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مقدمه

ضاهاي اثربخشی فگیري وسزایی در شکلترین عناصر طبیعت از دیرباز تا امروز، تاثیر بهآب به عنوان یکی از اساسی
ر دکون و چه سر حالت دآب چه مختلف آن موجب تهییج و برانگیختن احساسات آدمی شده است.هاي شهري داشته و همواره جلوه

.دهنده روح انسان استنوازش،حالت حرکت

دهد،جه نمایش میدر180کند و پدیده هاي اطراف خود را با چرخش سطح آب ساکن، با انعکاس نور مانند آینه عمل می
ه به وجود راي بینندآبزي موجود روي آب، تصویر زیبایی بو تابش نور خورشید روي گیاهانچنین انعکاس پوشش گیاهی در آبهم
ان منعکس کننده امواج نور در فضاست؛ مانند نوري که از یک جویبار روان روي برگ درختآورد. آب در حال حرکت نیز منعکسمی
شود.می

اي گیاهان و تامین رطوبت نسبی بردر متعادل کردن درجه حرارت هوا،ها به هر یک از صور مختلف، به نحويها و باغآب در پارك
کاهد.ایجاد طراوت، موثر است. مجموعه این عوامل از یکنواختی و خشکی محیط می
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بیان مفاهیم

آبنما:

هاي ها یا حوضحوضچه
ها عمقی که در اغلب آنکم 
هاي رنگین هاي متعدد و چراغفواره

شود به آبنما معروف هستند. میتعبیه 
متر است و سانتی60ها تا عمق آن

برحسب شکل و فرم طراحی شده، با 
مصالح ساختمانی مختلف ساخته 

شوند. می

جذابیت آب از سایر عناصر موجود در 
پارك بیشتر است و طراحی کامل و 
درست آبنما، ترکیب مناسبی را در 

نماید.فضاي کاربري ایجاد می
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رمنظم طراحی کرد.توان به دو صورت منظم یا غیآبنماها را می

قتی آبنماها وهاست. این نوعمنظور از طراحی منظم، دادن شکل کامال هندسی به آبنماها و آبراهه): Formalمنظم (
ت قرینه و ال به حالدهند. اشکانداز که به شیوه منظم طراحی شده است، قرار گیرند، بهترین نماي خود را نشان میدر یک چشم

هاي صاف و منظم است. البته ها شکل مشخصی دارند و مواد به کار رفته، سنگ و بتنها و مجسمهروند. چشمهکالسیک به کار می
رجسته باشند، بتوان استفاده کرد. آبنماهاي منظم وقتی که داراي لبه هاي دلخواه و به فرم منظم میاز فایبرگالس هم در اندازه

ها و اغارد. در بنیت دت بیشتري دارند. چرا که نشستن روي لبه برجسته استخر جالب است و از طرفی براي کودکان امجذابی
بنما به شیوه منظم طراحی شود.آهاي کوچک شهري، بهتر است که پارك

ندسی و خیالی ریزي شده و ظروف با اشکال غیرهتواند از اجسام قالبآبنماهاي غیرمنظم می): Informalغیرمنظم (
هاي راست و دیوارهاي و یا سنتی ساخته یا به فرم آزاد با پیروي از آبگیرهاي طبیعی طراحی شود. در این صورت آبنماها داراي گوشه

ها، بیشتر از سنگ و آیند. براي ساخت آنطور به نظر میساز نیستند. یا دست کم در ظاهر اینهاي منظم و دستعمودي و حاشیه
شود. براي ایجاد آبنماهاي طبیعی باید فضاي کافی وجود داشته باشد. پس از مشخص شدن سبک اهان بومی استفاده میخاك و گی
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شود. وسعت کل آب بستگی به مساحت پارك و شرایط اقلیمی ساکن) تعیین می-طراحی پارك، مساحت و فرم استفاده از آب (جاري
منطقه دارد.

ي سرد و آب و هواه برايکند، باید پرش آب (فواره، آبشار) بیشتر باشد. در صورتی در مناطقی که آب و هواي خشک دار
ال کنترل سول مختلف االمکان باید کمتر شود و بهترین حالت اینست که بتوان ارتفاع آب را در فصمرطوب، ریزش و پرش آب حتی

کنیم.

شود. شکل و اخته میدارد، اشکال مختلفی از آن سا وجودهایی که از ایجاد آبنمبرحسب شرایط، توپوگرافی زمین و هدف
چنین سلیقه و ابتکار طراح دارد.، همتعیین محل آبنما خود بستگی به موقعیت زمین و هماهنگی با دیگر عوامل باغ

اصول اساسی طراحی و نصب آبنماها

شد.داشته باره اينما و منظبه منظور طراحی یک سازه آب متحرك و روان، اولین نکته این است که این سازه چه

. جهت آشنایی دهنده میا ارائرامروزه پیشرفت تکنولوژي منجر به ساخت انواع آبنماها گشته که انواع مناظر بدیع و شگفت 
ونی هاي گوناگجلوهاي ازلوهتصر جخوانندگان، در ادامه انواع مختلف آبنماها را معرفی کرده و با مطرح نمودن چند نمونه موردي مخ

داریم. ها حاصل نمود را بیان میتوان از ترکیب آبنماکه می

:اصول اساسی که هنگام طراحی و نصب آبنماها همیشه باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از

ه و موجب ریزد باعث آلودگی آب شدراتی که از درخت میذحشرات و فضوالت پرندگان و بطور کلی زیر درخت نباشد. -1
گردد.ها میفیلترها و گلوگاه پمپگرفتگی 

ه بت ریزش آب . بادهاي شدید باعث اختالل در الگوي ریزش آب آبنما شده و موجبادید باشدشنباید در مسیر بادهاي -2
رین لبه حوض تله نزدیکز فاصاتر ارتفاع ستون آب نباید بیشبیرون از لبه هاي حوض اصلی آبنما را فراهم می آورد. از این رو

اصلی از فواره باشد.

ی بماند.د عمق آب تا حد امکان در سطح قابل قبولی ثابت باقبه منظور کاهش مصرف آب بایعمق منبع ذخیره آب. -3

- شوند مییهایی که براي نصب تجهیزات آبنما در کف حوض ساخته مها و حفرهدالگومحافظت توسط شبکه هاي آهنی: -4

ه و محافظت شوند.هاي آهنی پوشاندبایست توسط شبکه

ه گردد.آب و نظافت آبنما، سیستم تخلیه و سرریز آب باید تعبیبه منظور تخلیه آسانتخلیه و سرریز آبنما: -5
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تیک براي تنظیم ننده اتوماأمین آب تازه مورد نیاز و سیستم متعادل کآبنما باید داراي لوله کشی ثابت براي تتأمین آب تازه: -6
اي هدر مکانه خصوصحفاظتی براي جلوگیري از خشک کار کردن پمپ در صورت نبودن آب در آبنما، بدائم سطح آب و سیستم 

عمومی باشد.

- أله در مکانهاي مخصوص قرار گیرند که این مسهاي برق داخل حوض باید درون داکتکابلهاي تغذیه برق: امنیت کابل-7

باشد.هاي عمومی بسیار مهم می

حل نصب متن موقعیت ه حداکثر توان مصرفی مورد نیاز و با در نظر گرفها باید با توجه بهاي فوارهپپمانتخاب صحیح پمپ: -8
آن ها انتخاب شوند.

د و ی انتخاب شونها و مدارهاي روشنایکلیدهاي الکتریکی باید متناسب با قدرت پمپریکی: انتخاب صحیح کلیدهاي الکت-9
در محیط آبنما باشد.مجهز به سیستم حفاظت و ایمنی براي کار 

ر دز یخ زدن آب هاي الزم جهت جلوگیري ابینیریزي آبنما باید پیشرنامهبدر محله طراحی و حفاظت در فصل زمستان: - 10
صل زمستان از ا را در فهوان آنتها، میها به منظور جلوگیري از یخ زدن پمپبینیفصل زمستان انجام شود. عالوه بر همه این پیش

هاي احتمالی در امان بمانند.خود باز کرد تا از آسیبمحل نصب

هاي طراحی معماري آبنماشاخص

توجه به بافت و نوع معماري اطراف

پذیرد. یر تأثیر مي مجاوهاي اطراف چون تفریحی، فرهنگی، مذهبی و حتی شکل و فرم بناهانوع طراحی آبنما از عملکرد
ر آنالیز سایت نیز گذارد. دثیر مینیز در شکل آبنما و عملکردي که از آن مورد انتظارست، تأهمچنین مدرن و سنتی بودن بافت اطراف 

رنگ مصالح اطراف توان به نوع ویبایست به شرایط کالبدي و پیرامونی مکان آبنما توجه کرد. از جمله موارد مهم در این زمینه ممی
گیاهی موجود حتی پوششما ونبآها، کف و اطراف اشکال به کار رفته در جدارهها و شود، فرماي که آبنما در آن رؤیت میو زمینه

.اشاره کرد

توجه به طراحی روز و شب

این مقوله ما نیز ازد، آبنتوان عملکردها را به ساعاتی خاص در روز محدود کراز آنجا که امروزه در فضاهاي شهري نمی
قطه قوت طرح نتواند به عنوان ب با توجه به تفاوت نور روز و نورپردازي شبانه، میهاي بصري آب در روز و شمستثنی نیست. جلوه

.دردر شب رها کتوان به عنوان فضاي خاموشی که از نظر بصري قابل رؤیت نیست،تلقی شود. بنابراین آبنما را نمی
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.دهدآب در شب ارایه میهاي بصري نورپردازي شبانه یک آبنما امکانی است که خوانشی متفاوت از جلوه

نماتوجه به ادراك سریع آب

همیت ی آبنما ار طراحدمتناسب با نوع فضا و حرکت عمومی شهروندان چه به صورت سواره و چه پیاده، نوع ادراك آب 
توسط و درگیر در ماي با سرعت اي با سوارهدارد. به طوري که ادراك آبنما براي یک سواره با سرعت باال در بزرگراه، تفاوت عمده

بت به فرد پیادها دارد نسانی رهایی که فرد پیاده با سرعت زیاد فقط قصد عبور از مکترافیک شهري خواهد داشت. همچنین در مکان
.داردهاي ادراکی فراوانی وجودکند، تفاوتنمایی را درك میگذار، آبواي که با طمأنینه و با هدف گشت

توجه به فیزیک ناظر

ی محسوب مهم طراحضوابطنما با توجه به نوع تماس و درك بیننده از محل آن، ازبادراك حسی با آفراهم کردن امکان
تار توجه به ساخرك شود،دیا سوارهوهاي متفاوت توسط یک فرد پیاده تواند به صورتنما می. از آنجا که ارتفاع و اندازه آبشودمی

.متناسب با عملکرد فیزیکی محیط اهمیت فراوان داردنما و نحوه طراحی آن بفیزیکی آ
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ستانما نیازمند توجه به ساختار فیزیکی طراحی آن در برآورده ساختن انتظارات مخاطب برقراري ارتباط حسی با یک آب

توجه به مقیاس انسانی

ارتباط ر برقراريدسانی قیاس اندهد، توجه به منما و سطحی که به خود اختصاص میبسته به نوع جا و مکان استقرار آب
وصیه ر شعاعی تدرود. به این ترتیب توجه به طراحی با حجم مناسب و نزدیک با آب یکی از اصول طراحی به شمار میصمیمی

.گیرددر مسیر سواره و چه پیاده قرار میشود که مورد رؤیت بیننده چهمی

مانبینی فضاهاي حرکتی در اطراف آبپیش

د در طراحی کنند، بایرار مینماها ارتباط برقحرکت و نوع واکنش رهگذران و افرادي که به نوعی با این نوع آببینی پیش
.شودر توصیه نمیعابر مجاوتر از منما در سطوح خیلی باالتر یا خیلی پایینبه عنوان ضابطه مورد نظر واقع شود. به این ترتیب آب

انواع آبنماها 

)Static Fountainآبنماي ثابت (

ک پمپ ثابت یند و توسط کجاد میباشند که تنها یک حرکت ساده و یکنواخت را ایترین نوع آبنما میاین نوع آبنما ابتدایی
م.این را نمایش دادهکالی از آر زیر اشدهاي مورد استفاده استوار است که ها و فوارهشوند. اساس آبنماهاي ثابت بر نوع نازلکنترل می
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)Animated Fountainآبنماي متحرك (

کانیکی مریکی و هاي الکتب استوار است و به روشآآبنماي متحرك بر اساس ایجاد حرکت در افکت قابل مشاهده 
ه استفادآبنما امکانترین اینواع مدرنآورند. در انباشد و برگشتی در ارتفاع به صورت غیر قابل کنترل به نمایش در میپذیر میامکان

باشد که توسط کاربر قابل تنظیم است.از پمپ ثابت و چند شیر براي کنترل ارتفاع آب می

ثر به صورت رفت و ل به حداکحداقدر زیر نمونه اي از آبنما متحرك به نمایش در آمده است. در این ساختار ارتفاع آب از یک میزان
نماید.برگشتی حرکت می

آبنماي شناور

روش اجرا ورد در نوع ها دانآاي از انواع ثابت و متحرك است و تنها تفاوتی که با در حقیقت زیر مجموعهآبنماي شناور
جا وجود دارد.باشد که امکان جابجایی فواره در آنمی
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آبنماي موزیکال

دین منظور که رد است. بحوه عملکهاي عمده در نبنماها بوده اما دادراي تفاوتآآبنما موزیکال در ساختار کلی مشابه دیگر 
و مدرن است که ت پیشرفتهجهیزاآبنماهاي موزیکال قابلیت اجراي حرکات هماهنگ با موسیقی و نور را دارد و از این رو نیازمند ت

بتوانند در تمام مراحل کار حرکات موزون را با همان شدت و سرعت موجود به نمایش در آورند. 

باشد. در یور و آب منقی با سازي موسیی که در این نوع آبنما از اهمیت باالیی برخوردار است سیستم هماهنگاز تجهیزات
قابل ارامترهايورت پصها را به این ساختار، تحلیل مشخصات ذاتی موجود در موسیقی که شامل شدت و فرکانس صوتی است، آن

اي متغیر هچنین پمپب و همهایی که به مسیرهاي طراحی جهت کنترل حجم انتشخیص در اختیار سایر عوامل قرار داده و با فرما
هاي اصلی ر پارامترر اختیادنماید. همین اطالعات به طور همزمان دهد حرکتی متناسب را ایجاد میجهت تنظیم شدت آب قرار می
گیرد.نور (شدت و طول موج) قرار می

این سیستم جود دارد،سیقی وود و عوامل متنوعی که در حرکت آب، نور و موهم اکنون با توجه به پارامترهاي متفاوت موج
کند.اي را در فضاهاي متناسب ایجاد میالعادهنمایشی و اعجاب انگیز جلوه فوق

آبنماي آب و آتش

هت صی جاي خاهز نازل اشود، بدین صورت که عالوه بر نازل هاي آبی در این آبنما از ترکیب آب و آتش استفاده می
گردد.ایجاد آتش استفاده می
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آبنماهاي فلش وال (آب نویس)

با کمک تعداد اویا خود آبنمدهند.یاي از آب نمایش مدر این آبنماها با استفاده از پروژکتورهایی تصویر و حروف را بر پرده
د.ائین می نمایسولنوئیدهاي سریع قادر به نگارش متن یا ایجاد تصویر توسط آب از باال به پزیادي 

ساختار مکانیکی آبنماها

ود. این شماتیک میهاي پنومها و سیستهاي متفاوت، نازلهاي با توانها با قطرهاي متنوع، پمپسیستم مکانیکی شامل لوله
دارد.مهندسیو حی دقیقتر نیاز به طرادهد جهت عملکرد بهتر و دقیقمجموعه که یک ساختار مکانیک سیاالتی را تشکیل می

1.Piping هاي متفاوت است.ب در قسمتآ: لوله کشی و ارتباط دهی
2.Pumpشود.ب الزم استفاده میآهاي مختلف جهت ایجاد فشار : پمپ
3.Nuzzleو تعداد این ه و ابعادع در اندازگردند. (تنوها خارج میب از آنآها قسمتی هستند که در نهایت ها و فواره: نازل

ها دارند).ثیر به سزایی در ساختار کل رقص فوارهها تانازل
4.Sourcesدهد.: مخازنی هستند که آب مورد نیاز را در خود جاي می
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5.Valvesد.نترل هستنکیی قابل هاي الکتریکی و سرعت باالها با سیگنالپذیر که میزان خروجی آن: والوهاي فرمان

مسیر ،یري از شیبگبهره ا بتوان میها فقط در حد تبخیر است.صرف آب آنآبنما ها معموال داراي سیکل بسته آب هستند و م
ر گیري پمپ در انتهاي مکش آب و ریزش آب در ارتفاع و محل قراهايبا کارگذاري لولهرد و پس از آن مشخص کاحرکت آب ر

ن از مسائل همچنیردد گنشست زاتا مانعنکته بعدي آرماتور بندي کف استنمود. عایق کاري آماده آبنما را برايبستر ،گردش آب
اس کمتر از ر (در مقیس کوچکتکاري در مقیاایجاد بستر مناسب است که با یک عایق کاري از چسب ها و یا حتی ایزوگاممهم دیگر 

ن می شود که با یتام300ر ا عیادو متر حتی نیازي به آرماتوربندي نیست) و در مقیاس بزرگتر الیه هاي پوششی مناسب مانند بتن ب
ا مائیم، زیرنپوشش داده و تزئین پس از این مراحل نیازمندیم با طراحی قوي آبنما را.این پوشش سیمانی آرماتورها مخفی خواهد شد

باشد.نقطه عطف طرح نمایش این عنصر منظرسازي در بستري که قرار گرفته است، می

زل و ... را در ه پمپ، ناکلی است تر نیز نموده است، پاپ جت محصورا راحتتجیزات نوینی که اخیرا ارائه گشته، طراحی آبنماها
هز به ب چراغ در زیر نازل، مجن با دارا بودن قابلیت نص) ندارد. همچنیPipingمجتمع نموده و نیازي به عملیات زیرساختی (دخو

باشد.و نور مینمایش آبارائه ز راه دور (در صورت نیاز) براي کنترل ا

بررسی نمونه موردي تجارب جهانی

انگلستان-آبنماي پی

ندرلند در سا"الهیهام س"، روبروي"ویلیام پی"این شاهکار مجسمه سازي با آب ، طراحی شده توسط مجسمه ساز انگلیسی
، بیننده می تواند یلندراف سن اطرواقع شده است . یک سیلندر شفاف آب را به گونه اي گرداب گونه تولید می کند .به لطف وجود پلکا

با باال رفتن از پله ها  فضاي داخل گرداب را ببیند که بسیار جذاب و نمونه اي از مدرنیست است



14

پاریس-آبنماي رقص اژدها

ماهاي پاریس توسط یک مجسمه یکی از مدرن ترین آبن
اي که ) طراحی شده است ، به گونه2008فرانسوي(-ساز چینی

- به دور میدان شهر می پیچد را شبیه سازي میاژدهایی را که 

شود . کند. اژدهایی که گاه ظاهر و گاه زیر پیاده رو مخفی می
پوست اژدها شفاف و نورپردازي شده است و جریان آب را آن 

شیشه و پالستیک ساخته دهد. آن از فلز ضد زنگ،نشان می
شده است.

فرانسه-مجسمه در باغ لوکزانبورگ

ه می است، دیدپاریسنمونه اي دیگر از ترکیب مجسمه سازي با آب در باغ لوکزانبورگ فرانسه که دومین باغ بزرگ
ود است . سیک پشت خي کالشود.چهره ي واقع  گونه  غرق شده در آب  با رنگهاي روشن اش در تضاد کامل با فواره هاي خاکستر
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اتریش–"هیل"آبنماي غول

اتریش اي آلپ درکوه هدر دامنه مناظر زیباي"سواروفسکی"یب در ورودي کارخانه معروف کریستال سازياین آب نماي عج
طراحی شده است.1983در سال "آندره هلر"واقع،  که توسط

آبنماي بیت کال

ایجاد کلمات بوسیله براي ) از تکنیک هاي دیجیتالی2005("جولیوس پوپ"نماي بیت کال ساخته شده توسط هنرمند آلمانیآب
ی کند ، کار می مت انتخاب ینترنآب ، استفاده کرده است. این آب نما بر اساس یک برنامه آماري که کلمات را به طور تصادفی از ا

ه کند . بغناطیسی تزریق میمچه هاي الکترو نازل، آب را از دری32کند . سپس کلمات را به صورت تصاویر کدگذاري شده و توسط 
.صفحه آبی ، استعاره اي از جریان یافتن اطالعات ثابتی است که گریزي از آن نداریم"پوپ "گفته
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آبنماي دیجیتالی کرون

شی بی یکاگو نمایشدر "نکرو"نماي آب و جریان الکتریسته رفت اما آبهمیشه نمی توان با خیال راحت به دنبال ترکیب 
یدوئی آن هر ونمایشگر ست که، یک آبنماي همگانی ا"جیمز پلنسا"ط هنرمند کاتالنینماي کرون ، طراحی شده توسنظیر دارد.  آب

گذارد ایند  به نمایش میچهره اشخاص مهم  شیکاگو را به گونه اي که از دهان آنها آب می ریز100دقیقه یک تصویر از  12
شروع به کار کرد که 2004والي جو می ریزد .آب نما در تصویر سپس ناپدید شده و آب یکباره  از اطراف بدنه برجها ، آبشاروار فر

ارتفاع دارند و از المپهاي ل اي متر15برج شیشه آجري واقع شده است . برج ها 2ترکیبی از آبنماي انعکاسی گرانیتی است که بین 
میلیون دالر بوده است 17ا ب نمدي براي فعال سازي ویدئو هاي دیجیتالی بر اساس تصاویر استفاده می کند . هزینه ساخت این آ

اگرچه آبنما ساالنه از می تا اکتبر فعال است .

شیکاگو مراحل اجراي آب نماي دیجیتالی کرون-
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الس وگاس-آبنماي بالژیو هتل کازینو

به نمایش ن و پاریسا ،لندنمونه هاي اولیه آب نماهاي موزیکال مدرن امروزي در نمایشگاههاي بزرگ بین المللی فیالدلفی
ماي دبی ننیز آب مریکا وهتل شهر الس وگاس در ا"بالژیو"معروفترین آب نماهاي موزیکال دریکی گذاشته شده است. امروزه 

رتاب طبقه در هوا پ24ا تا ارتفاع رموتور آبی تشکیل شده است که آب 1200آب نماي موزیکال از ایندر امارت متحده  ، قرار دارند. 
آورد.هکتاري پدید می9می کنند و  وقتی شروع به نواختن موزیک به همراه نور و آب می کند دریاچه اي 

کانادا–آبنماي  بین المللی  تورنتو 

آبنماي بین المللی تورنتو 
از یک آبنماي اسپالش است. نمونه 

که اسپالش براي افرادي یک آبنماي
،آنتمایل دارند با قرار گرفتن در داخل

در در روزهاي تابستانی خنک شوند 
نماها  نظر گرفته شده است. در این آب

با قرار دادن دسترسی آسان ، سطوح 
غیر لغزنده و عدم وجود هیچ آب راکد ، 

و در خطر غرق شدن را از بین برده 
نتیجه نیاز به هیچ غریق نجات و 
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آبنماي بین المللی تورنتو هاي سرگرم کننده اغلب در استخرها ، پارکها و زمین هاي بازي عمومی هستند.نظارتی نیست. این اسپالش
کند.سطوح خاص گرانیتی غیرلغزنده تیره رنگ پرتاب می در کانادا ، آب را توسط یک منبع سوالر انرژي گرم کرده و از

آبنماي سیاتل

آب 1995د و بعدها در سال به عنوان بخشی از نمایشگاه بین المللی سیاتل ساخته ش1961نماي سیاتل امریکا در سال آب
پخش می کنند.فوتی همراه با موسیقی در هوا120نازل آب را تا ارتفاع 137نماي آن به طرز مدرنی نوسازي شد. 

کره جنوبی–آبنماي سئول 

متر طول دارد پخش 1140نازل و المپ ال اي دي ، آب را در اطراف پل  که 10000نماي رنگین کمانی پل با حدود آب 
می روي پل تقدیر و اعالم شهردار سئول در طی مراس2009تن آب در دقیقه پرتاب می شود.در سپتامبر 190می کند به طوري که 

موتور 38یله (بوس"یمامستقشانه دوستی سئول با محیط زیست است  چراکه که آبکرد که این پل بر زیبایی شهر خواهد افزود و ن
ی شود.ممتري در افق به رودخانه باز ریخته 43در هر طرف پل) از رودخانه گرفته شده و پس از طی مسیري 
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سنگاپور)(آبنماي ولز در سونتک سیتی

ماي دنیا معرفی شد. این آب ن)  به عنوان بزرگترین  آب 1998گینس (واقع در سنگاپور  در لیست رکوردهاي "ولز"نماي آب
برنزي آن سمبلی از جهان و ساخته شده است . حلقه بزرگ1995قرار دارد و در سال "سونتک سیتی"نما در بزرگترین مرکز خرید 
اره ول دوره خاصی از روز ، فوطاست . در متر مربع را در بر گرفته 1700ستون حدود 4متر و بر روي 14وحدت آن است. ارتفاع آن 

یش هاي ب نما نماآنیز بزرگ آب نما خاموش شده و  مردم می توانند در اطراف آب نماي کوچک مرکزي قدم بزنند. در طول شب
شب به پیام هاي لیزري اختصاص دارد.9تا 8لیزري همراه با موسیقی پخش کرده در حالی که ساعت 

امارات متحده-آبنماي دبی

صل قرار بود آب نما افعال شد.در 2009در سال-رج خلیفهب-نماي موزیکال دنیا در کنار بلندترین ساختمان دنیابلندترین آب
ت.در این آب متر افزایش یافته اس275ا مالکان آن اعالم کردند که ارتفاع آب نما ت2010متر را طی کند اما در ژانویه 150ارتفاعی تا 

واي فشرده با ب را با هکه آرکات پرتابی آب به طور مستمر و یکنواخت نیست بلکه با استفاده از موزیک و موتورهاي آبینما، ح
کند.هایی اجرا میقدرت پرتاب می کنند،نمایش
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آبنماي پارك ملت تهران
ن که در ملت تهراال پاركنماهاي مدرن معاصر، اکنون نگاهی داریم به آب نماي موزیکهایی از  آبپس از بررسی نمونه

ر به بهره برداري رسیده است .داخل کشوآب نماي موزیکال بزرگترین نمونهسالهاي اخیر به عنوان 
تهرانآزادگاننماي موزیکال در بوستاننخستین آبنماي موزیکال پارك ملت دومین آب نماي موزیکال تهران است  (آب

کند. شهروندان از هزارمتر مربع عمل می22به وسعت -دریاچه مصنوعی این پارك-روي دریاچه اصلی بوستانشده بود)که افتتاح
کنند و رقص آب، نور، تصویر و اي از آب تماشا میهایی را روي پردهتابلوي کامپیوتري و الکترونیکی، تصاویر و حتی فیلم19طریق 

2هاي آن بین افکت فرعی دارد و ارتفاع فواره456و افکت اصلی36نما این آب. کنندطور همزمان با هم تجربه میرا بهموسیقی
بازي موزیکال درون آب، نمایش لیزري موزیکال، نمایش فیلم بر پرده پرنده، آتشبشقاب،گیري از سیستم افکتبهره. متر است35تا 
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نما روي سامانه شناور تجهیزات آب.نماستهاي این آباز دیگر ویژگیال اي دي سري چراغ رنگی 1850آب و استفاده از
هاي کننده دیجیتال پمپاندازي سامانه و کنترلهاي هوشمند راهکنترل کنندهاست که بهاتوماتیک و هوشمند نصب شده"کامال

.شناور و شیرهاي الکترومغناطیس مجهز است

بوستان شهید کاظمیآبنماي

حیط ما لحاظ گشته هآنیهایی که در طراحآبنماهاي زیر سطحی از جمله آبنماهاي مدرنی هستند که با توجه به ویژگی
داخل کشور ودر خارج ه اخیراهاي متععدي کپروژهکنند.ها ایجاد میمفرح و متنوعی را براي شهروندان در فضاهاي شهري و پارك

هید کاظمی شنآبنماي بوستاباشد.اند بیانگر استقبال و پذیرش این شیوه طراحی از سوي مردم میاجرا درآمدهبه این شیوه به
اند.ا درآمدهیوه به اجرشبه این شد، که باها میریزي بر نحوه اجراي نمایش فوارههاي زیر سطحی با قابلیت برنامهفواره76ماتریسی از 
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صر، تبریزآبنماي موزیکال بوستان ولی
عصر در شهر وستان ولییکال باز دیگر آبنماهاي متحرك و موزیکال که اخیرا در کشور به انجام شده، آبنماي متحرك و موز

هاي گوناگون آب و رائه افکتمتر مربع است که با31*31نازل در سطحی به ابعاد تقریبی 312باشد. این مجموعه شامل تبریز می
شهروندان فراهم نموده است.نور محیطی مفرح را براي
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شناخت و تحلیل پروژه
ی از دراین خصوص بھ ارائھ یک مثال عملی در رابطھ با ارائھ پیشنھاد طرح ، یک

پیشنھادھای شرکت طرح و فن آبگینھ می پردازیم:

زرگراه شهید رجایی ب13تر اي بزرگ و چند هزار هکتاري در کیلوممنطقه ویژه صنایع معدنی و فلزي خلیج فارس، مجموعه
هتل اي اداري،هی، بخشهاي مختلف، از جمله واحدهاي صنعتی و معدنباشد. این مجموعه شامل بخشدر غرب شهر بندرعباس می

باشد. و رستوران، فضاي سبز، ترانزیت و ... می
جهت هیالتی دریجاد تساتر افراد و متولیان این مجموعه به منظور افزایش سرزندگی مجموعه فضاهاي طرح و جذب بیش

.ظر دارندنه را در هاي گوناگون پروژها و قسمتاي از آبنماها بنابر موقعیتافزایش راندمان پرسنل، طراحی مجموعه

تعیین اهداف پروژه

افزایش طراوت و سرزندگی محیط-
هاي گوناگون نمایش آبهاي بصري ویژه از طریق نحوهارائه جلوه-
اشند.بترپذیري و جذب افراد و ایجاد فضاهایی که از لحاظ تعمل اجتماعی کاراافزایش خاصیت جمع-
ایجاد تفریح غیرفعال از طریق نمایش نور و آب-
افزایش تعلق خاطر افراد و کاربران محیط-
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تر با توجه به تاثیر شگفت موسیقی آب بر روح و روان آدمیایجاد محیط روانی سالم-

هاپردازي و ارائه کانسپتایده

کلی طراحی و با توجه به اصولهاي اولیههاي گوناگون، راهکارها و طرحدر این بخش جداسازي و مطرح کردن بخش
ورت گرفته صدن و ... رك بودقابل همچنین سایر پارامترهاي الزم براي طراحی آبنما از جمله جذاب بودن، مقیاس انسانی داشتن، 

شور ایران و کدر جنوب ع بودنه بر هویت منطقه اقلیمی و جغرافیایی پروژه به عبارتی واقها سعی شده است کاست. در ارائه طرح
:مده استآها با معرفی هر بخش در ادامه ارائه کانسپهمجواري بندرعباس با خلیج زیباي فارس تاکید گردد. 

واقع در بخش بیرونی نما این آب:»1«آبنماي -
مجموعه صنایع معدنی و فلزي خلیج فارس، در 

قرار گرفته ترافیک عبوري مجاورت خیابان اصلی 
اي است. بدین منظور طرح پیشنهادي باید به گونه
یارائه گردد که موجبات ادراك افرادي را که با سرعت

بیش از افراد پیاده از داخل ماشین با طرح در ارتباط 
رند را فراهم آورد. به عبارتی چون در گیقرار می

-قسمت از پروژه اشخاصی که با طرح مرتبط می

گردند، شوند، شامل هم افراد پیاده و هم سواره می
ها و کند پیادگان راتامین نماید. براي اداراك در طرحی پیشنهادي باید موجبات اداراك از سوي دو سرعت تند ماشین

ئه گردد که کلیات آن با یک نگاه به چشم ناظر اي اراطراحی را بزرگتر نموده و طرح به گونهسرعت باال باید مقیاس و ابعاد
حجم آب اي سروي شکل، در میانه یک حوض مدور، و از طریق فوارهمنتقل گردد. بدین منظور ما با توجه به بستر طرح 

- آب در میانه درختان سرسبز اطراف خود مییم که به صورت درختی ازاهوردآزیادي را در راستاي عمودي به فوران در 

اي که در اند که بیشتر توسط افراد پیادههاي کوچکتري به صورت قلزن چیدمان شدهدورتادور این طرح مرکزي فوارهباشند. 
باشند.گیرند قابل ادراك میمجاورت آن قرار می
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هاي در این آبنما با توجه به فرم:»2«آبنماي-
، ایده بر این امر بنمابستر آفضاي سبزمنحنی شکل 

هاي منحنی که فرم استوار گشت که از طرح
تري براي بسترهاي آب دارند ارگانیک و طبیعی

استفاده گردد. همچنین با توجه به وسعت بیشتر  
فضاي زمینه این آبنما نسبت به آبنماي اول، این 

فراهم شده است که در این قسمت فضاي امکان 
براي نمایش آب مورد استفاده قرار تريوسیعی

وع سه حوض مدور است مبگیرد. طرح مورد نظر مج
براي این نمایش در نظر گرفته شدهدهند. که با خطوط منحنی به هم متصل شده و در مجموع یک کل را تشکیل می

را به سوي مرکز آن فوران اي است که به مرکزیت هر دایره تعدادي نازل در محیط آن قرار گرفته و آبمجموعه به نحوه
هایی که در مرکز ثقل آبنما با تعدادي از نازلنمادر نمایش آبهاست کواقعکنند. در مرکزیت هر دایره نیز یک نازل جت می

کنند.دهند هم نوایی میتشکیل میاند و خود یک دایره کوچکتر را واقع شده
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در موقعیت قرارگیري این آبنما، بیشتر»: 3«آبنماي-
ارتباط با عابرین پیاده بوده و همچنین با توجه به 
خلوت بودن محیط پیرامونی آن (نبود درخت، پایه 
چراغ و یا هر عنصر دیگري به عنوان مانع بصري) به 

توان آن را متناسب با ادراك پیاده و با خوبی می
استفاده از جزئیات بیشتر طراحی نمود. ایده طرح

برگرفته از فرم صدف ما براي این آبنپیشنهادي -
در کناره ضلع کوتاهتر آن، گوي باشد که دریایی می
رنگی با تمثیل از مروارید بر روي دسنگی سفی

باشد، که با استفاده بنما از مالتی در طیف رنگی خاکستري تا کرم میکف آگیرد. سکویی باالتر از کف اصلی آبنما قرار می
به صورت پراکنده پوشیده شده است.هاي نسبتا درشت صدف و قلوه سنگاز

-ي مییرامون گونحنی در پمها در سه ردیف خط قرارگیري نازلنحوه آبنماي مورد نظر از نوع آبنماي زیر سطحی بوده و 

ح سکو و گوي را آبپاشی قرار دارند که سطدیگر زیر سطحی ازلن4باشد. بر روي سکویی که گوي سنگی واقع شده است، 
ر ل بیش از هاحی این گوداگردد، و طرفواره در گودالی که دورتادور سکو کشیده شده است سرریز می4ن آب ایکنند.می

کو باال از شیب سشده وچیزي بدین خاطر بوده که مانعی براي افراد، خصوصا کودکانی که تمایل داشته به گوي نزدیک
از خطرات احتمالی جلوگیري شود.وایجاد شده
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دي به ومحل این آبنما در مسیر ور»:  4«آبنماي-
کوچکی ، فضاي مدورهاي اداري مجموعهبخش

است که مسئوالن در نظر دارند به منظور خوانش 
جایگزین صوتی و بصري آب، آبنمایی با باغچه فعلی

گردد. با توجه به موقعیت قرارگیري و مساحت 
هاي پیچیده تا محدودي که آبنما دارد، باید از طرح

اجتناب نمود و متناسب با مقیاس فضاي حد امکان 
مورد نظر آبنمایی ساده اما زیبا ارائه داد. طرح 
پیشنهادي براي این آبنما، آبنماي گنبدي است که 

دهند. نمونه زیباي اجرا شده ها از طرف دیواره به سمت مرکز فوران دارند که در مجموع یک فرم گنبدي را نتیجه میفواره
باشد که تصویري از آن در زیر آورده شده است.بنماهاي زیباي هفت حوض واقع در شرق تهران میاین آبنما، مجموعه آ
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این آبنما با توجه به »: 5«آبنماي-
مجاورت با ساختمان هتل و دیگر 
فضاهاي پذیرایی، تفریحی و گردشی، و 

اي که همچنین با توجه به سطح گسترده
آبنماي فعلی مهیا نموده ، محل مناسبی 
براي اجراي نمایش آب و نور از طریق 

. نحوه استآبنمایی متحرك و موزیکال 
ایست که نمایش مورد نظر، شکل ستاره

هاي گوناگون از افکتهاییریمدر زیر ف
اي اجرا شده، نشان پروژهاین نوع آبنما در 

داده شده است.
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این آبنما براي عرصه پهناوري در نظر »: 6«آبنماي-
اي نزدیک تبدیل به یک گرفته شده است که در آینده

از آنجایی دید مناسبی از شود.محوطه فضاي سبز می
، قصد بر این است تا با وجود داردباال به کل محوطه 

هاي خطی فرم یک یک آبنماي سرتاسري از فواره
پیشنهادي عالوه بر لنگر بر زمین حک گردد. شکل

هاي خوبی را ها و ویژگیمعنابخشی به طرح، فرصت
گستردگی از جمله این موارد دهد.به دست میهم 

که سبب اي از طرح است در قسمت عمدهآبنما 
جاد هایی در بدنه آبنما ایگوشهدر این فرمیهایگردد. دیگر آن که به سبب وجود زاویهمیمحیط در کل آن افزایش طراوت 

شده است که نسبت به سایر نقاط از خصوصیت جمع پذیري بیشتري برخوردار بوده و سبب ارتقا تعامالت اجتماعی در افراد 
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هاي مختلف و مناسبی براي مکث و نشستن ایجاد شده است که در همجواري با آب و یتعشود. سراسر آبنما موقمی
در این هاورد. در خصوص توضیحات بیشتر درباره نحوه نمایش نازلآطبیعت اطراف، آسایش اقلیمی مناسبی را فراهم می

هاي خطی است و در مرکزیت حلقه انتهایی لنگر به منظور تاکید بر مرکزیت بصري گروه از نازل3این آبنما شامل ،طرح
بصري در ابتداي این مرکزیتآورد.یک ردیف نازل خطی به فوران در میاز آب را در مرکز يیک نازل سروي حجم بیشتر

باشد فراهم شده است.لنگر از طریق فرم آن که به صورت خطی شکسته و تیز و رو به جلو می

طرحسازيشبیه

زي ارائه طرح انیمیشن طرح می تواند در کنار تصاویر سه بعدي و پالن هاي اتو کد بخش اصلی شبیه سا
طرح باشد.
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متره برآورد

ت بها استخراج کلیه جزئیات پروژه متره و برآورد پروژه براساس دفاتر فهرسپس از طراحی کامل پروژه و 
منابع اصلی متره و برآورد هستند.های اجرایی برق و تابلو، مکانیک و محاسباتنقشهارائه می گردد.
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