
  

 



 

  

  هاي اوريگاميكاربرد

عالوه بر يك هاي اخير كودكان است و در سالهاي ر فراتر از كاردستيهاي آن بسيابلكه كاربرد امروزه اوريگامي تنها يك هنر جذاب نيست

هاي از كاربرد زيادي در سراسر دنيا قرار گرفته است .ورد توجه دانشگاهيان و هنرمندان ، به عنوان يك مبحث علمي متفريح و سرگرمي سالم

سازي و شناسي و هوافضا، پزشكي و داروسازي، خودروكيهان،رياضيات، طراحي شهريتوان به مواردي همچون علمي و عملي اوريگامي مي

  شود.. در ادامه به چند نمونه از كاربردهاي اوريگامي در علم و صنعت اشاره مياشاره كرد و... بيولوژي

مت مساوي توسط قس nمي توان تقسيم كردن يك پاره خط به  پذير است به عنوان مثالتنگ رياضيات و اوريگامي انكار نارابطه عميق و تگا

  تكنيك اوريگامي را نام برد.

  با تكنيك اوريگامي طراحي شده است.تعبيه شده با نهايت دقت و ظرافت  كيسه هوايي كه داخل خودروها

  كنند.تحوالت آنها در سلول استفاده مي ها و چگونگينيز از اوريگامي براي بررسي پروتئنزيست شناسان 

  نيز با قوانين اوريگامي ساخته شده است. رنيارگترين تلسكوپ جهان در كاليفبز

  ساختمان كتابخانه شهر سياتل نيز با فناوري اوريگامي طراحي شده است.

توان به هاي جغرافيايي (مانند نقشه سيستم حمل و نقل شهري) از مواردي است كه امروزه مطرح شده و با كمك اوريگامي ميتا كردن نقشه

  يك جاده را از ابتدا تا انتها به صورت متصل مشاهده كرد.عنوان مثال تمتم قسمت هاي 

  فوايد اوريگامي

  :داشتتوان به موارد زير اشاره و مزاياي بسيلر مهم اوريگامي مي از فوايد

  زياد شدن شوق و عالقه به طبيعت و موجودات زنده 

  ها افزايش مهارت دست

  هماهنگي انديشه و عمل 



  

  تمركز حواس و مديتيشن ذهن

  باال بردن صبر و شكيبايي 

  هايت آسان شكلگيري وعملي كردن ايدههاي هنري و صنعتي به دليل قابلكمك به ساخت الگو

  انگيزه ايجاد ساعاتي براي بازي و سرگرمي

  ارزان و در دسترس بودن 

  هارشد نظم و ترتيب بهتر در كار

  پاسخگويي به نياز خالقيت و پويايي انسان در جهت حل معما

  افزايش نتيجه گيري هاي منطقي و رياضي

هاي كنند انسانكه در زمينه اوريگامي فعاليت مي ها رواج پيدا نمود. معموال كسانياوريگامي بر اساس گسترش صلح و دوستي بين تمام ملت

  كند.ي نيز به شدت اين حس را تقويت ميصلح جويي هستند و اوريگام

هستيد چون مجبوريد با هر دو دست كار كنيد ،تمام مغز شما در حال فعاليت است. طبق آخرين هاي اوريگامي وقتي مشغول ساخت مدل

هاي اند ، وقتي هر دو دست مشغول انجام كاري هستند ، مغز پالسيوري شماكوف روي مغز انجام داده تحقيقاتي كه دكتر كاترين شماكوف و

ي، در افرادي كه اوريگامي كار هاي بيشترمغز افزايش يافته و شاهد بروز خالقيتهاي كند. در نتيجه كرتكسمحرك بيشتري را دريافت مي

  .كنند ، خواهيم بودمي

كار با  ،گرديد كه افرادشد به وضوح مالحظه ميوريگامي به افراد مختلف تدريس ميوقتي بصورت آزمايشي دروس اطبق مطالعات بدست آمده 

هايي نمود كه نقشي تي جايگزين بسياري از اسباب بازياوريگامي را مي توان براح .دهندير ترجيح ماوريگامي را به بسياري از بازي هاي ديگ

  در رشد خالقيت و كارايي افراد ندارند .

  


