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ALPINE SKI HOUSE

نام و نام خانوادگی

۳مقدمات طراحی معماری: نام درس

:نام استاد

:شماره دانشجویی

نیمسال

تغذیه زمین، انرژی برای حیات: ۲۰۱۵اکسپو 

انتخاببا"حیاتبرایانرژیزمین،تغذیه"عنوان
ایتالیاتوسط2015اکسپومیزبانیجهتمیالن
اهنمایشگایندرکنندگانشرکتتاگردیدمطرح
همچونمباحثیدرراخودهمفکریونظراتنقطه

برایغذاوآبتامینتضمینجهتراهکارهایی
فظح–غذاییامنیتافزایش–زمینساکنانتمامی
ابرابطهدردیگریمباحثوجانوریوگیاهیتنوع
است،همگانیمشکلیککهنمایشگاهانتخابیعنوان

.بکشندچالشبه

نجهااصلیمناقشهشبیهسازیهدفبامباحثاین
برایغذاییموادتامینوتغذیهبارابطهدرکههستی
قالبدروروزانهصورتبهگیردمیصورتهمگان

.گرددمیبرگزارمختلفسمینارهایوکنفرانسها
گانکنندشرکتکهاستاینمباحثایننهاییهدف

چطورکهشوندروروبهسوالاینبابازدیدکنندگانو
ندهآینسلفردایدربشرامروزهفعالیتهایورفتارها

.بودخواهدتاثیرگذار
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درخودفنیظرفیتبامرتبطحلراهتعدادی،زندگیبرایانرژیوجهانیتغذیه،میالن2015سالاکسپوموضوعتفسیربابرزیل
بهماعیاجتتقاضایبرایآنبامرتبطصادراتوغذاییموادتولیدگسترشبرایراخودتواناییواستدادهارائهکشاورزیهایزمینه
.استکردهبیانباشندمیجهانسراسردرتعادلبهدستیابیبرایاساسیمنبعکهمخربزیستیتنوعبدونوبخشرضایتصورت

هاخواستهکشف،غذاییموادتولیدوتنوعافزایشبرایاحتماالتگرفتننظردربابرزیل،میباشدمربعمتر4,133غرفهسایتمساحت
غذاییادمومشکالتبامقابلهبهغذاییموادسازیپایداروپیشرفتههایآوریفنازاستفادهباوجهانسراسردرمردممندیرضایتو

بصورتتکنولوژیهبالقوشریکعنوانبهخوداعتباربهتاکیدباتوسعه،آوریفنکلیدیاصولبااکسپودربرزیلمشارکت.استپرداخته
ازغرفهساختدر.باشدمیهمراهسالمغذاییموادبرایتضمینومحصوالتازوسیعیطیفوبرجستهفرهنگیبا،کارآمدوابتکاری
ازایشانهنکهاستگرفتهبردرراساختمانازمختلفیهایجنبهکهاستشدهاستفادهمتمرکزغیروصاف،پذیرانعطافایشبکه
میاندروزدهدمقآندرمیتوانندکهاستکردهایجادمسیریبازدیدکنندگانبرایمتخلخلهای،شبکهمیباشدکشوراینگراییکثرت
راحتاستوفراغتاوقاتبرایایمنتظرهغیرهایمکانکششیساختاریتوسطهمچنینبگیرندقرارکشوراینگیاهیهایگونه

.استشدهغرفهمختلففضاهایبینارتباطتقویتباعثوشدهگرفتهنظردربازدیدکنندگان

بینییکپارچگوجنگلداری،کشاورزی،تغذیهبهتوجهباآنهاکهشدهدادهنمایشمختلفهایموضوعغرفههمکفطبقهامتداددر
گرفتهرنظدربازدیدکنندگانبرایسینوسیمسیرهایدرشدهبندیشبکههایجعهدرونگیاهان،اندیافتهسازمانداموکشاورزی

دفترورانرستو،کافه،فروشگاهاجتماعات،سالننمایشگاه،فضاهای.میباشندآمازونرودخانههایمنحنیازگرفتهالهامکهاستشده
.آوردمیارمغانبهروزطولدرراطبیعینورکهمیشوندمتصلبزرگیدهلیزبهغرفه
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Ingresso: مکان  EXpo, Via Giorgio Stephenson, 107, 20157 Milano, Italy

۲۰۱۵: سال 

Studio Arthur Casas, Atelier Marko Brajovic: مشاور طراحی معماری 

 Alexandra Kayat, Gabriel Ranieri, Alessandra Mattar, Eduardo: همکاران طراحی 

Mikowski, Nara Telles, Pedro Ribeiro and Raul Cano

apex brasil: کارفرما  (brazilian trade and investment promotion agency)

SP Project: طراحی سازه 

مترمربع4۱۳۳: مساحت زمین 

مترمربع۳674: زیربنا پروژه 

Alexandra Kayat: هماهنگ کننده مهندسین طراح 

Renata: هماهنگ کننده مهندسین طراح داخلی  Adoni

design studio arthur: طراح داخلی  casas

Maneco:  طراح نورپردازی  Quindere

مترمربع ۱6۳7:  مساحت گالری ها 
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2015میالناکسپودربرزیلسازیغرفه
بهکهاستفضاسازیومعماریازایآمیزه

ربمبتنیارزشهایودانشبازدیدکنندگان
.میدهدانتقالراجنوبیآمریکایکشاورزی

تجربهوبنایکعنوانبهگذرابنایاین
نولوژیتکباکهشدهاستپیشبینیهمهجانبه
الانتقراآسودگیوفراغتامکانپیشرفته
نیزتعاملبهراافرادکهعینحالدرمیدهد
.میکنددلگرمی
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Arthurاستودیوبدستکهبنااین Casasمحلیشدهطراحی
ندمیکنعبورآنکنارازکهراافرادیکهاستجمعیتجذببرای
کیکهاستصورتیبهغرفهاین.میکندترغیبشدنجمعبه

یککهاستمفتوحبازدیدکنندگانبرایآهنیکبیرحجم
تکشبرزیلمملکتدرکهگیاهیگونههایوسطراپیادهراهی
.میکندایجادبازدیدکنندگانعبوربرایمیشود

انیمککششیمشبکشبکهیککارگیریبهبابخشایندر
بهکهشدهاستتعبیهایستادنوفراغتبرایغیرمنتظره

راسازهگوناگونزوایایازلغایتاجازهمیدهدبازدیدکنندگان
هبراغرفهخارجشیبدارشبکهاینهمچیننوکنندرسیدگی

.میسازدپیوستهآندرون

،”طبیعیحکمت“مقولهچهارازسازهاینداخلیتقسیمدر
”خالقهمجوشیوترکیب“و”انسانقدرت“،”رنگهاامپراطوری“

Markoآتلیهتوسطتقسیماین.شدهاستکاربرد Brajovic
آیندهورشددرحالامروزتاریخ،نشانگروشدهاستطراحی

افهکورستورانمغازه،شاملتقدیراین.استبرزیلخوشبینانه
نورارمقدبیشترینالیپوشاندهشدهشیشهباآنسقفواست

.داشتهباشدراطبیعی
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عظیماهنمایشگاینپاویونهایبزرگتریناز،یکیبرزیل
وعتنوداردمتنوعیاکوسیستمبرزیل.اختیاردارددررا

ت،اسزیادبسیارکشورایندرگیاهیوجانوریزیستی
ایندرجانورانوگیاهانانواعکارشناسانکهبهطوری
بنابراین.زدهاندتخمیننوعمیلیون2برافزونراکشور

ایدبناخواهخواهکهنامیدکشورهاییازیکیراآنمیتوان
خودشکشورحداقلوزمینآیندهبرایمهمیبرنامههای

راعظیمشخدادادینعمتهایبتواند،تاباشدداشته
Arthurاستودیو.بگذاردارثبههمآیندگانبرای

CasasآتلیهوMarko Brajovic،مسابقهبرنده
توسطکه2015میالناکسپودربرزیلپاویونطراحی

APEX-Brasilاندشده،بودشدهبرگزار.

ازیمیعظمنابعبهخودبینهایتدسترسی،بابرزیلمردم
گردیبهنسبتشایدآزاد،آبهایومختلفمعادنجنگل،
ایسرمایههدادندستازبرایکمترینگرانیازکشورها
زتمرکتمامحالاینبااماباشند،برخوردارخودطبیعی
یهتغذ»شعاروگذاشتهطبیعیمنابعذخیرهرویراخود
.برگزیدهاندخودپاویونبرایرا«راهحلیکباجهان
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یکقالبدرمیالن،2015اکسپوبابرزیلیهامشارکت
سازهاینفضای.میافتداتفاقمتریهزار4حدودپاویون
یایزواازالبتهکهاسترنگقهوهایوبزرگمستطیلیک

آن،ازبخشهاییدرمنظمالگویرعایتباوخاص
رههادیوایاسقفازنورتابشبرایشکلمربعدریچههایی

ازوشدهتعبیهزمیندل،درسازهازنیمی.استشدهایجاد
یداپدستزیرینطبقهبهمیتوانمختلفشاهراههایطریق
طرفمتریهزار۸عظیمعمارتیکباشماحاال.کرد

ودهشتعبیهزمینزیردرآنازنیمیکهفضاییهستید
.میدهدرخطبقههمیندرهماتفاقاتمهمترینالبته

روییازمینرویعظیممانیتورهایوزندهنقشههای
تادهستنآمادهسرعتپراینترنتبهاتصالباکهدیوارها

انمخاطببهرابرزیلکشوربهمربوطاطالعاتبهروزترین
.کنندمنتقلمشتاق
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اینمختلفبخشهایدرسهبعدیفناوریهایازاستفاده
ردمعلقمانیتورهایوبرنامههاستمهمترینازیکیعمارت،

فیلمهایوتصاویرارائهبهزمینههاهمهدراست،قرارهوا
درباتقریمانیتورهااین.بپردازندسهبعدیبهصورتمختلف
هککردتصورمیتوانوشدهاندنصبسازهبخشهایتمام

سینماییکدرحضورواقعدربرزیلپاویوندرحضور
قسمتهایینیزپاویونهمیندلدر.استعظیمسهبعدی

طرفداراندنیادرکهبرزیلیزندهکنسرتهایاجرایبرای
وهنرمندانحضوربرنامهوشدهتعبیهدارد،نیززیادی

.استشدهگنجاندهنیزکشوراینشدهشناختهچهرههای
ازهشدشناختهسرآشپزهایحضوربابرزیلبزرگرستوران

فهمکطبقهدرالبتهکهاست،پاویوناینبخشهایدیگر
غرفهدرحاضرمهمانانازبیوقفهاستقراروشدهواقع

،اندازیدنگاهیبرزیلپاویونبهباالزاویهازاگر.کندپذیرایی
که،دیدخواهیدکوچکراهرویکباشکلمستطیلسازهیک

گرفتهبردررا2015اکسپومیالنمجموعهازعظیمیبخش
وهگرفتقرارغرفهاطرافدربینظیری،گیاهیپوشش.است

لجنگیکبهاستقرارمخاطب،کهمیرسدنظربهاینطور
.شودواردبیانتها
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وریکشبهعنوانبرزیلطرحهایزیباترینازیکی
برایکشاورزیعرصهدربسیاریحرفهایکه

اطرافدروسیع،زارگندمیکایجاددارد،گفتن
طالییتسخیرانوارسببکهاستکشوراینپاویون

کهآنگونه.شدخواهدبینندهایهرچشمتوسطآن
ازیکیدرکشوراینسفیرتروبتا،رافائل

بحثبرتمرکزکرد،اشارهخودمصاحبههای
حضورمحورمهمترینزمینتغذیهوکشاورزی

اظهاراتبراساس.بودخواهداکسپودربرزیل
درهشدرفتهبکارهایبافتبرزیلبنایمهندس
در.داردهمخوانیطبیعتباکشوراینپاویون
وهااستیلها،کارتنازتعدادی،سربازگالری
وبودهمقاومجویعناصرمقابلدرکهداردجود
.ندارندنگهداریبهنیاز
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سخن معمار

متنوعنمایشیهایپردهخلقومعماریآمیختنماهدف
ارزشکهایتجربهباهمراهاست،بازدیدکنندگانبرای
برراخوددامداریوکشاورزیهایآرمانوبرزیلهای

الانتق”نوینهایحلراهباجهانیتغذیه“موضوعاساس
،باشدموقتساختمانیکهآنازبیشبرزیلغرفه.دهد

اطالعاتشاملواحساساتدرشدنورغوطهبرایفضایی
ایده.استیادگیریومتقابلتاثیراتپیشرفته،تکنولوژی

متمرکزغیرومنعطفنرم،ایشبکهبخشالهامکهای
اینمپلورالیسنمایانگرومشاهده،قابلبناوجههردربود،

فضاییبرزیلغرفهغرفه،130ازبیشمیاندر.استکشور
مومیعفضاییایجادقصدبهکهکند،میایجادمکثبرای
هشدطراحیکنجکاویتحریکومردمآوردنهمگردبرای
است
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یانمدرگذرگاهیوشدهبازمخاطبانرویبهاست،نفوذپذیربرزیلفرهنگهمچونکهبزرگیحجم
نایفلزی،سازهخاکیهایرنگ.استشدهایجادکشورماندرشدهکاشتهمتعددگیاهیهایگونه

دهجداکننمرزهایغرفه،درونوبیرونبینتدریجیحرکتوکندمیبرجستهرا”بودنبرزیلی“
برایرهمنتظغیرهاییمکانکهکششیایسازه.بردمیبینازرانمایشیهایپردهنقاشیومعماری
ممدرنیسسنتازپیرویبا.استشبکهیکازایاستعارههمچونکرده،ایجاداستراحتوفراغت
.کنندیمتقویترامختلففضاهایبینارتباطکهرسیممیبزرگیراهروهایبههایش،غرفهوبرزیل

یدهااساسبرآنها.استشدهگرفتهالهامغرفهاولطبقهدرشدهتوزیعهایخوشهازمتفاوتهایتم
.اندهگرفتشکلدامداریوکشاورزیبینادغاموجنگلداریخانوادگی،کشاورزیتغذیه،همچونهایی
ازکهمستقیمغیرمسیرهایایجادبرایهم،برعمودایشبکهاساسبرگیاهانحاویهایجعبه

عیطبیمناظربادکارتیشبکهاین.اندشدهسازماندهیشده،گرفتهالهامآمازونرودخانهانحنای
ینحدر.کندمیبازیطبیعی،نیروهایوانساندستبیندیالوگونهیهمبربازیدرارگانیک،

بینندمیودشونمیمواجهکنندمیبرانگیزتعاملمیزهاییبابازدیدکنندگانمسیر،ایندررویپیاده
.داردنقشهاتمبینسیالمسیرکردنشاخصدرشبکهاینچطورکه
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گرفته،قرارغرفهپشتیبخشدرکهحجمی
یکشاملودادهجاخوددررانمایشگاهفضاهای

کافه،کیتبلیغاتی،فروشگاهیککنفرانس،تاالر
هکاستاداریامکاناتورستورانیکسالن،یک

مغاناربهراطبیعینورکهبزرگ،آتریومیتوسط
وهنرمندان.اندشدهپیوستههمبهآورد،می

اییکارهگذاشتننمایشبهبرایبرزیلیطراحان
کناردرراهایماننوآوریکهشدنددعوت

یزات،تجهایندهند؛نشانبرانگیزتعاملتجهیزات
تاکه،برزیلغذاییصنایعزمینهدررافنیانقالبی

همچونهاییشرکتتحقیقاتحاصلزیادیحد
EMBRAPA،دهدمینشاناست.
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/ساختارگراییسیستمازشود؛میدیدههرجاییدرپایداری
هایمکانیزمتاساخته،پیشهایمدولازحاصلساختارشکنی

.رپذیتجزیهوشدهتاییدموادکارگیریبهوآبازمجدداستفاده
ه،تجرباینازمهمیبخشعنوانبهموقت،معماریاینبودنمنطقی
ستزیاثراتومنابعکمتعدادبامحتواومعناخلقکهدهدمینشان

نمیالاکسپودربرزیلغرفههدف.استپذیرامکاناندک،محیطی
چنیندرکشوراینمرسومحضوردرجدیدعناصرنمایش،2015

کهاستآنپیدرغرفهاینآینده،بهنگاهیدرو.استرویدادی
بشریمهمبسیارمسائلدرودائمجنبشیدربرزیلدهدنشان

واندبتتایافتهدستعالیایمرتبهبهدامداری،وکشاورزیهمچون
تزیسمحیطباماجامعهارتباطچگونگیبرایجدیدیهایپارادایم
دتوانمیدگرگونییکعنوانبهزیستمحیطکهچراکند،خلق

برزیل،غرفه.کندمشخصکشورمانبرایجدیدیهایاستراتژی
بهد،باشداشتهمللتمامیمیانشدنشاخصبرسعیکهآنازبیش
تابخشدمیمعنامانمردموقلمروبخشالهامکنجکاویآرزوی
دادرویاینبرگزاریزمانورایدرکهکندایجادجدیدروابطیبتواند
هایایدهراستایدرتغییرکهدهدنشانبایدبرزیلغرفه.میفتداتفاق

کسپواتمازکههاییحلراهازگرفتنالهاموپذیرتحققآرمانگرایانه
.اتحیبرایانرژیزمین،تغذیه:استپذیرامکانکنند،میپیروی
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➢ https://www.dezeen.com/2015/05/01/milan-expo-2015-opens-to-the-public-
architecture-pavilions/

➢ https://www.farang.ir/fair/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%88/%D8%A7%DA%
A9%D8%B3%D9%BE%D9%88-%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5-
%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86

➢ https://www.setavin.com/593-%D9%BE%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86-
%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-
%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%88-
%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-2015

➢ https://iranarchitects.com/news/newsid/359

➢ http://barsadco.com/%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87-
%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-
%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%88-2015-
%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86/

➢ https://landscaper.ir/3887/dialogue-between-man-and-nature-brazil-pavilion-expo-2015-
milan
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