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  چکیده
علت تراکم ساختمانی و پایین بودن متراژهای بنا دچار کمبودهای ه ساختمانهایی ساخته شده امروز درشهرهای بزرگ ب         

باچشم پوشی از مشکالت عدم وجود نور برای  ، فراوانی هستند که مهمترین مشکل آنها عدم نفوذ نورکافی به داخل فضا می باشد

و همچنین عدم آرامش  کوچک بودن فضاها احساس توان از منظرمعماری بر تاثیر سو عدم نور نسبت به بروزبیماریها درانسان می

وگیری از صدمات در این مقاله باتوجه به ساخت وبهره برداری از فضاهای ذکرشده روشی ابداعی برای جل.توان اشاره نمود انسان می

 . ناشی ازفقدان نوربرای بهره برداران تهیه گردیده است

 

 بنا ، نور ، معماری ، آرامش ، روش ابداعی :کلمات کلیدی 
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 مقدمه -1
 

ییا   کمیان  رنگیین  یک در .شود می ممکن اشیاء دیدن آن با که است عنصری نور .است بینایی ادراک نوع هر برای شرط اولین نور

 هکیاربردن  ب با انسان .کرد مشاهده است مرئی های رنگ همه شامل که را نور طیف توان می شود، می خارج منشور از که نوری

 نیورپردازی  در هیم  هنیوز  رنگی، شده فیلتر نورهای کاربرد .است کرده تولید رنگی نور سفید، نور از ها رنگ کردن جدا برای فیلتر،

 میا  روزمیره  هیای  فعّالیّیت  بیه  تواند می که است ساختاری ماده ترین مناسب نور .است متداول معماری آثار و تئاتری های صحنه

 انسیان  بیرای  روشینایی  و نیور  گفت توان می تاریخی نظر از .یکند م جذب خود به را ما نور .ببخشد راحتی و لذت زیبایی، شکل،

 اساس بر گذشتگان تصمیمات و ها شبینی پی از بسیاری 1 )الَْرض ِْ وَ السَّمَْوَْاتِ نُورُ اهلَلُ( .است بوده پاکی و زندگی از نشان و مقدس

 .شده می تنظیم خورشید غروب و طلوع با آنها ٔ  روزانه های فعّالیّت پایان و شروع .گرفته می صورت ستارگان و ماه خورشید، رصد

 از او توسط شده ساخته آثار بر انسان اعتقادات و باورها تبلور .است داشته قرار ظلمت و جهل مقابل در روشنی و نور باورهایشان در

 و نیور  واردکیردن  در سیعی  داد می اجازه او به امنیتی مسائل و ای سازه امکانات که جایی آن تا .است آشکار بسیار معماری جمله

 و هانید  شد مزین نور عنصر با مساجد ساختمان مثال عنوان به .است داشته عبادی فضاهای مخصوصاً معماری فضاهای به روشنی

 [3] (1شماره   تصویر (.باشند می معنوی و روحانی حس یک انتقال به قادر خوبی به

 

 1تصویرشماره 

 تیوان  میی  راسیتی  به آن کمک با که چرا .نیست مستثنی قاعده این از انسان سکون و آرامش محل عنوان به نیز مسکونی فضای

 به تر کوچک یا تر بزرگ را آن داد، جلوه اسرارآمیز یا دلگیر دلپذیر، را فضا و کرد دگرگون فضا بافت و احساس از را انسان درک

 همیه  از بیاتتر  و سیاخت  نماییان  و رویت قابل را هایی بخش شد، متمرکز نظر مورد محیط از خاصی نکات روی بر یا آورد چشم

 عوامیل  از سیاختمان  در طبیعیی  نیور  از استفاده میزان تعیین .نمود گر جلوه تر بخش آرامش و تر مناسب خوشایندتر، را محیط

 هیایی  کیفییت  درک .اسیت  نور معماری فضاهای در مادی غیر جزء ترین مهم گفت توان می رو این از .باشد می طرح بر اثرگذار

 بیرای  کیه  اسیت  مهیم  بسیار معماری طراحی در .است پذیر امکان نور وجود با تنها اجسام و فضا از بافت جنس، فرم، رنگ، چون

 شود سعی بنابراین .است طبیعی نور چشمۀ ترین اهمیت با خورشید، نور .شود گرفته بهره روز طبیعی نور از فضاها کردن روشن

 میی  الکتریکیی  هیای  تمی   مصینوعی  نور چشمه ترین مهم .گردد استفاده محدود ساعات در و مکمل عنوان به مصنوعی نور از

 و بنیا  بیه  طبیعی نور ورود نحوه و اهمیت خصوص در بخش این در .یکنند م تبدیل نوری انرژی به را الکتریکی انرژی که باشند
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 شید  اشیاره  که طور همان .شد خواهد بحث مسکونی فضاهای در مصنوعی نورهای از استفاده چگونگی

 [3]یگیرد م انجام مصنوعی و طبیعی صورت دو به فضاها نورپردازی

 

 [4]طبیعی نورپردازی-2

 میورد  کیفی اختالف برحسب توان می را طبیعی نور .است فضا در طبیعی نور از استفاده ا ه ساختمان طراحی در شیوه بهترین

 های آلودگی مقدار هوا، و آب سال، طول در زمانی های دوره روز، ساعات به بسته استفاده قابل طبیعی نور میزان .داد قرار توجه

 بیات  از مسیتقیماً  کیه  نوری با پرده توسط شدن تعدیل از بعد شود، می فضا وارد طرف یک از که نوری .یکندم تغییر غیره و هوا

 کیامالً  شیود  میی  منعکس ساختمان پوسته روی بر فضا به ورود از قبل که نوری با ها این هردوی .است متفاوت شود می تابیده

 .باشد می متفاوت

 ساختمان در نورگیرها انواع

 می استفاده ساختمان داخلی فضاهای درون به طبیعی نور ورود برای سقفی نورگیرهای و )جانبی( دیواری های پنجره انواع از

 .شود

 شرایط در حتی – کوچکی دهانه از نور زیادی مقدار دریافت برای خوبی امکان سقفی نورگیرهای :سقفی نورگیرهای 

 نور از استفاده .رسانند می داخلی فضاهای عمق به را روشنایی مؤثری طور به نورگیرها این .یآورند م فراهم – ابری آسمان

 [3]شود می مشاهده )2و3 تصاویر( در سقف از طبیعی

 

 3تصویر                                 2تصویر 

ب  نیور  شیدن  داخیل  منظیور  بیه  سیاختمان  عمودی پنجره همان حقیقت در کناری یا دیواری نورپردازی :دیوار نورپردازی 

 ) 5و4تصیاویر ( در .تابانید  میی  اتیا   سطح به را تابناکی نور دیواری نورپردازی سقفی، نورپردازی برخالف .است داخلی فضاهای

 متفیاوت  داخلیی  فضیای  بیه  نور ورود پنجره ارتفاع و محل به توجه با اما .است شده داده نشان دیوار از نورپردازی از هایی نمونه

 خواهید  برخیوردار  مطلوبی نور از فضا کردند، انتخاب فضا سطح دهم یک تا هشتم یک عمودی های پنجره سطح چه چنان .است

 [3].)نماید تجاوز فضا سطح هشتم یک از نباید پنجره سطح گرمسیر مناطق در( شد

       5تصویر                            4تصویر 
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 ساختمان داخلی فضای به مختلف جهات در طبیعی نور اثر-3

 دیده فضاها این در ای کننده خیره نور و بوده سرد آنها، در مستقیم طور به خورشید نور نتابیدن دلیل به :شمال به رو قهای اتا

 از بعد .هستند شر  به رو های اتا  شوند، می روشن خورشید طلوع با که هایی اتا  اولین :شر  به رو های اتا  .شود می

 شدید نور تعدیل ی برا است بهتر .افکند می سایه ها اتا  این بر مدت طوتنی و بلند ای سایه طلوع، زمان از ساعت چند گذشت

 .شود استفاده ... و پرده گیر، آفتاب کرکره، چون تدابیری از ها اتا  این در طلوع، زمان در آفتاب کننده خیره و

 فصل در و روز طی است ممکن البتهدارد،  وجود ها اتا  این در روز مدت تمام در خورشید گرمای و نور :جنوب به رو قهای اتا

 را زیادی زمان مدت که فضاهایی ما کشور جغرافیایی موقعیت به توجه با .کند تغییر اندکی آن میزان و کیفیت مختلف، های

 .باشد جنوب به رو است بهتر یکنید،م  سپری جا آن در روز طی

 آزار را چشم است، شدید نور که زمانی و تابد می ها اتا  این به خورشید نور روز، ساعات ترین گرم در :غرب به رو قهای اتا

 تابستان فصل ظهرهای از بعد در مخصوصاً .شود می تندتر خورشید، نور و افتد می آفتاب ها اتا  این در ظهرها از بعد .دهد می

 در و مختلف های اقلیم در که داشت توجه باید البته.هستند سرد ها اتا  این زمستان فصل در و یکند م ایجاد را زیادی گرمای

 [3].کند تغییر کمی بات موارد است ممکن متفاوت جغرافیایی عرض و طول

 

 

 

 

 

  هندسه خورشید  -4 
 

ه خورشید می سندهید در آسمان و زوایای پرتو آن در رابطه با زمین و  مختلف در آن را شی مربوط به موقعیت خورضعلوم ریأ 

 : شودزیر تعریف می  صورتاین زوأیا به . ندمان
 
 ض جغرافیا یی رع

رجه متغیر بوده و عالمت آن أز خط د»   90تا  -  9« ار آن از دده و مقشده دانشان   8زاویه عرض جغرافیا یی محل با عالمت  

ر دو خط از مرکز زمین به استوا و گی یک محل می توان گفت که أجغرافیایبرای تعریف عرض . تساستوا به سمت شمال متبت ا

 [1] .دجغرافیایی می نامن ضعراخطوط رد، زاویه بین إین شومورد نظر وصل  نقطه
 

 رافیایی غطول ج

از زاویه بین صفحه نصف النهار عبوری  موازات در سطح زمین با عالمت کا نشان داده شده و  نقطهزاویه طول جغرافیا یی یک  

متغیر و عالمت آن در جهت عکس عقربه های »   18 <تا .   180النهار مبدأ گرینویچ، و مقدار آن از  نصف فحهو ص نقطهاز آن 

 [1] .نفی استمرف غرب طمت شر  مثبت و به سساعت یعنی به 
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 طول وعرض جغرافیایی مشهد

 
 .است دقیقه ۸درجه و  ۶۳دقیقه تا  ۳۶درجه و  ۶۹ عرض جغرافیاییدقیقه و  ۶۰درجه و  ۰۶دقیقه تا  ۵۹درجه و  ۹۵ طول جغرافیایی

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 [2]تابستان در آفتاب تابش و خورشید موقعیت

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%84_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%84_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%B6_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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[2]موقعیت خورشیددرزمستان وتابش آفتاب  
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 [2] درجه 33وزوایای تابش خورشید درعرض جغرافیایی موقعیت 

 

 
 

 

 

 نمونه پیشنهادی نورگیر درشهرمشهد

     

 

 

 

 

 

دراین طراحی باعنایت به قرارگیری جهت صفحات منعکس کننده نور با طول وعرض جغرافیایی شهرمشهد موقعیت سنجیده شده  

 .و درنهایت اولین صفحه در روی پشت بام نصب می گردد
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برای بهره وری هرچه . طریقه نصب صفحات باید با دتایل مخصوصی به اسکلت ساختمان متصل گردد    

این نحوه اجرا بامشاوره افراد ذی صالح خبره قابلیت .تمام تر از صفحات متحرک با قابلیت کنترل از راه دور می توان استفاده نمود

دن روزها و همچنین تغییرات در زاویه خورشید میتوان صفحات در هر زمان از اجرا را دارد بدین صورت که با تغییر فصل و کوتاه ش

 .طلوع وغروب خورشید با آن تغییر زاویه داد

بدلیل قرارگیری صفحات در شرایط باز جوی و همچنین ضربه پذیربودن آن توصیه می گردد از کاور مخصوص و از جنس فلز     

وان مثال آینه هایی که درمسیر پیچ و خم جاده ها برای دید بهتر رانندگان استفاده می بعن. برا  برای این منظور استفاده نمود

 .گردد را می توان به کار برد

 

 :نتیجه گیری -5

ایجاد اینگونه مشکالت رایج است بطور مثال استفاده از نورهای مخفی در سقف های کاذب ویا داکت روش های متعددی در      

توان استفاده کرد اما بهترین روش باید به گونه ای باشد که از ابتدا از طرح هایی استفاده گرددتاشرایط  می... هایی شیشه ای و 

استفاده از نور طبیعی در بنا استفاده گردد لذا توصیه می گردد به علت عدم هزینه اضافی نسبت به نصب تجهیزات برای جلوگیری 

 .ت دریافت نور طبیعی اجراگردداز این گونه مشکالت همان طرح اولیه با مالحظا
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