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طبیعی هایفرم از الهام با موسیقی خانه طراحی



2نیلوفربیرامی،1زادهکتایونتقی
 موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس علمی هیئت1

 کارشناسی ارشد رشته فناوری معماری بیونیک موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس2

 

 

چکیده

جان و معماری را خواهیم دید. چرا که بیندازیم، ارتباط تنگاتنگ طبیعت جاندار و بی اگر نگاهی گذرا به معماری در طول تاریخ بشر

هوای  هوای متعودد بوه گونوه    معماری با الهام از طبیعت سعی در هر چه بیشتر پایدار نمودن خود کرده و این ارتباط در طوول سوده  

ن به تقلیود فرموی موجوودات زنوده و یوا اسوتفاده از نحووه        توامتفاوتی، نمود خود را در معماری نشان داده است که از آن جمله می

همزیستی موجودات با طبیعت )اقلیم و معماری( اشاره نمود. همچنین انسان بدلیل وابسته بودن به طبیعت برای ادامه حیات خوود  

نوده و حقوایه هسوتی بدسوت     و رفع نیازهایش به ناچار باید آن را بشناسد. از طرفی با بررسی طبیعت، تصویری بهتر از گذشته و آی

های کارکردی در طبیعت از نظر زیباشناسی نیز خوشوایند و مطلوبنود. ارتبواط    های طبیعی ذاتاً کارآمدند و طرحآورد، زیرا شکلمی

 شناسانه که آسیبهای خالقانه و دارای کیفیت زیباییتواند به طراحان کمک نماید تا طرحدادن طرح به اشکال و قوانین طبیعی می

رساند ایجاد نمایند با توجه به مطالب عنوان شده لزوم شناخت مبحث بیونیوک و بکوارگیری آن در معمواری    کمتری به طبیعت می

های طبیعوی پرداختوه خواهود شود و پوآ از آن بوا       در ابتدا به بررسی نحوه و انواع بهره برداری از فرم مقالهاین  در شود.آشکار می

 مرتبط با آن در طبیعت، به طراحی خانه موسیقی در اصفهان پرداخته خواهد شد. های فرمبررسی موسیقی و جایگاه آن و 

 

 : معماری بیونیک، الهام از طبیعت، فرم طبیعی، خانه موسیقی، نیزار، خیزران.واژگانکلیدی

 

 



 فرهنگ و هنر مطالعات

 

 34 -65، صفحات 1301 بهار ،1 شماره ،7 دوره

33 

 

مقدمه

و دهانه های وسیع همانند:  الزیربنای بابا توجه به رشد جمعیت در شهرهای بزرگ و نیاز این شهر ها به فضاهای خدماتی با 

فرودگاه ها و انواع ترمینال ها و مراکز خرید و فضاهای جمعی شهری و ... ساخت و توسعه چنین بناهایی رو به افزایش است. با 

ن آن ها توجه به اصول پایداری و مباحث بسیار وسیع و عمیقی که در این حوزه در دهه های اخیر مطرح شده است در نظر گرفت

به بهینه ترین شکل  ییبرای ساخت و توسعه بناها باید مد نظر قرار گیرد. پآ از این جای کار به بعد باید به دنبال ساخت بناها

 که هم مصالح کمتری را مصرف و هم دارای سهولت ساخت و نگهداری و آلودگی و ضایعات کمتری نیز باشند. ودممکن ب

اما سطح این ؛ فرم گیاهان در معماری از زمان های گذشته مورد استفاده قرار می گرفته است الهام گیری از طبیعت و به خصوص

می شده است. مثل کارهایی که بر روی سرستون های معابد یونانی و  خالصهالهام گیری در حد کار بر روی تزئینات اجزای بناها 

های مختلف به صورت است، و یا تزئینات داخلی بناها در زمانگرفته د صورت میالهای پیش از میمصری و هندی و چینی در زمان

تر این الاب در سطوحاما ؛ بوده است ها و درآوردن اشکال بر روی سایر مصالح چه در بیرون و چه در داخل یک ساختمانگچ کاری

 (.Sassone & Rian, 2013)نوع از الهامات در زمان های متاخر در معماری برداشت شده است

بخشود.  کند و به راحتی بر ذهن و قلب مخاطب اثر موی قی هنری است که رویارویی مستقیم هنرمند و مخاطب او را فراهم میموسی

-ها و هنرمندان برای همراه کردن آحاد جامعه، جهت نیل به هدفی خاص بوده این هنر باستانی و کهن از دیرباز دست آویز حکومت

ل تاریخ در مراسمات مختلف آیینی، مذهبی و نظامی، چنان حضوور پررنگوی داشوته کوه در     گیری از هنر موسیقی در طو است. بهره

ها و یا آالت موسیقی متعلوه بوه آن    توان سنگ نبشته های انسان می ترین اقامتگاه ترین آثار باستانی کشف شده در کهن کنار قدیمی

 .(14۳3زمان را مشاهده نمود )خانی و کریمی، 

از یست محیطی ناشی ت زند به کاهش صدماامی تو، طبیعتاز گرفته م لهای اهاح معتقدند که طرن ساختمان حااطرران و معما

ی هاو روش سامانه ها د برریستی هم می گویند کاق زبیومتریک یا مهندسی خالآن ها کمک شایانی کند. بیونیک که به ن ساختما

ی هام فراز تقلید ده و ستفاای ابرن حااست. طررن امدی ها وریفناو مهندسی ی سیستم هادر طبیعت د در موجول یکاژبیولو

در طبیعی باشد که ی هام جی فررظاهر خااز فقط تقلید اح طرف ینکه هده اول اشیو ند.ده ابرر به کاه را شیون دو طبیعی تا کنو

اح از که طردوم آن  هشیو میباشند.اف طراطبیعت محیط د در موجوی یبایی ظاهراز زتابی زها فقط بان ساختمارت ین صوا

ری معمای هامفرورش پرو توسعه ای برد. میگیرم لهااجدید ی هاحخله طرای بر ،ندادادهشکل را طبیعی ی هامیندهایی که فرآفر

نتیجه  د.برر نوین به کاو بدیع ی هانغلب ساختمارا در ا هووواآنان که میتود دارد جووساسی انین اقو، طبیعت یافت میشونددر که 

)گلستانی، جواد، رضوا  نده ایبایی شناسی با یکدیگر ترکیب شددی و زعملکری هازنیازه ای، یی ساراست که کااطرحی عالی ر این کا

 .(14۳3ناصری و مسلم حامدیان، 

 هبهر ایبر نباید، نددار عمومیت طبیعت در ،عداقو ینا نچو و ستدر آن ا نیناقوو  عداقواز  دهستفاا ،طبیعتاز  یگیر ملهاا بهترین

 تر یکدنز طبیعت به ،طبیعی عداین قواز ا یگیرهبهر با ریمعما یها زهسا گرفت. ملهاا ص،خا نمونه یکاز  هااز آن  یگیر

 هوووووانآ زهسا دیجوو فلسفه ترین مهم طبیعت یها هپدیدآن در  بروارد  یهاونیرو  هاربا مقابلدر  دموجو رساختا حفظ .میشوند

ایوران سواختمانی    در .دمیشو دهسوتفا ا یدگرجی تهدرخا یهاونیر با مقابله ایبر مختلفی یهااز روش طبیعی یهازهسادر  که ستا

مناسب و طراحی شده به عنوان خانه موسیقی وجود ندارد و این مساله بسیار حائز اهمیت است که موسیقی ایرانی که اینگونه مورد 

یقی و آواز سنتی ایران است و یکوی از مقوام هوای موسویقی و یکوی از      اصفهان یکی از مهدهای موسبی مهری قرار بگیرد. از طرفی 

. این شهر زادگاه مشاهیر بزرگی در عرصه موسویقی بووده و تنهوا    آوازهای پنج گانه سنتی کشورمان به نام این شهر خوانده می شود

درخور شوان موسویقی ایون شوهر      موزه موسیقی ایران در این شهر تاسیآ شده است. از این رو مطلوب است که خانه موسیقی ای

 طراحی و ساخته شود.
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مبانینظری

طبیعت

متشکل از مجموع وسیعی از عوامل مختلف است. این عوامل به طور کل به دو دسته اصلی  ددر آن به سر می برانسان سیاره ای که 

نیز خود به دو دسته جانوران و گیاهان  . مجموعه جاندارانشودنامیده میتقسیم می شوند که آنها را جانداران و غیر جانداران 

 تقسیم می شوند. گروه غیر جانداران نیز شامل جامدات، مایعات و گازها هستند.

 1معماریزیستمبنا

ماخذی از زبان یونانی به معنای زیست و حیات اسوت   Bio تشکیل یافته است که در آن  Bio+ nic واژه بیونیک از دو لغت التین

 و Biomimicry, Biomimetics, Biognosis مثل( و )مانند(. اگرچه لغوات (پسوند شبیه ساز هستند به معنی  ic  و حروف

Biomechanic         نیز در زمینه ارتباط طبیعت با دانش بشری هستند لویکن واژه بیونیوک بیشوتر گویوای ارتبواط بوین طبیعوت و

سامانه های موجود در طبیعوت اسوت. اساسوا پیونود میوان       طراحی محصول است. بیونیک فرآیند طراحی و مهندسی نوین براساس

سیستمهای طبیعی و ساختارهای مصنوعی ساخته دست بشر به این دلیل دارای اهمیت است که پویایی موجود در طبیعوت لزوموا   

 .سامانه های آنرا به سوی بهینه سازی و اثرگذاری بیشتر پیش می برد

 
(1۸۱۱محمودینژاد،)باآنبیومیمکرایورشتههایدرگیر.1شکل

هوا  هوا براسواس فورم و جونآ بودن دلفوین      ها و کشتیاز نمونه های شناخته شده استفاده از این علم را می توان طراحی بدنه قایه

طراحی هواپیماهای مسافربری آیرودینامیک براساس ساختار بدن پرندگان را نام برد. به موازات بیونیک، بیوومیمیکآ را موی تووان    

هوای رایوج در طبیعوت در سواختارهای محصووالت      م برد که به معنای تقلید از طبیعت است و درآن بیشتر به استفاده از مکوانیزم نا

در حوین فعالیوت    اتوشمیت و جک اسوتیل  توسط 1۳50تاکید شده است. واژه بیومیمیکرای )یا بیومیمیکآ( نخستین بار در سال 

 .پترسون در ایاالت متحده امریکا ابداع و مورد استفاده قرار گرفت-ی رایتبروی یک پروژه هوانوردی در پایگاه هوای





                                                 
1 Bionic Design 
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عماریممهندسیبهشناختیزیسترویکرد

تنها واقعیّت مهم زیست شناسانه ای که در ارتباط با معماری مدرن قابل قیاس می نماید، مقوله ارتباط فرم و عملکرد است. در واقع 

 و شود می تلقی بودن زیبا  لحاظ قیاسهای عملکردی، رابطه فرم و عملکرد به مثابه ضرورتی برایمی توان اینطور بیان نمود که به 

فرم تابع  این که(. 1475 کالینز،. )است حیات داشتن معنی عملکردبه و فرم بین رابطه شناسانه، زیست قیاسهای لحاظ به

در زیست شناسی مطرح شده و مدت نیم قرن بحث و جدالی  عملکرد تابع فرم، مسئله ای است که برای اولین بار است یا عملکرد

یعنی آنچه با کمی تأخیر در معماری زمان خود مطرح ؛ بیشتر مربوط به نحوه رشد فرم ها بود تا نحوه کارکرد البتّه که را باعث شد 

د به ارتباط بین فرم و عملکرد بود، شد. با این حال این موضوع، زمینه رواج قیاس های زیست شناسانه را تسهیل کرد، زیرا با استنا

که از نظر کالبد، شهر و معماری امکان داشت، تا با موجودی زنده قیاس شود. واژه دیگری که در معماری، از زیست شناسی به 

حتی عاریت گرفته شده و سبب شده تا مباحث مربوط به فرم، شکل و ارتباط؛ مطالعه و حتی مقایسه آن ها با موجودات زنده به را

 است. "ارگانیک" صورت پذیرد، واژه

معماری در طبیعت با قیاس هایروش انواع بندیدسته

 های مختلف قیاس با طبیعوت توسوط  (. روش14۳4استفاده از طبیعت به عنوان مرجع قیاس در معماری بسیار رواج دارد )رضایی، 

توان در سه دسوته  گیری از طبیعت در طراحی را میبهرههای است. همه روش شده بندیدسته متفاوت هایصورتبه محققان سایر

 خالصه کرد:

 های طبیعیهای ظاهری و فرمی موجود در پدیدهگیری از ویژگیقیاس سطحی: بهره

 های طبیعیهای ساختاری و کارکردی موجود در پدیدهگیری از ویژگیقیاس ساختاری: بهره

 های طبیعیاهیم موجود در پدیدهقیاس مفهومی)استعاره(: اشاره غیرمستقیم به مف

 پدیده شباهت بین نوع شناسایی با را طبیعت با برخورد رویکرد توانمی )مفهومی و ساختاری سطحی،(بندی دسته این براساس

 .کرد ارزیابی

موسیقی

ی و ملوود ( وزنریوتم )  شوامل  آن ی دهنوده  تشوکیل  عوامول . اسوت   وسیقی هنری ترکیب یافته از صداها با کشش های متفواوت م

 یست یونانی برگرفته ازاشود، در اصل واژه باشد. کلمه موسیقی که امروزه به قاف مکسور و یالی ساکن در آخر تلفظ میمی( آهنگ)

(Mousika) و مشته از کلمه (Muse) بوود   یکس نینخست شوپنهاور .نام یکی از نه اله حافظ شعر و هنرهای یونان باستان است

 یانتزاع تیفیبه ک قتیحق نیکند. ایم انیرا ب یمهم قتیگفته حق نیبرسند. ا یقیخواهند به مرحله موس یکه گفت همه هنرها م

وسواطت   یبا مخاطبان خوود طورف شوود، بو     ماًیتواند مستق یهنرمند م یقیفقط در موس باًیو تقر یقی. در موسرداشاره دا یقیموس

فوائود   یکند، که بعضو  انیغرض خود را به زبان عمارت ب دیشود. معمار با یهم به کار برده م گریمقاصد د یکه عموماً برا یا لهیوس

جهوان قابول    ریروند. نقاش معموالً به زبان تصواو  یبکار م زیبرد که در محاورت روزمره ن یهم دارد. شاعر کلمات را به کار م یمصرف

جوز   یزیو آورد که هودف آن چ  دیپد یاثر شتنیخو ریتواند از ضم یکامل م یفقط آهنگساز است که به آزاد دیگو یسخن م تیرو

آن بور رفتوار    ریآن در عوالم، توأث   گواه یجا ،یقیموسو  یفلسف تیدرباره ماه یچند یها هیباستان نظر انیونان.. یستین دنیلذت بخش

 سروکار دارد. یقیموس یاخالق یمعتقد بودند که با جنبه ها یاخالق نیاز آن در جامعه داشتند. آنها به آئ حیانسان و استفاده صح
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موسیقیومعماری

و  یمعموار  یرا دارند. درمورد شباهت و تفواوت هوا   گریکدیترجمه به  تیقابل رند،یگ ینشأت م یمنشأ فطر کیاز آنجا که از  هنرها

 ینو یکنود در واقوع وجوه ع    یمو  یو معنوو  یمواد  ییفضوا  جادیکه ا ستایثابت و ا ،یاست بصر یهنر یگفت معمار توانیم یقیموس

.باشد یزمان م یکالم، معمار کیمکان و در  حجماست. کاربرد تناسبات در  یدیهندسه تجر

یقیموسویمعماردرتقارن

رونوده و   نیقبول، بصوورت پوائ    فیباال رونده، موت یمعنا که نت ها نیاست بد یقیدر موس یا نهیمشابه با تقارن آ یدر معمار تقارن

)چنود   یفوون یپول مینما در طبقات مشابهت با آرانژموان بوا تنظو    ونیکنند. کمپوزس یم لیرا تکم یقیرجوع به نت شاهد جمله موس

 .(14۳6آبادی،)امیدوار، دولتدارد یقی( در موسییصدا

موسیقیومعماری فرهنگ،

هنرهوا بخواهنود بوه     یشود مابق یکه باعث م یتیفیبرسند. آن ک یقیخواهند به مرحله موس یهنرها م مهکه ه دیگو یم شوپنهاور

 انیو سوازد. ب  یمو  زیهنرها متما گریرا از د یقیاست. آنچه موس یقیانتزاع و تجربه در هنر موس تیفیبرسند وجود ک یقیمرحله موس

 یآسانتر مو  گرانیعواطف و احساسات هنرمند را به د ،یذهن یآرمانها امها،یاست که انتقال پ دو بدون واسطه با مخاطبان خو حیصر

 .(14۳6آبادی،)امیدوار، دولت ردیپذ یانجام م یش کۀیبدون واسطسازد که 

در  گور، ید یهستند. از سوو  یو مورفولوژ یشکل ،یجادیا یفضا ،یاز جهات مفهوم یاریوجوه اشتراک بس یدارا یقیو موس یمعمار

 یشباهت داشتند. در روزگوار  زیو ... ن یشناس ییبایتکرار، ز ،یهارمون تم،یدهنده آن مانند تناسبات، ر لیحاکم و تشک یادیقواعد بن

بور   یرگوذار یبا توجه به تاث یقیموس ی، آواها رودیم شیفرمال از عناصر پ یریو بهره گ ییمحتوا یب یروز به روز به سو یکه معمار

 نیبنوابرا ؛ باشوند  یمفهووم  یهوا به خصووص طورح   ،یمعمار یدر طراح یریگبهره یبرا یمناسب اریپارامتر بس توانند،یروح انسان م

از  یکمو  یشده، هر دو با اسوتفاده از اعوداد و نسوبتها    ادیاشتراکات  برعالوه  رایز ،یمعمار یباشد در طراح ییالگو تواندیم یقیموس

 دارد. یفیک تیاند که ماهرا خله کرده ییخود، صوت و مصالح، فضا هیمواد اول

سازگار آن برسود. تلفیوه ایون دو     های فرمو  عت، قصد دارد به اصل طبیعتاز طرفی معماری روز دنیا با بررسی های موجود در طبی

 رکن اساسی می تواند طرح های بدیع و خالقانه ای را برای معماری دنیا به ارمغان بیاورد.

 
 

نمودارمدلمفهومیطرح.2کلش
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سابقهپژوهش

مقوله ایست که از آغاز زندگی انسوان بوا او هموراه بووده      شده استبه بحث در مورد آن پرداخته  معماری بیونیک آنچه تحت عنوان

ین کسانی بود که برای حول  است! قرنهاست که بشر با طبیعت به سر برده و خود از آن الهام می گیرد. لئوناردو داوینچی، یکی از اول

 ت.مسائل زمانش به جستجو و تحقیه در ساختار جانداران پرداخ

بدن یک خفواش  س ساختمان های شناخته شده از علم بیونیک اثر لئوناردو داوینچی که ماشین پرنده را بر اسا یکی از بهترین طرح

ها نیز از بودن دلفوین الهوام گرفتوه      و در ساخت زیردریایی سال بعد ماشین پرنده با الهام از خفاش ساخته 300طراحی کرد. حدود 

را به طراحی طبیعت برمی گرداند تا به  معماراناز کسانی است که ه معماری بیونیک شده است. چارلی لوکستون از پیشگامان عرص

 ند.طبیعت را پی ببرر معماری ، طراحی و مهندسی، نظام موجود دی معماریچگونگ

علم حیات مصنوعی نامید علمی مانند آنچه در جهان طبیعت و نظام تکرار و پاسخ اصول بیولووژیکی و ژنتیکوی   را می توان معماری 

 ت.بارها از ساختار ها و اشکال طبیعی و طبیعت الهام گرفته اسد. معماری اتفاق میافت

مگی روی تشابهات بیولووژیکی کوار موی    هو سالیوان، رایت و لوکوربوزیه ذهنیت بیونیک و ارگانیک مهمترین روند قرن بیستم بوده 

هوای بیولووژیکی و   های سنتی را برای پدیود آوردن سواختمان  شکل چهار ضلعی و منتظم ساختمانش معماری بیونیک کردند. جنب

-های بیولووژیکی و ریاضوی موی   های منحصر به فرد با قالب ز ساختمانجهان طبیعی نفی می کند. نتیجه این دیدگاه مجموعه ای ا

 ت.ها از آناتومی انسان االم گرفته شده اسکه در اکثر آنشود 

 از بهترین نمونه هایی که بر اساس معماری بیونیک ساخته شده اند می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 طراحی ساختمان مرکز تحقیقات لندن از گیاهی به نام لوتوس الهام گرفته شده است. 

 است توجه قابل مونیخ المپیک استادیوم کلی،بنای شکل و رساختا لحاظ از مونیخ المپیک استادیوم. 

 باشد می کاالتراوا سانتیاگو ازمعماربزرگ اثری که مارپیچ ی پیکره به برج این: تورسو تورنینگ برج . 

 طبیعی های مدل اساس بر عمودی شهر متر 440 ارتفاع به( بیونیک برج) استیت امپایر بنای . 

 شهرک علوم وفنون (city of arts & sciences)این بنا اثرسانتیاگوکاالتراوا در والنسیای اسپانیا قراردارد ،. 

 رعایوت  آن در نیوز  کواکتوس  فورج  و خلل حتی که است ای وگونه بوده جهان بتنی برج بزرگترین برج این: کاکتوس رجب 

 است. شده

روشتحقیق

-Topدر این مقاله از دو شیوه پیمایشی و تحلیل محتوا با رویکورد موردکواوی اسوتفاده شوده اسوت. در ابتودای تحقیوه بوه روش         

Down  به صورتی که به بررسی موسیقی در طبیعت و اشکال طبیعی آن پرداخته خواهد شد و باید از کلیت به ریز جزئیات عناصر

در طبیعت پی برده و آن ها را تفکیک و بررسی کنیم. پآ از آن بوا دسترسوی بوه ایون     طبیعی و پاسخ طبیعت و مصادیه موسیقی 

 جزئیات و تطابه آن با ساختار معماری و موسیقی آن ها را جمع بندی و یک ساختار جدید دست یافته خواهد شد.

صورت لزوم به صورت نظر سنجی  تحقیقات برای بررسی اصول و کلیت معماری بیونیک و عناصر طبیعی به شیوه کتابخانه ای و در

ها صورت خواهد گرفت. بعد از بررسی ها و گرد آوری اطالعوات اولیوه بوه بررسوی سواختارهای      از استاتید موسیقی و هنرجویان آن

 موسیقیایی در طبیعت و طراحی ساختمان بر این اساس پرداخته خواهد شد.

مرکزموسیقیتهرانپروژه

ارکستر سمفونی ملی و اجرای کنسرتهای مختلف اختصاص داده شده است کوه شوامل یوک سوالن بوزرگ      های مرکز به فعالیت این

نفر و چندین سالن دیگر و نیز یک کتابخانه عموومی مخصووص    500نفر و یک سالن به گنجایش  2000کنسرت است به گنجایش 

این مرکز مخصووص ورود موردم و درب غربوی    اداری. درب شرقی  متهایمتر مربع( و یک رستوران و قس 1000موزیک)به مساحت 
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دانوان   ها و درب جنوبی مخصوص ورود موسیقیمخصوص ورود خاندان سلطنتی است. همچنین درب شمالی مخصوص ورود ماشین

فووق بوه    سویقی مرکوز مو  دهود  باشد که تشکیل یک گنبد را می های متقاطع می باشد. تشکیالت سالن کنسرت از بتن و تیرآهن می

و با تغییراتی که در طرح این پروژه انجوام گرفوت،    1476در اردالن انجام گرفته است. این پروژه اجرا نگردید ولی در سال طراحی نا

المللی تهران بنا گردید. )مجلوه   به عنوان مرکز کنفرانآ سران کشورهای اسالمی در کنار اتوبان شهیدچمران و شمال نمایشگاه بین

 (.1457هنر و معماری، 

 

 (1۸31ماکتومقطعمرکزموسیقیتهرانطراحیشدهتوسطنادراردالن)مجلههنرومعماری.۸شکل

نمونههایخارجی

فیالرمونیبرلینسالن

موسیقی به عنوان یک نقطه کانونی؛ این راهنمایی بود برای آغاز کوار. ایون   »کند: هارمونی را چنین تشریح می شارُن خود فیل هانآ

عیوب و   چون و چرای آن درون طرح بوی  هارمونی جدید برلین شکل داد، بلکه موجب برتری بی ایده فراگیر نه تنها به اودیتوریوم فیل

رکستر و جایگاه ایستادن رهبر ارکستر، از لحاظ فضایی و بصری، در وسط قرار گرفته است و اگر چه ا تننقص بنا گردید. محل نشس

دقیقا مرکزیت ندارد ولی کامال بوسیله شنوندگان در بر گرفته شده است. در این سالن شما هیچ گونه جودایی بوین اجراکننودگان و    

کنید که طبوه یوک چیودمان کوامال      مندان موسیقی را مالحظه می القهع ازبینید، بلکه در عوض، اجتماعی  شنوندگان موسیقی نمی

اند. بر خالف اندازه سالن، آدیتوریوم آن محرمیت و صمیمیت کامل را ایجاد کرده است و سوهم   طبیعی، گرداگرد ارکستر قرار گرفته

 اند. نوع با یکدیگر جمع گشته باطیای در فراهم آوردن موسیقی دارد. انسان،موسیقی و فضا در ارت واسطه و آفریننده بی

ای نمودار گشته است و در ته دره، ارکستر یا تاکسوتانهای   انداز است. اودیتوریوم بصورت دره ای تابع یک چشم سالن به گونه ساختار

بوا نموادی از   انوداز را   سالن همانند یک خیمه، این چشم سقف روند، احاطه گردیده است. های مجاور آن باال می ای که از تپه پراکنده

باشد. این سوطح محودب    کند. ویژگی محدب گونگی سقف چادری این سالن کامال مطابه یا مسائل آکوستیکی می آسمان مواجه می

گردد، بلکه صوت از عمه و مرکز  های باریک کناری سالن منعکی نمی حداکثر موسیقی در سالن خواهد شد. صدا از دیواره پخشباعث

گردد. هور کوششوی انجوام شوده توا       آید و بین شنوندگان پخش می کند و بعد پایین می ر طرفی حرکت میآن باال رفته، سپآ به ه
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راه ممکن انجام گیرد. پخش صدا از طریه انعکاس بوسیله دیوارهای اودیتوریوم  وتاهترینانتقال صوت به دورترین محل از سن به ک

 گردد. و چیدمان ناهماهنگ بالکنهای تاکستان گونه سالن محیا می

 

 

 

 

 

 

 

 

سالنهای معمولی و مرسوم، یک توده واحد مستمعین روبروی ارکستر قرار دارد و فضا کامال خطی است و صندلیهای آخر انتهای  در

انود و مزیوت آن اسوتفاده از     هارمونی شنوندگان دور ارکستر جمع شده سالن، فاصله بسیار زیادی با ارکستر و سن دارند، ولی در فیل

باشد ولی حوداکثر طوول سوالن     نفر می 2200باشد و در نتیجه اگر چه ظرفیت سالن بالغ بر  هات میانتشار شعاعی صوت در تمام ج

متر از سن فاصله دارند. اختالف بین نشیمنهای خووب و بود بوه حوداقل ممکون رسویده        42متر بوده و دورترین صندلیها، فقط  60

نفور را دارا   400الوی   100دام از آنهوا ظرفیتوی حودود    نشستن شنوندگان به چندین بالکن تقسیم شده است. که هر ک محل است.

 تکه شده است. هستند و بدین ترتیب اودیتوریوم بوسیله واحدهای کوچکتری، تکه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درجوه نسوبت بوه هوم      35های سوالن توا    دار هستند و در کناره اند، بلکه همگی زاویه گیری نکرده دقیقا به سمت مرکز جهت بالکنها

شود کوه نقواط دیود متنووعی در سوالن       اختالف زاویه دارند که به چند دلیل به این شکل درآمده است: اول اینکه، این امر باعث می

شود و ناشی از آن اسوت کوه ایون     چیدمان سالن، ابهامی را که در نقطه کانونی سالن ایجاد می نحوه ینایجاد شود. دلیل دوم اینکه ا

برد. سومین علت این است که با توجه به زوایای اعمال شده بور روی بالکنهوا،    نقطه دقیقا در وسط سالن واقع نشده است، از بین می

اند و این باعث باال رفوتن حوآ صومیمیت در     رو به همدیگر قرار گرفته باشند،بعضی از تماشاگران بجای آنکه رو به ارکستر نشسته 

ای کوه هور    سالن خواهد شد. چهارم اینکه، این عمل باعث خواهد شد، مسایل سیرکوالسیون داخل سالن به راحتی رفع گردد، بگونه

 است. ارتباطایست که با سالن انتظار همتراز خود در  ها دارای خروجی جداگانه کدام از بالکن

اند و صندلیهای روبروی سن، همیشه نسبت به مکانهای دیگر سوالن تورجیح داده    نشیمن در برابر اجرا کنندگان قرار گرفته فضاهای

باشد. نشیمنهای کناری و پشتی  اند به کل سالن، چیزی حدود یک دهم می شوند. نسبت صندلیهایی که در پشت سن قرار گرفته می
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رغم تعادل اکوستیکی کمتر، فاصوله کمتوری بوا اجراکننودگان و فراینود اجورا داشوته         علی دهند یجیح مباشد که تر برای کسانی می

دار  باشود، چنانچوه جهوت    دار موی  باشد. صدای انسان جهوت  باشند. این فقدان صوتی نتیجه جهتگیری و قرارگیری اجرا کنندگان می

ای اسوت   . در مورد سازهای زهی، بزرگترین مسئله سوایه ردپذی یبودن صوت در بعضی از سازهای بادی نیز بطور مشخصتری انجام م

شود، بطوریکه موجب انقطاع امواج صوتی منتشر شده از ساز میگردد. حل این مشکل فقط بوسویله   که بوسیله بدن نوازنده ایجاد می

 گیرد. انعکاسهای قوسی از سطوح مجاور نوازنده صورت می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای شوکل و   تواند مزایوای بیشوتری داشوته باشود. پالنهوای سواده دایوره        نقطه نظر صوت شناسی )آکوستیک(، اشکال پیچیده می از

 ده است.هارمونی از دیوارهای موازی اجتناب ش همچنین پالنهای مستطیل شکل، خواص آکوستیکی پایینی دارند. در طرح فیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انود و بودین ترتیوب     مقطع سالن، سقف از دو نیمه تشکیل شده است که هر دو نیمه به شکل محدب از دو طورف کشویده شوده    در

کنند. در فضای بین این دو نیمه که ممکن است مانند یک سطح مقعر عمل کند و یک کوانون   اصوات را به جهات مختلف پخش می

(های آویزان، مسیر اصوات در این فضوا شکسوته شوده و    Reflectorمنعکآ کننده) دیداناخواسته را ایجاد نماید، با استفاده از تع

 گردند. بعضی از اصوات باال رونده مستقیما به سمت شنوندگان مجاور برمی

 کنند که این انعکاسوها در فراینود اجورا بسویار حیواتی      ها، سطوحی را برای انعکاسهای ابتدایی و سریع ایجاد می دیوار جلویی بالکن 

توان سطحی را در سالن یافت که افقی یا عمودی باشود و بودین    باشد و به ندرت می دار می هستند. هر بالکنی در هر دو جهت زاویه

 گردد . ها باعث پخش وسیع صدا می و دیواره جلوی بالکن الکنهاترتیب انعکاس صوت از ب
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باشود کوه تنهوا در بعضوی از      دارای خواص آکوسوتیکی عوالی موی   گیریهای به عمل آمده، این سالن  طبه نتایج بدست آمده از اندازه

گوردد. زموان بوازآوا ،     اجراها، تعدادی از صندلیهای واقع در پشت و کنار سن دچار یکسری کمبودهای بدیهی و غیرقابل امتنواع موی  

 باشد. ثانیه است و صدا در این حالت بسیار واضح می 2وقتی که سالن کامال پر باشد، 

کند که فضوا را   باشد. بعد از نشستن برای مدتی بر روی صندلی، شخص احساس می العاده می هال از لحاظ بصری، فوق کنسرت این

 دریافته است. ولی کافی است که چند بار جای خود را با موقعیتهای دیگر عوض کند تا به ایت اشتباه خود پی ببرد.

قرار گرفته است و ارتباط آن با تمام بالکنهایی که در ترازهای مختلوف قورار    انتظار ساختمان، گرداگرد سالن اجرا و در زیر آن سالن

اند، بوسیله شمار زیادی از پلکانها و اختالف سطحها برقرار شده است. فضا بسیار پیچیده و پر پیچ و خم طراحی شوده اسوت،    گرفته

باشود، زیورا کوه فضوا بسویار بواز        ندی به این شودت نموی  نامیده است. ولی در عمل این غیر جهتم« هزار زاویه اقات»فرای اتو آن را 

 شود. باشد. بنابراین اشخاص از موقعیت همدیگر آگاه هستند همچنین در قسمت اصلی سالن انتظار، محور اصلی احساس می می

رکت کند. شود که هر شخص در مسیر و جهت مشخص ح در سالن انتظار بسیار ماهرانه کنترل شده است و باعث می سیرکوالسیون

شود، پیدا کردن محل مورد نظر خود در سالن اجرا برای او مشوکل نخواهود بوود.     وقتی که شخصی برای اولین بار وارد مجموعه می

دار هستند، بنابراین هر کآ کوه وارد توراز    باشد. پلکانها زوایه هر شخص کامال مشخص می مسیراند و  تمام بالکنها عالمتگذاری شده

اند که بدون هیچ ابهامی قابل  گیرد که باید آن را طی کند. تغیر مسیرها در طبقاتی قرار گرفته شود، رو به مسیر قرار می مشخص می

 شوند. گیری از سالن به بیرون تخلیه می عت چشمسر اکنترل هستند و بعد از اتمام برنامه اجرا، تماشاچیان ب

)این باغ به علت جنگ جهانی دوم ویوران شوده بوود( انتخواب     « تایرگارتن»نهایی این بنا در قسمتی از گوشه ویران شده باغ  سایت

ع شوده اسوت.   گردید. این محل در قسمت غربی شهر برلین قرار دارد و در نزدیکترین محل ممکن نسبت به مرکز شهر قودیمی واقو  

، چندین بنای دیگر نیوز بوه ایون میودان     «هارمونی فیل»باشد که بعد از بنای  فرهنگی می دانایده اصلی در این سایت ایجاد یک می

 اشاره کرد.« کتابخانه استیپ»و همچنین « نمایشگاه ملی»توان به  اضافه گردید که از جمله می

عه دارای فضاهای جنبی بسیار زیادی است که با توجه به نیازهای مجموعوه رشود   غیر از سالن کنسرت و سالن انتظار، این مجمو به

آالت موسیقی و یک پژوهشکده تحقیقات موسیقی اداموه   اند. این فرایند رشد، نهایتا با سالن اجرای موسیقی مجلسی، موزه پیدا کرده

 (.Blundell Jones , 1996)و قبل از مرگ وی طراحی گردید «شارن»پیدا کرد که همگی بوسیله 



 خانهموسیقییهادعملکروفیزیکیبرنامه

 موسیقی و سالن تمرین است. تئوری، کالس های هایسکالشامل بخش  ینا شی:زموآدعملکر

و اتاق هوایی بورای    تکنسر اریبرگز جهت سالن یفضا، ستا هشدداده  ارقر یبررکا ینا قالبدر  که فضایی موسیقیایی:دعملکر

 می باشد. موسیقی و همچنین سالن کنفرانسی جهت تجمع و جلسات اساتید موسیقی کشوراساتید برجسته 

 این بخش شامل کتابخانه و سالن کامپیوتر می باشد. عملکردتحقیقاتی:

دارنوود، کووه را  نکنندگا جعهامر به سانیر تخدما ظیفهودارنوود و  دجوو انعنو ینا فضاهایی که تحت رفاااهی:-خدماتیدعملکر

 تریا، رستوران می باشد. شامل کافه

 شامل بخش ها مالی و آموزش و مدیریت مجموعه می باشد. :دعملکراداری

هایآموزشموسیقیکالس

نفور موی    15تا حوداکثر   4تعداد کاربران آن حداقل  این کالس ها غالبا به صورت کالس های گروهی یا انفرادی برگزار می شود که

 ها در نظر گرفته شود.کافی برای هنرجویان و سازهای آنباشد که باید متناسب با آن فضای 
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تنها موردی که برای این کالس ها باید در نظر گرفته شود مساله آکوستیک می باشد. کالس های موسیقی باید بوه گونوه ای عوایه    

 بندی شوند که صدای تمرین و صدای سازها مخل فعالیت دیگر بخش ها نباشد.

سالنتمرینموسیقی

مواقعی که هنرجویان یا گروه های موسیقی برای اجراهای صحنه ای نیازمند چندین هفته تمرین زیر نظر اساتید خود را دارنود،  در 

نیازمند فضایی بزرگتر از کالس ها و با آزادی عمل بیشتر هستند. ابعاد این فضا باید بزرگتر از کالس هوای موسویقی بووده و تعوداد     

ی دهد. از نظر صدابندی باید کامال آکوستیک شود و در صورت نیاز باید فضایی برای مودعوین و بازدیود   افراد بیشتری را در خود جا

 کنندگان تمرین های دسته جمعی را دارا باشد.

برنامهفیزیکیبخشآموزشیخانهموسیقی)نگارنده(.1جدول

توضیحاتتعدادمساحت)مترمربع(نامفضاردیف

  عدد15 مترمربع40 آتلیه عملی موسیقی1

  عدد10 مترمربع 40 کالس تئوری موسیقی2

  عدد 5 مترمربع50 سالن تمرین موسیقی۸

  عدد1 مترمربع20 انبار آالت موسیقی4

 

عملکردموسقیایی

موسویقی  این بخش از خانه موسیقی به بررسی سالن های اجرا و بخش های درنظر گرفته شده برای اساتید موسقی و جلسات خانه 

 پرداخته خواهد شد.

سالنهمایشوکنسرت

مطلوب است خانه موسیقی، فضایی مناسب و استاندار جهت اجراهای موسیقی در سطح کشوری و بین المللی را دارا باشد. این فضا 

 باعث انسجام و تمرکز عملکرد موسیقی در فضای درنظر گرفته شده به منظور خانه موسیقی خواهد شد.

فضایسالن

عامول   شوود.  طراحوی موی   غیره های هنری وارائه مقاالت، اجرای برنامه ها،ییاسالن اجتماعات به منظور ایجاد فضایی جهت گردهم

-ن به عنوان سالن نمایش نیز استفاده موی آهای اجتماعاتی که از باشد. سالنها و مخروط دید میثیر گذار در سالن تعداد صندلیأت

که مربوط بوه   غیره های اجتماعات باید استانداردهایی نظیر خروجی اضطراری ونداردها و معیارهای سالنعالوه بر داشتن استا شود،

ای انتخاب شود که مین شده و مصالح نیز باید به گونهأنور سالن از طریه نور مصنوعی ت باشد را نیز دارا باشند.های نمایش میسالن

 .،اتاق پشت صحنه و... می باشد از جمله صحنه نمایشعایه صوت باشد. سالن دارای فضاهای جانبی 

موقعیتسایت

قینان اصفهان می باشد. شمال زمین رودخانوه زاینوده    سایت انتخاب شده برای طراحی، بخش غربی بوستان سعدی واقع در منطقه

بوستان سعدی و بخش غربی  انجنوبی سایت از خیاب بخش رود قرار دارد و شمار شرقی سایت به پل تاریخی مارنان دسترسی دارد.

 سایت از خیابان وحید دسترسی دارد.
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محدودهسایت)نگارنده(.۱شکل

دسترسیهایسایت

دسترسی های اصلی سایت از خیابان بوستان سعدی می باشد. یک دسترسی جداگانه برای سالن آمفوی تئواتر از خیابوان وحیود در     

 نظر گرفته شده است

 ه است.دسترسی فرعی دیگری نیز از بوستان سعدی که در مجاورت سایت قرار دارد در نظر گرفته شد

 
دسترسیهایسایت)نگارنده(.9شکل

فضایسبزسایتودیدمطلوب

به علت قرارگیری سایت در مجاورت بوستان سعدی، سایت دارای فضای سبز می باشد که در طراحی هوا ایون فضواها حفوظ شوده      

 به زاینده رود می باشد.است. دید و منظر مطلوب سایت از سمت شرق و غرب به دو بوستان سعدی و نجوان و از سمت شمال 

 

 بوستان سعدی

 جزیره ماهی

 زاینده رود
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 فضایسبزودیدومنظرمطلوبسایت)نگارنده(.1شکل





منبعالهام

یافت شده در طبیعت طراحی شده است. با توجه به کارکرد این مجموعه که خانوه موسویقی اسوت،     های فرماین مجموعه با الهام از 

استاتید رشته موسیقی، نی به عنوان اولین سواز دسوت سواخته بشور     پآ از پرسش ها و نظرسنجی از صاحب نظران، دانشجویان و 

 نزدیک ترین عنصر طبیعی مرتبط به موسیقی می باشد. از این رو به بررسی نی زار ها پرداخته شده است.

نیزار

قورار دارد.  ها در طی سال به مدت طوالنی باالی سطح زمین یا نزدیک به سوطح زموین   نیزارها زمین هایی هستند که سطح آب آن

های گیاهی برآمده از آب همچون لویی، بوریا و نی کند. گونهاین امر به حفظ شرایط اشباع خاک و رشد گیاهان مورد نظر کمک می

 یطوو مح در یواساس شونق ،یوطبیع یزارهایو. ن(Crites, R.W,1994شنی از معمولی ترین اجزای سیستم های نیزار می باشد )

 الوهوو عکه شوند  می محسوب خزندگان و جوندگان ،پرندگان ،ها ماهی هوازجمل شووح یاتوح برای مناسبی محل و دودارن توزیس

ک و بهبود کیفیوت  خا فرسایش کاهش،ها، ، دارای محاسنی از قبیل کاهش اثرتخریبی سیالبتوزیس یطودر مح تومثب یروث تأ روب

 (.Sauter,1995آب نیز هستند )

 به موارد زیر اشاره کرد: می توان از مزایای نیزارها

 ت.محاسبه نیس شناختی هر منبع آبی طبیعی را دارد که ارزش آن با عدد و رقم قابل نیزار رتبه اول در بحث زیبایی
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اردها تومان کند. معموالً در عملیات آبخیزداری میلی ها به دریاچه عمل می عنوان سدی محکم از ورود رسوبات و دیگر آالینده نیزار به

 د.ده شود تا از ورود رسوبات به منابع آبی جلوگیری شود؛ که نیزار این عمل را انجام می هزینه می

ها را به هم خواهود ریخوت    نیزار مآمن و ماهایی برای زیست و زادآوری زیستمندان وابسته به زریبار است آتش زدن آن، سیستم آن

م و مانعی خوب برای ساخت آشیانه و جلووگیری از نفووذ پرنودگان شوکاری و دیگور      های قدیمی چوبی شده جایگاهی محک زیرا نی

 گوشت خوران به آشیانه پرندگان خشکی زی، آبزی و کنار آبزی خواهد بود.

های اخیر توسط  های نادر کشور و دنیا هستند و در سال کنند که بعضاً از گونه های گیاهی رطوبت پسندی زیست می گونه هانیزار در

ها گونه گیاهی ناشوناخته دیگور در میوان ایون      اند و چه بسا ده کز تحقیقات منابع طبیعی استان شناسایی و به دنیا معرف گردیدهمر

 د.ان کند که هنوز شناسایی نگردیده نیزارها زیست می

باشد. فلوزات سونگین بوه     کند که کمتر گونه گیاهی این خصوصیت را دارا می نیزار حتی فلزات سنگین را هم از منابع آبی حذف می

کننده نهایی تجمع فلزات سنگین  عنوان مصرف ها با خوردن این ماهیان به شود و ما انسان راحتی در نسوج ماهیان نفوذ و ذخیره می

 .های مادرزادی خواهد شد ها بیماری و ناهنجاری در بدن را خواهیم داشت که باعث ده

پر بود از اراضی کشاورزی، باغات و خانوه   هاکند که اگر نبود اکنون تا لب آب دریاچه میعنوان یک بافر حفاظت کننده عمل  نیزار به

 (.14۳6فر، و ... )عامریباغ 

خیزران

گروهی دلفریب از خانواده گسترده علف ها هستند. آن ها تضاد )کنتراست( جالبی از بافوت، رنوگ، شوکل و انودازه از خوود       خیزران

نشان می دهند. ساقه های قوی و ایستاده به همراه شاخ و برگ دلربای این گیاهان باعث شده این گیاهان انتخابی خوب بورای یوک   

ر زمینه پشتی گیاهان و گل ها، بادشکن و پرچین مرسوم است و گیاهانی منحصر به فرد برای گیاه پوششی باشند. استفاده از آنها د

 د.کاشت در کنار آبشار و برکه ان

 

 

 

 

 

 

 
 

 هاینیخیزرانجنگل.12شکل
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های زینتی خارج از حوصله این متن است، اما بوه اختصوار موی    خیزرانبسیار زیاد است و حتی شرح شمار  خیزرانتعداد گونه های 

 هستند. Fargesia و Phyllostachys زینتی زیرمجموعه دو جنآ خیزرانتوان گفت که بیشترین گونه های 

باالرو که زادگاه آن هوا منواطه معتودل بووده      خیزران .شوند: باالرو و توده ایبه دو دسته تقسیم می فرم رشدی با توجه به خیزران

خیوزران   و شوند می دار ریشه ولی تا حد زیادی نیز به سرما مقاوم هستند. ساقه های جانبی آن ها به صورت افقی رشد می کنند و

غچه هایی که در کنوار  کارند. باباالرو را معموال در گلدان یا فضایی که محصور شده باشد می زرانیخ آورند. می بر سر جدیدی باالرو

گذرگاه باشد برای آن مناسب است و زیباترین شکل کاشت آن در فضایی جزیره مانند در وسط یک آبگیر یا حوضوی بوزرگ اسوت.    

د و برونو  درشوت  هوای  سونگ  حتوی  یا موزاییک یا اسفالت زیر به توانند نمی هم رونده های خیزران  البته باید اضافه کرد که ریزوم

ای برخالف بالروها تمایل به رشد توده ای انبوه دارند. ریوزوم هوای آن   های تودهزرانیخ .ای خاکی پخش می شوندصرفا در یک فض

 موووی بووور سووور هوووا آن از گیووواه رو بووواال هوووای بوووه صوووورت تووووده ای انبووووه از ریشوووه و سووواقه جوووانبی اسوووت کوووه سووواقه

 (.missouribotanicalgarden.orgآورند)

توده ای در باغچه در کنار دیگر گیاهان جلوه بهتری دارد و در ضمن بر خالف باالروها کنترل آن هوا   خیزرانواضح است که کاشت 

ها اسوت و پورچین گیواهی آن هوا هوم بسویار       آسان تر است. همچنین کاربرد مهم دیگر آن ها پوشاندن دیوار های حایل ساختمان

هوای متوسوط قود     خیزرانمتر ارتفاع دارند و  ۳-20الواری که بین  ایهخیزرانچند دسته اند.  ارتفاع رشد از نظر خیزران. تزیباس

 (.bamboogarden.comد)های کوتاه قد که زیر دو متر و نیم قد دارن خیزران متر دارند و 3-۳که ارتفاعی بین 

ر امکان کاشت بامبو ها با توجه به شرایط آب و هوایی کشور ما محدود است و جز در مناطه حاشیه ی دریای خز خیزراناستفاده از

های کوتاه قد با توجه به مقاومت آن ها به سرما چه در فضوای باغچوه یوا گلودان هوا       خیزرانهای بلند قد عملی نیست ولی کاشت 

 ت.مقدور اس

ها در مناطه سردتر رشد کمتری دارند. ایون  خیزرانها تحت تاثیر شرایط اقلیمی منطقه است.  خیزرانو حداکثر رشد  سرعت رشد

 د.ه که سرد است مثل یک گیاه خزان کننده عمل می کننمناط بعضی در ولی هستند اهان همیشه سبزگی

ها بند بند است و بندهای تازه ای که در هر فصل رشد گیاه ایجاد می شوند، افزایش طول و قطرشان به شورایط آب و هووایی    ساقه

سال  100شد بیش از با سایه در اگر مخصوصا خیزران بند هر مرع شود.آن فصل رشد بستگی دارد و در پایان فصل رشد متوقف می

 ت.اس

 

 

 

 

 

 

 

 
 

های خود ها گیاهانی همیشه سبز هستند و احتیاج به نو کردن برگها در اوایل فصل بهار طبیعی است چون آنخیزرانریزش برگ 

 (.wikihow.comد)دارن

ها و نیزارهای خیزران الهام گرفته شده است. برای نی های نما از گیاه بامبو یوا خیوزران هوای مرتفوع     پوسته خارجی طرح از جنگل

 کوتاه و متوسط استفاده شده است. های خیزراناز دسته استفاده شده است. در طراحی داخلی و طراحی محوطه

 بندهاینیخیزران.1۸شکل
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ورونوئی

ای از نقواط )کوه    باشد. در این دیاگرام به هر مجموعوه  تعدادی ناحیه میروشی برای تقسیم فضا به  دیاگرام ورونوی ریاضیات در علم

شوود. بورای    های ورونوی نامیده می شود. این نواحی سلول ای اختصاص داده می شوند( ناحیه ها یا ژنراتورها نامیده می ها، سایت دامنه

ه برای هر نقطه از مجموعه نقاط یک منطقه تعریف کند ک بندی می یک مجموعه از نقاط دیاگرام ورونوی سطح را به مناطقی تقسیم

 .باشد شود. به طوری که تمام نقاط این منطقه به نقطه تولیدکننده آن منطقه نزدیکتر می می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورونوئیدرطبیعت

حرکت بشر  ریتکامل، هرگاه مس خیطول تار در در ساخت و ساز خود بوده است. عتیاز طب یریالهام گ همواره در حال ربازیبشر از د

. نود یآ دیو پد ژهیو معضوالت و  ایو  یعو یطب یها بیبه عنوان آس یمشهود یها دهیفاصله گرفته ؛ سبب شده است پد عتیاز رفتار طب

 شده است. یو گوناگون بایز اریشود که موجب خله آثار بس یم دهید یهنر معمار و یدر آثار مهندس عتیاو از طب یرویپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورونوئی.14شکل

الگوریتمورونویی.13شکل

 (1۸91)ذکاوت،فرهاد،
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معماری به دنبال هماهنگ کردن فرم با محیط اطراف است و یک وسیله معماری را درراه رسیدن به هدفش همراهی می کند و بوه  

بررسوی   نظم بخشیدن به معماری و برقراری یکپارچگی فضوا. بوا  جلو می برد، که آن وسیله هندسه است. هندسه ابزاری است برای 

آفریده ها در طبیعت به این نکته پی می بریم که ریاضیات و هندسه در تمام آفریده ها بوه نحووی رعایوت شوده اسوت کوه اموروزه        

مشکالت می دهد ما بوا الگووگبری   بسیاری از تناسبات آن قابل درک است و با توجه به اینکه طبیعت همیشه بهترین پاسخ ها را به 

 (.14۳7)ذکاوت، فرهاد،از هندسه طبیعی می توانیم به بهترین نحو بر مشکالت درمعماری پیروز شویم

، هااین الگوریتم از شناخته شده ترینیکی  طبیعت منبع الهام بسیاری از طرح ها و نقوش هندسی و الگوریتم های ریاضی می باشد.

هوای   یوا چنود وجهوی    (Dirichlet) هوای دیریکلوه   با عنوان موزاییکی (Voronoi tessellation-VT) طرح موزاییکی ورونویی

براساس نقاط مانند ستارگان در نقشه آسمان. هر نقطه، با  ای است پایه-موزاییک VT یکت. اس (Thiessen polygons) تیسن

تور اسوت.    ی درون هر سلول به یکی از وجووه نزدیوک   گیرد که نقطه سلول چند وجهی احاطه شده که کُل مساحت را در بر مییک 

ها که سه یا چهار سلول هم مرز هم هستند، به سه یا بیشتر نقطوه   های سلول )یا وجوه چند ضلعی( با دو نقطه برابر هستند: گره مرز

 د.های ابعاد باالتر هم بسازن توانند موزاییک ها می VT .ترند تعریف شده نزدیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مانند که بعد از جمع آوری عصاره گیاهان شکل گرفتوه. بویش از آنکوه از دیود زیبوایی       حاصل به کندوی زنبور عسل میVT الگوی

کل معوین  ها در طبیعت به همان شو  VTها،  مانند دیگر موزاییکی؛ سازند مهم است شناختی جذاب باشند که نیستند، آنچه که می

کننود، ماننود    ای دارد کوه بوا هوم بوا نورخ ثوابتی رشود موی         ای کوه منوابع نقطوه    شوند. یافتن دلیلش ساده است: هر پدیده تکرار می

بوه   VT های متصل به هم کوف سوه بُعودی    های حباب گونه به وجود خواهد آورد. مجموعهVT های روی صخره، ساختاری گلسنگ

ها ابزار مفیدی برای تصویرسازی و تحلیل الگوها هم هسوتند. بوه هموین     VT .ا فراهم کردهها ر پژوهشگران امکان مدل سازی کف

اند. اخترشناسوان هوم    ها قابل استفاده هستند به همان ترتیب که برای مناطه چگال سلولی اینگونه VT های انبوه برای ترتیب داده

 د.کنن ای استفاده می های ستاره از این روش برای شناسایی خوشه

 های ساده بسوازد، بوا اسوتفاده از    ای داده ها و مجموعه دستورالعمل از منبع نقطه VT تواند ی رایانه هم می از آنجا که یک پردازنده

VT های اساسی برای مرزهای تولید گرافیوک کوامپیوتر یوا شوبیه سوازی       هم حافظه کمتر برق کمتری مصرف خواهد کرد )کمیت

 Protein) گشایند که امثال تاب پوروتئین  ها دری به پژوهشی میVTکاهش محاسبات الزم،  های پیچیده هم هستند(. با سیستم

Folding)د.گیر ها مورد بررسی قرار می ، مدل سازی سلولی و شبیه سازی بافت در آن 

هندسهورونوییدرکفصابون.16شکل

 (1۸91)ذکاوت،فرهاد،
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 VT ا یکاست که کاربردهای متعددی دارد. برای ساختن چنین موزاییکی، ب (Delunay) ، موزاییکی دلونایVT خانواده نزدیک

کنند که هر خط جدید با یوک خوط مشوترک از دو چنود      ها چنان رسم می کنند و سپآ خطوطی بین نقاط معین سلول شروع می

کنند که گرافیک و ناحیه سازی را  های پهن، ساختار کاربردی ایجاد می ی حاصل از مثلث وجهی ورونویی فصل مشترک دارد. شبکه

کنند توا سوواالت محاسوبه نشوده ماننود حول        های دالنویی استفاده می آمار از این موزاییکی کند. ریاضیدانان و متخصیص ساده می

 د.ی هر سلول دلونای یک راه حل دارنانتها، برا ای برای هر نقطه در فضا را پیدا کنند. به جای محاسبات بی معادله

 

(1۸91)ذکاوت،فرهاد،هندسههاینزدیکبهورونوئی.11شکل

 

شود در نقش پوست حیوانات مانند یوزپلنگ، زرافه، گونه هایی از خزندگان مانند مارکبری ورونوئی که در طبیعت یافت میالگوهای 

 شود.و کروکودیل، فلآ برخی از ماهی ها و بال حشراتی همانند مگآ، زنبور، سنجاقک یافت می

پوسته سقف خانه موسیقی با الهام از هندسه ورونویی طراحی شده است. برای طراحی این پوسته از طراحی الگوریتمیک و نرم افزار 

 گرس هاپر بهره گرفته شده است.











 (ngmfarsi.comنمونههایورونویییافتشدهدرطبیعت).1۱شکل
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وندطراحیر

زونبندیبااحترامبهبافتطبیعیزمین

پراکنده ای فضای سبز می باشد. برای احترام به طبیعت و حفوظ ایون   زمین در نظر گرفته شده برای طرح دارای بخش های زیاد و 

اما این بخش ها شکل هندسی منظموی  ؛ قسمتها بخش های بدون پوشش گیاهی زمین برای ساخت و ساز در نظر گرفته شده است

 ندارند.

 

هایقابلساختزمین)نگارنده(بخش.19شکل

حدودی مجموعه را در نظر گرفته و مسیرهای دسترسی داخل سایت و زون بندی پآ از تعیین بخش های قابل ساخت زمین پالن 

طراحی سوایت پوالن بوا توجوه بوه ورودی هوای در نظور گرفتوه و          ؛ وهای فضاهای مورد نیاز به صورت حدودی مشخص شده است

 .مسیرهای رفت و آمد طراحی شده است
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)نگارنده(آبیپژوهشی(بندیزمین)نارنجیهمایشی،قرمزآموزشیوزون.20شکل

دیوارهایالهامگرفتهشدهازنیزار

و جنگل های خیوزران بوه وسویله     ها به طراحی دیواره های الهام گرفته از نیزارتعیین محدوده و تشکیل فرم کلی ساختمان پآ از

 ابزار پارامتریک پرداخته شده است.

شده و نقاط خطوط ابتدا و انتهای خطوط بر روی خطوط مشخص شده اسوت.   محدوده پالن با توجه به ارتفاع ساختمان ها باال برده

سپآ بر اساس الگوریتم های نرم افزار گرس هاپر به صورت نامنظم و اتفاقی، این نقاط به یکدیگر متصل شده و خطوط موورد نظور   

 را تشکیل داده اند.

 

 

نگارنده(الگوریتمتشکیلدیوارهایالهامگرفتهشدهازنیزار).21شکل

 20خطوط حاصل، تشکیل دهنده نی های الهام گرفته شده از جنگل های خیزران هستند که با الگوریتم نشان داده شده در شوکل  

 شوند.تشکیل می
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دیوارهایالهامگرفتهازنیزار)نگارنده(.22شکل

سقفطراحیشدهباهندسهورونوئی

 های کویر طراحی شده است.پستی بلندی و ناهمواریفرم سقف مجموعه خانه موسیقی، با الهام از 

هاپر تولید و برای ایجاد عایه بهتر در سه الیه این نقوش تکورار و بوا   سپآ با الهام از هندسه ورونوئی الگوریتم را با استفاده از گرس

شفاف عالوه بور ایجواد    ETFEترکیب این سه الیه ساخته شده از قطعات پیش ساخته شده و شماره گذاری شده فوالد و صفحات 

 ایجاد خواهد شد. های طبیعیعایه برای سقف، پوسته ای زیبا و الهام گرفته شده از فرم

 

الگوریتمورونوئیطراحیشدهدرگرسهاپر)نگارنده(.2۸شکل



 
هاپر،سقفخانهموسیقی)نگارنده(ورونوئیتولیدشدهازالگوریتمگرس.24شکل
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شده برای خانه موسیقی، واقع در اصفهان در فضایی در کنار رودخانه زاینده رود و بوسوتان سوعدی، سوایتی     ساختمان های طراحی

 در کنار طبیعت اصفهان می باشد.

 باشد:در طراحی این ساختمان ها مواردی در نظر گرفته شده است که شامل موارد زیر می

 . احترام به سایت و طبیعت موجود در آن1

 فرم نیزار، به عنوان اولین ساز بشری برای دیوارهای مجموعه. الهام از 2

 . الهام از فرم تپه ماهورها برای سقف )ماهور یکی از دستگاه های موسیقی سنتی است(4

 . حفظ حداکثری بافت گیاهی سایت3

 . اهمیت به موسیقی ایرانی در طراحی5
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