا را بایسرت

دیاتومها نه فقط زنده و نافع است .هم نین استفاده

درک كرد .در میان روشهایي متعدد كه براي اندازه

از آنها به عنوان لولههاي نوري نیرز پیشرنهاد شرده

گیرري ررری

انتشررار اسرتفاده مرريشرود  ،طیررف

است.

همبستگي فلورسنس  4ميتواند قابل توجه باشد.

عنروان یرک مکانیسرم برراي پیشررفت تکنولرروژي

را نشان مي دهد .در این تصرویر  ،الیرة بیرونري برا

استفاده مي شود .شباهتها بین سیستمهاي طبیعري و

منافذ كوچکتر دیده ميشود .تصویر  ، 6الیة داخلي

سیستمهاي مهندسري ،عوامرل محیطري را تعریرف

با دایره اي را با اندازة بزرگتر نشران مري دهرد .برا

مي كن ند .هدف بیومیمتیک و یا علم فرآیند زیسرتي،

تجزیه و تحلیل تصرویر ،انردازة حفررههرا در یرک

تولیررد سیسررتمهاي مهندسرري اسررت كرره ویژگرري

منطقة مخصوب ،تخلخل الیة دروني؛ برراي مارال

سیستمهاي زنده را دارند .تنوع موجودات كه ناشي

نسبت حفره منطقه به كل منطقه را ميتوان محاسبه

از تکامل طبیعت اسرت ،ارائره دهنرد ة راه حلهراي

كرد .بطور متوسط اندازة حفرهها (خلل و فرج) در

ممکن از عملکرد مطلوب است.

الیة با حفره هاي كو چکتر در حدود  712نانو مترر
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در سرالهاي اخیرر ،از رویکررد بیومیمتیرک بره

تصویر شمارة  ، 5معماري منافذ تحرت مطالعره

دو فصلنامة اندیشة معماري ،سال اول ،شمارة اول

بهینه سازي از طریق دستکاري ژنتیکري ،قطعراً

منوور درک عمل فیلتراسیون دیاتومها مباني رفترار

است .همانگونه كه نشان داده شده است ،در فضاي
بین دو بخش ،الیههاي متخلخل شناخته شدهاي برا
عنرروان( )areolaeدارد .تصرررویر  ، 1مقطعررري از
دیاتوم را نشان مي دهد كه دركي عمیق و آشرکارتر
از معماري سه بعدي است .مولکولهرا در areolae
تصویر  :4برخي از انواع دیاتومها )(URL 4

معماري منافذ پی یدة پوسرتة دیاتومهرا اسراس
طبقه بندي آنها قرار گرفتره اسرت .برا ایرن حرال،

توسرط دو الیره متخلخرل احاطره شرده انرد .برراي
مشاهدة نوسان ر نرگ فلورسرانس عبروري از نرانو
تخلخلهاي دیاتوم از  FCSاستفاده ميشود.

مطالعات و گزارشهاي كمي در درک اثرر معمراري

مطالعات نشان مي دهد كه حركت مولکولهرا در

منافذ در جنبش مولکولي از طریق منافذ پوسرته ترا

میان ساختار سه بعدي پی یدة دیاتومها عامل پدیدة

به حال صورت گرفته است.

انتشررار اسررت .دیاتومهررا داراي سررازة سرره بعرردي

دیاتومها به دلیل ساختار پوسرتة بیرونري خرود

پی یده اي از منافذ هسرت ند .ترثثیر هندسره و سرازة

هستند .پوسته كه از

حفره هاي منحصر به فررد ،روي حركرت تصرادفي

سیلیکاي آمرورف تشرکیل شرده اسرت  ،تنروع بري

مولکولهررا از میرران منافررذ ،پرریش بینرري مرريشررود

براي پژوهشگران بسیار جال

(.)Kucki, 2009
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ولي با این حال وجود سایه بان در این مواقع بسیار
ررورت دارد.
هدف این پژوهش ،عررة راهکارهاي مناسر
تصویر  :5حفره هاي موجود در دیاتومها ()Kucki, 2009

دستیابي به دانش فني برگرفته از موجودات زنرده
براي پایدار سازي ساختو ساز و معمراري بروده
است .اسرتفاده از الگوریتمهراي اسرتفاده شرده در
پوستة دیاتومها و الگوگیري از آنها در طراحي فرم

دو فصلنامة اندیشة معماري ،سال اول ،شمارة اول

سقف و نورگیر ميتواند گامي در جهت بهینهسازي
تصویر :6حفره هاي موجود در نوعي دیاتوم ()Kucki, 2009

از نور سازه و انررژي و كراهش آلرودگي مح یطري
باشد .در این مقاله  ،یک نورگیر سرقفي برا الهرام از

طراحی نورگیر سقفی با الهام از دیاتوم

منافذ موجود در دیاتومها طراحي و میزان دریافرت

در معماري مدرن ،آتریوم بره فضراي وسریع و

حرارت و نور در آن بررسي شده است.

گشودهاي گفته ميشرود كره اغلر

چنردین طبقره

ارتفاع دارد و با سقف ش یشهاي یا پنجرههاي بزرگ
و یا هر دوي آنها پوشانده ميشود .از جمله مزایاي
آتریومها ميتوان به عملکرد آنهرا بره عنروان نورام
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غ یرفعال خورش یدي در گرمایش فضراهاي جرانبي،
امکرران دریافررت نررور مناس ر

روز ،امکرران تهویرره

مطلوب طب یعي ،دسترسي مناس

كاربریهاي جانبي

و ایجاد یک فضاي مطلوب معماري از لحاظ دید و
منور  ،اشاره نمود.
اشعة خورشید كه با طول موج كوتراه از جردار
شیشة آتریوم عبور ميكند و باعث گرم شدن درون
فضا ميشود  ،هنگام بازتاب به سب

طول موج بلند

نميتواند از شیشه عبور ك ند ،در نتیجه بره گرمترر
شدن فضاي داخلي كمک مري نمایرد .گرچره ایرن
پدیده در زمستان ها مطلوب است  ،در فصول گررم
14
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باال رفتن بیش از حرد دمراي داخلري

مي گردد .به همین علت ،معموالً در براالي آتریروم
دری ههایي براي خروج هواي گرم تعبیه ميگردد ؛

تصویر :1دیاتومهاي الگوبرداري شده

طراحی نورگیر سقفی با الهام از طبیعت (بیومیمتیک (

مشخصات نمونة شبیهسازی شده
نمونة شبیهسازي شده ،فضاي مدوري است بره

محاسبه  -كره  12cmاز كرف فاصرله دارد  -انجرام
شده است.

شعاع و ارتفاع  6mكه داراي سقفي سهموي شرکل

تصرراویر  1و  92منحنرري حركررت و موقعیررت

با روزنره هرایي الهرام گرفتره شرده از دیاتومهرا برا

خورشید را با نمونة مورد مطالعه براي تیر و ديماه

مشخصات ذیل است:

در تهران با عرض جغرافیرایي  35/5درجره نشران



پوستة سرهموي شرکل بره شرعاع  6mو

ميدهند.

ارتفاع 7/5m


شعاع روزنهها 72cm



مجموع مساحت روزنهها 52m2



مساحت جانبي پوسته بردون روزنرههرا،

72m2
همزمان ،فضاي مشرابه دیگرري بردون پوسرتة
سهموي در نور گرفته شرده كره تنهرا داراي یرک
نورگیر تخت در سقف بوده و مساحت آن مسراوي
با مساحت روزنره هراي پوسرتة سرهموي ()52m2
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است .به منوور مقایسة نتایج حاصل شده از شکل

تصویر :1پرسپکتیو منحني حركت خورشید در ديماه براي

دو فصلنامة اندیشة معماري ،سال اول ،شمارة اول



سطح جانبي كل سقف معادل 932m2

نمونة مورد مطالعه در تهران

نورگیر به جاي زوایاي شیشه و بازتابشهاي مربوط
به آن ،شبیه سازي نورگیرها بردون شیشره در نورر
گرفته شده است.

تصویر :7پالن ،نما و پرسپکتیو پوستة سهموي

شبیه سازي براي گرمترین (اول تیر) و سردترین
(اول دي ماه) روز سال ،در سره زمران؛  1صربح (3
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بعد از ظهر) 97 ،ظهر ،تمرام روز و هم نرین كرل
فصررل تابسررتان و زمسررتان بررر روي سررطح مررورد

تصویر :92پرسپکتیو منحني حركت خورشید در تیرماه براي
نمونة مورد مطالعه در تهران
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شبیهسازی و تجزیه و تحلیل نتایج
شرربیهسررازي فرررم پوسررته توسررط برنامررة Rhino
هم نین شبیهسازي دریافت نرور و انررژي توسرط
نرم افزار  Ecotectانجام شده است .این برنامه یک
ابزار جامع تحلیل انرژي ،نور و صداست كه قرادر
است توسط مدلهاي سه بعدي كه در محریط خرود

تصویر :99موقعیت خورشید در ساعت  1صبح در تیر

برنامه ساخته شدهف یا از طریق نرم افزارهاي دیگر
دو فصلنامة اندیشة معماري ،سال اول ،شمارة اول

ساخته و به برنامه وارد ميشود ،تحلیلهاي مربروط
را در محیطي كامالً گرافیکي انجام دهد .این برنامه
قادر است كه تحلیلهاي عددي و بصري مربروط را
به صورت جدول ،نمودار ،تصویر و یرا پویانمرایي
تصویر :97موقعیت خورشید در ساعت  1صبح ديماه

نشان دهد .از جملره ویژگیهراي قابرل توجره ایرن
نرم افزار ایرن اسرت كره كلیرة مراحرل ترسریمات،
محاسرربات و تجزیرره و تحلیررل نتررایج ،همگرري در
محیط برنامه صورت ميگیرد و انجام اصرالحات و
 Runكردن مجدد محاسبات ،بدون اتالف وقرت و
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به سادگي قابل انجام است.
جدول  9مجموع انررژي دریرافتي مسرتقیم و غیرر

تصویر :93موقعیت خورشید در ساعت  97ظهر در تیر

مسررتقیم بررر اثررر تررابش خورشررید را بررر حسرر
واتسرراعت ( )Whبررراي دو نمونرره ،در زمانهرراي
مختلف بر روي صفحة محاسبه نشان مي دهد.

تصویر :94موقعیت خورشید در ساعت  97ظهر در ديماه

جدول :9مجموع انرژي دریافتي بر اثر تابش بر حس
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 21ظهر

 9صبح

وات ساعت

زمان محاسبه
فصل/نوع نورگیر

سهموی

تخت

سهموی

تخت

سهموی

تخت

سهموی

تخت

کل فصل

کل روز

تابستان

727891

32386

422833

411897

7325847

3271876

974664867

742667819

زمستان

31859

47874

76827

923876

461819

545833

41537827

56634843

طراحی نورگیر سقفی با الهام از طبیعت (بیومیمتیک (

دریافتي در گرمت رین روز سال براي نورگیر تخرت
 3271/76وات ساعت است؛ در حاليكه این مقدار
بررراي نررورگیر سررهموي معررادل  7325/47وات
سراعت اسرت كره  %75/3كمترر از نرورگیر تخرت
انرژي دریافت مي كند كه براي فصرول گررم سرال
بهتر است .در سردترین روز سال ،نورگیر سهموي
 %93/1كمتررر از نررورگیر تخررت انرررژي دریافررت
سهموي روزنه دار به دلیل ایجراد سرایهروشرن ،در
كاهش مصرف انرژي براي خنک نمودن ساختمانها
در فصول گرم سرال مررثرتر از نرورگیر تخرت بره
شمار ميرود.
بدیهي است كه با ایجاد ابعاد و هندسة متفاوت
در روزنرههرا و فررم كلري پوسرته ،نترایج متفراوتي
به دست مي آید كه مستلزم مطالعات آتري بیشرتر در
این زمینه است.

دو فصلنامة اندیشة معماري ،سال اول ،شمارة اول

مي نماید .بنابراین ميتوان نتیجه گرفت كه نرورگیر

پاییز و زمستان 9314

در طراحري آتریومهرا در ب رخري مروارد مسرثلة
نورگیري و ایجاد سرایه برا هرم در تعرارض قررار
ميگیرند .استفاده از سایهبران سرب

جلروگیري از

نورگیري كامل در زمستان و لزوم وجرو د نورهراي
مصنوعي بیشتر در بقیه اتاقهاي ساختمان و حتي در
خرود آتریروم مرريشرود .برردین منورور معمرروالً از
سایهبانهاي متحرک و قابل جابه جایي در زمسرتان
و تابستان استفاده ميشود كره برا رنرج و زحمرت
همراه است.
نمودار تصرویر 96مقرادیر فراكتور نرور روز را
براي دو نمونرة مرورد مطالعره در شررایط آسرمان
 Overcastو  Uniformنشان مي دهرد .همانگونره
تصویر :95مقایسة نتایج شبیهسازي براي دو نمونة مورد مطالعه

همانگونرره كررره از جررردول  9و نمودارهررراي
تصویر 95قابل مشاهده است ،مجموع انرژي تابشي

كه مالحوه مي شود ،حداكار تفاوت نزدیک بره %7
است كه چنردان قابرل مالحوره نیسرت .بنرابراین
نورگیر پیشنهادي سهموي نقشي در كاهش نور روز
در فضا ندارد.

11

طراحی نورگیر سقفی با الهام از طبیعت (بیومیمتیک)

40.39
36.59

38.3

34.42

45

آنها در جهان اسرت .بطرور كلري درس حاصرل از

35

طب یعت كمک به فلسفه طراحي مهندسي ،نوآوریهرا

25

و راهحلهاي پایداري بره همرراه دارد .گرام بعردي

40

30

DF %

20
15

نتیجه گ یري از این مطالعرات و ارائره راهکارهراي

5

جدید براي حل مشکالت موجود است.

10

0
Uniform

Overcast

تصویر :96فاكتور نور روز براي دو نمونه در شرایط آسمان

دو فصلنامة اندیشة معماري ،سال اول ،شمارة اول

 Overca s tو Uni form

نتیجهگیری
بیشترین اشکال آتریومها در تابستان باال رفرتن
بیش از انردازة دمرا در آنهاسرت.گرچه سرایهبانهرا
نخستین راه حل كم كرردن دمرا در طرول تابسرتان
هستند ،ولي سایه بانهاي بدون حركت و ثابت باعث
كاهش دما در طول سال ميشود كه براي زمسرتانها
مطلوب نیست .سایه بانهاي متحرک نیز گاهي براي
استفادهكنندگان زحمت ایجاد ميكنند.
پاییز و زمستان 9314

براي رفع این مشکل ،در این پروژه از دیاتومها
الهام گرفته شده است كره موجرودات بري نویرري
به شمار مي روند و عرره كننردة نکراتي ارزشرمند
براي پاسخ به چالشرهاي مهندسري هسرتند .نترایج
مطالعات نشان دادند كه استفاده از طرح پیشنهادي
موج

كاهش بیشتر جذب انرژي در فصول گررم

سال نسبت به فصول سررد مريگرردد و هم نرین
تثثیري قابل توجه در كاهش روشنایي روز ندارد.
در طراحري و توسررعة سراختارها و س یسررتمها،
درس گرفتن از اصول خال طب یعي مهمتر از تقلید
كردن الگوهاي رسمي و مدل فرمي صررف اسرت.
17

اصول آموخته شده از طب یعت مي تواند در حرل و
فصل مشرکالت برا موفقیرت كمرک كنرد .اهمیرت
اصول تجانس ،پ ی یدگي ،سازگاري و یکپارچگي با
رشد رو به تعمیق اكتشاف از طب یعت همراه اسرت
كه نمود آنها در تنوع بي پایران از فرمهرا و روابرط

مقالة حارر گامي هرچند كوچرک در راسرتاي
دستیابي به استخراج گوشه اي از اصرول مهندسري
معماري مبتني بر طبیعت است .بدیهي است كه این
مطالعه نیراز بره گسرتر

و تعمیرق در جنبرههراي

گوناگون دارد.
پی نوشت ها:
1. Janine Benyus
2.Frustule
3. Diatomaceous Earth
4. Fluorescence Correlation Spectroscopy
)(FCS
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