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 چکيده
د ناز آغاز زندگی ابزاری بوده که توسط آن می توانستند محیط و فضا را درک کن نور برای بشر

و آن را بشناسد. نور طبیعی روز برای انسان جهت تامین نیازهای روانی و جسمی ضروری است. 

اشکال فضایی توسط نور و چگونگی تابش آن به وجود می آیند. تاثیر نور در معماری بسیار مهم 

افته است و از گستردگی معنایی انکار ناپذیری برخوردار است. با پایان یافتن روز، زندگی پایان نی

و تا ساعاتی از شب در خیابان ها زندگی اجتماعی و اقتصادی جریان دارد. نور مصنوعی به جریان 

توجه به پژوهش های معماری و نورپردازی در سال های اخیر نشان این زندگی کمک می کند. 

ی در بناها به دلیل عدم وجود قانون جهت دهنده و هدایت گر و عدم این نورپردازمی دهد که 

گاهی از ماهیت هنری این امر نورپردازی ها سلیقه ای انجام می شود، که این امر باعث آشفتگی آ

بصری در چهره شبانه ساختمانها و در نهایت شهر شده است. نورپردازی صرفا نصب چراغ و ریسه 

به ساختمانها نیست و عالوه بر ماهیت تزئینی به هویت و سیمای شهر نیز مربوط می شود. 

حاضر با هدف بررسی چگونگی نورپردازی جداره های مسکونی و تطبیق آن با هویت و تحقیق 

تا با رعایت اصول و ضوابط نورپردازی در ساختمانها و طراحی نورپردازی  کالبد بنا و شهر می باشد

از مرحله طراحی پالن و نما و همگام با طراحی معماری، نظم و اصولی هماهنگ به چهره شبانه 

نورپردازی جداره های  نمونه هایی ازبررسی  مقاله حاضر با رویکرد تحلیلی و ه شود.شهر بخشید

 مسکونی به ارائه راهکارهایی جهت بهبود کیفیت بصری می پردازدبناهای 

ورپردازی، کیفیت بصری، جداره ساختمان های مسکونی، منطقه ننور و  :يديکل واژگان

.ولیعصر تبریز
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 نام نویسنده مسئول:

 ساناز زارع

بررسی کيفيت بصري از منظر نورپردازي در جداره هاي محدوده 
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  مقدمه
شهرهای  با تاریک شدن هوا به خواب رفته و با طلوع خورشید بیدار شوند. به گونه ای نیست که شهرها طبق بررسی پژوهش ها

بر این اساس زندگی شبانه شهر و ارتقای کیفی فضاها در هماهنگی با  امروزی و فضاهای آن تبدیل به مکان هایی شبانه روزی شده اند.

نور در شهر به عنوان یکی  ناپذیر است پس بنابراین زندگی شبانه در شهرها در جریان است.ضرباهنگ تحرکات اجتماعی شبانه امری اجتناب 

از عناصر غیر کالبدی منظر شهری تاثیر بسیار زیادی در کیفیت فضا، احساس، ادراک، تصویر ذهنی افراد از محیط رفتار و حتی سالمتی 

 [.1] جسمی و روانی انسان ها دارد

یت فضا و حس جهت یابی در شهر می گردد و باعث می شود تفاوت نور در فضای بیرونی و درونی به حداقل باعث تقو نورپردازی بنا

نماها نقش مهمی در ایجاد درک فضا در میدان ها و  [.2هد ]روشن نمودن نمای ساختمانها  در شب حال و هوای شهر را تغییر می دبرسد. 

یی که در بسیاری از فضاها و بناها صورت گرفته است به دلیل فقدان حضور طراحان شهری در شرایط کنونی نورپردازی هاخیابان ها دارند.

در فرایند نورپردازی شهری دارای کیفیت الزم نمی باشدو در نورپردازی برخی مکان ها به هویت و شخصیت آن مکان، احساسات و شرایط 

ده مشخص شده که اغلب محیط های شهری از ال ای دی و نور های .با توجه به پژوهش های انجام شاستفاده کنندگان توجه نشده است

 [.3ر آلودگی نوری در محیط کرده اند ]مدرن پر شده است که اغلب با ترکیبات بسیار زننده ای به کار می روند و ما را دچا

تحت تاثیر عوامل مختلف قرار  بلکه جریانی است که ریانی صریح و خالی از ابهام نیست،ادارک هرگز به آسانی صورت نمی گیرد و ج

توسط نور  می توان  خواص دیگر [. 3]دارد. برخی از عوامل را می توان در محیط خارج جستجو کرد که یکی از این عوامل نور  می باشد 

و زیبایی ها جلوه گر فضا مانند رنگ، بافت را تتغییر داد.توسط نورپردازی می توان فرصتی بوجود آورد که زشتی های روز قابل روئیت نبوده 

بودند در تاریکی شب از دید افراد پنهان گشته و چهره متفاوتی از خود شوند و مناظری که در زمان روشنایی روز قابل روئیت و آزار دهنده 

یافتن پاسخ مناسبی هدف اصلی این تحقیق  [.4] و از طرفی مناظری که در روز زیبا هستند در شب زیباتر از روز جلوه گر شوندجلوه گر شوند 

و در نهایت با رعایت ضوابط و استانداردها به نورپردازی  جهت نورپردازی جداره های بناهای مسکونی در محدوده مشخص شده می باشد

 هرگونه خیرگی و آلودگی نوری پرهیز می شود. ها منجر شده و از ایجاد مناسب جداره

 

 روش تحقيق
 سش زیر پاسخ داده شود:در این پژوهش تالش می شود تا به پر

 چگونه می توان نورپردازی را در جداره بناها در منطقه ولیعصر تبریز محدوده خیابان اوحدی و تختی مورد بررسی قرار داد؟

اهداف پژوهش در حالت کلی دارای دو آیتم می باشد. هدف کلی: بررسی نورپردازی جداره بنا در منطقه ولیعصر تبریز محدوده خیابان 

ی و تختی، و هدف ویژه: بررسی نورپردازی بناها در محدوده تعیین شده و بررسی سبک نورپردازی آنها جهت نتیجه گیری و رسیدن به اوحد

ضوابط و استاندارد های نورپردازی و به کارگیری این آیتم ها در نورپردازی بناها بر طبق اصول و همگام با طراحی معماری جداره خارجی 

از نورپردازی با استفاده از ضوابط و استانداردهایی در زمینه نورپردازی می توان برای پاسخگویی به سوال به نظر می رسد که طبق فرضیه . بنا

اصولی و استاندارد بناها در سطح شهر برخوردار شد و شهری با نمای شبانه زیبا و دلنشین جهت استفاده شهروندان و جذب گردشگران ایجاد 

 کرد

بررسی جداره های موجود در محدوده مورد نظر و تصاویر اخذ شده از آن ها در هنگام شب و روز با روش مشاهده ای به در این مقاله 

می پردازد مقداری از اطالعات سبک های  نورپردازی جداره های مسکونی قیق نمونه های موردی مشابه که به بررسی تحمطالعه با پرداخته و 

  اخذ شده است.

نورپردازی مکان های شهری، کتاب معماری و روشنایی، کتاب راهنمایی کتاب  از جمله مانند کتابهاابزار کتابخانه ای استفاده از با  

مهندسی روشنایی، فضاهای شهری طراحی نور روز در معماری، کتاب معماری و روشنایی، کتاب بررسی نوآرایی در گرافیک محیط شهری، 

 در محیط به بررسی نورپردازی و عوامل آن و عوامل روانشناختی و ادراک بصری پرداخته شده استاجرا مدیریت، کتاب محاط 

از جمله منظر شبانه شهر، مقاالت و پژو هش های انجام یافته با استفاده از ابزار کتابخانه ای و ماهواره ای و اینترنتی به بررسی 

شهری و روش های آن، نورپردازی در معماری، نقش نورپردازی در توسعه گردشگری  نورپردازی و نقش آن در زیبایی سیمای شهر، نورپردازی

مکانیزم نورپردازی بناهای شهری، ضرورت انطباق تصویر روز با نورپردازی شهر، راهبردهایی برای مدیریت نورپردازی شهر، تاثیر شهری، 

های شهری، تاثیر فناوری های نوین نورپردازی در درک آثار معماری نورپردازی در سرزندگی محله های شهری، تاثیر نور و روشنایی بر فضا

 و تعداد زیادی پژوهش های دیگر به بررسی نمونه ها و روش های نورپردازی و انواع آن پرداخته شده است.

و استانداردها به  ررسی اسناد و مدارک مکتوب تالش شده تا با توصیف و تحلیل این نمونه های موردی و بررسی ضوابطدر نهایت با ب

 ارائه روش های مطلوب بینجامد.
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تحقیق از نوع مورد پژوهی) اقدام پژوهی( از زیر شاخه پژوهش کمی می باشد  که در یک محیط خاص به اجرا درمی آید. نشانگر 

 مسیر است و می توانیم ویژگی هایی را که در بستر پژوهش مورد نظر ماست کنترل کنیم یا تعمیم دهیم.

 

 نه تحقيقپيشي

نور در معماری ایرانی به سده ی هزاره چهارم پیش از میالد بر می گردد.نور برای انسان نخستین وسیله ای جهت محاسبه زمان 

. اولین سیستم نوری به کار رفته در شهر به عنوان اولین [5قابل پرستش رواج داشت ] محسوب می شد. در دوران ماقبل تاریخ  به عنوان شی

در رابطه با نورپردازی و به کارگیری نور در شب  همان نور به کار رفته در سطح شهرها و پارکها از طریق چراغهای روشتایی است.آذین بندی 

مین با اختراع المپ توسط ادیسون روشنایی شهرها تا 19از نخستین گام ها بود. در اواخر قرن  17روشنایی خیابان های فرانسه در قرن 

 [.6گشت ]

نقش نورپردازی را در کاهش جرم و جنایت و ایجاد همبستگی مثبت قابل توجه  1994هربرت و مورفن دیوید سون در سال دیوید 

می داند.یورگن گروتر در کتاب زیبایی شناسی معتقد است بشر از دیرباز و عصر حجر به فکر روشن کردن  شب های تاریک بوده است،و نور 

با عنوان آشنایی با اصول طراحی روشنایی نگاشته  1387از منابع فارسی در این زمینه احمدیان در سال یکی دیگر [. 7کل دنیاست ] سازنده

نیز درباره نورپردازی  1383شده که درباره آشنایی با اصول روشنایی،تجهیزات نوری و محاسبات روشنایی است. در نشریه دانش نما در سال 

چگونگی نورپردازی بناها و تاثیر عوامل مختلف بر آن بحث شده  است.و در  2002یپس در سال چاپ شده است. در کتاب نور پیرامون از فیل

 [.8ی روشن فضاهای شهری پرداخته است ]در کتاب نور فضاهای شهری به عناصر و اجزا و قسمت ها 2006آخر سانتن در سال 

 

 بررسی نور از بستر معنا و مفهوم
در  [.9] ، ضیا، سنا و فروغ آمده و کیفیتی است که به وسیله حس بینایی درک می شودنور در فرهنگ دهخدا به معنی روشنایی

 [.10خالف ظلمت است ] فرهنگ عمید به معنی روشنایی، فروز، روشنایی چراغ یا آفتاب و

 

 جداره خارجی -نما
ساخت نمای عمارت تعریف شده در لغت نامه دهخدا صورت ظاهری هر چیزی، منظر خارجی بنا و عمارت، فن روسازی ساختمان و  

است. دکتر جهانشاه پاکزاد، نما را سطوح تشکیل دهنده هر بدنه نامیده و معتقد است که هر نما جزئی از بدنه که پیوسته با پوسته های 

. بخشی از [11آن جدا می کند ] ظاهری هر بنا یا ساختمان را تشکیل می دهد. نما در عمل پرده ای است که درون ساختمان را از بیرون

ساختمان که قسمت عمده حجم را در برمی گیرد و باید ارتباطی مناسب و رضایت بخش چه از لحاظ مقیاس و چه از لحاظ فرم داشته باشد. 

سایت، زمینه و می تواند کیفیت تعامل بین ساختمان و شرایط محیطی را تعیین کند.فرم نمای ساختمان به صورت ایده ال از تحقیق دقیق 

 [.12] شرایط محیطی سایت ساختمان حاصل می شود و به عبارتی اتصال مناسب و پویای زمین به آسمان است

 

 محيط ادراک و کيفيت بصري
به محض استقرار انسان در محیط، اطالعات محرک های حسی موجود در محیط به وسیله ی گیرنده های حسی وی به مغز پیام می 

تحلیلی که مغز بر اطالعات دریافت شده انجام می دهد، به ادراک می انجامد. به بیان دیگر ادراک به معنی فرایندهای ذهنی فرستد. تفسیر و 

حسی و نهایتا معنی بخشی به آنها را به گونه ای فعال بر عهده دارد. پدیده ادراک  فرایند زمان دهی اطالعات ایا روانی است که گزینش و س

آن تجارب حسی معنادار می شود. ادراک به دنبال احساس های مجزا از هم صورت نمی گیرد، بلکه ذهن فرد آن ها  ذهنی است که در طی

را به عنوان محموعه ای معنی دار و در ارتباط باهم در می یابد. شخص آنچه را که در موقعیتی حس می کند به کمک تصورات قبلی اش 

ی دهد بدون اینکه از تصورات خویش آگاهی داشته باشد به این ترتیب وارد مرحله ی ادراک شده تفسیر کرده و پیوسته این کار را انجام م

نور اصلی ترین عامل درک  هم چنین معنابخشی به آن هاست.ه و است. ادراک فرایند سازماندهی و تفسیر اطالعات حاصله از حواس پنج گان

رم ها و فضای یک محیط است. نور د محیط می تواند باعث شادابی یا غمگینی بصری محیط است، نخستین عملکرد طراحی نور روشن کردن ف

انسان شود، میزان، شدت، نوع، منبع، رنگ، جهت و شیوه ی توزیع نور در محیط های متفاوت تا حدود زیادی بر رفتارها، روحیات، بازدهی و 

مستقیم و یا غیرمستقیم در محیط حضور دارد و بر دو جنبه ی روان کارایی وی تاثیر می گذارد. نور به طور طبیعی، عمده، یا انسان ساز، 

نبه ادراکی و شناخت و معنی دادن ذهن جشناسی محیطی یعنی ادراک محیط و رفتار محیطی موثر است، به بیان دیگر نور در محیط هم بر 

 [.3موثر است ]محیط ما به 
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 [.13فرایند ارتباط با محيط]. 1نمودار

 

 نور طبيعی تا نور مصنوعیاز 
نور اولین شرط برای هر نوع ادراک بینایی است، نه تنها نقش مهمی در ارزش گذاری بر عناصر معماری دارد بلکه یکی از عوامل مهم 

خورشید سرچشمه کل هستی و هدایت  [.14]و تعیین کننده فضا محسوب می شود.فضای معماری با ادراک بصری ارتباط مستقیم دارد 

استفاده بهینه از نور طبیعی در محیط های ساخته شده اعم از فضاهای داخلی تا فضاهای . [15بیولوژیکی است ] فعل و انفعاالت کننده تمامی

و  شهری از قدیم به صورت یک اصل مهم مطرح بوده است.نور روز پویا و متغیر بوده و دارای خواص درمانی بهداشتی و روان شناختی است

 [.16]معماری موضوعاتی جدایی ناپذیرندبا و  .نور فرم ها را نمایان می کندما دارد.  تاثیر بسزایی روی حاالت رفتار و سالمت

طبق بررسی ها از پژوهش ها از دنیای کهن تامین روشنایی ساختمان ها بیشتر به کمک نور طبیعی انجام می شد و به طور معمول 

اهای بیرونی و فضاهای شهری را به یاری نور مصنوعی روشن زمن محدودی در هنگام شب برخی از فاهای داخلی و هم چنین بعضی از فض

. در دنیای معاصر نیز نورهای مصنوعی وضعی را پدید آورده که در پرتو آن زمان بندی فعالیت های انسانی به مقدار زیادی در می کردند

ا بر اساس نور طبیعی فعالیت های خود ر هنگام شب تابع چهرچوب های قراردادی و اجتماعی شده استو انسان مجبور نیست مانند گذشته

 [.15تنظیم کند ]

 

  نورپردازيمفهوم  
روشنایی ساختگی یا طبیعی که پیرامون ما و هر آنچه در آن است را در چشم ما همان گونه که هست -دانش و هنر به کارگیری نور

موضوعی مربوط به علوم زیستی و فیزیولوژی است که به علم نورپردازی کند نورپردازی می نامند  یا آراسته شده آن را قابل دیدن می

به  نورپردازی شبانه به عنوان یکی از مولفه های غیر کالبدی منظر یک فضای شهری کیفیت خاصی[. 17د ]روانشناسی نیز مربوط می شو

 [.2یی افراد است ]فضا بخشیده و خاستگاه ادراک، بازشناسی اثرگذاری و رفتار فضا

 

 شبانه نورپردازي
معماری شبانه مفهومی است ناظر به آن چه  [. 11مای شبانه ساختمان ها و بنا است]تعریف کننده هویت و سیورپردازی امروزه ن

مخاطب در شب هنگام از مواجه شدن با یک اثر معماری دریافت می کند. گرایش روز افزون به شهرنشینی و زندگی شبانه در شهرهای بزرگ 

از پیش روشن نمودن فضاهای شهری به هنگام تاریکی و ایجاد مناظر زیبا و چشم نواز توسط نورپردازی ضرورت یابد . به باعث شده تا بیش 

طور قطع حال و هوای شهر در شب و روز بسیار متفاوت است و نمی توان حال و هوای روز را در شب تقلید کرد . شب حال و هوای مخصوص 

رپردازی آنها در ی است بازتاب نمای شهر، بناها، اشیا ، مجسمه ها و فضاهای سبز در ارتباط تنگاتنگی با نوو اسرار گونه خود را دارد  بدیه

اگر با آگاهی و درک همراه نباشد هرگز نتیجه بخش نخواهد بودبرای رسیدن به آگاهی الزم و مناسب  به کارگیری نور در شهر شب می باشد

بخشی از اطالعات 

ادراک شده بخشی 

گزینش و در ذهن 

تحلیل و ثبت می 

 شود.

  شناخت

 فرم منظر شناخت

 ادراک احساس

بخشی از اطالعات 

احساس شد 

گزینش و ادراک 

 می شود.

اطالعات محیط ارسال 

می شود و ما بخشی از 

آن را بر اساس توانایی 

های حواس پنجگانه 

 دریافت می کنیم.

 واقعیت عینیت ذهنیت

 احساس
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نورپردازی مطلوب شهری سبب [. 18وری اتفاق نظر وجود داشته باشد ]و سازندگان سیستمهای نباید بین کارشناسان مهندسان، طراحان 

ارتقا کیفیت منظر شهری می شود.روشنایی در شب با فراهم کردن شرایط تعیین موقعیت، خوانایی نمای ساختمان ها را در شب ممکن 

  [11ضاها و محالت شهری هویت می بخشد ]با عملکرد مسکونی به فساخته و با تعیین امکان دید مطلوب و تشخیص عملکرد ساختمان ها 

 از دید یک طراح طراحی نما مساله مهمی است اما نورپردازی بنا در شب به اندازه طراحی نما اهمیت دارد چرا که نورپردازی می تواند جلوه

    [. 18]منحصر به فردی از بنا در دید بیننده ایجاد کند 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

  

  

 

  

 [4]فرایند ادراک منظر شبانه . 2نمودار 

 

 آلودگی نوري
همان گونه که جذب نور می تواند آثار مثبت روانی و جسمی برای انسان داشته باشد دریافت نامناسب نور، آثار سو و منفی بر او 

افزون بر نیاز یا غیرمنطقی از  دارد.اصطالح کلی آلودگی نوری به مشگالت چندگانه ای می گویند که به وسیله استفاده کم بازده، آزاردهنده،

، درهم ریختگی منابع 3، خیره کنندگی2، روشن سازی بیش از اندازه1فراتازی نوریانواع آلودگی نوری شامل  نور مصنوعی ایجاد می شود.

 [.3] می باشد5، هاله ی نورانی در آسمان شب 4نوری

 

 اهميت و ضرورت نورپردازي            
مساله ی نورپردازی محدود به اهمیت حفظ و ارتقا شخصیت مکان نمی گردد.موارد زیر برخی از انواع ضرورت ها ضرورت پرداختن به 

 [.13مر نورپردازی است : ]در ا

 : نورپردازی با ماهیت میان رشته ای که باعث کیفیت در محیط می شود . ضرورت حرفه اي 

 ساعات تاریکی به عنوان بستر حضور همه افراد جامعه می باشد . : مناسب سازی بناها و فضاهای شهری در ضرورت اجتماعی

 رونق تجاری در شهر . -2جذب گردشگر -1: از دو جهت در اقتصاد موثر است.  ضرورت اقتصادي

: تاثیر گذاری بر روی کیفیت، فضا، احساس، ادراک، تصویر ذهنی افراد از محیط، رفتار آنها و حتی سالمتی  ضرورت روانشناختی

 جسمی روانی اجتماعی

 : جلوگیری از آلودگی های نوری برای پرندگان و درختان و گیاهانضرورت زیست محيطی 

در مقاله منظر شبانه شهر نیز نویسندگان به برخی از این پارامترها با عنوان ضرورت بومی سازی اشاره کرده است.بومی سازی به معنی 

با شرایط محلی نیازها و امکانات می باشد.عالوه بر این هم خوانی با الگوهای رفتاری مردم و مطابقت یافتن با بوم محل و مکان و تطبیق 

 [.19ها ضروری است ]پاسخگویی به نیازهای امروزین آن 

 

 گونه هاي نورپردازي
مقاله نورپردازی نورپردازی به انواع مختلف تقسیم می شود. در کتاب راهنمای نورپردازی مکان های شهری و از دیدگاههای مختلف 

دسته کلی تقسیم می کند: نورپردازی از پایین ، نورپردازی از پایین  6شهری و روش های آن دکتر پاکزاد و مهندس سوری نورپردازی را  به 

  [.13] با زاویه ، نورپردازی مستقیم ، نورپردازی از باال با زاویه ، نورپردازی از باال، نورپردازی از درون

دسته کلی تقسیم  6یر نور و روشنایی بر فضاهای شهری نویسندگان نورپردازی را با توجه به فضا و سایت رنگ و شکل به در مقاله تاث

 [.20یاده ]می کند: نور باال ، نور مهتابی ، نور سئولیت، نور موضعی،نور گسترده، نور مسیرهای پ

ی ، تاکید دسته کلی تقسیم می کنند : نورپردازی سطح 3نورپردازی را به در مقاله نورپردازی در معماری نویسندگان روشهای نوین  

 [.5نوری ، ضد نور ]

 انسان و فعالیت هایش

 طبیعیمحیط 

 مصنوعمحیط 

درک منظر شبانه در 

 زمان تاریکی

انتخاب نحوه و میزان قابل 

روئیت بودن هرکدام از 

عناصر منظر توسط عنصر 

 کمی نور

استفاده 

 از نور

 عینیت یافتن

عناصر منظر 

 شبانه
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این دسته بندی ها به نورپردازی کلی شهر و نورپردازی بناها مربوط می باشد.اما در مقاله سبک شناسی نورپردازی ساختمان های  

 قسیم می کنند که این تقسیم بندی مرتبط با موضوع پژوهش می باشد:دسته کلی ت 6نویسندگان نورپردازی ساختمانها را با  مسکونی

 

محل تابش نور در آنها بخش های مهم عملکردی با هدف ارزش گذاری بر بخش های عملکردی با رنگهایی  :عملکردي _گزینشی -1

 با تنوع محدود  و با فرم گسترده به منظور روشنایی است.

در آنها همه بخش های همه بخش های نما با هدف تزئین و ایجاد تنوع با رنگ های متنوع و محل تابش نور  :الحاقی _تزئينی -2

 متعدد در فرم های متنوع بدون توجه به ساختار بنا بر روی کالبد آن است .

دسته دوم در فرم های  کمتر  ازمحل تابش نور در آنها یازه بنا با هدف زیبایی با رنگ های با تنوع  :ساختارگرایانه _ترئينی -3

 متنوع است 

محل تابش نور در تمام قسمت های بنا با هدف نمایش فرم و المان های تزئینی با رنگ های تنوع  :نورپردازي نماهاي کالسيک-4

 محدود در فرم بر اساس طرح نما است .

رنگهای تنوع محدود و فرم القای حس مورد نظر محل تابش نور متنوع با هدف زیبا سازی و القای حس مورد نظر با  :معناگرایانه-5

 است.

باال  محل تابش نور مطابق با هدف و ایده طراح با هدف تاکید با رنگهای تنوع محدود در فرم متنوع و جهت :معنایی _گزینشی  -6

 [.1بردن کیفیت بنا است ]

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

 
  

 

 

 

 

 

 [1. دسته بندي نورپردازي ساختمانهاي مسکونی] 3نمودار 

 

 طقه وليعصر محدوده خيابان تختی بررسی ميدانی و ارزیابی نور در من
حاج مرتضی رحیم زاده خویی بنا انقالب توسط پیش از پیروزی کوی ولیعصر  .است عصر یکی از محله های پرجمعیت شهر ولی 

های این منطقه از اهالی محله بارنج و بود که باخرید زمین تبریزدر   خوی داران بزرگ اهل شهر. بانی این کوی یکی از زمیناستشده

شد که پس از شناخته می عهدعصر را احداث گردانید. این کوی در ابتدای تأسیس باعنوان کوی ولیکوی ولیشهرداری،  باهمکاری گسترده

مناطق شمالی این کوی قرار ترکیه و جمهوری آذربایجان   عصر تغییرنام پیدا کرد. کنسولگری کشورهایپیروزی انقالب به کوی ولی

قانون تاسیس شورای عالی  5شمسی در صورت جلسه کمسیون ماده  1335گردید. در سال  پس از انقالب اسالمی این کوی مصادره.اندگرفته

متر تغییر و غیر از تقاطع داریوش و دانشسرا هیچ نوع دسترسی از  45متری توانیر به  42.5شهرسازی و معماری به تصویب رسید و جاده 

متر تقلیل و عرض سواره ها از هر طرف  30اطع توانیر تا پارک بزرگ به کوچه و از خیابان ممنوع اعالم شد، عرض خیابان داریوش از محل تق

د می شود همتر تبدیل شد. بعد از انقالب ساماندهی این منطقه به شرکت فیروز واگذار می شود که این شرکت متع 10.5سواره ها از طرف 

 کلیه اراضی آموزشی، بهداشتی و سایر پارکهای موجود در اراضی متعلق را تفکیک و  به خود سازمانها واگذار نماید. بنا به اظهارات شفاهیکه 

 [.21را به مسکونی تغییر داده است]شرکت فیروز به تعهد خود عمل نکرده و زمین ها را به قطعاتی تقسیم و تفکیک کرده و کاربری آنها 

نتخابی خیابان تختی از بلوار معلم تا بلوار استاندارد و خیابان اوحدی او اول خیابان عارف تا خیابان کریم خان می باشد.که محدوده ا

 طی مشاهده از محدوده مورد نظر و عکاسی از بناهای نورپردازی شده به تحلیل نورپردازی آنها پرداخته می شود.

 

 معنا گرا تزئینی عملکردگرا

 تزئینی الحاقی گزینشی عملکردی

 ساختارگرایانه

 کالسیک رومی

 معناگرایانه

 گزینشی معنایی
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 [22]. عکس هوایی  محدوده تختی1شکل

 

 [22]. عکس هوایی محدوده اوحدي2شکل 

نماسازی به سبک رومی پدیده نورپردازی نماهای کالسیک رومی که مقصود اصلی آن عظمت بخشی به بنا و تاکید بر تزئینات نماست. 

نوع نورپردازی بدون توجه هستند. این ای است که روز به روز گسترده تر می شود. نورپردازی این نماها همانند خود نما تقلیدی و التقاطی 

این در  به عملکرد بنا و حتی اصول طراحی نماهای کالسیک در حال گسترش است. این نوع نورپردازی بیشتر گرایش به تجمل گرایی دارد.

می تواند حجم  نوع نورپردازی از نور باال استفاده می شود که  منبع نوری در درون یا بیرون المان ایجاد شده و در معرض دید نمی باشد و

 یک المان و اطراف آن را از جهات مختلف مشخص سازد. 
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 . عکس روز و شب از محدوده تختی3شکل

بخش های عملکردی در نما که هدف از آن ارزش  ی عملکردی بنا ونور به صورت گزینشی در بخش هااز نورپردازی ها در این دسته  

دارای اهداف  این بنا در جهت ارزش گذاری بر فضا و ایجاد حس دعوت کنندگی به کار می رود. گذاری بر بخش های عملکردی است.

در این بنا نورپردازی در شب برای تبلیغ فضای درمانی و مشخص بودن این کاربری توسط شناختی است. عملکردی در کنار مسایل زیبایی 

 نورهای شدید یا نور از باال با زاویه انجام می شود.  

 

 

 . عکس روز و شب از محدوده تختی4شکل

این نوع نورپردازی جهت زیباسازی ساختمان و نمایش خطوط کلی و استراکچر نمای ساختمان در نمای شبانه می باشد. در این دسته 

مخاطب نمایان شود. نورپردازی بر اساس شکل ظاهری و ساختار و سازه بنا انجام می گیرد. به نوعی که چهره روز ساختمان در شب نیز برای 

از فرم و خطوط نما برای نورپردازی استفاده شده است در قسمت ورودی و بخش پایین نما از نورهای متمرکز مالیم برای تعریف ورودی 

 پله و ورودی را به صورت شاخص نمایان سازد.عالوه بر روش کردن فضا، استفاده شده است تا 

 

 

 . عکس روز و شب از محدوده اوحدي5شکل
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رپردازی با قرار دادن منبع نور در داخل عنصر نورپردازی انجام می گیرد این حالت برای سطوح عمودی احجام و فضاها این نوع نو

نور به صورت سایه از داخل فضا را در برخی از نقاط روشن می شود. این نورپردازی چنانچه به درستی کاربرد دارد در این نوع نورپردازی 

اختن صدمه شدید به حال و هوای کلی محیط، ممکن است موجب شود فضا را به دریایی از نورهای خیره کننده صورت نگیرد عالوه بر وارد س

تبدیل سازد که موجب گریزان شدن افراد از توقف و استفاده از فضا خواهد شد. هم خوانی نورپردازی با شخصیت کلی محیط و پرهیز از تضاد 

که به صورت سایه مشخص می  ه است. عوامل نورپردازی در این نوع نورپردازی پنهان می باشدبیش از حد در این حالت به شدت توصیه شد

 نما از لحاظ کیفیت بصری در روز مخاطب را جذب می کند و رنگ متیال استفاده شده در نما برای اقلیم تبریز مناسب می باشد.   شود.

 

 

 . عکس روز و شب از محدوده اوحدي6شکل

که در آن عوامل نورپردازی به صورت پنهان در این ساختمان  دو قسمت از ساختمان به صورت کالسیک رومی نورپردازی می شود 

و در قسمت داخل حیاط به صورت تاکید بر عناصر افقی . بخشی از عناصر از پایین و بخشی از عناصر از باال نورپردازی شده است. قرار میگیرد

نورپردازی می متنوع و در جهت باال بردن کیفیت بخش منتخب نما این دسته ن دادن ساختمان نورپردازی شده است. با هدف عریض تر نشا

 و القای حس مورد نظر است.جهت زیباسازی شود که 
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 . عکس روز و شب از محدوده اوحدي7شکل

بخش های عملکردی نما همچون ورودی و بازشوهای اصلی دیده در این ساختمان نورپردازی  از نوع گزینشی عملکردی است و بر 

می شود. این نوع نورپردازی، خانه های قدیمی را به یاد می آورد که در آن ها یکی از اهداف نصب چراغ در ورودی ایجاد روشنایی و امنیت 

لند عمومی، معموال نیازی به آن دیده نمی شود و این با توجه به تامین روشنایی کوچه ها توسط چراغ های پایه ب در کوچه ها بود که امروزه

.عمدتا این نوع نورپردازی ها ساده نوع نورپردازی در جهت ارزش گذاری بر ورودی و ایجاد حس دعوت کنندگی در ورودی ها به کار می رود 

 هستند. 

 

 

 . عکس روز و شب از محدوده اوحدي8شکل

نور یکی از مهم ترین عوامل کیفی و نمادین بوده و از نظر کارکرد عملی از جایگاه ویژه ای در معماری و شهرسازی برخوردار است. 

در مورد نورپردازی از بیرون به نمای  [.19کردن فضا و فرم های ساختمانی است]اصلی ترین کارکرد نور چه طبیعی چه مصنوعی روشن 

نورپردازی با تاکید بر جزئیات نباید ساختمان که مهم است و شمایل معمارانه دارند می توانند نورپردازی شوند. ساختمان قسمت هایی از 

باعث حواس پرتی بیننده شود. نورپردازی ساختمان باید متعادل باشد، روشن کردن بیش از حد جزئیات اطاعات را مبهم و غیر قال درک می 

نورپردازی به  .[4پرتی نشود ]ی ساختمان ها مهم است و باید در جایی نصب شود که موجب حواس کند. محل اتصال نوری در نورپرداز

واسطه تاکید بر زیبایی ها و مخفی کردن نقاط ضعف منظر و ایجاد تصویری متفاوت در شب است. باید باغث ایجاد سرزندگی و درخشش در 

نیز مورد تاکید قرار نورپردازی عالوه بر وابستگی به مکان قادر است زمان ها را آنها شود.نمای عمومی ساختمان ها در مقابل چهره روزانه 

انواع حالت های نورپردازی  .[24]یک طرح نورپردازی خوب باید دارای ویژگی های هویت بخشی، خواناسازی و زیباسازی باشد[. 23دهد]

های منبع نور و موقعیت آن می باشد. منابع نوری مورد استفاده در  ناشی از تغییر سه مولفه اصلی نورپردازی یعنی هدف نورپردازی، ویژگی

دسته منابع نقطه ای، خطی، سطحی تقسیم  3نورپردازی شهری از جنبه های مختلف متنوع اند این منابع بسته به شکل انتشار نورشان به 

از برگزیدن یک منبع نوری است باید مطابق با ترکیب طراحی نورردازی چیزی فراتر [. 13شند.]می شوند که می توانند آشکار یا پنهان با

 حالت وجود دارد: 2روشنایی و رنگ آن و در تعادل با قرم، الگو، بافت، باشد. در طراحی نورپردازی 

 

 ارائه ساختمان در شب همانند حالت روز آن-1

 [.25حالت روز آن] ارائه ساختمان در شب متفادت با -2
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ایده قوی و تصویری در ذهن است که در این ایده عالوه بر عوامل فیزیکی تاثیرات متافیزیکی نیز دارای نورپردازی مناسب داشتن یک 

 اهمیت است. همچنین نورپردازی هر شهر باید متناسب با اقلیم و نقش شهر انجام گیرد. در مقیاس محله نورپردازی باید به گونه ای باشد که

در شب قابل درک باشد، یکی از اقدامات نورپردازی استخوان بندی محله به نحوی است که  ساختار آن به صورت یک کل به هم پیوسته

. باید به هندسه فضایی توجه زیادی شود. باید در نورپردازی به هماهنگی آن با محیط پیرامون توجه بیانگر سلسله مراتب فضایی آن باشد

در بنا موجب اغراق در خوانایی منظر شده و حس اکتشاف در محیط را از بین  کرد، باید دعوت کننده باشد. نورپردازی بیش از حد جزئیات

رنگ ها خود را به رخ کشیده و  می برد. در صورتی که از نورهای رنگی بیش از حد استفاده شود بیش از آنکه معماری مورد تاکید قرار گیرد

در نورپردازی باید آسایش ساکنین مورد توجه باشد و آلودگی و خیرگی نوری ایجاد نشود برای جلوگیری از  معماری آن درک نخواهد شد.

 این امر رعایت موراد زیر ضروری است:

 .میزان انتشار  نور تا حد امکان باید کاهش یابد 

 .هیچ گونه نورپردازی همگانی نباید به داخل خانه ها تابیده شود 

 [.13] صورت طبیعی خود قابل دیدن باشد. آسمان شبانه باید به 
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 نتيجه گيري
تحقیق حاضر به بررسی نورپردازی جداره بناها در منطقه ولیعصر محدوده خیابان تختی و اوحدی پرداخته است. در طی این بررسی 

ی بعد از پرداختن به عوامل عمومی نور نقشه هوایی محدوده مورد نظر استخراج شد در مرحله بعدی بعد از مراجعه به خیابان مورد نظر و بررس

ب نورپردازی می شوند از بناها هنگام شب و روز عکس گرفته شد، سپس عکس های گرفته شده در متن مقاله مورد تحلیل بناهایی که در ش

در  مورد بررسی قرار گرفت.، وجود و یا عدم وجود کیفیت بصری نما قرار گرفت. در تحلیل ها نوع نورپردازی ها و نحوه قرار گرفتن منبع نور 

هدف اصلی این و استانداردهایی که می تواند به نورپردازی صحیح بناها کمک کند تحقیق مورد نظر خاتمه یافت.  پایان تحقیق با ذکر ضوابط

انواع نورپردازی ها در  .مقارن با طراحی نما می باشدو تحقیق کمک به شکل گیری نورپردازی هدفمند و طراحانه از بدو عملیات طراحی 

 نظر این تحقیق به صورت زیر است: زحالت کلی ا

 . انواع نورپردازي)منبع نگارندگان(1جدول 
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 ساختار گرایانه
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 کالسیک رومی

 

 

 

 نورپردازی مستقیم

http://www.racj.ir/


 76 -90، ص  1396، تابستان  5مهندسی عمران و معماری، شماره رویکردهای پژوهشی در 
ISSN: 2475-3673  

http://www.Racj.ir 

 

 
 معناگرا

 

 

 

 معناگرایانه

  

 

 

 نورپردازی از درون 

  

 

 

 نور مهتابی

 

 

 

 مهتابینور 

 

 
 

 

 گزینش معنایی

 

زمینه به وسیله سطوح تیره روشن با منابع نور در محیط اگر در نقاطی  -در هنگام نورپردازی باید توجه داشت که ایجاد اغتشاش شکل

شوند، همچنین فاصله منابع نوری می توانند از نظر زمینه و شکل در ذهن بیننده جا به جا قرار بگیرد که به مدت طوالنی در دید قرار بگیرد 

باتوجه به بررسی های انجام شده بر نمونه  از موادی که در معرض تابش مستقیم آن هستند باید متناسب با قدرت منبع نور انتخاب شود.

توجه به مصالح های انتخاب شده مشخص شد که نورپردازی در بناهای مسکونی بدون علم و بدون در نظر گرفتن پارامترهای طراحی و عدم 

نما صورت می گیرد که در صورت رعایت مسائل اولیه و مهم نورپردازی می توان نتیجه ای بهتر و تصویری زیباتر از شهر و کوچه های شهر 

وب را ایجاد کرد. مثلتی که در زیر ترسیم شده اصول کلی و کیفی نورپردازی می باشد که در صورت به کار بستن موارد می توان نتیجه مطل

 تری کسب کرد.

 

 [13] . شاخص هاي کيفی نورپردازي4 نمودار

که با بررسی ساختمان ها و نورپردازی آنها و نتایج  پردازی نماهای بناها استنورتحلیلی در پی بررسی چگونگی این تحقیق با رویکرد 

 بدست آمده از آنها استانداردها را در طراحی نورپردازی ساختمانها تعمیم دهیم.

 قدردانی
مدیر پژوهش و مطالعات با تشکر و سپاس فراوان از جناب آقای دکتر فرید پناهی دکترای برنامه ریزی شهری و مهندسی شهرسازی، 

شهرداری تبریز، مدیر عامل سابق سازمان آمار و فناوری اطالعات شهرداری تبریز، رئیس سابق گروه تخصصی شهرسازی نظام مهندسی استان، 

مطالعات میدانی و مصاحبه و که ما را در رسازی و معماری شهرداری تبریز، کارشناس سابق رسمی دادگستری جانشین سابق معاون شه

 .تاریخچه منطقه انتخابی همراهی نمودند

 پی نوشت
1. light trespass 

2. over-illumination 

3. glare 

4. clutter 

5. sky glow 

 محیط بینایی

 جهت

 نور

 رنگ 

 نور

 تصویر

 سه بعدی
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