
 

 

 فروشگاه ، بزرگترین سایت تخصصی معماری

 با زبان فارسی و با  011جهت مشاهده آموزش نرم افزارهای معماری از صفر تا 

 را کلیک کنید. اینجاکمترین هزینه 

 جهت مشاهده نقشه ها ، پایان نامه و طرح های نهایی آماده معماری جهت کانسپت 

 را کلیک کنید. اینجاگرفتن و یا تحویل پروژه 

 جهت مشاهده مقاالت ، رساالت و مطالعات نهایی آماده معماری جهت تحویل 

 را کلیک کنید. اینجاپروژه          

 

 www.cadyar.comبزرگترین سایت تخصصی معماری  

 .زیر کلیک کنید عکسجهت عضویت در کانال ما در تلگرام کافیست روی 

 برای انجام پروژه های عمران و معماری با ما تماس بگیرید.

19913571991 

 https://t.me/Cadyar01                 آیدی تلگرام  

https://t.me/Cadyarmemar           آیدی تلگرام 

Vrya.cadyar@gmail.com            ایمیل 

 جهت مشاهده مطالب زیر به صورت رایگان کافیست روی لینک روبرو عنوان موردنظر کلیک کنید

 http://www.cadyar.com/?cat=473            دانلود رایگان کتب معماری             

 http://www.cadyar.com/?cat=262آموزش رایگان پست پروداکشن در معماری       

 http://www.cadyar.com/?cat=1377         دانلود رایگان مقاالت معماری              
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 http://www.cadyar.com/?cat=206       دانلود رایگان نقشه های معماری              

 http://www.cadyar.com/?cat=1300     دانلود رایگان رساله و مطالعات معماری      

 http://www.cadyar.com/?cat=283    آموزش رایگان نرم افزار های معماری        

صورت رایگان و یا در قبال هزینه به جهت مشاهده مطالب کاربران  مهمان که مطالب خود را به  

  کلیک کنید. اینجاکدیار  گذاشته اند در سایت  اشتراک

شما نیز میتوانید مطالب خود را در سایت کدیار به اشتراک بگذارید تا بدونه هیچ هزینه ای صاحب شغل 

 را کلیک کنید. اینجاالب خود جهت اشتراک گذاشتن مط دوم شوید.

 

 

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات معماری با 

 قیمت پایین با ما تماس بگیرید.

09903570990 

 

 

 

   199در  طراحی موزه نور  قسمتی از رساله

 صفحه در قالب ورد:

 

 تحقیق: ئله یمس بیان1

 این تحقیق تالشی است برای نشان دادن نور و  ارزش آن :

پژوهشی درباره ی نور است؛که با فعالیت های خود در -مرکزی فرهنگی این طرح

و همچنین مطالعه ی استفاده از نور اهمیت آن در حوزه های متنوع و متفاوت 

مذکور انجام ئله ی مسزندگی می کوشد.مکان های ذیل فعالیت هایی است که در 

 می شود.
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جهت نشست های منظم درباره ی موضوعات مورد  تئاتر سالن های گفتگو وآمفی -

 بحث

 نمایشگاه های متعدد جهت نمایش آثار و تجربه های نور در هر عرصه-

 سالن های مطالعه ی تخصصی جهت بررسی آثار مکتوب در زمینه ی نور -

 سینما جهت نمایش آثار تصویری و فیلم های مستند مرتبط-

 برای ویژگی های مختلف نور ،گالری ها-

در زندگی بشر نور یکی از عناصر مهم در بقای زندگی است و با استفاده از نور 

اهمیت آن در معماری و تا استفاده از احجام سعی در نشان دادن  ،و طیف نور

 نور و اهمیت آن و تجربه ی نور در هر عرصه را نشان دهیم.

 :هدف تحقیق 1-9

 اهداف کلی:

 شناساندن نور در زمینه های مختلف -1

 نشان دادن نور توسط احجام -2

 اهداف اختصاصی:

 نشان دادن انواع نور-1

 اهمیت نور در کنار تاریکینشان دادن -2

 انواع استفاده مختلف از نور-3

 استفاده از نور در زمان های قدیم و حال-4

 شکست نور-5

 اهمیت موضوع : 1-7

 اول:

بي شک وجود موزه به عنوان یک نهاد فرهنگي در اجتماع بسیار ضروري است. 

عنوي مردمان فرهنگ هر جامعه یک مفهوم کلي است و تمامي ارزش ها و یافته هاي م

آن جامعه را در بر مي گیرد، پس فرهنگ میراث هر قومي است که از پیشینیان 

برگرفته شده و در آن تغییراتي صورت گرفته و به نسل هاي بعد انتقال یافته 

است. فرهنگ ها و تمدن ها مانند انسان سه مرحله ی تکامل دارند: زاده مي 

یابند و به پیري مي رسند و باالخره شوند، کودکي و نوجواني دارند، کمال مي 



 

 

از میان مي روند. خاصیت فرهنگها و تمدنهاي پویا و الزم مي بیند از فرهنگ 

 فرو مي نهد و دور مي ریزد. ،هاي دیگر مي گیرد و آنچه را زائد مي داند

 

 دوم:

هرفضا با نور دو چهره مي یابد ، روز و شب كه با تغییر مقدار نور، این 

 .ند مي یابنددو با هم پیو

نور موضوعي است كه در هر دوره ی زماني، احساس و مفهومي خاص به معماري و 

زندگي داده است.مي توانیم بگوییم،آن زمان كه آتش در آتشكده ها در عهد 

زرتشت مقدس بوده بخاطر نور و گرماي آن بوده است، بدین ترتیب نور نیز مورد 

ه هاي بعد، كه اعتقاد به خورشید و ستایش قرار مي گرفته است . حتي در دور

 پرستش آن وجود داشته است، 

 

 نور بخاطر روشن نمودن عالم ،كه مسیر حركت زندگي را نشان 

مي داده است، مورد توجه بوده ، و یك حس خدایي بودن را القاء مي كرده 

 .است

 

 

 

 

سابقه پژوهش هاي انجام شده در زمینه ی موضوع پروژه و جنبه نوآوري 

 : ژهپرو

باشد چون هاي دانشگاهي ميهاي گروهطراحي مراكز فرهنگي به وضوح جز دغدغه

حجم قابل توجهي از پایان نامه ها در این ارتباط است ؛ بیشتر نمایش آثار 

باشد. هدف اصلي این گونه طرحها ميمختلف و گروه هاي خاص عملكرد این مراكز ،

 آیند.موزه ها هم گونه اي خاص از مراكز فرهنگي به شمار مي

چنانچه گفته شد مراكز فرهنگي در البه الي پژوهش هاي دانشگاهي موضوع پركاربردي 

باشند ، با این وجود استاندارد مدوني در این مورد ثبت نشده است در  طراحي مي

ي ساختمان هاي اداري این ساختمان ها به نسبت عملكرد هر جزء به استانداردها

 گردد .و آموزشي رجوع مي

 روش تحقیق و چگونگي انجام آن : 1-4

 

 تحقیقات کتابخانه ای:



 

 

 تحقیق در مورد نور-

 در مورد انواع نور-

 بررسی چگونگی ایجاد فضا توسط نور-

 :بررسی نمونه ها-

 موزه ی میلواکي)سانتیاگو کاالتراوا( نمونه های داخلی: -

 کیاسما هلیسنکي، فنالند )استون هال(موزه ی 

 

 موزه هنرهاي معاصر نمونه های خارجی: -

 مطالعات اقلیمی -

 هنري ، موزه ها –بازدید از مراكز فرهنگي  -

بازدید از محل سایت و تحلیل دقیق آن براي استفاده ویژگي هاي آن در طراحي  -

 موزه

 .محل سایت و اهمیت انتخاب آن:1-5

 تهران 3شهرداری منطقه ی ،محل سایت:اراضی عباس آباد

گردشگری با طراحی و ساخت بنا -تبدیل تهران به یکی از قطب های مهم فرهنگی-

 های شاخص در اراضی عباس آباد

لویی کان و استاد میرمیران به اراضی ،توجه معماران بزرگی نظیر کنزو تانگه -

 به لحاظ داشتن شرایط ویژه طراحی

 ،ده از انرژی خورشیدی به عنوان انرژی مورد نظر در طراحی مرکز مذکوراستفا-

 با توجه به باال بودن تعداد روزهای آفتابی در تهران.



 

 

 

 

 

 

 9000/1.نقشه ی 1

سایت مورد نظر 

)با مشخص بودن 

جهت شمال و 

 مقیاس صحیح(

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 جایگاه و دیدگاه های نور -فصل دوم



 

 

 جایگاه نور9-1

نور سرچشمه همه هستي است. نور درهمان حال كه به سطح چیزها برخورد مي 

با انباشتن سایه در پشت چیزها به آن ها عمق مي  دهد و كند به آن ها شكل مي

بخشد.. حتي شاید بتوان چنین گفت كه نور شي منفرد را برجسته مي سازد تا در 

متن نسبت هایش تشخص یابد. نور آفریننده نسبت هایي است كه جهان را سامان 

مي دهند با وجود اینكه سرچشمه تمام هستي است هرگز منبعي ساكن نیست. نور 

پیوسته جهان را باز می  برعكس با تبدیالت مداوم خود حركتي ارتعاشي دارد و

 (1)سازد.

 لویی کان در این باره می گوید:

 ))ماده نور خاموش شده است

 وقتی نور خاموش شده است

 وقتی که نور دست از نور بودنش بر میدارد ماده می شود

 در سکوت تمایل بودن نهفته است

 بودن برای خلق کردن چیزی((

زمانی که از تابش باز می ماند به ماده تبدیل در عقیده لویی کان نور 

می شود و همانطور که در سکوت حرکتی به طرف متجلی شدن است در نور نیز جنبشی 

به سمت عمل می باشد و اینجاست که جنبه های دوگانه روح نمودار می شوند یکی 

ت غیر نورانی و دیگری درخشان. آن وجه درخشان متمایل به سمت نور و سپس به سم

شعله است و شعله به ماده مبدل شده و در نهایت ماده وسیله و ابزار می گردد؛ 

منبعی بدیهی و شناخته شده. بنابراین کوه ها نور پایان یافته هستند و به 

همانگونه جریان بادها، هوا و حتی خود ما. اشتیاق به ظاهر شدن و تمایل به 

 (2)ی شوند.عمل کردن در لحظه شکل گیری با یکدیگر تلفیق م



 

 

 

 سالن کنفرانس موزه کیمبل -1تصویر 

بکارگیری آگاهانه و صحیح نور در معماری نیازمند معرفی این عنصر هم 

لحاظ جنبه های غیرمادی و روحی روانی آن از لحاظ عملکردی و فیزیکی و هم از 

است. آن برداشتی که به لحاظ معنایی در طول تاریخ از نور شده است بی تردید 

کمتر از تاثیر کاربردی این عنصر نبوده است. در بستر ادیان و سنت های گذشته 

همواره نور به لحاظ معنایی آن مطرح بوده و به صور گوناگون در خدمت اعتقادات 

ری قرار گرفته است.در این فصل سعی شده است به اختصار نگاهی به تعریف و بش

 تاثیر نور از دیدگاه های گوناگون شود.

 بنابراین در یک تقسیم بندی کلی، نور از دو دیدگاه متفاوت قابل تعریف است:

 دیدگاه کاربردی -1

 دیدگاه معنایی -2

 

 

 های متفاوت نورماهیت

 ایماهیت ذره 9-9-1



 

 

ای درباره نور نوشت: پرتوهای نور در کتاب خود در رساله ایزاک نیوتن

شوند. احتماالً نیوتن نور را ذرات کوچکی هستند که از یک جسم نورانی نشر می

رسد در به نظر می همگنهای به این دلیل بصورت ذره در نظر گرفت که در محیط

نامند و یکی از مثال ا قانون میشوند که این امر رامتداد خط مستقیم منتشر می

است. برخی دیگر از دانشمندان نیز  سایههای خوب برای توضیح آن بوجود آمدن 

  1است.اند که نور از ذرات در ارتعاش شدید تشکیل یافتهاظهار داشته

  موجیماهیت  9-9-9

توضیح دیگری بود که در طرفدارِ  1۹2۶-1۹۶5 2کریستیان هویگنسزمان با نیوتن، هم

شود های نوری به تمام جهات پخش میآن حرکت نور به صورت موجی است و از چشمه

های ثانوی به خاطر داشته باشید که هویگنس با به کاربردن امواج اصلی و موجک

 قوانین بازتاب و شکست را 

 ماهیت الکترومغناطیس 9-9-7

دانیم است که ما امروزه می 1۹31-۹۷۶1 3بیشتر به خاطر نبوغ جیمز کالرک ماکسول

است که معموالً به عنوان امواج الکترومغناطیسی  ترومغناطیسیالکنور نوعی انرژی 

شود. گسترده کامل امواج الکتروو مغناطیسی شامل: موج رادیویی، تابش توصیف می

 پرتو گاما، پرتو ایکس و فرابنفشنور مرئی از قرمز تا بنفش، تابش  فروسرخ

 باشد.می

 ماهیت کوانتومی نور 9-9-4

مکانیک کوانتومی نور، که در دو دهه اول سده بیستم به وسیله طبق نظریه 

و بور برای اولین بار پیشنهاد شد، انرژی  انیشتینپالنک و آلبرت 

است، یعنی جذب یا نشر انرژی میدان الکترو مغناطیسی  کوانتیدهالکترومغناطیسی 

بسامد  νکه در آن  E=hνگیرد. انجام می« فوتون»ای به نام به مقدارهای گسسته

 انرژی است.Eو

                                                           
1-  Science Team Shows Light Is Made Of Particles And Waves 

2 - Christiaan Huygens 

3 -  James Clerk Maxwell 
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مطالعات جهت دریافت هرگونه رساله و 

 معماری با قیمت پایین با ما تماس بگیرید.
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