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1395آبان 24دوشنبه 
سال آینده18سال و تا 68بعد از 

پدیده سوپر مون یا ابر ماه

ر زمانی که ماه در حالت قرص کامل در نزدیکترین فاصله از زمین قرا
.میگیرد

Credits: NASA's Goddard Space Flight Center/Clare Skelly, producer
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کاربرد و طراحی روشنایی

ایل به از موقعیتها به خصوص هنگامی که مردم در مورد امنیت نگران هستند، تمدر بسیاري 
ولی در . ارددرا بیشتر کنیم وجود نور یک پارك، میدان، خیابان، و یا دیگر فضاي عمومی اینکه 

.واقع نور زیاد هم میتواند به اندازه یک نور کم بد، نازیبا باشد

ین مهم در ایجاد یک کانسپت یا همون طرح اولیه اینست که یک توازن یا هارمونی بنکته 
نی و امنیتی و روشنایی و فضا ایجاد کنید، زیرا در دید باز تر ، روشنایی خیابانی فقط احتیاجات ف

منظره باید دید چطور نوع روشنایی، مکان چراغها و وات آنها چگونه بر خیابان و. طراحی نیست
.چیستکاربري آن فضا در شب گذارد و آن تاثیر می 

!!جهت یادآوري چند سوال



مهم است؟روشنایی و نورپردازي  چرا 
Why is lighting important?

امنیتافزایش -
کمک در جهت یابی-
برجسته کردن هویت و تاریخ منظقه-
براي ایجاد یک حس خاص-



؟در فضاي شهري کدامندراه هاي بکار بردن روشنایی 

ترکیب روشنایی و کار کردن با منظره و درختان-
ایستگاه ها و پایانه ها-
ورودي هاي ساختمانهاي تجاري و مهم-
لبه ها و کناره هاي پارکها و میدان ها و دروازه ها-
نما و ویترین فروشگاهها حتی در مواقع تعطیلی-
جزییات معماري موجود در فضا-
نشانه گذاري و آدرس دهی-
نقاط کانونی-
آرام کننده ترافیک-



درختانروشنایی و کار کردن با منظره و ترکیب -



ایستگاه ها و پایانه ها-



ورودي هاي ساختمانهاي تجاري و مهم-



لبه ها و کناره هاي پارکها و میدان ها و دروازه ها-



نما و ویترین فروشگاهها حتی در مواقع تعطیلی-



جزییات معماري موجود در فضا-



نشانه گذاري و آدرس دهی-



نقاط کانونی-



آرام کننده ترافیک-



آرام کننده ترافیک-

Photo: Frankfurt April,2016



چه میزان نور کافی است؟

تند که در واقع منابع نور بطور قابل توجهی از نظر کیفیت نوري که تامین میکنند متفاوت هس-
.در ایجاد حس روشنایی و امنیت فضا موثر است

ت زیست بطور مثال المپهاي سدیم پرفشار نور زیاد و رندرنیگ پایین دارند که از کیفی-
.و المپهاي متال نور با کیفیت و خیرگی بیشتري دارند.شهري در شب میکاهند

ا ب. ارتفاع و تعداد و نوع منبع نور در میزان و ایجاد یک روشنایی مطلوب تاثیر دارند-
پیشرفت تکنولوژي و تنوع منابع ارتفاع نصب چراغها متفاوت شده است

رد تامین و با توجه به تمام مسایل استانداردي و تنوع منابع نور میتوان میزان نور را در هر مو-
.رعایت نمود



روشنایی فضاهاي شهري

نیازمند طراحی نور معمارانه و زیبا است•
)دندگرعناصر روشنایی می توانند در صورت طراحی مناسب به عنوان عناصر معماري در روشنایی روز نیز استفاده (

رددباید عالوه بر استاندارد به کیفیت نور و روشنایی هم توجه گ•
.)معموال محاسبات مهندسی روشنایی و جنبه هاي ریاضی و علمکردي صرف در نظر گرفته میشود(

وامل براي یک طرح خوب باید تمام فضا در نظر گرفته شود و تمام ع•
.جز در زیبایی پروژه تاثیر گذارند

.شناخت و تحلیل فضاي شهري مسئله مهمی است•
تاي هر فضا داراي خصوصیاتی است که طرح نورپردازي باید در راس. داردمطالعه و بررسی از دید طراحی شهري اهمیت (

)باشدتقویت آن خصوصیات 



انواع فضاهاي شهري

خیابان ها، بلوارها، میدان ها، پارك هاي شهر به انضمام نماهاي : کلیف ماتین 
عات ساختمانی که آن فضا را تعریف نموده اند جزء فضاي شهري و در حیطه مطال

.طراحی شهري می داند

تقسیم بندي انواع فضاها
شهر/محله: ورودي

فلکه) /شهري، محلی، تشریفاتی(میدان : گره
زرگراهب/بلوار)/شهري، محلی، عبوري(خیابان /کوچه و بن بست/پیاده راه: مسیرها
)دایمی، فصلی(کناره رود )/دریا، دریاچه(ساحل : لبه آب

محلی/ شهري: پله ها



ورودي محله



ورودي محله



ورودي شهر



ورودي شهر

Design: Naser & Taher Nasiri 1393



میدان شهري

Photo: Zed Sqr. Mashhad



میدان محلی

Photo: Shiraz



میدان تشریفاتی

Photo: Tiananmen Square, Beijing, China



میدان تشریفاتی

Photo: Toopkhaneh Sqr. Tehran



فلکه

Photo: Iran



پیاده راه

Photo: From Net



کوچه و بن بست



خیابان شهري



خیابان محلی



خیابان عبوري



بلوار



بزرگراه

Photo: Navab Safavi, Tehran



کناره رود

Photo: Iran



ساحل

Photo: Tehran



پله شهري

Photo: Europe



پله محلی

Photo: Tehran



اجزاي فضاي شهري

ا هر فضا داراي اجزا مختلفی است که براي روشنایی و نورپردازي باید آنها ر
.شناخت و تحت بررسی قرار داد

:  بعضی اجزا مانند
شکسته/ رمپ/ در شکلهاي پله پله-سخت/نرم: کف
ده، ستوندر قالب درخت، نر-یکنواخت یا متنوع/ شفاف یا کدر/ صلب یا نرم: بدنه

دگیهاآسمان، چتر درختان، تداوم پیش آم-عنصر افقی محدود کننده فضا: سقف
رك یا متح-یا در جهت افزایش ایمینی یا زیبایی ساخته شده اند: مبلمان شهري
دایمی یا فصلی/تزیینی/نیمه متحرك

ارندتغییر پذیرند بنابراین تاثیرات مختلفی روي فضا د: پوشش گیاهی



قسمت اول
بررسی نورپردازي و روشنایی میدان



ورتصبهگاهی.استگرفتهخودبهمختلفیهايعملکردونقشزمانیومکانیهايضرورتحسببرمیدان
ازبسیاريرمعاصدوراندرواستداشتهمذهبییاودیوانیوحکومتیفضاییزمانیوبودهکاالعرضهبرايمکانی

هايکردعملتواننمیفعلی،موقعیتووضیعتعلتبهواستشدهمنتقلهابنابهآنکالسیکهايعملکرد
.داشتانتظارآنازراگذشتهدوراناجتماعیگوناگون

اژهواین"استهادکانیاهاخانهآناطرافکهحالیدرگشادهايعرصه".کندمیتوصیفچنینرامیداندهخدا
جايهربهمیدانگذشتهدرتوصیفاینبا.اندبستهجمع"میادین"بهراآناعرابکهدانستهپارسیواژهیکرا

.شدمیگفتهپهنوفراخ



یوندپواستفادهنوعفرم،چگونگیاستمطرحشهريهايمیدانمورددرامروزهآنچه
قدفاایراندرشهرينوسازهايمیداناکثرکهحالیدراست؛شهريبافتباآنها

وتاسبررسیقابلمعماريجنبهازتنهاواستویژگیهااینبرايصحیحطراحی
نقلیهلوسایاشغالبهعملدروشودمیاطالقمیدانآنبهکهاستايمحوطهبیشتر،

.تاسشدهفلکهبهتبدیلیعنی.استیافتهشکلتغییرکلیبهودرآمده



Photo: Shohada Sqr. Mashhad



Photo: Shohada Sqr. Mashhad



Photo: Shohada Sqr. Mashhad



مشخصه هاي میدان

گاهی  اوقات مکانی براي عرضه کاال
گاهی  اوقات فضاي حکومتی و دیوانی و یا مذهبی

فضاي عمومی و قابل استفاده براي همگان
یادبود ها  و رخداد هاي دوران گذشته,  فضایی با سوابق تاریخی  

اقامت و گذراندن اوقات فراغت
.  مسقف نمی باشد



معرفی چند میدان معروف در دنیا

 Soniaاخیرا مطلبی را به نقل از نویسنده اي انگلیسی به نام خانم landarchsسایت
Jackett  ین میدان در این ب. برتر دنیا معرفی گشته اندمیدان کرده که در آن ده منتشر

. به عنوان برترین میدان در رده ي اول معرفی شده استاصفهان نقش جهان 



مصر-قاهره -التحریر میدان -10

Photo: Tahrir Square, Cairo, Egypt.



مصر-قاهره -التحریر میدان -10



ایاالت متحده-نیویورك -تایمز میدان -9

Photo: Times Square, Midtown Manhattan, New York City



ایاالت متحده-نیویورك -تایمز میدان -9

Photo: Times Square, Midtown Manhattan, New York City



پرو-کوسکو -دي آرماس میدان -8

Photo: Plaza de Armas, Cusco, Peru



پرو-کوسکو -دي آرماس میدان -8



لهستان-کراکف -رینگ گلونی میدان -7

Photo:  Rynek Główny of Kraków, Poland



لهستان-کراکف -رینگ گلونی میدان -7



استرالیا-ملبورن -فدراسیون میدان -6

Photo:  Federation Square, Melbourne, Australia



استرالیا-ملبورن -فدراسیون میدان -6



ایتالیا-واتیکان –سن پیتر میدان -5

Photo:  St Peter's Square, (Piazza San Pietro), Vatican City



ایتالیا-واتیکان –سن پیتر میدان -5



ایتالیا-واتیکان –سن پیتر میدان -5



انگلستان-لندن -ترافالگار میدان -4

Photo:  Trafalgar Square, London, United Kingdom



انگلستان-لندن -ترافالگار میدان -4



انگلستان-لندن -ترافالگار میدان -4



روسیه-مسکو -سرخمیدان -3

Photo:  Red Square (Krasnaya ploshchad), Moscow, Russia



روسیه-مسکو -سرخمیدان -3



روسیه-مسکو -سرخمیدان -3



ایتالیا-سی ینا-میدان دل کامپو-2

Photo: Piazza del Campo



ایتالیا-سی ینا-میدان دل کامپو-2



ایتالیا-سی ینا-میدان دل کامپو-2



ایران-اصفهان -نقش جهان میدان -1

Photo: : Naghsh-e Jahan Square, Isfahan, Iran



ایران-اصفهان -نقش جهان میدان -1

Photo: : Naghsh-e Jahan Square, Isfahan, Iran



ایران-اصفهان -میدان نقش جهان 



ایران-اصفهان -میدان نقش جهان 



یک میدان دیگر



ایتالیا-رم-میدان پیازا ناوونا

Photo: View of Piazza Navona by Hendrik Frans van Lint, c. 1730



ایتالیا-رم-میدان پیازا ناوونا



ایتالیا-رم-میدان پیازا ناوونا



روش برخورد با پروژه روشنایی فضاي شهري



روش برخورد با پروژه روشنایی فضاي شهري
بررسی و شناخت فضاي شهري مورد نظر و نقش آن در شهر-1

بودن در فضا در ساعتهاي مختلف روز
بررسی کاربرد فضا و کاربران آن

بررسی نقشه هوایی در مورد فضاهاي باز
مورد توجه قرار دادن جزییات



روش برخورد با پروژه روشنایی فضاي شهري
.ر میگیرداین ایده شالوده نورپردازي ما را در ب. با توجه به شناخت و کاربرد این فضا ایده پردازي میکنیم-2

مشخصه هایی که این ایده دارد کارآیی، انسجام، اصالت و هویت دار بودن طرح روشنایی را باید
.تضمین کند

طراحی سریع با کاغذ و قلم یا نرم افزار



روش برخورد با پروژه روشنایی فضاي شهري
طراحی و محاسبات روشنایی-3

مدر این مرحله با کمک نرم افزارها و بر اساس استانداردهاي مورد نیاز طراحی را تکمیل میکنی
.انتخاب چراغ و منبع نور مناسب در دل این مرحله قرار دارد

.ضوابط و استانداردهاي روشنایی نیز همینطور



تمرین
)شعارسازمان  یونسکو(

به من بگویی، فراموش میکنماگر 
اگر یادم بدهی، به خاطر می آورم

یادمیگیرماما اگر درگیرم کنی، 

Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.
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