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Erie Forest

Weird Creatures

Alive
Fluid
Organic
Multipliable
Has a Sense

Hexagonal cells

ADD Mirror

In design Process Providing the membrane of each space with differen usage. Astonishing senses...

In design Process Beyond these alive
membranes,there are 
captive senses trying 
to  s c a p e . 

Among the ambiance beyond
all those membranes,
there are feelings breathing

پروژهٴ
در امارات متحده عربی  واقع شــده اســت ، رســتورانی با طراحی خاص و منحصر بھ فرد  در دل شــھراز خاک و ماســھ بیرون آمادهٴ دبی  کھ امروز تبدیل بھ یکی  از مدرنترین شــھر ھای دنیا شــده اســت کانســپت پروژه ، جنگلی  اســت وھم آلود
با ساکنین عجیب و غریب کھ با تبدیل این فکر بھ معماری شاھد اتفاقاتی بی  نظیر بوده ایم کھ نتیجھٴ آن طرح سوریالیستی پیش روست. از مھمترین کلمات کلیدی حین طراحی این پروژه می توان بھ واژهٴ بی  نھایت اشاره کرد کھ فاکتور اصلی  در روند 
طراحی بوده اســت و در تک تک جزئیات پروژه می توان معنی  واقعی  کلمھٴ بی  نھایت را احســاس کرد از مفھوم بی  نھایت پوســتھ  ھایی را تشــکیل دادیم کھ محدوده ھای مختلف معماری را بتوانیم بھ درســتی  تعریف پوســتھ ھایی  پوشــیده شــده از
آینھ کھ بھ خودی خود مفھوم عمق و بی  نھایت را بھ کرات بھ مخاطب یاد آوری میکنند. این پوستھ ھا خود نمایانگر موجودات زنده ساکن جنگل اند کھ با چشمان خود دائما در حال نگاه کردن بھ ما ھستند، مدول ھای شش ضلعی دیواره ھا الھام گرفتھ شده 
از مفھوم تکثیر درطبیعت ھمانند آنچھ در رشد سلول ھای زنده می توان دید.خارج از پوستھ ھا نمادھایی از موجوداتی را میبینیم کھ در دل این جنگل اسیر شده ا ند و می خواھند از آن فرار کنند، دست ھایی  کھ طلب کمک از ما میکنند در دل فضای پروژه 
المان ھایــی ماننــد خانھ ھــای درختــی و چراغ ھــای پیلــھ ماننــد قابــل رویــت اســت کــھ بیانگــر موجوداتــی ھســتند کــھ در دل خــود دنیــای دیگــری را جــای داده ا نــد ، دنیائی کھ ورود بھ آن در عین نزدیکی  ســخت و غیر قابل دســترس اســت 
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ROOF  FLOOR  PLAN FIRST  FLOOR  PLAN GROUND  FLOOR  PLAN

Kids club space 
Membrane with 
repeated hexagonal modules 

Rooftop zone made of
hexagonal concrete modules 

Green wall 

Dj stand 

Bar 

Dancer podium 

Food Hall 

Membrane with 
repeated hexagonal modules 
Custom design sculpture 

Trampoline wall

Trampoline zone 

Laser tag zones 
Membrane 

Play House Main stair made of iron sheet

Custom Design 
furniture 

Custom Design 
furniture 

Saturated tree 

Kids club space 
Lounge 

Laser tag 
Mini Golf 

Play House 
Green section 
Seating area zone Kitchen

Food Hall 

Seating area zone 
healthy station
& Bakery station 
Trampoline zone 

Saturated tree 
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 ت معمار و پروژه اطالعا

 

 ردی  هروز زمنام طراح : ش

 استودیو معماری زمردی و همکاران  نام شرکت : 

 متر مربع  4000پروژه : ژ مترا

 مکان : امارات متحده عربی ، دبی 

 ان ، نسترن شعبان زاده، پریسا ابوترابی پور علی مروج ، پیام الرحمان، آنا اخالقی ، حامد نوریان، مردی همکاران : شهروز ز

 

 

 مبانی نظری 

 

در امارات متحده عربی ،  شهر دبی  Blue watersواقع در منطقه  نفر در مجموع 1000پذیرای متر مربع ، 4000حدودا با متراژ پروژه دبی ، 

ن های بازی و مهمانی مخصوص کودکان تا رستوران و فود کورت و فضاهای مختلف  لشامل ساکه پروژه ای است با طیف بهره برداری گسترده 

بنابراین مهمترین اتفاق در روند طراحی این  می باشد   Laser Tag , Trampoline parkاز جمله سرگرمی و پذیرایی برای بزرگساالن 

 رح نهایی برای تمامی سنین به یک انداره جذاب باشد .  پروژه مخاطب قرار دادن طیف گسترده سنین مختلف کاربران مجموعه بوده تا ط

با طراحی مختص با یکدیگر وانی فضاهای مختلف خو در عین حال حفظ هارمونی و هم با سنین متفاوت طراحی فضاهای مختلف برای کاربران 

که در اکثر است  ییستلسورئامعمار به حس همیشگی  اهمیت تاکید زحائ از نکات به خود طی روند طراحی بزرگترین چالش معمار بوده است . 

این مهم بواسطه استفاده از المان ها و خط و خطوط الهام قابل رویت است . به وضوحدر این پروژه نیز  واست  ودطراحی های وی نیز کامال مشه

، از انجام گرفته شدهپخش هستند که در محیط پروژه  لسورئاگرفته از طبیعت ، استفاده از المان های بیومیمتیک و طراحی ابجکت های 

نصب شده بر روی دیوار و آینه های موجود ، همگی در   شش ضلعی المان های نور پردازی گرفته تا مبلمان ، خانه های درختی ، پترن های

س نهایت باعث ایجاد ح تفاوت در کاربری های فضاهای مختلف پروژه ،درحین که در اندار برده شده کراستای تحقق یه این هدف به 

توسط معمار صر به فرد و خاص این پروژه حبه صورت من ها نکته قابل توجه در این پروژه ، طراحی اکثر المان.  ندیکپارچگی در کل فضا شده ا

ه پر اهمیتی برای طراحی داخلی این پروژ هشده است که به خودی خود شاخص  می باشد و کمترین استفاده از مبلمان و اقالم موجودپروژه 

به طبیعت و حس طبیعت گرایی نیز با استفاده از درختان موجود کامال مشهود و قابل  را  همیشگی معمارتوجه و در انتها محسوب می شود . 

 .سپری کنند   تا ساعاتی دلچسب راگرم و دلنشین می کنند  ، درختانی که با حضورشان در فضا ، محیط را برای کاربرلمس است 
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