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 :حیوانات مهندساین شما و این هم 

 
 

ی نداریم. این محیرالعقول هایتواناییاونقدرم  بینیممی بعضاًمخلوقات شاخی هستیم ولی  کنیممیبا اینکه فکر  هاانسانما 

، گیریمیمرو یاد  هافرمولدرس میخونیم میریم دانشگاه بعد یه سری  هاسالواسه ما مهندسین هم صادقه. ما  طبیعتاًقضیه 

یه سری  در طبیعت کهدرحالیبغلش بلدیم بعد میگیم مهندس شدیم.  افزارمنرمرو میخونیم و دو سه تا  هانامهآیینبعضی 

 .نامهآیینمهندسی ساز درست میکنن بدون یادگیری حتی یه  هایسازهذاتی  صورتبهموجودات 
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 :الزمه چینیمقدمهیکمی 

سالگی مون مثل ... )آدم منظورم بود( درس میخونیم بعدشم با کلی ادا اطوار میگیم مهندس شدیم )اونم  23، 22خیلیامون تا 

. نه مهندس به دنیا میان اصالًدیگه(. بعدش خبر نداریم توی طبیعت موجوداتی هستن که  صفرکیلومترتازه یه مهندس 

استاد  حالااینبن و نه مثل شما پیج سیویل شو و زنگ عمران رو دنبال میکنن ولی یاد میگیر افزارنرممیخونن، نه  نامهآیین

 تمام مهندسی در گرایشای خودشون هستن.

 میگی نه؟؟ بیا با چند تاشون آشنات کنم خب!!

 

 

   :، طراح سازهآهنین عنکبوت -1

نی از بندی ککه به جرات میشه گفت اگه مقیاس شدهساختهشگفت انگیزیه و انقدر ماهرانه  یسازهتار عنکبوت 

رو شکار کرد  752فوالدم محکم تره. اونقدر محکمه که میشه ازش توری ساخت و باهاش هواپیمای اوکراینی 

ین دو ا درنتیجههست.  پذیرترمانعطافو  ترسبک)سوس ماس نداشت؟(. تازه فقط استحکامش نیست که، از فوالد 

 و از قضا همونایین که توی مصالح دنبالشونیم. و استحکام باال در تار عنکبوت وجود داره  پذیریشکلویژگی 
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   :مستر مورچه، مهندس ژئوتکنیک -2

استاد اعظمی ساخت خونه و آپارتمان رو دارن. اونا با استفاده از خاک محل و ترشحات خودشون )مثل سیمان و بقیه  هامورچه

-Topتر ساخت. تازه روش ساخت شون چسباننده هاس خب( آجرایی میسازن که میشه قلعه الموت رو هم در مقیاس کوچیک

Down  که میسازن واسه کار خاصیه و  ایطبقهیسازن. تازه هر رووش م ایطبقههم هستش هم زیرزمین دارن هم چند

 کاربری شونم فرق داره. خالصه جزء الکچری سازا به شمار میان.
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 :سدسازمهندس  ،سگ آبی -3

خیلی دیدیم که میان وسط رودخونه چوب جمع میکنن و آخرش یه سد محکم درست میکنن.  هاکارتونآبی رو توی  هایسگ

چون میرن  بدشون میاد اینم بگم زیستمحیطاس و اال واسه اونا خونه شونه. خیلیم از گرایش البته اینم بگم واسه ما سد گونه

 غیرمجاز انجام میدن. سازیساختمانچوبای منطقه رو کال میبرن و میارن 

 

 

 :سازبرجمعماران  ،موریانه -4

 5، 4هستن. باور میکنین خونه هاشون تا  هاخراشآسمان وسازساختمیشه گفت توی مزرعه حیوانات مون مسئول  هاموریانه

یه هوای خیلی خوبیم دارن و همچنین آب رو هم اون پایینا ومتر ارتفاع میتونه داشته باشه؟؟ تازه عالوه بر اینا، سیستم ته

 ذخیره میکنن واسه مصرف کردن و زنده ماندن.
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 :تونل ساز ،دشتی هایسگ -5

متعددی رو بنا کنن که نیازی به الینینگ گذاریم نداره و  هایتونلو  هااتاق زیرزمین(، قادرن Prairie dogs) هاسگاین 

شن و همچنین ن واسه بچه هاشونه که شکارپایینیا ساخته میشه که اون  زیرزمینشون چند طبقه هم هاتونلخودپایدارن. جالبه 

یل و انقدر خوبن که در دماهای باال، س هاتونلواسه انبار غذاشون و باالییا واسه بزرگتراس. نکته خیلی عجیبم اینه که این 

 آتش و ... خراب نمیشن.

 
 

ی رو طراحی کنیم که با یه زلزله ساده ممکنه خراب بشن هایسازهآخرش خواستم بگم که درسته ما کلی درس میخونیم تا 

نیازه  می سازن پس ترمستحکمخیلی  هایسازهشون میان و  سوادیبیاما باید دقت کنیم یه سری موجوداتی هستن که با 

 مون بهتر بشه. سازیساختماناز کارشون الهام بگیریم تا 

 

 مطالب: گردآورنده

 عمرانی )ژئوتکنیک دانشگاه تهران( هایکتابو مدرس  مؤلف اسالمی اسالم مهندس
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