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اطالعات علمى

پاييزى وحتى زمستانى اند.اين كارنيزبه سادگى امكان پذيراست وكافى 
است ازطبيعت كمك بگيريد.بطورمثال براى فصل پاييزميتوانيد با چند 
عدد ميوه بلوط يك گل تزيينى بسازيد و از برگهاى خوش رنگ پاييزى 
جهت تزيين اين گلدان گل استفاده نماييد.ازتابلوهاى پاييزى استفاده 
كنيد.براى چيدمان ميزازرنگ هاكمك بگيريد.به دنبال تغييرات بزرگ 
واساسى نباشيد،زيبايى رادرجزئيات جست وجوكنيد.براى نمونه ميوه 

هاى بلوط رارنگ نموده وبا تكه هاى نخ آويزهاى زيبايى بسازيد.
مهندسى وطبيعت

نيروهاى عضالنى و در عين حال سرعت زياد دلفين ها ، جرقه اى براى 
ساختن زيردريايى بود.آرى در ساخت زيردريايى ها از بدن دلفين الهام 
گرفته شده است. اين جانور با نيروى عضالنى كم مى تواند به سرعت در 
آب حركت كند و راز اين حركت در پوست دو اليه بدنش است. اليه 
پوست بيرونى قابل ارتجاع و اليه پوست درونى شبيه يك رشته لوله 
پر شده از ماده اسفنجى است، اين ويژگى باعث مى شود تالطم ناشى 
از جريان پرفشار آب چندان محسوس نباشد، زيرا پوست قابل ارتجاع 
بيرونى، فشار را به اليه اسفنجى و تراكم پذير درونى كه مانند فنر عمل 
مى كند منتقل مى كند، به طورى كه جريان پرتالطم پيش از آن كه 
فرصتى براى پيشروى پيدا كند از بين مى رود و به همين دليل است كه 
در طراحى زيردريايى، جدار آن را مانند پوست دلفين مى سازندو يا مى 
توان به سامار اشاره كرد ، كه اين ميوه پس از جدا شدن از گياه مورد نظر، 
بال هايش را با زاويه اى مشخص باز كرده و با وزش باد شروع به چرخش 
كرده وسپس آرام به زمين مى افتد،دانشمندان با الهام گيرى از اين گياه 

به طراحى بالگرد ، روى آوردند.
خودرووطبيعت

امروزه بشر، به نقش پر اهميت صنعت ساخت خودرو، در تمامى مراحل 
زندگى واقف شده و اين صنعت تا جايى پيشرفت كرده است كه ديگر به 
وسيله نقليه نه تنها به عنوان ابزارى براى جابه جايى، بلكه فراخور سطح 
اجتماعى، به آن به عنوان يك عامل موثرروى پرستيژ و يك اثر هنرى 
نگاه مى كنند.نقش طراحى صنعتى به عنوان يك هنر خط دهنده به 
صنعت، و پل ارتباط دهنده ميان صنعت و هنر، از ابتداى انقالب صنعتى 

تا كنون، به صورت واضح و اثر گذارى در 
زندگى مدرن امروزى نمايان است. و در اين 
ميان خودرو سازى، به عنوان يك صنعت 
كشورهاى  در  استراتژيك،  و  مادر  مهم 
پيشرفته و در حال توسعه، روز به روز در 
حال ارتقاء است و طراحان زيادى از سراسر 
دنيا، ديدگاه ها و نقطه نظرهاى خاص خود 
را در فرم و زيبايى اين محصول ارائه مى 
كنند؛ تا جايى كه شركت هاى بزرگ خودرو 
ساز، براى نزديك تر شدن به ديدگاه هاى 
افراد يك كشور و به دست آوردن بازارهاى 

بالقوه و بالفعل جهان، اقدام به تأسيس دفاتر طراحى در جاى جاى 
جهان مى كنند.

در صنعت خودرو سازى تمامى رشته هاى صنعتى و همچنين 
تعدادى از رشته هاى هنرى دخالت دارند.اگر در ساليان دور، طراحان 
خودرو انگشت شمار بوده و تعداد كمى مشغول به اين كار بوده 
اند، امروزه تعداد متخصصين و عالقه مندان به اين رشته به هزاران 
نفر رسيده ودرطراحى هرخودروازده هاطراح برجسته استفاده مى 
شودكه وظيفه هرگروه، طراحى بخش،قسمت ياقطعه موردنظرمطابق 
بااهداف كمپانى مى باشد.لذامشاهده مى شود شركت هاى بزرگ 
اتومبيل سازى روند رو به رشدى را براى الگوبردارى از طبيعت، در 
طراحى خودروهايشان پيش گرفته اند. اين رويه نه تنها از جنبه ى 
تبليغاتى براى اين شركت ها سودآور است بلكه آنان را در بهينه سازى 

محصوالت خود در اين بازار رقابتى يارى داده است. 
شركت مرسدس بنز اقدام به طراحى خودرويى بيونيك(هنر به 
كارگيرى دانش سيستم هاى زنده) با الگوبردارى از شكل نوعى ماهى 
كوچك گرمسيرى نموده است.شايد در نگاه اول هيچ چيز در ماهى 
boxfish وجود ندارد كه بتوان آن را به عنوان يك مدل علمى به كار 
گرفت. باور كردنى باشد يا نه اين موجود فلس دار چاق و چله كه به 
بزرگى مچ دست انسان است مدلى براى خودروى اقتصادى بيونيك 

نسل آينده قرار گرفته است. 
زيستگاه طبيعى boxfish اقيانوس هاى گرمسيرى است؛ جايى 
كه همانند مكان هاى مشابه در خشكى، اين ماهى ناگزير است از توان 
ذاتى خود استفاده نمايد و با مصرف كمترين مقدار انرژى حركت كند. 
اين قابليت نيازمند ماهيچه هاى توانمند و ظاهرى خطى (طراحى 
با كمترين ميزان مقاومت در برابر جريان هوا يا مايع سيال) است. 
اين ماهى بايد فشار زيادى را تحمل كند و از بدنش دربرابر ضربات و 
تصادفات محافظت نمايد كه نيازمند بدنه ى خارجى سخت و محكم 
است. Boxfish غذاى خود را در بستر هايى جستجو مى كند كه 
از گياهان و جلبك هاى متراكم پوشيده شده است و بنابراين نياز به 
 boxfish ،قابليت مانور بسيار خوبى دارد. بر خالف ظاهر بسيار حجيم
شناگر بسيار ماهرى است. ظاهر جعبه اى 
در اين ماهى عالوه بر اينكه دست و 
پا گير نيست بلكه ثابت مى كند كه 
تكامل، چگونه نبوغ خود را به نمايش 
مى گذارد.بدن ماهى جعبه اى از تعداد 
زيادى صفحات استخوانى چندوجهى 
از همپوشانى  است كه  تشكيل شده 
آنها زره انعطاف ناپذيرى شكل گرفته 
است. اين ساختار استخوانى به پيكر 
ماهى استحكام قابل توجهى مى دهد 
كه آن را از ضربات محفوظ مى دارد 


