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موزیکال هاي متحرك وآبنماپیشنهاد 

مقدمه:

گیري و اثربخشی سزایی در شکلترین عناصر طبیعت از دیرباز تا امروز، تاثیر بهآب به عنوان یکی از اساسی

آدمی شده است.هاي مختلف آن موجب تهییج و برانگیختن احساسات فضاهاي شهري داشته و همواره جلوه

.دهنده روح انسان استنوازش،آب چه در حالت سکون و چه در حالت حرکت

درجه 180کند و پدیده هاي اطراف خود را با چرخش سطح آب ساکن، با انعکاس نور مانند آینه عمل می

روي چنین انعکاس پوشش گیاهی در آب و تابش نور خورشید روي گیاهان آبزي موجودهمدهد،نمایش می

کننده امواج نور در فضاست؛ آورد. آب در حال حرکت نیز منعکسآب، تصویر زیبایی براي بیننده به وجود می

شود.مانند نوري که از یک جویبار روان روي برگ درختان منعکس می

طوبت تامین رها به هر یک از صور مختلف، به نحوي در متعادل کردن درجه حرارت هوا،ها و باغآب در پارك

کاهد.نسبی براي گیاهان و ایجاد طراوت، موثر است. مجموعه این عوامل از یکنواختی و خشکی محیط می

آبنما:

شود به هاي رنگین تعبیه میهاي متعدد و چراغها فوارهعمقی که در اغلب آنهاي کم ها یا حوضحوضچه

شکل و فرم طراحی شده، با مصالح متر است و برحسبسانتی60ها تا آبنما معروف هستند. عمق آن

شوند. ساختمانی مختلف ساخته 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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توان به دو صورت منظم یا غیرمنظم طراحی کرد.آبنماها را می

منظور از طراحی منظم، دادن شکل کامال ): Formalمنظم (

هاست. این نوع آبنماها وقتی در یک هندسی به آبنماها و آبراهه

انداز که به شیوه منظم طراحی شده است، قرار گیرند، چشم

دهند. اشکال به حالت قرینه و بهترین نماي خود را نشان می

ی ها شکل مشخصها و مجسمهروند. چشمهکالسیک به کار می

هاي صاف و منظم است. دارند و مواد به کار رفته، سنگ و بتن

هاي دلخواه و به فرم منظم البته از فایبرگالس هم در اندازه

توان استفاده کرد. آبنماهاي منظم وقتی که داراي لبه می

برجسته باشند، جذابیت بیشتري دارند. چرا که نشستن روي 

براي کودکان امنیت لبه برجسته استخر جالب است و از طرفی 

هاي کوچک شهري، بهتر است که آبنما ها و پاركدارد. در باغ

به شیوه منظم طراحی شود.

تواند از آبنماهاي غیرمنظم می): Informalغیرمنظم (

ریزي شده و ظروف با اشکال غیرهندسی و خیالی و اجسام قالب

ی یا سنتی ساخته یا به فرم آزاد با پیروي از آبگیرهاي طبیع

هاي راست و طراحی شود. در این صورت آبنماها داراي گوشه

ساز نیستند. یا هاي منظم و دستدیوارهاي عمودي و حاشیه
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وجود داشته باشد. پس از مشخص شدن سبک طراحی پارك، نماهاي طبیعی باید فضاي کافی شود. براي ایجاد آبها، بیشتر از سنگ و خاك و گیاهان بومی استفاده میآیند. براي ساخت آنطور به نظر میدست کم در ظاهر این

شود. وسعت کل آب بستگی به مساحت پارك و شرایط اقلیمی منطقه دارد.ساکن) تعیین می-مساحت و فرم استفاده از آب (جاري 

االمکان باید کمتر شود و بهترین حالت اینست که بتوان ارتفاع آب را در فصول واي سرد و مرطوب، ریزش و پرش آب حتیدر مناطقی که آب و هواي خشک دارند، باید پرش آب (فواره، آبشار) بیشتر باشد. در صورتی که براي آب و ه

مختلف سال کنترل کنیم.

چنین سلیقه و ابتکار طراح ، همبستگی به موقعیت زمین و هماهنگی با دیگر عوامل باغشود. شکل و تعیین محل آبنما خود هایی که از ایجاد آبنما وجود دارد، اشکال مختلفی از آن ساخته میبرحسب شرایط، توپوگرافی زمین و هدف

دارد.

آبنماي زیرسطحی:

هاي اجرا شده این آبنماها کنند. نمونهها ایجاد میاركها لحاظ گشته محیط مفرح و متنوعی را براي شهروندان در فضاهاي شهري و پآنهایی که در طراحیآبنماهاي زیر سطحی از جمله آبنماهاي مدرنی هستند که با توجه به ویژگی
باشد. هایی در اذهان عمومی  میها توسط شهروندان و پذیرش  چنین طرحدر تجارب جهانی و همچنین اخیرا با اجراي چند طرح مشابه در کشورمان بیانگر سطح باالي موفقیت و مورد استقبال بودن آن

گردد: هاي مشابه اجرا شده در داخل و خارج از کشور ارائه میهایی از پروژهدر ادامه نمونه
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Fountain in Plaza de Cesar Chavez San Jose, California, USA بوستان آب و آتش، تهران
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:آبنماي موزیکال

زمند تجهیزات پیشرفته هاي عمده در نحوه عملکرد است. بدین منظور که آبنماهاي موزیکال قابلیت اجراي حرکات هماهنگ با موسیقی و نور را دارد و از این رو نیابنماها بوده اما داراي تفاوتآآبنما موزیکال در ساختار کلی مشابه دیگر 

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

ها را به باشد. در این ساختار، تحلیل مشخصات ذاتی موجود در موسیقی که شامل شدت و فرکانس صوتی است، آنسازي موسیقی با نور و آب میی که در این نوع آبنما از اهمیت باالیی برخوردار است سیستم هماهنگاز تجهیزات

نماید. دهد حرکتی متناسب را ایجاد میهاي متغیر جهت تنظیم شدت آب قرار میهایی که به مسیرهاي طراحی جهت کنترل حجم اب و همچنین پمپنصورت پارامترهاي قابل تشخیص در اختیار سایر عوامل قرار داده و با فرما

گیرد.همین اطالعات به طور همزمان در اختیار پارامترهاي اصلی نور (شدت و طول موج) قرار می

کند.اي را در فضاهاي متناسب ایجاد میالعادهود و عوامل متنوعی که در حرکت آب، نور و موسیقی وجود دارد، این سیستم نمایشی و اعجاب انگیز جلوه فوقهم اکنون با توجه به پارامترهاي متفاوت موج

آبنماي پارك ملت تهران

هزارمتر مربع عمل 22به وسعت - دریاچه مصنوعی این پارك-روي دریاچه اصلی بوستانشده بود)که افتتاحتهرانادگاننماي موزیکال در بوستان آزنخستین آبآبنماي موزیکال پارك ملت دومین آب نماي موزیکال تهران است  (
و افکت اصلی36نما این آب. کنندطور همزمان با هم تجربه میبهرا کنند و رقص آب، نور، تصویر و موسیقیاي از آب تماشا میهایی را روي پردهتابلوي کامپیوتري و الکترونیکی، تصاویر و حتی فیلم19کند. شهروندان از طریق می

ال اي اغ رنگی سري چر1850بازي موزیکال درون آب، نمایش لیزري موزیکال، نمایش فیلم بر پرده آب و استفاده ازپرنده، آتشبشقاب،گیري از سیستم افکتبهره. متر است35تا 2هاي آن بین افکت فرعی دارد و ارتفاع فواره456
هاي شناور و شیرهاي کننده دیجیتال پمپاندازي سامانه و کنترلهاي هوشمند راهکنترل کنندهاست که بهاتوماتیک و هوشمند نصب شده"نما روي سامانه شناور کامالتجهیزات آب.نماستهاي این آباز دیگر ویژگیدي 

.الکترومغناطیس مجهز است
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:1آبنماي طرح پیشنهادي

برآورد قیمت: 

متر مربع عبارتست از:16*16نازل در سطحی به ابعاد تقریبی 76احداث طرحی با 

هاي کنترلی آب و نور، ها، سیستمها، پمپتامین تجهیزات الکتریکی و مکانیکی شامل چراغ-
ریال1،870،000،000تابلوهاي برق، نرم افزار و سیستم کامل تصفیه خانه

-ها و لولهاندازي شامل: کابل و کابل کشی، لولهتهیه اقالم اجرائی به همراه خدمات اجرا، نصب و راه-

ریال900،000،000ها و ... اندازي پمپکشی، نصب و راه

باشند.می1391هاي برآورد شده در شهریور ماهمبالغ ذکر شده بر اساس قیمت
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: 2آبنماي پیشنهاديطرح

برآورد قیمت: 

متر مربع عبارتست از:31*31نازل در سطحی به ابعاد تقریبی 312احداث طرحی با 

هاي کنترلی آب و نور، ها، سیستمها، پمپتامین تجهیزات الکتریکی و مکانیکی شامل چراغ-
ریال3،750،000،000تابلوهاي برق، نرم افزار و سیستم کامل تصفیه خانه

-ها و لولهاندازي شامل: کابل و کابل کشی، لولهتهیه اقالم اجرائی به همراه خدمات اجرا، نصب و راه-

ریال1،7500،000،000ها و ... اندازي پمپکشی، نصب و راه

باشند.می1391ماهتیرهاي برآورد شده درمبالغ ذکر شده بر اساس قیمت
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