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سخن آغازین
به نام آن که خود معمار زیبایی هاست  ،آنکه بهار را
طراحی کرد  ،پایان طبیعت را با آغاز آن در نوروز پیوند
زد  ،معماری ایام را با الوان الهی خویش رقم زد  .حال
به شکرانه این ایام تحفه ای بسیار کوچک توسط
جمعی عاشق هنر و زیبایی تقدیم می گردد  ،تا با
رویش اولین شکوفه ها  ،جوانه کند و رویش خود را
فریاد بزند .و هر فریاد سخنی است از سوی گروهی
مشتاق که با هم فکری و تالش خود سعی در رقم زدن
شگفتی ها دارند.در هر سخن که به صورت ویژه نامه
منتشر خواهد شد محدودیت اخبار و طرح ها از میان
رفته و به فراخور نیاز جمعی دانشجویان و اخبار روز
دنیای هنر و معماری  ،مطالب بعد از مطالعه و گزینش
به مرحله نشر به سمع و نظر شما همراهان می رسد.
گروه طراحان آپادانا بوسیله جمعی از دانشجویان
عالقه مند در عرصــه هنر و معماری در سال  1388به
منظور شرکت در مسابقات و پژوهش های معماری
پدید آمد،این گروه فعال دانشجویی در طی مدت
کوتاهی توانست به عنایت پروردگار در نزدیک به 20
مسابقه معماری شرکت کند و چندین رتبه به دست
آورد .در آذر ماه  1391دفتر معماری گروه طراحان
آپادانا تاسیس شد و شرکت در مسابقه بین المللی
evolo 2013به عنوان اولین پروژه بین المللی گروه
صورت گرفت.
از جمله فعالیت های دیگر این گروه می توان به
برگزاری کالس ها و کارگاه های متعدد آموزشی در
زمینه های هنر و معماری و نرم افزار های کاربردی ،
طراحی و رندرینگ اشاره نمود.
در شماره ی اول از ویـژه نامه عالوه بر نگاه ویـژه به
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نتایج مسابقه آسمان خراش های ایوولو  ، 2013بررسی
طرح های ارائه شده در مسابقه ساختمان شماره 425
خیابان پارک (در منهتن نیوورک) که چهارتن از بزرگ
ترین معماران دنیا( زاها حدید ،نورمن فاستر ،رم
کولهاس و ریچارد راجرز) در آن شرکت کردند ،و
همچنین پرداخت به معماری فضاهای فرهنگی و موزه
ها و بخش های مرتبط با آن ها ،صورت میگیرد ،تا
ضمن برهم زدن الگوهای فرسوده  ،با نگاهی نو به
فضاهای فرهنگی به نقش پویای محیط در فعالسازی
قوای ذهنی افراد توجه گردد .همچنین بنا به نیاز
دانشجویان برای مطالعه طرح های معماری و پایان نامه
ها ،در هر شماره سعی داریم نمونه های منتخب از طرح
ها و پایان نامه های شما را به عرصه نمایش قرار دهیم
تا بتوانیم از تجربیات و ارائه های شما دوستان درس
بگیریم و موجب کمک به یکدیگر برای ارائه ها شویم.
برای این هدف از دوستانی که مایل هستند کارهای
شان در این گزنیش انتخاب شود می توانند طرح های
خود را همراه با چکیده مطالبشان برای ما ارسال
نمایند
به امید آن که شواهد علمی همراه با ضرورت تغییر  ،ما
را در مسیری جدید قرار دهد ،تا با طراحی های در
خور ،وظیفه خود را در قبال رشد و بالندگی نسل های
آینده به انجام رسانیم.
با سپاس و شادباش فراوان
گروه معماری آپادانا
نوروز یک هزار و سیصد و نود و دو
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مسابقه ایولو 2013
محمد سابقی

این مسابقه سعی در جمع آوری ایده های نو
در زمینه های معماری پایدار برای آینده دارد
و هدف اصلی آن گرایــش به سازه هایی با
پایه تجدید پـذیر و طبیـــعت گرا بود که
بتوانند در شـــــــرایط نا به سامان
اقلیـــــــــــمی ،اجتماعی و  ...به جوامع
انسانی کمک کند بدین منظور گروه از حدود
یک سال گذشته مقدمات شرکت در این
مسابقه را فراهم کرد و بعد از تشکیل زیر گروه
های تخصصی در زمان بندی مشخص شده
طبق یک برنامه ریزی منسجم در دو بخش
تحقیق و طراحی آغاز به کار کرد .در این
مسابقه ،هدف ،نوآوری و خالقیت در ایده ،
فرم و عملکرد بود ،بدین منظور تیم مطالعاتی
با در دست داشتن ایده های مورد نظر ،به کار
تحقیق و پژوهش مشغول شده و با توجه به
معضالت گوناگون در جهان امروز که از مهم
ترین آن ها می توان به آلودگی هوای کالن
شهرها اشاره کرد ،ایده ی برج های شهری
که توانایی تصفیه آالینده های هوا را داشته
باشند و به مثابه یک ریه در شهر عمل کنند
از مهم ترین اهداف طرح قرار گرفت .سپس
نمونه های مشابه در دنیا ،شناسایی و سعی
شد

11

ابتکار و خالقیت در ایده  ،فرم و عملکرد به طور
قطعی لحاظ گردد و پس از طراحی اتوود های
اولیه با موضوعات گوناگون  ،شش برج شهری به
عنوان ایده اصلی پذیرفته شد و طراحی ها بر
اساس آن شکل گرفت.

نگاه ویژه

ریه های شهری برای تهران
سرپرست گروه و ایده پردازی :محمد سابقی
مدل سازی و انیمیشن :احسان رجبی
تکسچرینگ و رندر  :امیرسامان دلروز
گرافیک و ارائه:ارسالن افشار
پژوهش و تحقیق :سارا موسوی و زینب مقیمی
مشاور تکنولوژی و سازه :رامتین حق نظر
حامیان  :سعید حقیقت خواه  ،مجتبی نقی
زاده  ،یوسف بهدری

شهر تهران یکـی از کـالن شـهرهای بـزر و
هجدهمین پایتخت پر جمعیت دنیا است  .ایـن
شــهر بــا رشــد روز افــزون جمعیــت ناشــی از
مهاجرت در سال های اخیـر  ،و کمبـود منـابع
زیر ساختی  ،هر ساله شاهد معضالت گونـاگون
زیست محیطی فراوانـی از جملـه آلـودگی هـوا
است .به دلیل پدیـده وارونگـی هـوا در فصـول
سرد سال  ،آلودگی به حـدی اسـت کـه باعـ
تعطیلی مدارس و ادارات  ،و خانه نشـین شـدن
شهروندان می شود .و خطرات جبران ناپـذیری
شهروندانی را که دچار بیماری هـای تنفسـی و
پوستی و  ...هستند را تهدیـد مـی کنـد و عـده
بسیاری را به بیمارستان ها می کشاند.
آمارها نشان میدهـد کـه در روزهـای تشـدید
آلودگی هوای شهر تهران ،شمار بیماران تنفسی
«تا  60درصد» افزایش مییابد .بیشترین عامـل
مرتبط با تشدید بیماری هـای قلبـی ،عروقـی و
ریوی ،افزایش آالیندههای دی اکسـید گـوگرد،
ذرات معلق و منواکسید کربن است ،به طوریکه
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Tehran lung tower
آلودگی هوا در تهران به طـور متوسـط موجـب
کاهش  5سال از عمر تهرانیها شدهاست.
از ایـن رو راهکارهـای جدیـدی بـرای تعــدیل ،
تهویه و تصفیه سازی هوا در نظر گرفتیم که در
نواحی پر ترافیـک و متـراکم شـهری بـه دلیـل
وجود مجتمع های اداری و تجاری می تواند به
کمک و بهبود رفع قسـمتی از آلـودگی هـوای
شهر تهران بیاید.
به دلیل وجود مجتمع های اداری و تجاری می
تواند به کمک و بهبود رفع قسمتی از آلـودگی
هوای شهر تهران بیاید.
برج تصفیه کننده هوا به مثابـه یـک ابـر شـش
قوی عمل می کند.

نگاه ویژه

این برج با طراحی منحصر به فرد بیونیک خود،
دارای فیلتر های طبیعی از انواع گیاهان،
جلبک ها و شیار های مرطوب است  ،که هوای
آلوده را مکش کرده  ،به درون خود هدایت
میکند و پس از ورود حجم هوای آلوده مورد
نظر ،دیواره های برج منبسط شده و تغییر
شکل می دهند .هوا از طریق داالن هایی با
سطوح متخلخل از درون حجم عبور کرده ،و در
آخر از روی سطح آبی در طبقات زیرین می
گذرد و هوای پاکیزه توسط دریچه هایی به
بیرون انتقال میابد.
مکانیزم این عملیات برگرفته از بادگیر های
سنتی ایرانی می باشد که اکثرا در شهر های
گرم و خشک مانند یزد و کرمان و ...ساخته
شده و ابداع معماران ایرانی است.
بادگیرها سازه هایی هستند که از قرن های
پیش به منظور جا به جایی و خنک کردن هوا-
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ی ساختمان ها مورد استفاده قرار می گرفته
اند .در واقع کارکرد اصلی بادگیر ها  ،هدایت
هوای بیرون به داخل ساختمان  ،خنک کردن
نسبی و برقراری جریان طبیعی هوا در محل
کار و سکونت مردم در شهرها و نقاط مختلف
بوده است.
یک بادگیر به شیوه ای عمل می کند که
دریچه ی ورودی هوای آن بر روی قناتی قرار
می گرفته و هوای گرم و آلوده وارد آن
می گشته است ،سپس توسط کانال هایی در
زیر زمین پس از تعدیل و تصفیه سازی ،هوای
پاکیزه از طریق دریچه ی دیگری وارد فضا می
شده است!
در طبقات پایه برج  ،مجتمع های مسکونی ،
اداری  ،تجاری و در سطوح زیر زمینی
پارکینگ های طبقاتی در نظر گرفته شده است
 ،که میتوانند در ساماندهی عملکرد های
گوناگون  ،نقش مهمی را ایفا کنند.

نگاه ویژه
سازه اصلی برج تصفیه کننده هوا یک شفت
مرکزی قوی از جنس بتن مسلح و مهاربندی
های کش بستی است که به همراه کابل های
ارتجاعی  ،وظیفه اصلی انبساط و انقباض
مجموعه را بر عهده دارد .پوشش متغیر حجم
از جنس نانو غشاهای تفلون مقاوم و نرم است
(شبیه به جنس پارچه های سازه های چادری).
انرژی الزم برای موتور های مکش هوا  ،از
طریق سلول های خورشیدی ایجاد شده روی
بدنه برج و سنسور های دینامیکی داخل
پارکینگ و اطراف برج تامین می شود ،که از
عبور و مرور خودرو ها برق تولید می کند.
همچنین توربین های بادی کوچک(شبیه به
فرفره) در کنار سواره رو ها تعبیه شده که برای
تولید برق موتور های پمپ آب و مکش هوا
استفاده می شوند.
در نتیجه هرچه عبور و مرور بیشتر شود ،تولید
انرژی توسط توربین ها و سنسور های
دینامیکی نیز بیشتر شده و عملکرد برج نیز
افزایش می یابد.
این برج می تواند در ابعاد مختلف  ،با توجه به
ارتفاع هوای آلوده در تمامی نواحی آلوده جهان
به کمک شهروندان بیاید.
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آثار برتر مسابقه evolo.us -2013
رتبه اول  Derek Pirozzi -ایاالت متحده

ایده این چتر غول آسا که توسطه بیانیه گروه
طراح به سرپرستی ” درک پروززی ” ارائه شده،
در واقع یک چتر محافظ برای قطب های
شمال و جنوب زمین است .جایی که بخاطر
گرمای چند سال اخیر زمین اکولوژی محیطی
را بر هم زده و باع ذوب یخچالهای قطبی
شده است .این بنای عظیم که از نظر ابعاد قطر
نزدیک به ارتفاع امپایر استیت است دارای
فضاهای متعددی همچون  ،ایستگاه تحقیقاتی،
مکان های اقامتی سکونت موقت برای محققان
و توریستها  ،ایستگاه های منابع تجدید پذیر و
همچنین پناهگاهی جدید برای حیات وحش
قطب خواهد بود ،این آسمانخراش با توجه به
ساختار و ایده هایی که طراح به آن اشاره کرده
دارای امکانات ذخیره سازی آب شیرین بوده
است و هدف اصلی آن عالوه بر محافظت از
تابش و گرمای خورشید به سطح یخهای قطور
قطبی ایجاد یک مرکز تحقیقاتی شناور در
اقیانوس منجمد شمالی و جنوبی است.
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Polar Umbrella

آثار برتر مسابقه evolo.us -2013
رتبه دوم
Darius Maïkoff, Elodie Godo i
فرانسه
آسمانخراش های فوبیا به معنی تـرس نمونـه ای
از توسعه پایدار آسمانخراشـهای مـدوالر هسـتند
که از یک نظام تکرار شونده ایجاد شده اند.
استفاده از بازیافت زباله ها برای ساخت یـک ابـر
ساختمان (شهر کوچک) با راه های حمل و نقـل
تعریف شده در داخل آن که بتوانـد یـک ناحیـه
متراکم شهری را در یک نقطه صنعتی در حومـه
پاریس سازماندهی کند ،همچنین ایجاد فضاهای
باز و نیمه باز برای بهبود کیفیت فضـا  ،اسـتفاده
از پانل های خورشیدی و سایر ادوات انرژی سبز
و همچنــین ایجــاد منــابع بــرای اســتفاده از آب
نزوالت آسمانی از دیگر امکانات موجـود در ایـن
ابر ساختمان است.
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Phobia Skyscraper Revitalizes
Paris Suburbs
این ساختمان نمادی از استفاده بهینه از زباله
های قابل بازیافت و سازگار بـا جامعـه شـلو
است که هر زمان نیاز باشد برپا می شود و در
غیر اینصورت مـی توانـد بـه سـرعت سـاخت
دوباره برچیده شود .ایـن طـرح بـا توجـه بـه
وجود طرح های جالب تر توانست مقام دوم را
به خود اختصاص دهد.

آثار برتر مسابقه evolo.us -2013
رتبه سوم
Ting Xu, Yiming Chen
چین
آسمانخراش غوطه ور و سبک بـا کـاربری پـارک
که برای منطقه متراکم شـهری و باسـتانی پکـن
تعبیه شده است.یک سازه شبیه به بالن های پـر
شده از هلیوم است  .شهر هـای پـر جمعیـت بـه
سرعت در حال گسترش هستند و کمبود زمـین
توجهـات را بـه مرتفـع سـاختن بناهـا و آسـمان
معطوف کرده است .از این رو ایده پـردازان ایـن
طرح به فکر یک پارک معلق افتاده اند که کمبود
فضای سبز را بهبـود بخشـیده و همچنـین یـک
تفرجگاه جالـب و عجیـب را همـراه بـا فضـاهای
شگفت انگیز بـرای تفـریح مـردم تبـدیل نمـوده
است
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Light Park Floating Skyscraper
وجود رستوران ها مراکز فرهنگی و  ...در هوا
به صورت معلق در یک بافت بسیار پر تـراکم
که از نظر باستانی حائز اهمیت است توانسـته
بیشترین کمک را به آن نقطـه مهـم شـهری
داشته باشد این ایده صرفا بـرای پکـن مـورد
توجه نبوده و میتـوان آن را بـه سـایر نـواحی
مشابه هم تعمیم داد استفاده از فن های غول
پیکر شبیه به بالگرد بـرای صـعود و چـرخش
آسمانخراش در هـوا در طـول روز بـه منظـور
رسیدن به نور و شرایط مساعد از دیگـر ایـده
های ارائه شده در این طرح است.
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مصاحبه ویژه  :دکتر فرخ باور

دکتر فرخ باور متولد سـال  1321در شـهر
گچســاران اســت .بخــاطر شــغل پــدر دوران
کودکی را در همان جا و نوجوانی خـود را در
اهواز طی کرد .دوران دبیرستان را در تهـران
گذراند و در سـال 1341در رشـته معمـاری
دانشگاه تهران مشغول بـه تحصـیل گردیـد.
درســال 1342در دانشــگاه فلــورانس ایتالیــا
پذیرفتــه ،و در ســال 1349توانســت مــدرک
دکترای خـود را از همـان دانشـگاه دریافـت
کند ،و سپس به عنوان استادیار بـه تـدریس
درس طراحی منظر پرداخت.
وی تا سال  1980با دفاتر مختلف معمـاری
فعالیت می کرد ،و از سـال  1981تـا 1997
دفتر معماری خود را در شهر پیانکاسـتانیایو
– در شهرسـتان سـیه نـا در تسـکان ایتالیـا
تاسیس نمود ،فرخ باور پروژه های بزرگـی از
جمله طراحی شهری یکی از محالت قدیمی
شهر ساوه با همکاری مشـترک خـانم دکتـر
فتانه نراقی و میرفندرسکی ،پروژه فاز  2موزه
بزر کوه سنگی مشـهد بـا همکـاری دکتـر
محمــد امــین میرفندرســکی ،پــروژه مــوزه
صنعت نفت مسجد سلیمان با همکاری دکتر
سیروس باور و بـاز سـازی سـایت پاالیشـگاه
نفت مسجد سـلیمان و نخسـتین چـاه نفـت
معروف بـه دارسـی را در کارنامـه درخشـان
خود دارد او همچنین در پروژه هـای بزرگـی
همچون سازمان مسکن و شهرسازی اسـتان
هرمزگان و سازمان اوقات فراغـت خـرم آبـاد
همکاری داشته است از پروژه های معروف او
در ایتالیا می توان طراحی و اجرای پارک در
سیه نا و ویال سازی اشاره کرد.

معماری بیونیک امروز
پیشنهاد برای مطالعه دانشگاهی
در زمینه ی معماری بیونیـک
امروز
 19مرداد 90
فرخ باور
بادگیر وارونه شد دودکش شد؛
کـاریز در شـهر بـزر فاضـالب
شد ،در روستا خشک شد؛
یخچال بزر نفتـی شـد برقـی
شد؛
حب و حبانه فراموش شد؛
پنجره با خارشتر و پنبه ال جـی
شد؛
بازار بزر پاساژ شد مـلل شـد،
به مر تدریجی دچار شد ،انبار
دار و محافظه کار شد؛
کشاورزی پایمال شـد ،رودخانـه
از روستا جدا شد؛ میوه وارد شد،
شربت و خاکشیر کوال شد؛
بقراط مثل سینا پولدار شد
بر همـین منـوال ،تـا بـه امـروز
داستان آشکار شد.
زمانی که انسـان اجبـار داشـت
اندیشــه و نــوآوری هــایش در
معمــاری بیولوژیــک بــود ،بــا
طبیعت تعادل و تعامل داشت؛
هنگامی که صنعت به او اختیـار
داد ،از بیولوژی جـدا شـد ،آزاد
شــد ،وارونــه شــد ،از طبیعــت
طلبکار شد.
پیشنهاداتی بـه انجمـن مفـاخر
معماران ایران – بـرای برگـزاری
مطالعات و پژوهش های نظـری
و آزمایشگاهی در دانشکده های
معمـــاری ،فنـــی ،کشـــاورزی و
محــیط زیســت ،فقــط در مــورد
مسکن! که در میان تمام تولید
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کشور در زمینه های راهبـردی،
نظــامی و غیــر نظــامی ،ســهم
زیادی دارد.
همین االن ،همـین امـروز اگـر
تمام صنایع دنیا ناگهـان از کـار
بیفتند ،با وجود این که از شتاب
گرم شدن کره ی زمـین کاسـته
می شود اما برای ده سال ،زمین
بــه گــرم شــدن ،یخچــال هــای
طبیعــی بــه آب شــدن ،ســطح
دریاهــا بــه بــاال آمــدن و مــر
مرجــان هــا و مــر تــدیریجی
محیط زیست دریاها ،ادامه مـی
یابـد .البتــه بنــا بـر نظــر مــارک
لینــاس ،نوبــل  2007محــیط
زیســت .یــا بــه نظــر پژوهشــگر
آمریکایی جرمی ریفکین که می
نویسد برای مصرف روزانه ی هر
نفر از ساکنان زمین معـادل 20
برده مشغول کارند .اما بـه نظـر
من باید سرمان به کار خودمـان
گرم باشد تـا صـنایع و رانـدمان
کـــار و تولیـــد ناخـــالص ملـــی
کشــورهای جهــان در رقــابتی
نفس گیر به توسـعه و گسـترش
ادامه دهند و سرنوشت زمـین و
زمان و از جمله محیط زیسـت و
انســان را تعیــین تکلیــف کنــد.
جنگ که به جای خود .اگر

بخواهیم به جنگ هـم فکـر کنـیم
کــه بایــد بــه دنبــال معمــاری
کاتاکومـــب و مغـــاک و دخمـــه و
مورچه خورت باشیم ،با فیلترهـای
اکولوژیک و بیونیک.
نه به برج و بلند مرتبه سازی!
نه به آپارتمان سازی !
نه به سازه! نه بتن مسلح نه آهنی!
نه به قفس های آهنـی! چـه میـل
گردی چه تیـر آهنـی ،جوشـی یـا
پیچ مهره ای!
نه به افزایش تولید سـیمان ،نـه در
آبیک و نـه در بـی بـی شـهربانوی
دیگری!
نه به افزایش تولید فوالدی!
نه بـه آوردن آب رودخانـه هـا بـه
شهرهایی!
نــه بــه ســاخت ســدهای بــزر و
بزرگتری!
نه به شهرهای بزر و پهناوری !
نــه بــه فــروش آب بــه کوویــت و
فراموش کردن کشاورزی!
نه به توسـعه ی زمـین هـای زیـر
کشــت بــرای افــزایش صــادرات
محصــوالت کشــاورزی و خشــک
کردن رود و دریاچه ای!
نــه بــه شــکار پرنــدگان مهــاجر و
وحشی ،نه به تولید صنعتی گوشت
و نه به اینهمه گوشت خواری!

معماری بیونیک امروز
همیشه تمام مسائل و مشـکالت
و مهــاجرت هــا و جنــگ هــا و
ویرانی هـا برسـر انـرژی ،منـابع
انــرژی و اســتفاده از آن بــوده
است .انرژی نیز  4گانـه نیسـت،
 4+1است.
انرژی آب؛
انرژی باد؛
انرژی خاک؛
انرژی خورشید.
و انرژی فضا -کهکشان.
استفاده از همـین انـرژی باعـ
مـــی شـــود در جهـــت مـــدار
مغناطیســی زمــین بخــوابیم ،در
تماس با زمـین باشـیم و انـرژی
کهکشـــانی را بـــه درون خانـــه
بیاوریم.
تمام این موارد دانسـته اسـت و
در معماری سنتی سرزمین ایران
به کـار گرفتـه شـده و از تکـرار
مکررات پرهیـز مـی کـنم و بـه
پیشــنهاداتی مــی پــردازم کــه
انجمن مفاخر معماری ایران می
تواند برای ارائه یه دانشگاه هـا و
نظام آموزش کشور تنظیم کند.
خانه های دو یـا سـه طبقـه بـا
یک طبقه زیر زمـین در منـاطق
خشک.
دو پوسته .با فضـاهای بینـابینی
نیمه باز نیمه بسته ،بدون سـازه.
با دیوار باربرو کالف بندی افقـی
غیر آهنـی .اسـتفاده از میلگـرد
فقــط در شــالوده و پالتفــرم تــا
هنگامی که آلترنـاتیفی در برابـر
آن پیدا نشود.
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مــا محــیط طبیعــی و معمــاری
بیولوژیک را تـرک کـردیم و بـه
درون قفس هـای آهنـی قطعـه
قطعه شده به نام التین آپارتادو،
آپارتمــان ،ماننــد آپارتایــد ،وارد
شدیم .با این کار ،انرژی فضـایی
و کهکشـــــکان را بیـــــرون از
ساختمان بیرون از قفس آهنـی
جا گذاشتیم.
برای ساختمان هـای مسـکونی
اول اسکلت آهنی یا بتن مسـلح
می سازیم اما بعد الی اسکلت را
پر مـی کیـنم و دوبـاره سـوراخ
هایی به نام پنجره در آن باز می
کنیم.
بخاطر زلزلـه و صـرفه جـویی از
سبک سازی به نازک سازی می
رویم ،اسمش را می گذاریم

کنند تـری – دی بـزنیم! چفـت و
بست ها و درز بندی و اتصاالت بـا
ســازه هــم یــک طــوری بــه موقــع
خودش رفع و رجوع می شود.
سقف ها نیز نازکند و بـدون عـایق
صوتی و حرارتـی ،و بـدتر از همـه
بام هم نازک و بدون عایق حرارتی
است.
پیشنهادها :
به روز شدن دیوار کـاه گلـی ،امـا
چگونه؟ می تـوان چینـه هـا را بـا
تشعشع خورشید پخت؟
ساخت آجرهای مجوف بزر  ،سـه
برابر آجرهای کنونی مانند پوروتون
ایتالیایی ،و کالیبره بـا خصوصـیات
الزم اما بدون کوره ی آجرپزی با
سوخت فسیلی ،اما چگونه؟
جایگزینی میلگرد آهنی با عناصر

پانــــل تیــــری-دی! مثــــل
فوندالســیون .کســانی کــه نمــی
داننــد تــری -دی ههمــان پانــل
های چنـد الیـه یـا سـاندویچی
است ،از شرمندگی نمی پرسـند
تری دی یعنـی چـه ،آن را مـی
پذیرند و برای دیگران تکرار می

ترکیبــی و الیــاف هــای طبیعــی
بــدون صــنایع پتروشــیمی ،امــا
چگونه؟
ســاخت کــالف هــای افقــی بــدون
استفاده از آهن .کالف های افقی
نه تنها در سطح کف و سـقف ،بـل
در هر  80یا  90سانتیمتر ارتفاع

معماری بیونیک امروز

در دیوار ها؛
کالف هایی مانند سبد؛
مطالعه ی بدنه های دو پوسته و
پوشش هـای مناسـب درونـی و
بیرونی؛ هنگام گذار از گنبدهای
یک پوسـته بـه دو پوسـته چـه
اتفاقی افتاد؟
مطالعه ی بـدن و عملکـرد الک
پشــت در برابــر گرمــا و ســرما و
رطوبت و تعریق؛
شباهت بادام درختی بـا کـره ی
زمین :جداره ی بیرونـی و رگـه
ها ،فضای خالی،مـانتوی سـخت
میانی با داالنهـا ،فضـای خـالی،
هسته ی مرموز.
فرورفتگی های دیـوار و شـکاف
های معماری آفتابی.
لوله های بلنـد کمـی مخروطـی
شــکل و چنــد الیــه ،بــا جــداره
بیرونی پر از سوراخ های بزرگتـر
و جداره ی داخلی بدون سوراخ،
با رنگ کدر و جاذب آفتـاب ،در
دو گوشه ی جنـوبی سـاختمان
برای تولید برق و آب گرم.
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ســرمایش از گرمــایش و تبخیــر
آزاد.
شــهرها و روســتاهای مشــابه دو
طبقه با تعامل هرکدام نسبت بـه
محیط طبیعی خود.
استفاده از قاطر و اال بجای وانت
بار برای حمل مصالح سـاختمانی
محدود و ممکن؛

نه بـه بـرو و بلنـد مرتبـه
سازی!
نه به آپارتمان سازی !
نه به سازه! نه بتن مسلح نه
آهنی!
نه به قفس های آهنی! چـه
میل گردی چه تیـر آهنـی،
جوشی یا پیچ مهره ای!
نه به افزایش تولید سیمان،
نه در آبیک و نه در بـی بـی
شهربانوی دیگری!
نه به افزایش تولید فوالدی!
نه به آوردن آب رودخانه ها
به شهرهایی!
نه به ساخت سدهای بزرگ
و بزرگتری!
نه بـه شـهرهای بـزرگ و
پهناوری !
نه به فروش آب به کوویـت
و فراموش کردن کشاورزی!
نه به توسعه ی زمین هـای
زیــر کشــت بــرای افــزایش
صــــادرات محصــــوالت
کشاورزی و خشـک کـردن
رود و دریاچه ای!
نه به شکار پرندگان مهاجر
و وحشی ،نه به تولید صنعتی
گوشت و نه به اینهمه گوشت
خواری!

نقد و بررسی اخبار معماری
مسابقه ساختمان شماره  425خیابان پارک
منهتن – نیویورک
ماراتنی با حضور چهار معمار پریتزکری!

شرکت هولدینگ  L&Lبعد از دعوت از
چهار معمار برتر دنیا که به دریافت جایزه
پریتزکر یا نوبل دنیای معماری نایل
آمده اند سر انجام چندی پیش بعد
از رو نمایی از طرح ها نتیجه داوری
را به نفع سر نرمن فاستر انگلیسی
اعالم داشت.
در این دعوت اسامی سه شرکت دیگر به
شرح زیر بود:
 -1شرکت روجر استریک و هاربر و شرکا
(ریچارد راجرز)
 -2شرکت ( OMAرم کولهاس)
 -3زاها حدید
 -4نورمن فاستر و شرکاء
هدف طراحی یک برج اداری بلند مرتبه
 60هزار متر مربعی و با باالترین
استاندارد پایدار یعنی  LEEDاست.
انتظار می رود پروسه اخذ مجوز های
ساخت و نقشه های اجرایی و
مقدمات دیگر تا دو سال آینده
شروع ساخت و ساز در سال
2015انجام پذیرد.و تا پایان سال
 2017به اتمام رسد.
در ادامه سعی شده است طرح های این
چهار معمار بررسی گردد .
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منهتن – نیویورک

شرکت ( OMAرم کولهاس)

ایده این برج که توسط شرکت رم کولهاس
طراحی شده است در واقع ایجاد یک فرم
متناسب با قرار گیری ساختمان های مهم این
محله مهم یعنی منهتن است طوری که این برج
با  25درصد مهمترین ساختمانها مثل
 Seagram,lever،At&Tو ...
در هارمونی هستند.
میزان تغییر درجه در سطح باالیی  45درجه در
نظر گرفته شده که باع دید مناسب خواهد بود.
انعکاس آسمان و خورشید در طرح پوسته نمایی
جدید به خیابان پارک خواهد داد.
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شرکت روجر استریک و هاربر و شرکا ( ریچارد راجرز)
US

لرد ریچارد راجرز که به عنوان مشهور ترین
معمار اکوتک شناخته می شود ،در طراحی این
برج شمه هایی از طراحی با تکنولوژی باال در
کنار اکوتک دیده می شود.
توجه گروه طراح به فضای سبز به عنوان با
آسمان در سطوح طبقاتی که از نکات قوی طرح
به شمار می رفت طرح را نسبت به سایرین
متمایز می کرد.
نمایان بودن آسانسور و نبود مرزی بین خارج و
داخل ساختمان برجی انعطاف پذیر را تداعی می
کند.
به گفته لرد ریچارد راجرز” این برج خط آسمانه
و خط لبه خیابان را با ریتمی واحد هماهنگ
ساخته است“ .
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طرح زاها حدید نیز یک برج منحنی
وار است که یادآور یک گل سفید
غول پیکر است و در چهار گوشه آن
فضایی رو به آسمان گشوده شده
است.
به گفته شرکت طراح چالش اصلی
این طرح ایجاد یک ساختار ( سازه)
با ظرافت باال و با هویت قوی بود که
بتواند نشان دهنده قدمت و اصالت
خیابان  425باشد.
چهار نکته مهم در طراحی این برج :
عملکرد
طراحی
فرهنگ
ارزش مداری
که سعی شده از این چهار پارامتر
برای یک طرح یونیک مورد استفاده
قرار بگیرد.

نمای براق آن ،در حالی که منحنی های
مالیم آن موجب پویایی در فرم است که
هر دو مجزا و معاصر و نا محدود است.
این هماهنگی است
به همان اندازه در باز بودن ساختمان،
طراحی انعطاف پذیر و بهره وری فن
آوری منعکس شده است ،فراهم کردن
زمینه معماری سازگار است که اجازه می
دهد آن را به جای الزامات متوجه
خواسته مستاجران خود شود
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خود زاها حدید در مورد طراحی این
برج اظهار دارد:
"با شادی خود را نمایان ساخته و پایین
خیابان پارک را با مناظر مرکزی خود ،
جان داده و جلوه می کند”.
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این طرح به عنوان طرح اجرایی توسط
کارفرما یعنی آقای لوینسون انتخاب
شد.
تاکید لوینسون در طراحی  ،بر عملکرد
مرتبط با مفهوم ،و همچنین فرمی که با
بافت اطراف سازگار بوده و بر آن
تاثیرگذار باشد،بوده است  ..فاستر در
این خصوص پیشنهاد سه برج معلق را
داد ،به قول آقای لوینسون  ،سه برج
جدا از هم که با یک ستون فقرات
مرکزی به هم متصل هستند ،که بخش
های بلند تر  ،با خرپل های قوی نگه
داشته می شوند .بین بلوک های اداری
فضاهای وسیع سر بازی هستند که
برای عموم مردم قابل استفاده می
باشند

آقای لوینسون مکانی به عنوان یک
فضای عمومی میخواست که مردم به
آن دسترسی پیدا کنند و با ساختمان
مطابقت داشته باشد .و این مسئله در
تمام طرح ها لحاظ شده بود  ،اما راه
رسیدن به این مهم در طرح هریک
متفاوت بود .که طرح فاستر توانسته بود
آن را برآورده کند.
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شرکت بین المللی  Snohettaاخیرا
برنده مسابقه خانه اپرای بوسان در کره
جنوبی شده است .این پروژه از
تیپولوژی یک طبقه ،به عنوان موثرترین
وسیله اتصال ساختمان ها به سایت و
بهیـــــــنه سازی سیرکالسیون
حرکتی یاد می کند .فرم کلی آن ،ریشه
در فلسفه ای متعلق به کشور کره با
عنوان "برخورد آسمان به زمین و آب"
دارد که شامل دو منحنی است که
یکی از آنها آسمان را در بر می گیرد و
دیگری در نزدیکی دریا سازه را به طور
محکم در زمین نگه میدارد .همچنین
منحنی های ظریف در نظر گرفته شده
در داخل سازه  ،زمانی که المان ها در
لحظه ی خاصی به یک دیگرمتصل می
شونـــــد ،از نظر ادراکی ایده طرح را
تقویت می کنند .
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تاالر خانه اپرا در قلب بنا قرار
گرفته است و ایده جان بخشیدن
به ابزار آالت موسیقی با پیچیده
شدن در پانل های آلبالویی رنگ
یکپارچه  ،برای ایجاد تمایز در
عملکرد آن از فضاهای عمومی
اطراف صورت گرفته است .مقاطع
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چوبی در طول دیوار ها جهت
تعدیل و یا بهبود کیفیت صوت
برای هر یک از اتفاقات منحصربه
فرد می توانند زاویه دار نیز
گردند .پوسته خارجی سازه که
هســــــته را در بر می گیرد از
یک سیستم کابلی هایپر ساخته

Busan opera house
شده است که مقاطع شیشه ای و
مرمری دارند ،و فضای درونی پر
از نور ،و فضای خارجی شفافی را
مانند یک فضای عمومی بزر
با بستر داخلی منحصر به فرد به
وجود آورده است.
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مسابقه مرکز اپرای بوسان کره ی جنوبی

تاالر خانه اپرا در قلب بنا قرار گرفته
است و ایده جان بخشیدن به ابزار
آالت موسیقی با پیچیده شدن در پانل
 برای، های آلبالویی رنگ یکپارچه
ایجاد تمایز در عملکرد آن از فضاهای
.عمومی اطراف صورت گرفته است
مقاطع چوبی در طول دیوار ها جهت
تعدیل و یا بهبود کیفیت صوت برای
هر یک از اتفاقات منحصربه فرد می
.توانند زاویه دار نیز گردند

International firm snohetta has
recently won the competition
for the busan opera house in
south korea. the project
maintains the firm's
preferred one-floor typology as
the most efficient means of
connecting the building to the
site and optimizing the flow of
circulation.
the general form is rooted in the
korean philosophy of kun
(heaven) meeting kon (earth)
meeting kam (water), comprised
of two
contrasting curves; one
embraces the sky while the

other sets the construct firmly
into the earth, next to the sea.
the subtle curves in
the structure conceptually
strengthen the ideology, as each
separate element reaches to
meet each other in specific
moments.
the heart of the opera house
holds the auditorium,
considered to embody the spirit
of a musical instrument in itself,
wrapped in solid
cherry panels to differentiate its
function from the public zones
surrounding it, with special

attention to perfect the
resonance of each
performance. the wood sections
along the walls can be angled to
modify and enhance the
acoustics for each individual
event.
an exterior skin wraps the core,
made up of a two-way system of
cables that hold glass and
marble sections creating a lightfilled interior
and transparency to the exterior,
as a largely public space and
also integrates it into it's unique
context.
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زاها حدید مسئول توسعه ی برنامه ها
برای فرودگاه جدید لندن
به دلیل ماه ها فشار برای حل بحران و انگلستان ضروری است و لندن را
هوانوردی انگلستان ،شهردار لندن گروه برای حفظ موقعیت خود به عنوان یکی
معماری زاها حدید را درکنار یک تیم از مهم ترین مراکز تجاری و اقتصادی و
از کارشناسان حمل و نقل هوایی در فرهنگی جهان حمایت می کند.
سطح جهانی به منظور توسعه برنامه ها بوریس جانسون شهردار لندن می
برای یک فرودگاه جدید در جنوب گوید :این الزامی است که کار پیشرفت
فرودگاه مرگزی در جنوب شرقی در
شرقی انگلستان انتصاب کرد.
انتظار می رود این تیم به منظور حل و اسرع وقت به اتمام رسد! دولت یک
فصل بح موجود در مورد چگونگی و جدول زمانی تعیین کرده است که در
جایی که فرودگاه چند بانده ی پایتخت آن باید به سرعت تمامی زمان های
باید در آن ساخته شود تصمیمی بیهوده در طول روز از بین رود و به
بگیرند که نقش مهمی را در آینده ی همین دلیل من یه تیم قدرتمند از
کارشناسان را گرد هم آوردم تا با واقع
اقتصاد انگلیس ایفا میکند!
زاها حدید می گوید :این کار برای ارائه بینانه ترین راه حل بحران حمل و نقل
راه حلی جامع برای حمل و نقل لندن هوایی ما را در کوتاه ترین زمان برطرف
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سازند و مشتاقانه منتظر آن هستم که
این برنامه را با دولت به اشتراک بگذارم
همچنین شهردار لندن تاکید کرده
است که سازمان های زیر همگی نامزد
ارائه کمک برای این پروژه به دولت
شده اند:
Atkins , Zaha Hadid
& Architects , Pascall
Watson architects, Ramboll
, Oxford, Economics, York
Aviation, Professor Peter
& Tyler, Ernst and Young
Ashurst
.

نقد و بررسی اخبار معماری
ترمینال های فرودگاه بین المللی لندن
گروه معماری زاها حدید
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طراحی موزه جدید شهر دالیان چین
با  10طرح آغازی و مدرن انجام شد،
که طبقه ی اولیه آن برای ادارات و
نمایشگاه ها می باشد و در قلب
منطقه دولتی قرار گرفته است و
حامی تعامل فرهنگی در داخل شهر
است.
این موزه یکی از هفت پروژه ی عمران
شهری است که به عنوان پشتوانه
کشوری محسوب می شود و بخش
های مختلفی نظیر کتابخانه ،نمایشگاه
برنامه ریزی شهری  ،مرکز علمی ،موزه
و مرکز فعالیت نوجوانان در آن طراحی
شده است .ظاهر مجسمه ای ماندد
ساختمان در جهت ترویج معماری،
نقطه ی عطفی در شهر دالیان است .
عمارت مذکور یک معبد صنعتی برای
نمایش نوآوری و مفاهیم ترقی
خواهانه ی پایدار است و بر گرفته از
شکل زیر دریایی ها می باشد.این
ساختمان به عنوان یکی از نخستین
پروژه های سبز آینده و طراحی های
پایدار در این ناحیه به شمار می رود.
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در این ساختمان از پوسته ای از
جنس نانو تیتانیوم دی اکسید و
صفحاتی از جنس روی برای از
بین بردن آلودگی ها و کثیفی ها
استفاده می شود .همچنین
نورهای UVغنی شده توسط
سلول های فتوولتاییک عمل
واکنش تنظیف را در شب انجام
می دهند  .و در واقع این ترکیب
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مهیج از رنگ های ساده در
روکـــــــش نانویی نازک رخ
می دهد.
الیه ای از پوشش پلیمرهای
آلومنیوم ،عایق حرارتی دیواره
های داخلی را تا  20درصد
افزایش می دهد.همچنین برای
اجتناب از قرار گرفتن در معرض
پرتوهای مضر خورشیدی،

نورگیری جبهه های شرقی و
غربی به حداقل رسیده اند و از
طراحی ورودی ها در جبهه
شمالی سایت که در جهت باد
غالب زمستانی می باشد پرهیز
شده است.

نقد و بررسی اخبار معماری
موزه جدید شهر اردوس ساخته
شده توسط گروه معماران :MAD

فضای موزه در سایتی به مساحت
 42000مترمربع در مرکز جدید
شهر اردوس ( مغولستان) توسط
معماران MADطراحی شده
است .به دلیل اقتصاد پر رونق
این منطقه دولت شهر اردوس
تصمیم به ساخت شهر تجاری
جدیدی به دور از شهر قبلی در
محل صحرای گوبی گرفته است.
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صلبیت و هندسه محافظه کارانه
پالن سازه از نگاهی سمبلیک به
" طلوع خورشید در چمن زار "
الهام گرفته شده است و
ساختمان جدید موزه به شدت
تعدیل شبکه نامرغوب
باع
شهری می گردد .اگرچه ممکن
است اینگونه به نظر برسد که
طرح در بستر تاریخی درگیر

نیست ،اما در حقیقت آینده ی
فرهنگ بومی را مورد بررسی قرار
می دهد و ساختمان تپه مانند
صلب ،با ارتفاعی حدود  40متر
بر روی زمین قرار گرفته است که
یاد آور خاطرات بیابان سابق می
باشد.

نقد و بررسی اخبار معماری
موزه جدید شهر اردوس ساخته
شده توسط گروه معماران :MAD

به دلیل وجود ناهماهنگی های
داخلی ارتفاع ها ،سطوح موج
دار و حفره هایی که به سمت
باال شکم پیدا کرده اند و هر
کدام برای خود طرحی
هنرمندانه هستند موزه به طور
غیر قابل انتظاری روشن و
سرزنده است و نور طبیعی
از طریق نورگیرهای سقفی ،
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که یکسان کننده ی مرزهای
فضای داخلی هستند فراهم می
گردد .همچنین لوله های فلزی
جال داده شده ای سازه را دربر
می گیرند و با تهویه طبیعی در
داخل  ،به فضای عمومی
شکلی جدید می بخشند .
فضای داخلی موزه به چندین
اتاق نمایشگاهی که همگی به

سالن اصلی باز می شوند،
تقسیم شده ،همچنین البی بی
نظیر آن دعوت کننده ی افراد
است و این انتخاب را به آن
ها می دهد که از نمایشگاه
بازدید کنند یا در طول سالن
دره مانند قدم بزنند و از سمت
دیگر آن خارج شوند.

نقد و بررسی اخبار معماری
موزه ملی هنرهای چین
طرح گروه معماران :MAD

این ساختمان توسط گروه
 MADبرای
معماران
مسابقه بین المللی “موزه ملی
هنرهای معاصر چین” در
پکن طراحی شده است .
کانسپت طرح مبنی بر یک
مربع مرتفع است که توسط
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یک حجم شناور در باال
نگهداری می شود .اصل
بنای این موزه در سال
 1962ساخته شد و سرای
یکی از بزرگترین مجموعه
های هنری شهر و میزبان
تعدادی از نمایشگاه های

دارای نفوذ در تاریخ معاصر
است.
بوده
چین
طراحی سازمان بندی شده
 MADشامل سه الیه بوده که
برنامه ها در هر الیه تقسیم
شده اند.

نقد و بررسی اخبار معماری
موزه جدید شهر اردوس ساخته
MAD:شده توسط گروه معماران
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طبقه همکف به کلیه فعالیت های
فرعی میپردازد که در مسیری
مستقل از موزه اداره می شوند.
ساعات تعطیلی نیز پاسخگوی
بازدید کنندگان می باشد .عالوه بر
این ،یک میدان عمومی به
مساحت  20000متر مربع به
عنوان گالری اصلی برای هنر
پایدار مجموعه و نمایشگاه در
نظر گرفته شده است .ترتیب و
نظم این سالن به بیننده این شانس
را می دهد که درگیر فعالیت ها
در برنامه ها و اجرا ها بشود.
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نمایشگاه جهانی اکسپوی جواهرات در
پکن  ،طرح شرکت BRDS

طراحی این نمایشگاه مبتنی بر
توافق انحصاری دولت چین و
جامعه ملی زمین شناسی این
کشور برای یک نمایشگاه بین
المللی طال و مرکز فرهنگی در
کنار فرودگاه پکن می باشد که
برای مسافران داخلی و
خارجی ،فضایی رویایی رقم
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Beijing World Jewelry EXPO DRDS

میزند .شیوه به کار بردن نیرو
در صنعت طالی چین به
صورت جزئی و فراگیر ،برای
ایجاد یک مرکز فرهنگی شامل
بازار عمده فروشی و خرده
فروشی طال ،پروسه ساخت و
تحویل آسان  ،نمایشگاه،
تبلیغات و  ...است .این پروژه

در اطراف دو محوطه که نور
روز را برای بینندگان فراهم
می کند گردآوری شده که در
طراحی نما از روش های موثر
و انعطاف پذیر برای واکنش به
وضعیت بازار استفاده میشود.

نقد و بررسی اخبار معماری
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نمایشگاه جهانی اکسپوی جواهرات در
پکن  ،طرح شرکت BRDS

هدف پروژه ایجاد یـک نمایشـگاه
بین المللی جدید و مرکز فرهنگی
خـــرده فروشـــی در ســـایت بـــه
مساحت  350000متـر مربـع بـه
عالوه  50000متر مربع پارکینگ
می باشد .کـه کـاری متـداول بـا
جامعــــــه ملــــــی زمــــــین
شناسی چین ،برای توسـعه دادن
پارک و نمایشگاه مرکزی طال در

Beijing World Jewelry EXPO DRDS

راستای ارتقاء صنعت چین و بـین
الملل اسـت .عـالوه بـر نمایشـگاه
جواهرات و خرده فروشـی ،هـدف
پروژه بـه یکـی کـردن و بـه هـم
پیوستن فرهنـگ و اجـزای خـرد
برای حمایت از مسافران داخلی و
خارجی با توجه بـه فقـدان اخیـر
فروشــــــــی
خــــــــرده
و عمده فروشی در فرودگاه بـین

المللـــــــــــی اســـــــــــت.
از اهداف مـورد نظـر در طراحـی،
فــراهم کــردن دسترســی واضــح
سواره و پیاده به جریان مسیریابی
بــا توجــه بــه مقیــاس بــزر
پیشــــنهادی پــــروژه (350000
مترمربع) از طریق مرکز فرهنگـی
مـــــــــــــی باشـــــــــــــد.
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جایزه پریتزکر  2013به ”تویو ایتو“
معمار ژاپنی رسید !
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بنیاد هایت که اعطا کننده جایزه پریتزکر یا همان اسکار معماریست بعد از بررسی مجموعه آثار  10معمار
نام آشنا باالخره نام”تویو ایتو“  71ساله ژاپنی را به عنوان برنده اعالم کرد “،ایتو“ توانست جایزه
 100000دالری پریتزکر را از آن خود کند  ،او بعد از معماران هم وطن خود ( کنزو تانگه در
،1987فوهیمیتو ماکی در  ،1993تادوئو آندو در 1995و زوج کازویو سجیما و روی نیشیزاوا) ششمین
ژاپنی باشد که این افتخار را برای خود و کشورش رقم می زند.
رئیس هیئت داوران مسابقه آقای پاالمبو در مورد ”ایتو“ گفته اند ” :در مدت  40سال فعالیت معمارانه
ایتو  ،او توانسته است نوآوری های مفهومی و برجسته ای را با توجه به استعداد  ،فرهنگ و تکنولوژی روز
رقم بزند .و این موفقیت ها در معماری کتابخانه ها ،خانه ها ،پارک ها ،تئاترها ،مغازه ها  ،ساختمان های
اداری و نمایشگاهی به عرصه ظهور گذارد .او با ذوق یگانه ی خودش توانسته در هر دوره ای فرصت هایی
را که از طریق دیدن بوجود می آیند را کشف کند و در معماری خود به نحو شایسته ای در سایت مربوطه
استفاده کند“ تعدادی از کارهای منتخب او در ادامه آمده است.

Sendai Mediatheque (2001), Sendai-shi/Japan
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نقد و بررسی اخبار معماری
“ به ”تویو ایتو2013 جایزه پریتزکر
!معمار ژاپنی رسید

Tama Art University Library (2008), Tokyo/Japan; Photo: Iwan Baan

White O (2009), in Marbella, Chile. Photo: Iwan Baan
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نقد و بررسی اخبار معماری
“ به ”تویو ایتو2013 جایزه پریتزکر
!معمار ژاپنی رسید

White U (1976), in Nakano-ku, Tokyo

Tower of Winds (1986)
Kanagawa, Japan
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نقد و بررسی اخبار معماری
“ به ”تویو ایتو2013 جایزه پریتزکر
!معمار ژاپنی رسید
Yatsushiro Municipal Museum (1991)
Kumamoto, Japan

Dome in Odate (1997)
Odate-shi, Akita, Japan
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“ به ”تویو ایتو2013 جایزه پریتزکر
!معمار ژاپنی رسید

Serpentine Pavilion (2002)
London, England (temporary)

Toyo Ito Pavilion (2002)
Bruges, Belgium
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نقد و بررسی اخبار معماری
“ به ”تویو ایتو2013 جایزه پریتزکر
!معمار ژاپنی رسید
TOD’S Omotesando Building (2004)
Shibuya-ku, Tokyo, Japan

Porta Fira Towers (2009)
Barcelona, Spain
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نقد و بررسی اخبار معماری
“ به ”تویو ایتو2013 جایزه پریتزکر
!معمار ژاپنی رسید

Grin Grin Central Park (2005)
Island City, Fukuoka, Japan
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پروژه های دانشجویی
پایان نامه کارشناسی ارشد معماری
دانشگاه تهران
موضوع  :کانون آرامش
طراحی فضایی برای بهبود
پریشانیهای زندگی شهری
طراح :خانم سارا کسایی
استاد راهنما  :دکتر غالمرضا اکرمی

چکیده
این پایاننامه در تالش برای
طراحی فضایی است که انسان
مشوش و پریشان امروزی را
که در کالنشهرها با مشکالت
حاصل از زندگی روزمرۀ
شهری مواجه است ،زمانی
هرچند کوتاه ،در پناه امن و
آسایش خود بگیرد .این فضا
مجالی است برای احیای
روابط از دست رفته یا
نامناسب شهروند امروزی با
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طبیعت ،اجتماع ،خود و دیگر
شئونی که در کیفیت زندگی او
و مسیرش در کمال و سعادت
مؤثر و مهم است .برای
رسیدن به کیفیات و
ویژگیهای مناسب چنین
فضایی ابتدا برخی دیدگاههای
روانشناسی و جامعهشناسی
در بررسی مشکالت انسان در
دنیای امروز و پاسخهای داده
شده به آنها مورد بررسی قرار
گرفته است .سپس چگونگی

این مسائل از منظر حکمت
اسالمی و نگاه فرهنگ ایرانی
آمده و پس از آن به بروز و
ظهور این اندیشهها در
فضاهای شهر و معماری و
برخی نمونههای آن پرداخته
شده است.

پروژه های دانشجویی
پایان نامه کارشناسی ارشد معماری
دانشگاه تهران
موضوع  :کانون آرامش
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طراحی فضایی برای بهبود پریشانیهای
زندگی شهری
طراح :خانم سارا کسایی
استاد راهنما  :دکتر غالمرضا اکرمی

در نهایت سعی شده با توجه به
ویژگیهای فرهنگی او و تاریخ
و گذشتهاش پاسخی درخور نیاز
انسان امروز یافت شود و
مجموعۀ طراحی شده به عنوان
یکی از سلسه پاسخها در
کالنشهری مانند تهران معرفی
گردد.
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کلید واژهها:
بحرانهای انسان امروز،
روانشناسی انسانگرا ،انسان
کامل ،سعادت

پروژه های دانشجویی
طرح معماری 1
دانشگاه پیام نور تهران
موضوع  :ویالی مسکونی برای  2خانوار
طراح :امیر سامان دلروز

این ویال به مساحت حدود 1700
متر مربع در شهر گرگان و در
سایتی واقع شده است که از
سمت شمال و جنوب به
همسایگی و شرق و غرب به
خیابان محدود می شود .سایت
دارای شیب تندی است که با در
نظر گرفتن حیاطهای وسیع و
سطوح ساختمانی با کدهای
ارتفاعی مختلف که جمعا شش
سطح طبقاتی را شامل می شود،
سعی شد با طرحی منحصر به فرد
این مسئله حل گردد.
این ویال به ضرورت موضوع طرح
در برنامه ریزی آموزشی وزارت
علوم ،برای طرح معماری  1برای
خانواده ای طراحی می شود که
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با پدر بزر و مادر بزر زندگی بزر برای جمع شدن اعضای
می کنند .از فضاهای این طرح فامیل است ،فضای مخصوص دو
خانواده برای شب نشینی های
میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
خانه برای خانواده ی اول که خودمانی و عالوه بر این ها برای
شامل :سالن پذیرایی،طبقه ی جلوگیری از تردد بی جا در شهر
اتاق های خواب و کار،سرویس ها و عاملیت ترافیک برای فضاهای
و آشپزخانه خانه برای خانواده ی کار مرد های دو خانواده نیز
دوم که شامل :سالن پذیرایی از فضاهایی در نظر گرفته شده که
کودک
مهمانها،اتاق
(برای در ادامه خواهد آمد:
نگهداری نوه)،اتاق خوابها و
سرویس و آشپزخانه
فضاهای مشترک که با راههایی
به هم مرتبط هستند و برای
استفاده از هر دو خانواده می
باشند و راه ارتباطی این دو خانه
نیز به حساب می آیند  :اتا ق
شومینه و نوازندگی که سالنی

پروژه های دانشجویی
طرح معماری 1
دانشگاه پیام نور تهران
موضوع  :ویالی مسکونی برای  2خانوار
طراح :امیر سامان دلروز

دفتر کار معماری برای پدر
خانواده  ،کارگاه نجاری به همراه
انبار چوب برای پدر بزر که راه
ورود به این دو دفتر کار و کارگاه
برای مراجعین به طوری طراحی
شده است که مزاحمتی در آرامش
و حفظ حریم اعضای خانه ها
نداته باشد .از ویژگی های خاص
این طرح استفاده از راهرو هایی
با جداره های شیشه ای و عرض
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های  2متری در جلوی تمامی
فضاهای هر دوخانه می باشد که
نور خورشید را از سمت جنوب
یک جا دریافت کرده و بعد از
طریق پنجره های فضاهای مورد
استفاده که از سمت دیگر در این
راهرو باز می شوند قابل کنترل
باشد .کنترل نور مزاحم با سایه
گیر های چوبی در نما به صورت
الکترونیکی طراحی شده اند.

بنابراین اعضای خانه ها در طول
روز می توانند با ورود به این
راهرو های سراسری از نور و دید
مناسب ویالی خود استفاده
کنند.که پله های نمایان در نما
برای راه یابی به طبقات درون این
راهرو ها قرار گرفته است.

پروژه های دانشجویی
طرح معماری 1
دانشگاه پیام نور تهران
موضوع  :ویالی مسکونی برای  2خانوار
طراح :امیر سامان دلروز

برای سیرکوالسیون عمودی از
یک سری راه پله ها ی متصل به
جداره ی شیشه ای ،به راهرو ها
متصل هستند و با کابل ایستا می
شوند و نیز از یک باکس پله و
قسمت غرب یعنی استخر تا به بام

52

www.Apadana-ag.com
’Architecture design ‘1
Payam Noor University –Tehran
Villa design
By : Amirsaman Delrooz
می
مرتبط
را
سازد مراجعین
ارتباط عمودی از طریق باالبر هم .3برای ورود به خانه ی دوم از
طریق پارکینگ
به صورت زیر است:
.1برای باکس پله  ،استخر و خانه ریز فضاها در پالن ها آمده است.
ی اول
.2برای ورود به فضای کار برای

.com
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