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به نام خالق نور

اهورایینورنور

فصلنامه علمی دانشجویی انجمن علمی دانشجویی شهرسازی دانشگاه شیراز

سال دهم، شامره بیستم، زمستان 1398

:: ژاله
احصا�ئ

ای دانشجوی دک�ت
از مهندیس نفت دانشگاه ش�ی

نور است مسیحا نفس کالبد خاک

زک رپتو ازید کشد انسان ره افالک

این جاهم زر نیست مگر بار امانت

هیهات هک این خلعت زرین نکنی چاک

از نور الهی دل ارگ مست رفوغی است

شاهنشه ملکیست، زفون از ره ارداک

این لوح سفالین شکن از جوره

روح آیت نوریست زفون از خس و خاشاک

قیمت: 5000 تومان
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نویسندگان عزیز و همراهان گرامی مجلۀ هفت؛

به منظور بهبود و تسهیل مراحل تهیۀ منت ها و فرآیند صفحه آرایی و چاپ، سپاس گزاریم اگر به نکات زیر توجه 

فرمایید:

1. همزمان با رشوع نگارش متامی منت ها، الزم است هیئت تحریریه و متعاقباً تیم گرافیک و عکاسِی نرشیه، 

از محتوای آنها اطالع پیدا کنند. برای این منظور، حتامً حدود دو تا سه روز پس از در جریان گذاشنت هیئت 

تحریریه و تایید موضوع از سوی آنان، توضیحی در حدود یک پاراگراف، راجع به محتوای کلی منت و آنچه که 

قصد دارید درباره اش بنویسید به صورت منت یا فایل صوتی در اختیار تحریریه قرار دهید )راه های ارتباطی با 

هیئت تحریریه در شناسنامه نرشیه مشخص شده اند(.

2. چنانچه متایل دارید خودتان برای متنتان عکسی تهیه کنید، دقت کنید که عکس ها باید به صورت فایل 

عکس با کیفیت باال عالوه بر قرارگیری در فایل word بصورت جداگانه نیز هنگام ارسال ضمیمه و برای نرشیه 

ارسال شود؛ در صورتی که خودتان عکسی برای متنتان ندارید در توضیحتان راجع به محتوای منت )که در بند 

قبلی به آن اشاره شد(، کانسپت تقریبی تصویر الزم برای متنتان را نیز رشح دهید.

3. الزم است منت ها در هنگام تحویل به تحریریه، تا حد ممکن فاقد ایرادات نگارشی و امالیی باشند، و خواهشمندیم حتی املقدور دو 

اصل پاراگراف بندی و رعایت نیم فاصله را در نوشتار خود رعایت کنید.

4. در نگارش منت ها اصل ساده نویسی و پرهیز از ثقیل گویی را حتامً رعایت کنید؛ الزم است منت ها روان بوده و به راحتی خوانده شوند.

5. قبل از رشوع منت الزم است نام نویسنده و عنوان او )مثالً دانشجوی کارشناسی شهرسازی، پژوهشگر در حوزه  ...، منتقد، نویسنده و 

...( ذکر شود. همچنین در صورتی که در فضای مجازی صفحه یا سایتی دارید که در آن فعالیت هایی مرتبط با موضوع و محتوای متنتان 

انجام می دهید، می توانید در صورت متایل به ارتباط با مخاطبان، آدرس صفحه خود را نیز به عنوانتان ضمیمه کنید.

6. ترجیحاً تیرتی مناسب برای متنتان انتخاب کنید. بهرت است تیرت، عنوانی جذاب داشته باشد و ضمن آنکه مخاطب را به خواندن 

منت ترغیب می کند، تا حدودی نسبت به محتوای آن نیز او را آگاه سازد. چنانچه جنبه خالقانه و جذابیت در تیرت پیشنهادی قویرت از 

بیان محتوا باشد و نتواند خواننده را در فهم محتوای منت یاری کند، در صورت نیاز می توان از زیرتیرتی که به طور خالصه نشان دهنده 

محتوا باشد نیز استفاده کرد. الزم به یادآوری است که در صورت مناسب نبودن تیرت و به تعبیر دیگر ناهامهنگی با روحیه کلی نرشیه، 

ممکن است هیئت تحریریه پس از بررسی، تیرت دیگری برای منت شام پیشنهاد دهد؛ اما تا حد امکان ترجیحامن بر استفاده از تیرتهای 

انتخاب شده توسط نویسندگان است.

7. لطفا منت را در قالب فایل word با فرمت 2007 که به صورت »هفت _شامره نرشیه_، نام نویسنده«، به عنوان مثال »هفت 21، محمد 

غالمی« نامگذاری شده، به تحریریه ارسال کنید.

8. همزمان با سفارش منت، آخرین مهلت ارسال آن از سوی تحریریه به شام اعالم خواهد شد. بدیهی است که با تکمیل و ارسال زودتر 

فرصت گفت وگو و تعامل برای بهبود آن فراهم خواهد شد؛ و چنانچه متنتان را دیرتر از زمان اعالم شده ارسال کنید، متامی تیم نرشیه در 

فرآیندهای بعدی )تصمیم گیری تحریریه، ویراستاری، گرافیک، صفحه آرایی، چاپ، توزیع و فروش( دچار اختالل و تأخیر زمانی می شوند.

9. الزم به یادآوری است که در فرآیند کار ممکن است تحریریه منت ارسال شده را از نظر نوع نگارش یا دیدگاه نویسنده یا ... هامهنگ با 

سایر متون مرتبط با آن در نرشیه تشخیص ندهد و به همین دلیل چاپ منت مقدور نباشد؛ هرچند که حداکرث تالشامن بر این است که 

با ایجاد یک تعامل رفت و برگشتی بین تحریریه و نویسندگان، این مشکل تا حد امکان برطرف شود. با این وجود، چنانچه به هر دلیل 

نتوانیم منت شام را چاپ کنیم پیشاپیش عذرخواهی می کنیم و این به هیچ عنوان به مثابۀ تردید در توانایی و قابلیت قلم شام نیست.

از همکاری و حسن توجه شام بسیار سپاسگزاریم.

با مهر و ارادت؛

                    هیئت تحریریه نرشیه هفت

            

زم زممکان�ی مکان�ی
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فصلنامه علمی دانشجویی هفت  

سال دهم، شامره بیستم، زمستان 1398

صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی شهرسازی دانشگاه شیراز

شامره مجوز: 405 /ک ن ش

مدیر مسئول: زهرا عباس پور

رسدبیر: اصالن پیرودین

استاد مشاور انجمن علمی شهرسازی: دکرت مریم روستا

مشاوران علمی، اساتید ناظر و هیات داوران:

دکرت علیرضا صادقی، دکرت سهند لطفی، دکرت مهسا شعله

هیئت تحریریه: 

زهرا عباس پور، اصالن پیرودین، فرهاد نیک نژاد

گرافیست، صفحه آرا و طراح جلد: اصالن پیرودین

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: چاپ آیندگان شیراز

شامرگان: 500 نسخه

همکاران این شامره:

پیرودین،  حامد  یداللّهی،  سپهر  نیک نژاد،  فرهاد  ایامنی،  روزبه  جنگجو،  سینا 

علیرضا روایی، شایان کردی، رضا پوراکرمی، کوثر شفعتی، علیرضا مظفری، سیده 

فاطمه حسینی، سارا قمر، فاطمه شاهوران، آیدا نعمت الهی، کوثر حسن زاده، ژاله 

احصائی، نرگس صابر سنگری، ریحانه حدائق

با تشکر ویژه از:

خیریه  مؤسسه  جاذبی زاده(،  امیر  آقای  )جناب  آفاق  هرنی  و  تبلیغات  مجموعه 

از  حامیت  مرکز  محرتم  رئیس  )محک(،  رسطان  به  مبتال  کودکان  از  حامیت 

نرشیات  خانه  محرتم  مسئول  شیراز،  دانشگاه  دانشجویان  علمی  فعالیت های 

دانشگاه شیراز و همچنین اساتید محرتم دانشکده هرن و معامری که با حامیت های 

مادی و معنوی خود ما را در نرش و چاپ این شامره از فصلنامه حامیت کردند.

ارتباط با نرشیه:

شامره متاس: 09393216161 )اصالن پیرودین(

ایمیل:

تلگرام و اینستاگرام: 

وبسایت:

خرید نسخه الکرتونیکی:

nashriye7@gmail.com

@nashriye7

nashriye7.vcp.ir

Taaghche.ir
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به شوق نور در ظلمت قدم بردار...
زهرا عباسپور: نقش نور در حضورپذیری فضای شهری

سایه نوری تو و ما،جمله جهان سایه تو
از الملک ش�ی فاطمه شاهوران: بازی نور و رنگ در مسجد نص�ی

َشِب پُر ِستاره
سیونسیم : تحلیل نقش نور در سبک نقایسش ام�پ کوثر شفع�ت

بازی نور از خاور تا باخ�ت
ضا مظفری از گزارش سم نظام اقلو ترجمه عل�ی

؟ چشِم تو خواب می رود یا که تو ناز می ک�ز
آیدا نعمت الهی: مفهوم حیات شبانه در شهرها

نور، منظر، خالقیت
زهرا عباسپور: گزارش سمینار نورپردازی در معماری منظر با 

ا�ز مهندس همراه قشقا�ی سخ�ز

َخلِق نور در شهِر َخالق
از گزارش رویداد نورپردازی سه بعدی ارگ کریم خان زند ش�ی

وق�ت همه خواب بودند
 های شهر 24 ساعته

گ
، سارا قمر: معر�ز ویژ� سیده فاطمه حسی�ز

 همه ما
گ

نور در زند�
ودین: کاربرد نور در رشته های مهندیس شیمی و مهندیس نفت حامد پ�ی

تعامیل نورا�ز
نرگس صابر سنگری: نورپردازی تعامیل، راهی به سمت شهر خالق

بر شهر بتاب
سپهر یدالّلهی: مروری بر نورپردازی های شهری و انواع آن

بازی سایه ها در شهر
رضا پوراکرمی: معر�ز پروژه shadowing شهر بریستول

ُسَخِن نَُخست

نور چاقو�ی دو لبه!؟
شایان کردی: برریس اثرات مثبت و منفی استفاده از نور در محیط های شهری

اینجا چراغی �ب جا روشن است!
ل آن  نوری و راهکارهای کن�ت

گ
سینا جنگجو: نگاهی به شاخصه های آلود�

تارییک در ِدِل نور
اثری از روزبه ایما�ز

نوِر �ب رَنگ، ِمعمارِی َهفت رَنگ 
سپهر یدالّلهی: مصاحبه حضوری با دک�ت ُرزا وکییل نژاد

نوِر ضِد نور
کوثر حسن زاده: طرح جامع نورپردازی شهری

دامِن نور بر تِن رسِد خیابان
: شناسا�ی انواع نورپردازی خیابان های شهری ضا روا�ی عل�ی

َحقیَق�ت َمجازی
ودین: برریس تکنولوژی نورپردازی Ray Tracing در صنعت بازی های ویدیو�ی اصالن پ�ی

توهمی مسحور
: برریس پروژه های نورپردازی سه بعدی سارا قمر، سیده فاطمه حسی�ز



نَُخْسْت
سخن

از ازعضو هیات علمی بخش شهرسازی دانشگاه ش�ی عضو هیات علمی بخش شهرسازی دانشگاه ش�ی

ضا ضاعل�ی عل�ی

صاد�تصاد�ت ::دک�تدک�ت َِ
ِ

این  معامری  و  هرن  در  و  اسالم  مبین  دین  تعالیم  در  زمین،  ایران  فرهنگ  در  روشنایی  و  نور 

متعددی  آیات  است.  بوده  دهنده  جهت  و  کننده  تعیین  مفهومی،  عنرصی  همواره  بوم  و  مرز 

به  اهورامزدا  تشبیه  یا  کرده  معرفی  زمین  و  آسامن ها  نور  را  عامل  رب  و  پرودگار  که  کریم  قرآن  از 

عنوان  به  نور  معنوی  نقش  بارز  مصادیق  از  بدی  و  ظلمت  با  آن  همیشگی  جدال  و  نیکی  و  نور 

است. تاریخی  مختلف  دوره های  در  ایرانیان  معنوی  هویت  و  اعتقادات  در  قدسی   انگاره ای 

و  هرن  در  نیز  محسوس  و  عینی  شکلی  به  مفهومی،  و  انتزاعی  نقشی  از  غیر  به  روشنایی  و  نور  اما 

و  نصیرامللک  مسجد  چون  مساجد  از  بسیاری  شبستان  است.  کرده  آفرینی  نقش  ایران  معامری 

محسوسی  طور  به  ایرانی  خانه های  بیرونی  و  اندرونی  فضاهای  و  بازارها  بنای  لطف اللّه،  شیخ  مسجد 

در فضاهای  کرده اند.  استفاده  فضا  کننده  تعریف  عنوانی عنرصی  به  و سایه  نور  بازی  و  نور طبیعی  از 

قرار  دید  معرض  در  واسطه  به  هم  جایگاه  این  دارد.  واال  جایگاهی  نورپردازی  نیز  شهری  عمومی 

است. شده  حاصل  شهروندان  به  امنیت  حس  القای  و  شبانه  حیات  تقویت  هم  و  بناها  و  فضا   دادن 

شهرسازی  و  معامری  هرن،  رشته های  محرتم  دانشجویان  آشنایی  رضورت  و  شد  گفته  آنچه  به  توجه  با 

»نور«  مقوله  به  این شامره نرشیه هفت  ویژه  پرونده  فضاسازی،  در  نور  قابلیت های عنرص  و  ویژگی ها  با 

اختصاص یافت. امید است تالش های خاضعانه، همدالنه و هدفمند دانشجویان مستعد، کوشا و ممتاز 

همکار در این شامره نرشیه هفت که سعی کرده اند در قالب مقاالت علمی، گزارش، گفتگو، دل نوشته 

جنبه های مختلف این مقوله را حالجی منایند مورد استقبال خوانندگان محرتم قرار گیرد و زمینه ای برای 

توجه بیشرت به نقش نورپردازی فضاهای عمومی شهری در ارتقا کیفیت زندگی شهروندان و تقویت حیات 

شبانه باشد.

بسم الّل نور
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 نقش نور در حضورپذیری فضا

فعالیتی  نوع  هر  برای  که  محیطی  عامل  نخستین 

رضوری است، نور و روشنایی می باشد ]3[. نور طبیعی 

یک عنرص طراحی محیط است و اهمیت نور طبیعی و 

روز  طول  در  روشنایی  کارآمد  منبع  عنوان  به  آن  فواید 

شده  شناخته  همگان  بر  شهرسازی  و  معامری  حوزه  در 

به  و  نور  تکنولوژی  حوزه  در  اخیر  تالش های  اما  است. 

کیفیت  ارتقای  باعث  مصنوعی"  "نورپردازی  دقیق تر  صورت 

زندگی  دورانی  در  ما  اكنون   .]6[ است  شده  عمومی  فضاهای 

می کنیم که، تكنولوژی نورپردازی با استفاده از وسايل ارتباط جمعي 

مـوارد  و  منـايش  عظـيم  پردههای  نوری،  فيرب  فيلم،  شامل  گوناگون، 

اشعه  تابش  با  مقايسه  در  ساختامنها،  بر  مناييش  روشهای  استفاده 

داده  روشنايي مصنوعي  معامران  به  بزرگ  امكانايت  روز،  نـور  و  خورشيد 

است ]4[. از آن جا که امکان بهره  گرفنت مستقیم از نور خورشید در طول 

شب  در  شهری  فضاهای  حضورپذیری  برای  منی باشد،  امکانپذیر  شب 

تعریف کننده  نورپردازی  که  استفاده شود. چرا  نور مصنوع  از  باید  هنگام 

شب  در  شهر  حیات  از  نیمی  تقریبا   .]3[ است  شهر  شبانه  سیامی  و  هویت 

سپری می شود. تشویق شهروندان به فعالیت بیشرت در ساعات شب عالوه بر این که بر رونق شهر 

بنابراین توجه به  نیز می کاهد ]7[.  تراکم و تزاحم فعالیت های روزانه  از  ازدیاد ساعات مناسب برای فعالیت  از طریق  می افزاید، 

نورپردازی مناسب فضاهای شهری در شب از اهمیت خاصی برخوردار است. نورپردازی فعالیتی است که در حوزه منظر عینی انجام 

قدمقدمبه شوقبه شوق
بردار...بردار... دردر

نور
ظُلَمت

نقش نور در حضورپذیری فضای شهرینقش نور در حضورپذیری فضای شهری

دانشجوی کارشنایس ارشددانشجوی کارشنایس ارشد
از ازبرنامه ریزی شهری دانشگاه ش�ی برنامه ریزی شهری دانشگاه ش�ی

زهرا
عباسپور

:
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ویژه  به  ادراک،  یا  ذهنی  منظر  در  مهمی  نقش  اما  می شود؛ 

نور  از  فراتر  ]1[. نورپردازی چيزی  دارد  امنیت  تأمین  نظر  از 

منظور  است.  جسم  آن  مناياندن  برای  فقط  اشياء  به  تاباندن 

رنگهايي  بجز  نورهايي  بوسيله  تخيلپنداری  نورپردازی  از 

را  امکان  اين  نورپردازی  است.  ديده شده  تاكنون  كه  است 

ميدهد  مهندسني  و  معامران  روشنایی،  طراحان  به 

تغيريات  و  باشند  داشته  دوباره  بياين  فضاها  از  تا 

ارائه  واقعي  از جسم  و جنجايل  بحثانگيز  ظاهری 

شود و باعث ارتقاء جذابیت و شگفتی آن گردد ]4[. 

عنوان  به  شهری  فضاهای  نورپردازی  میان  این  در 

آن  در  روز  در طول شبانه  مکان هایی که شهروندان 

حضور پیدا می کنند، از اهمیت خاصی برخوردار است. 

با  بسیار،  گوناگونی  با  است  محیطی  شهر  کلی  طور  به 

امکانات کم یا بیشرت، پارک ها و بوستان ها، محله های پهن و 

باریک و با خیابان ها و گذرگاه های مختلف که فضای اجتامعی 

برای فضاهای شهری  نورپردازی  میزند. وجود  پیوند  به هم  را 

از  امری حیاتی است ]1[. منظور  در متام ساعات شبانه روز 

می تواند  شهری  فضاهای  نورپردازی 

پیاده روها،  خیابان ها،  نورپردازی 

یادمانی،  عنارص  پارک ها،  بازارها، 

شهری  نورپردازی  سیستم  یک  باشد. 

و  هویت  یک  ایجاد  به  باال  کیفیت  با 

می کند  کمک  شهری  مثبت  تصویر 

]7[. چرا که نور می تواند به عنوان یک 

عامل موثر حضور و مشارکت شهروندان 

را در فضای شهری افزایش داده و پیوند افراد شهر را قوی تر 

کند ]6[؛ ارتباطات اجتامعی میان افراد را بهبود بخشد و به 

احساس امنیت افراد حارض در محیط کمک می مناید. بنابراین 

امنیت در فضاهای  ایجاد  نورپردازی  کاربردهای مهم  از  یکی 

شهری است. نبود نور و وجود تاریکی شب عوارضی همچون 

افزایش حوادث، تصادفات، جرایم و بزهکاری و کاهش امنیت 

و  افراد جامعه  بنابراین زمانی که  را سبب می شود.  اجتامعی 

شهروندان از حضور در یک محیط احساس امنیت نکنند، از آن 

فضا نیز استفاده نخواهند کرد. لذا طراحی نورپردازی شهری 

مخفی،  و  تاریک  گوشه های  منودن  روشن  با  کالبدی  نظر  از 

و  عمومی  عرصه های  میان  متایز  ایجاد  و  بی دفاع  فضاهای 

بنابراین   .]7[ می شود  امنیت  حس  تقویت  موجب  خصوصی 

امنیت  و  هویت  تنوع،  خوانایی،  ارتقا  در  شهری  نورپردازی 

فضاهای شهری نقش بالقوه ای دارد و در نهایت به ارتقا کیفیت 

فضاهای شهری و حضور افراد کمک فراوانی خواهد منود.

منود  اذعان  می توان  شده  بیان  مطالب  به  توجه  با 

مبلامن  بناها،  معابر،  نورپردازی  از  ترکیبی  شهری  نورپردازی 

رشایط  ایجاد  بر  عالوه  که  است  موسمی  نورپردازی  و  شهری 

ادامه فعالیت ها و کارکردهای شهری در هنگام شب، در ایجاد 

می تواند  نیز  شهری  محیط های  جذابیت  و  آسایش  و  امنیت 

نقش بسزایی ایفا کند ]3[. نورپردازی شهری بر احیای بافت 

شهری در شب و ایجاد خاطره ذهنی مناسب کمک می کند. 

امروزه نورپردازی شهری در جهت تقویت کارکردهای فضاهای 

شهری عمل منوده و عامل اصلی ایجاد یک منظر شبانه است. 

در  روشن  و  فعال  نقاط  مناسب  پراکندگی  عملکردی  بعد  از 

فضاهای شهری، نورپردازی مناسب و مطلوب فضاها به منظور 

کشاندن فعالیت درونی واحدهای تجاری و تفریحی به عرصه 

عمومی و نورپردازی قرارگاه های رفتاری می تواند این بسرت را 

فراهم سازد که با حضور فعال افراد در محیط، محیط شهری 

توسط خود آن ها کنرتل شود.

به طور کلی نورپردازی فضاهای شهری در 4 مقیاس قابل 

بررسی است:

معابر  امنیت  تامین  هدف،  معموال  عمومی:  روشنایی 

اقتصادی  رصفه  و  مناسب  عملکرد  و  است  شهروندان  و 

مهم ترین عامل در انتخاب پایه ها به شامر می رود.

روشنایی تزئینی: زیبایی منظر ساماندهی شده و ایجاد 

هدف  عمومی،  فضای  کردن  زنده  و  خاص  هوای  و  حال 

مولفه های ارتقای کیفیت فضاهای شهری از طریق نورپردازی، ماخذ: ]5[

فعالیتی  نورپردازی 
منظر  حوزه  در  که  است 
اما  می شود؛  انجام  عینی 
منظر  در  مهمی  نقش 
ویژه  به  ادراک،  یا  ذهنی 
از نظر تأمین امنیت دارد.
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اقدامات به شامر می رود.

نورپردازی تاکیدی: نورپردازی با هدف 

بر  تاکید  و  معامرانه  جلوه های  منایش 

منظور  به  منظر شهری  از  نقاط خاصی 

عطف  نقاط  معرفی  و  ساخنت  برجسته 

شهر صورت می گیرد که خود سازندهی 

خاطره های جمعی ساکنان است.

نوع  این  مناسبتی:  نورپردازی 

خاص،  رویدادهای  برای  نورپردازی 

هدف  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  جشن ها  و  مناسبت ها 

آن ایجاد یک فضای منحرص به فرد و یادمانی در شب است 

.]8[

در میان موارد ذکر شده نورپردازی مناسبتی نقش بسزایی 

در خاطره سازی و ثبت لحظات شاد برای شهروندان دارد. این 

زیادی  گردشگران  شهروندان،  جذب  بر  عالوه  نورپردازی  نوع 

را نیز به فضاهای شهری دعوت می کند تا از فضا لذت بربند.

یک  عنوان  به  فرانسه  لیون  شهر  موفق  تجربه  ادامه  در 

قالب  در  فضاهای شهری  در  نور  کارگیری  به  در  موفق  منونه 

نورپردازی مناسبتی بررسی شده است.

امروزه  که  است  فرانسه  اول  از چند شهر  یکی  لیون  شهر 

 )Fête des Lumières( نور  جشن  بین املللی  میزبانی  با 

زمینه  در  نوآور  پروژه های  استقبال  به  نور  پایتخت  عنوان  با  و 

نورپردازی می رود. در چهار روز آخرین ماه سال میالدی، نور 

از اجزای اصلی فضای شهری در شب، زمانی  به عنوان یکی 

که طراحی هرنمندانه نور و روشنایی می تواند ارزش معامری و 

یادمانی بناها و مبلامن شهری را دوچندان کند، ایفای نقش 

می کند.

با   1989 سال  در  عنوان  همین  تحت  لیون  نور  جشن 

سازماندهی مدیریت شهری لیون به رسمیت شناخته شد و در 

برنامه اول، 300 بنای یادمانی و سایت بالقوه در سطح شهر 

جهت نورپردازی شناسایی و معرفی شد. هر ساله جشن از نظر 

کمیت و کیفیت توسعه پیدا می کند. امروزه جشن در مناطق 

مختلف لیون و بر روی بسیاری از ساختامن های تاریخی شهر 

موزیکال  برنامه های  با  همراه  و  منایشی  پرده های  صورت  به 

 2012 سال  در  که  می شود  برگزار 

تعداد آن 66 پروژه اعالم شده است.

نور  جشن  گردشگران،  نگاه  از 

شاخص  جاذبههای  از  یکی  به  امروزه 

این شهر در مقیاس بین املللی تبدیل 

میلیون  سه  سالیانه  که  است  شده 

گردشگر را جذب می کند. 

در جشن نور لیون مدیریت شهری 

لیون خالقیت، نوآوری شاعرانه بودن و 

رسگرم کنندگی را در اولیت قرار می دهد و هدف نهایی اغلب 

در  که  است  آن  بودن  جشنواره  و  شادی  تم  تداعی  طرح ها 

عین حال تا حد امکان قابل فهم برای عموم باشد. دعوت از 

منایش  و  جشن  افتخاری  میزبانی  برای  متفاوت  فرهنگ های 

نور با رنگ و بوی محلی از جمله نوآوری های جشن نور لیون در 

راستای توسعه بین املللی آن است ]8[.

 منابع و مآخذ

صدرآباد.  جلیلی  سامنه  صدرآباد،  جلیلی  سمیه  مصطفی،  بهزادفر،   -1

زنان  حضورپذیری  و  شهری  همگانی  عرصه های  "نورپردازی   .)1392(

اولین  مقاالت  منتخل  ویژه نامه  تهران(،  ساعی  پارک  موردی:  )مطالعه 

هامیش روشنایی و نورپردازی ایران، معامری و شهرسازی آرمانشهر، صص 

100 – 93

2- شجاعی، دالرام، پروین پرتوی. )1394(. عوامل موثر بر ایجاد و ارتقاء 

تهران  شهر  مختلف  مقیاس های  با  عمومی  فضاهای  در  اجتامع پذیری 

)منونه موردی: فضاهای عمومی دو محله و یک ناحیه در منطقه 7 تهران(، 

فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشکده هرن، معامری و شهرسازی نظر، شامره 

34، سال دوازدهم، صص 93- 108

احمدی.  فرزانه  کالنرتی،  محسن  رحیم،  غالمحسینی،   -3

گردشگری  توسعه  و  شهری  امنیت  در  نورپردازی  )1392(."تاثیرگذاری 

)مطالعه موردی: کالنشهر شیراز("، فصلنامه برنامه ریزی منطق های، سال 

سوم، شامره 9، صص 75-67

بهبود  نورپردازی در  از  "ابعاد ذهنی استفاده  پروانه. )1394(.  4- زیویار، 

بین املللی  و  علمی–پژوهشی  فصلنامه  تهران"،  کالنشهر  شهری  فضای 

صص   ،44 شامره  سیزدهم،  سال  جدید،  دوره  ایران،  جغرافیای  انجمن 

199-183

"بررسی   .)1396( پرویزی.  مریم  دستوری،  سعیده  زینب،  علی یاس،   -5

نقش نورپردازی در حس دعوت کنندگی در فضای باز شهری، منونه موردی: 

عمران،  مهندسی  بین املللی  کنفرانس  دومین  بندرعباس"،  غدیر  پارک 

معامری و مدیریت بحران

6- مهدوی نژاد، محمد جواد، سامنه خبیری، کیمیا ملکی. )1392(. "اصول 

و معیارهای نورپردازی میدان های شهری؛ ارزیابی کیفی میدان های شهر 

تهران"، معامری و شهرسازی آرمانشهر، صص 83-67
7- علوی طربی، هدا. )1395(. "اهداف و عوامل موثر در نورپردازی منظر 

شهری" دوفصلنامه هرنهای کاربردی، شامره 18 
جشن  بر  مروری  شهر،  شب،  "انسان،   .)1391( آرزو.  زاده،  منشی   -8

نورلیون" 

شهروندان  و  جامعه  افراد  که  زمانی 
احساس  محیط  یک  در  حضور  از 
استفاده  نیز  فضا  آن  از  نکنند،  امنیت 
نورپردازی  طراحی  لذا  کرد.  نخواهند 
روشن  با  کالبدی  نظر  از  شهری 
مخفی،  و  تاریکتاریک   گوشه های  نمودن 
فضاهای بی دفاع و ایجاد تمایز میان 
عرصه های عمومی و خصوصی موجب 

تقویت حس امنیت می شود.
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تاثیرگذار در طراحی فضاهای شهری  از جمله عنارص  نور 

عنارص  کیفی  و  در جلوه برصی  که  مطلوب محسوب می شود 

منظر بسیار موثر است. امروزه با توجه به تغییر ساختار زندگی 

کارکردهای  و  فعالیت ها  از  بزرگی  بخش  جریان  و  جوامع 

محیط های انسانی در ساعات شبانه، استفاده از نور مصنوعی 

البته  است.  ناپذیر  اجتناب  امری  روز،  طبیعی  نور  غیاب  در 

روزمره  امور  انجام  و  امنیت  تامین  برای جهت یابی،  انسان  که 

نیازمند روشن کردن فضاست، اما موضوع مورد توجه آن است 

که در قرن 21، نورپردازی نقشی فراتر از برطرف کردن چنین 

نیازهای اولیه ای را بر عهده دارد. در دنیای امروز، نورپردازی 

یک فن، علم و هرن است و با آنچه روشن کردن برای دیده شدن 

از  تعریف می شود، فاصله زیادی گرفته است؛ لذا بهره گیری 

آن با هدف بازآفرینی هویت شهر و توجه به بعد حیات شبانه 

رضورتی غیرقابل انکار است ]2[.

هنگام  شب  نورپردازی،  طریق  از  که  مختلفی  نورهای 

عنارص شهری را روشن می سازند، بسته به آنکه با چه رنگی، از 

چه جهتی و با چه شدتی تابیده شود، تاثیرات کیفی متفاوتی 

جزیی  عنوان  به  شبانه  منظر  لذا،  کنند.  می  ایجاد  فضا  در 

به طور همزمان  باید  در طراحی فضاهای شهری  جدانشدنی 

قرار  طراحی  مورد  شهری  طراحان  توسط  بخش ها  سایر  با 

می گیرد. در غیر این صورت دخالت مهندسین روشنایی ممکن 

است تهدیدی برای شخصیت فضا محسوب گردد.

به  به عنوان متولیان کیفیت محیط  البته طراحان شهری 

منظور دخالت در این نیازمند کسب حداقل دانشی در ارتباط 

روش های  و  ابزارها  از  آگاهی  می باشند.  شهری  نورپردازی  با 

مختلفی  منابع  اطالعات  جمع بندی  و  بررسی  به  نورپردازی، 

مختلف  تکنیک های  و  روش ها  انواع  با  ارتباط  در  تاکنون  که 

مطالعات  این  نتایج  پرداخته اند.  کرده،  نظر  اظهار  نورپردازی 

حاکی از آن است که به طور کلی انواع حالت های نورپردازی 

هدف  یعنی  نورپردازی  اصلی  مولفه  سه  تغییر  از  ناشی 

نورپردازی، ویژگی های منبع نور و موقعیت آن می باشد. در هر 

نورپردازی شهری بسته به اینکه چه عنرصی از فضا به چه نوع 

حالت  و  کیفیت  شود،  می  نورپردازی  زاویه ای  چه  از  و  نوری 

طراحان  توسط  آن ها  با  آشنایی  که  می شود  ایجاد  متفاوتی 

شهری امری رضوری است ]1[.

 انواع حالت های نورپردازی شهری

تاکنون  که  مختلفی  منابع  اطالعات  جمع بندی  و  بررسی 

نورپردازی  مختلف  تکنیک های  و  روش ها  انواع  با  ارتباط  در 

اظهار نظر منوده اند، حاکی از آن است که به طور کلی انواع 

حالت های نورپردازی ناشی از تغییر سه مولفه اصلی نورپردازی 

آن  موقعیت  و  نور  منبع  ویژگی های  نورپردازی،  هدف  یعنی 

می باشد.

در هر طرح نورپردازی شهری بسته به اینکه چه عنرصی از 

فضا به چه نوع نوری و از چه زاویه ای نورپردازی شود، کیفیت 

توسط  آن ها  با  آشنایی  که  می شود  ایجاد  متفاوتی  حالت  و 

طراحان شهری امری رضوری است ]1[.

 هدف نورپردازی

محدود  عنارص  دیگری،  فضای  هر  مانند  شهری  فضای 

قابل  آن ها  توسط  که  دارد  فضایی  در  مستقر  عنارص  و  کننده 

شناسایی می شود و شخصیت کلی فضا تابع چگونگی و نظم 

در  عنارص  این  نورپردازی  لذا،  است.  عنارص  این  بین  حاکم 

شب، در راستای حفظ و تقویت شخصیت فضا، یکی از الزامات 

طراحی شهری است.

شهری  فضای  دهندۀ  تشکیل  کالبدی  اجزای  و  عنارص 

عبارت از کف، بدنه، سقف و عنارص مستقر در فضا می باشد. 

عالوه بر این موارد، رفتارها و فعالیت های جاری در فضا نیز، به 

شهری  فضای  هر  اصلی  اجزای  از  غیرکالبدی،  عنارص  عنوان 

محسوب می شود که نقش بسیار مهم و کلیدی ای در تشخص 

فضا ایفا می مناید. بنابراین در نورپردازی فضاهای شهری، در 

نورپردازی محسوب  اصلی  عنارص هدف های  و  اجزا  این  واقع 

دانشجوی کارشنایس مهندیسدانشجوی کارشنایس مهندیس
از ازشهرسازی دانشگاه ش�ی شهرسازی دانشگاه ش�ی

یدالّلهییدالّلهی::سپهرسپهر

مروری بر نورپردازی های شهری و انواع آنمروری بر نورپردازی های شهری و انواع آن

شــهرشــهر
بتـــاببتـــاببربر َِِ

ِ
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می شوند ]1[.

در یک دسته بندی کلی می توان گفت، عنارص یک فضای 

شهری که بسته به مکان، نورپردازی می شوند، شامل سطوح، 

احجام و فضاها هستند. کف، سقف و بدنه ها به صورت افقی 

تعریف کنندۀ فضای شهری هستند. دیگر  و عمودی، سطوح 

عنارص مستقر در فضا مانند گیاهان، مجسمه ها، آبنام و سایر 

قرار  فضا  در  که  احجامی هستند  واقع  در  نیز  مبلامن شهری 

و  رفتارها  که  فضایی  شده،  عنوان  مورد  دو  کنار  در  دارند. 

فعالیت ها در آن رخ می دهد نیز از دیگر عنارص فضای شهری 

زیر(  )شکل  گیرد  قرار  نورپردازی  مورد  می بایست  که  هستند 

.]1[

 ویژگی های منبع نور

در  استفاده  مورد  چراغ های(  اصطالحا  )یا  نوری  منابع 

به  مختلف  از جنبه های  نیز  نورپردازی شهری  مختلف  حاالت 

انواع متنوعی تقسیم می شوند. این منابع بسته به شکل انتشار 

منابع  دستۀ  سه  به  نورشان 

سطحی  و  خطی  نقطه ای، 

هستند،  بندی  دسته  قابل 

مورد  اساس  بر  می توانند  که 

از  فضا  منظر  در  شان  استفاده 

پنهان  یا  و  نظر منایانی، آشکار 

منایان  که  مواردی  در  باشند. 

بودن منبع نور در فضا احتامل 

یا  و  دهد  افزایش  را  خیرگی 

منظر نامطلوب و ناهامهنگی با کل فضا ایجاد مناید، ترجیح بر 

آن است که منبع نور پنهان باشد. چنانچه منبع نور به صورت 

چراغ در فضا دیده می شود، طراح می بایست به تظاهر تجهیزات 

نورپردازی در روز و هامهنگی آن با سایر مبلامن مستقر در فضا 

و کل فضا توجه داشته باشد. در چنین حالتی، گاه چراغ در 

طول روز به عنوان یک اثر هرنی در فضا حضور دارد.

عالوه بر موارد مورد اشاره، کاربرد رنگ و شدت های مختلف 

و  حال  بر  که  تأثیری  واسطۀ  به  نیز  شهری  نورپردازی  در  نور 

معنا در طراحی  بعد  به  توجه  نظر  از  دارد،  هوای کلی محیط 

مورد  می باید  که  است،  برخوردار  از حساسیت خاصی  محیط 

تأمل بیشرتی قرار گیرد. این موارد به دلیل آنکه حاالت بسیار 

متنوعی در نورپردازی ایجاد منوده و پرداخنت به آن ها خارج از 

توان و حوصلۀ این مقاله است در دسته بندی انواع روش های 

نورپردازی ثابت فرض شده اند ]1[.

 موقعیت منبع نور

می تواند  نورپردازی  هدف  به  نسبت  نور  منبع  حضور 

پایین،  باال،  از  نور  تابش  گیرد.  به خود  وضعیت های مختلفی 

پایین(  و  باال  )از  زاویه دار  و  از پشت رس(  و  روبرو  )از  مستقیم 

مورد  عنرص  از  خارج  نور  منبع  آن  در  که  هستند  حالت هایی 

تابیده  بدان  بیرون  از  نور  اصطالحاً  و  داشته  قرار  نورپردازی 

کار  عنرص  خود  در  نور  منبع  نیز  موارد  برخی  در  می شود. 

گذاشته می شود که موجب روشنایی کل آن می گردد.

 حاالت مختلف نورپردازی

حاالت  انواع  می توان  شد،  داده  توضیح  که  مواردی  بنابر 

نورپردازی شهری را با در نظر گرفنت عنارص مختلف و موقعیت 

منبع نور نسبت به آن ها در موارد زیر برشمرد:

	oنور پردازی از پایین

و  رفته  کار  به  افقی  پایین معموال در سطوح  از  نورپردازی 

ندرتا  و  درختان  فواره ها،  چون  احجامی  نورپردازی  برای  یا 

نورپردازی  از  نوع  این  قرار می گیرد.  استفاده  مجسمه ها مورد 

غالبا  در کف  گربه ای  مانند چراغ های چشم  افقی  در سطوح 

در جهت دهی به مسیر و یا تقسیم کف کاربرد دارد. همچنین 

در مواردی که حجم مورد نظر از همۀ جهات قابل رؤیت باشد، 

نورپردازی از پایین و به صورت مخروطی بسیار کاربرد دارد.

به عنوان مثال استفاده از این حالت در نورپردازی فواره ها، 

آب  از جهش قطرات  زیبایی  رنگی، تصویر  به صورت  خصوصا 

نورپردازی  در  نور 

واسطۀ  به  نیز  شهری 

و  حال  بر  که  تأثیری 

دارد،  محیط  کلی  هوای 

بعد  به  توجه  نظر  از 

محیط  طراحی  در  معنا 

خاصی  حساسیت  از 

برخوردار است.
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ایجاد می مناید. این روش به خاطر ایجاد سایه های تند و نامطلوب، در نورپردازی مجسمه ها کمرت کاربرد دارد، اما در نورپردازی 

پوشش گیاهی، خصوصا درختان بسیار شایع است ]7[. در این حالت باید چراغ روی زمین و در نزدیک ترین وضعیت نسبت به توده 

ریشه قرار داده شود. قرار دادن چراغ در فاصله بین دو درخت مناسب نیست، چراکه در این حالت نور به تنه درخت برخورد منوده 

و مخصوصا اگر درخت از نوع خزان پذیر باشد در زمستان منظره نامطلوبی ایجاد می کند]5[.

با توجه به زاویه رو به باالی نورپردازی از پایین و امکان زیاد خیرگی و آلودگی نوری ناشی از آن، در کاربرد آن می بایست دقت و 

حساسیت بسیاری به خرج داد و تا حد ممکن باید چراغ به صورت مخفی کار گذاشته شود.

چراغ هایی که در این نوع نورپردازی مورد استفاده قرار می گیرند معموال به صورت نقطه ای و حائل دار بوده و جز پوشش رویی، 

بقیه اجزای چراغ باید از چشم پنهان باشد ]1[.

	oنورپردازی از پایین با زاویه

به کار می رود. زمانی که عنرص مورد  تاکیدی  برای روشن منودن سطوح عمودی و احجام به صورت  نورپردازی  از  این حالت 

نورپردازی تن ها از یک جهت قابل رویت است و با بسته به اهداف طراحانه باید تنها از یک جهت دیده شود، نورپردازی از پایین با 

زاویه قابل استفاده است. سطوح عمودی مانند جداره های واجد ارزش شهری، خصوصا مناهای تاریخی، و همچنین بیلبوردهای 

تبلیغاتی، به منظور تاکید بیشرت، معموال با این روش نورپردازی می شوند.

تابش نور با این روش به جداره تونل و استفاده از بازتاب آن برای روشن منودن کل فضا از کاربردهای خاص این حالت نورپردازی 

می باشد. عالوه بر این، در نورپردازی گیاهان، مجسمه ها و آبنام ها نیز بسیار کاربرد دارد ]6[ ]7[.

در این روش معموال به نور نقطه ای و یا نور سطحی با اشعه 

های متمرکز احتیاج و رابطه مستقیمی با فاصله منبع نوری تا 

جسم دارد. اگر فاصله منبع نوری تا سطح یا حجم زیاد باشد، 

ایجاد تضاد الزم بین نور و تاریکی مشکل می گردد ]2[.

	oنورپردازی از باال با زاویه

ای  نقطه  نور  منابع  با  معموال  که  نورپردازی  از  این حالت 

پنهان منودن منبع نوری صورت می  یا خطی و معموال بدون 

گیرد، به دلیل عادت چشم به این نوع از نورپردازی )هم جهت 

با نور خورشید( بسیار معمول است.

این روش قابلیت آن را دارد که در نورپردازی کلیه سطوح 

واقع  استفاده  مورد  فضاها  و  مختلف  احجام  افقی،  عمودی، 

و  مناها  تبلیغاتی،  بیلبوردهای  مانند  عمودی  سطوح  شود. 

سطوح افقی مانند استادیوم و احجامی مانند مجسمه با این 

روش به نحو مطلوبی نورپردازی می شوند ]6[.

با توجه به باال بودن احتامل خیرگی و آلودگی نوری در این 

روش، منبع نور ترجیحا باید از نظر به دور باشد و از چراغ های 

حائل دار در آن استفاده شود.

	oنورپردازی مستقیم

سطوح  نورپردازی  با  ارتباط  در  نیز  مستقیم  نورپردازی 

عمودی مانند منا، بیلبورد و تابلوی تبلیغاتی و احجام )مانند 

مجسمه و گیاهان( در فضاهای شهری کاربرد دارد. اگر هدف 

از نورپردازی آن باشد که موضوعی به خوبی دیده شده و نظر 

بیننده را به خود جلب و موجب کشش برصی گردد، می توان 

از این روش استفاده منود. در نورپردازی مستقیم برخی عنارص 

با  و  پشت  از  عنرص  نورپردازی  با  گاه  عمودی،  سطوح  مانند 

ایجادحالت ضد نور، جسم مورد نظر مورد تاکید قرار می گیرد. 

به  شده  تابیده  جسم  پشت  از  که  نوری  وسیله  به  حالت  این 

صورتی که تنها خطوط دور دیده می شود، بوجود می آید. 

نورپردازی منا از پایین با زاویه، هر چه منبع نور نزدیک تر باشد، عمق سایه ای که در منا ایجاد می شود، بیشرت است.
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	oنورپردازی از باال

حالت نورپردازی از باال برای نورپردازی سطوح افقی، احجام و گاها فضاها مورد استفاده قرار می گیرد. در مواردی که روشن 

منودن سطوح افقی مانند سطح فلکه ها، پارکینگ های عمومی و یا زیرگذرها به منظور نورپردازی است، این روش با استفاده از منابع 

نوری با شدت روشنایی زیاد و به صورت متمرکز در ارتفاع بلند )چراغ های هکتاری( کاربرد دارد. در منونه های کمی نیز مشاهده شده 

است که مجسمه یا املان حجمی دیگری با این حالت نورپردازی شده است. منابع نوری از طریق استقرار بر یک بازو با زاویه قائم 

بر جداره یا تیر، کل فضای میدان و یا از طریق استقرار بر سقف، کل فضای تونل یا زیرگذر را نورپردازی می کند. استفاده از منبع 

نوری بر روی سایر عنارص مستقر در فضا مانند درختان نیز می تواند این حالت را ایجاد مناید ]1[.

	oنورپردازی از درون

قرار دادن منبع نور در یا بر عنرص مورد نورپردازی چنانچه به درستی و به جا انجام گیرد، اثرات بدیع و مطلوبی را موجب می شود. 

این حالت نورپردازی برای سطوح عمودی، احجام و فضاها کاربرد دارد. جامنایی منابع نوری درون بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی 

بسیار شایع است که چنانچه به درستی با شدت نور مناسب انجام نگیرد، خیرگی به همراه خواهد داشت. نور ناشی از روشنایی 

ساختامن های تاریخی، تجاری و اداری، شب هنگام که منای آن ها قابل مشاهده است، از موارد نورپردازی سطوح عمودی با این 

روش به شامر می رود.

نورپردازی از درون فضاهای شهری از اهمیت بسزایی برخوردار است. چنانچه نورپردازی در این حالت به درستی صورت نگیرد، 

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

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

تضاد بیش از حد در این حالت به شدت توصیه شده است.

جدول زیر، انواع حالت های نورپردازی را بر اساس تغییر سه مولفه اصلی مورد نظر این نوشتار یعنی هدف نورپردازی، موقعیت 

منبع نور و ویژگی آن نشان می دهد. الزم به ذکر است، در هر حالت مهمرتین مورد، مولفه هدف نورپردازی عنوان شده و در هر مورد 

انواع نورپردازی و کاربرد هرکدام ]4[.
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منظر  کالبدی  غیر  عنارص  از  یکی  عنوان  به  شهر  در  نور 

شهری، تاثیر بسیار زیادی در کیفیت فضا، احساس، ادراک و 

تصویر ذهنی افراد از محیط دارد. به رغم اهمیت این موضوع، 

طراحان  سوی  از  آن  به  توجهی  کم 

از چند  شهری و عدم شناخت کافی 

شهری  فضاهای  نورپردازی  چون  و 

موجب شده این مهم رصفا به عنوان 

و  شده  نگریسته  مهندسی  ای  حرفه 

بر این اساس به دست مهندسان برق 

آنکه  حال  شود.  سپرده  روشنایی  و 

فضا،  کیفیت  در  عنرص  این  اهمیت 

اجتناب  را  شهری  طراحان  دخالت 

ناپذیر می مناید.

تهیه  که  اسنادی  و  ابزارها  از  استفاده  با  شهری  طراحان 

آن را به عهده دارند، مانند راهنامی طراحی شهری، کدهای 

طراحی شهری و ... می توانند در ارتباط با چگونگی نورپردازی 

آن اظهار نظر  از  انتظار  و هوای مورد  فضاهای شهری و حال 

منایند.

مولفه های  مهمرتین  شد،  عنوان  تفصیل  به  که  هامنطور 

آن ها  از  منتج  مختلف  تکنیک های  و  روش ها  که  نورپردازی 

و  نور  منبع  موقعیت  نورپردازی،  هدف  از:  عبارتند  هستند، 

ویژگی آن. تغییر هر یک از این عوامل نوع خاصی از نورپردازی 

با حال و هوا و الزامات متفاوت ایجاد می مناید. بررسی موفق 

منظور  به  که  است  آن  از  حاکی  نورپردازی  پروژه های  ترین 

دستیابی به کیفیت مورد انتظار در هر فضای شهری معموال، 

یا چند حالت  از دو  ترکیبی  به صورت مجزا، که  نه هر حالت 

مختلف نورپردازی مورد استفاده قرار می گیرد ]1[.

 منابع و مآخذ 
1-پاکزاد، جهانشاه؛ سوری، الهام )1390(. »نورپردازی شهری و روش های آن«. صفحات 13-20. 
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menschaft (FGL).
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سنتی  هرن  انواع 

ارزش  اندیشه  بر  مبتنی 

تکثیر  اما  بود،  اصالت 

حضور  آن  مکانیکی 

بی  واسطه  را که اثر هرنی 

و  نابود  بود،  فراگرفته  را 

قلمرو  از  را  تکثیری  شی 

سنت جدا کرد. 
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نیست  کالبدی  مفهوم  یک  تنها  شهری  فضای  گیرد.  صورت 

بلکه کنش »تعامالت شهروندی« و »فعالیت های شهری« را نیز 

در بر می گیرد. یعنی کالبدی از شهر را مجبور می کند که مکان 

اجتامعی  تعامالت  بروز  عرصه  یا  شهری  فعالیت های  برقراری 

باشد ]2[.

در  شهری  عمومی  فضاهای  نورپردازی  جایگاه   

حضورپذیری شهروندان در شب
بخش عمده ای از درک هویت شهر وابسته به نورپردازی 

فضاهای شهری است که از طریق آن می توان به خوانایی شهر 

کمک کرد، در شهر مناد پردازی کرد، به ایمنی فضاهای شهری 

افزود، به شهر رنگ تعلق داد و در نهایت ، شهری جذاب و قابل 

شهری  شناس  جامعه  کرد.  ایجاد  شهروندان  برای  را  سکونت 

رابرت پارک، شهر را اینگونه توصیف می کند که شهر موفق ترین 

تالش انسان برای شکل دادن جهانی که در آن زندگی میکند 

،مطابق میل خود است. شهرها بخشی از عنارص متدنی برش و 

مناد عینی آن به شامر می روند. فضایی که در دل شهرها خلق 

بنابراین  است.  شهر  شخصیت  و  هویت  نشان دهنده  می شود 

طراحی شهری موفق است که ارزش های انسانی را برآورده کند 

]5[. نورپردازی فضاهای شهری در تاریکی از اهمیت ویژه ای 

برخوردار می شود. تغییر در انواع نورپردازی فضاهای شهری، بر 

تصور شهروندان از فضا و تصمیم گیری آن ها مبنی بر استفاده 

یا عدم استفاده از فضا تاثیر بسزایی دارد ]5[، ]7[، ]9[.

 اهمیت نورپردازی خیابان های شهری

ماهیت نورپردازی برخوردار از دو جنبه هرنی و فنی است، 

جنبه هرنی دارای رویکرد زیبایی شناختی و جنبه فنی دارای 

رویکرد استفاده بهینه از تکنولوژی های نوین است. نورپردازی 

در طراحی شهری و احیای خیابان های شهری در شب نقش به 

سزا دارد. استفاده از نور عالوه بر جلوگیری از بزهکاری شبانه و 

ایجاد حس امنیت در خیابان های شهری، موجب احیای روحیه 

نشاط و رسزندگی در شهروندان و حضور آن ها در خیابان های 

شهری در طول شب می شود. لذا عدم وجود آن و یا نامناسب 

بودن آن تأثیر زیادی در اختالل عملکرد صحیح فضا دارد ]1[.

نورپردازی صحیح می تواند زیبایی فضا و ساختامن هایامن 

را منایش دهد و حتی دو چندان کند. می تواند حس هویت 

 فضای شهری

عمومی  گردآوری  برای  مکان هایی  شهری،  فضاهای 

همسایگی  واحدهای  سالمت  برای  که  هستند  شهروندان 

در   .]6[ هستند  حیاتی  شهر  و 

جهان،  رسارس  در  و  تاریخ  طول 

که  هستند  مکان هایی  فضاها  این 

 ،]10[ می شوند  آن جمع  در  مردم 

روی  بر  فضاها  این  است  ممکن  و 

پیوندهای اجتامعی، پیوستگی ها و 

تعامالت، حس مکان و رفاه جامعه 

شهری  فضای   .]4[ بگذارد  تأثیر 

که  روزمره  زندگی  رشیان  یعنی 

است.  شده  واقع  جامعه  مرکز  در 

آسانی  به  همه  برای  فضاها  این 

مجموعه ای  با  و  دسرتسی اند  قابل 

فرهنگی  تجاری،  مجتمع های  از 

این  شده اند.  احاطه  مسکونی  و 

ساکنان  بیشرت  که  می دهند  تشکیل  را  مکان هایی  فضاها، 

یا  و  می روند  مکان ها  این  به  گردش  یا  و  خرید  برای  یا  شهر 

در مسیر روزانه آن ها قرار دارد. در این راستا بنابر گفته لنگ 

»فضای شهری را می توان بخشی از فضای باز و عمومی شهری 

تبلور ماهیت زندگی اجتامعی می باشد.  نوعی  به  دانست که 

بر این اساس فضاهای شهری عرصه تعامل متقابل انسان ها 

می شود.  گشوده  آن  در  جمعی  زندگی  داستان  که  می باشند 

فضایی که همه مردم می توانند در آن حضور یابند و به فعالیت 

که  می شود  فراهم  فرصت  این  فضاها  این  در   .]8[ بپردازند« 

برخی مرزهای اجتامعی شکسته شود و برخوردهای اجتامعی 

می توان  را  شهری  فضای 

بخشی از فضای باز و عمومی 

نوعی  به  که  دانست  شهری 

تبلور ماهیت زندگی اجتامعی 

اساس  این  بر  می باشد. 

فضاهای شهری عرصه تعامل 

می باشند  ها  انسان  متقابل 

که داستان زندگی جمعی در 

فضایی  می شود.  گشوده  آن 

در  می توانند  مردم  همه  که 

فعالیت  به  و  یابند  حضور  آن 

بپردازند.

نورنوردامندامن

خیابانخیابان
شناسا�ی انواع نورپردازیشناسا�ی انواع نورپردازی

خیابان های شهریخیابان های شهری

دانشجوی کارشنایس ارشد دانشجوی کارشنایس ارشد 
از ازطراحی شهری دانشگاه ش�ی طراحی شهری دانشگاه ش�ی

ضا ضاعل�ی ::روا�یروا�یعل�ی
ِِرَسدرَسدبر تَِنبر تَِن
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مکانی و امنیت اجتامعی را افزایش داده و مردم را به استفاده 

هوا  تاریکی  هنگام  به  پارک ها  و  میادین  خیابان ها،  از  بیشرت 

شب  در  فضا  از  استفاده  زمانی  بازه  مناید،  میتواند  ترغیب 

همین  به  دهد.  افزایش  را  فضاها  تجاری  استفاده  قابلیت  و 

مناظر  و  ساختامن ها  متنوع  و  مؤثر  نورپردازی  عموما  دالیل 

شهری، در عرصه های عمومی شهر، امر پذیرفته شده ای است 

و رسمایه گذاری در این حوزه هزینه های ناشی از مرصف انرژی 

می تواند  مناسب  نورپردازی  دیگر،  از طرف  توجیه  می کند.  را 

نقش عظیمی در احساس مردم نسبت به محیط اطرافشان ایفا 

کند و امکان بازخوانی ویژگی ساختامن ها یا مناظر شهری در 

تاریکی را ایجاد مناید. به طور کلی، اهمیت بحث نور به دالیل 

زیر  می باشد ]3[:

نقش مؤثر نور در تأمین امنیت فضای شهری و قابل 	 

استفاده کردن آن در شب

نور 	  مؤثر  نقش  و  افراد  رفتار  بر  فضا  متقابل  تأثیرات 

در ادراک فضا

تأثیرات نور در منود برصی فضاهای شهری )کار کرد 	 

زیبایی شناختی نور(

تأثیرات زیست محیطی نور و آلودگی نوری	 

در 	  نور  تأثیرات  زمینه  در  کافی  مطالعه  وجود  عدم 

فضا بر انسان، که نتیجه آن وضع ناماسب نورپردازی های 

موجود بوده که نه تنها فضا را جذاب و زیبا نساخته، بلکه در 

ایجاد آلودگی زیست محیطی نقش تعیین کننده ای داشته 

است.
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تغییر در انواع نورپردازی تغییر در انواع نورپردازی 

بر  شهری،  بر فضاهای  شهری،  فضاهای 

و  فضا  از  شهروندان  و تصور  فضا  از  شهروندان  تصور 

تصمیم گیری آن ها مبنی بر تصمیم گیری آن ها مبنی بر 

از  استفاده  یا عدم  از استفاده  استفاده  یا عدم  استفاده 

فضا تاثیر بسزایی دارد.فضا تاثیر بسزایی دارد.
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جدول 1- انواع تکنیک های نورپردازی خیابان های شهری. ماخذ: ]11[

تصویرمفهوم تکنیکعنوان تکنیک

یک طرفه

One	sided

در ایــن نــوع نورپــردازی، تیرهــای چــراغ بــرق بســته بــه موقعیــت آن هــا در یک 
طــرف خیابــان واقــع شــده و بــر اســاس فاصلــه اســتاندارد تعریــف شــده بــرای 
ــمت  ــک س ــه و ی ــرار گرفت ــم ق ــه دور از ه ــهری، ب ــریانی های ش ــک از ش هر ی
ــیرهای  ــرای مس ــتر ب ــردازی بیش ــوع نورپ ــن ن ــد. ای ــن می کنن ــان را روش خیاب

ــا پهنــای کــم مناســب می باشــد. یکطرفــه شــهری ب

دوطرفه

Opposite

ــه اســتاندارد  ــا فاصل ــرق ب ــردازی، تیرهــای چــراغ ب ــوع نورپ ــه واســطه ایــن ن ب
ــل  ــه مقاب ــمت پهن ــر قس ــه و ه ــرار گرفت ــر ق ــل یکدیگ ــر و در مقاب از یکدیگ
خــود را روشــن می کنــد. ایــن نــوع نورپــردازی مناســب شــریانی های اصلــی و 
ــردازی  ــوع نورپ ــوان از ایــن ن ــرون شــهری می باشــد. بعضــا می ت خیابان هــای ب

ــرد. ــتفاده ک ــز اس ــه شــهری نی ــای دوطرف در خیابان ه

میانی

Median

ــه  ــه در میان ــنایی دوطرف ــا روش ــرق ب ــراغ ب ــای چ ــی، تیره ــردازی میان در نورپ
ــوع  ــه ن ــته ب ــد. بس ــن می کن ــان را روش ــرف خیاب ــده و دو ط ــه ش ــان تعبی خیاب
ــان  ــود، در خیاب ــرق متفــاوت خواهــد ب ــان، مقیــاس ایــن تیرهــای چــراغ ب خیاب
هــای تجــاری شــهر از تیرهــای چــراغ بــرق بــا مقیــاس انســانی اســتفاده شــده 
ــاع بیشــتر جهــت افزایــش  ــا ارتف ــی از تیرهــای چــراغ ب و در شــریانی های اصل
شــعاع پراکنــش نــور اســتفاده می شــود. بایــد توجــه داشــت در هــردو مــورد، بــه 
دلیــل عــدم روشــنایی پیــاده رو هــا در ایــن نــوع نورپــردازی، بایســتی روشــنایی 

ــن شــود. ــاس انســانی تامی ــا چــراغ هــای مقی پیاده روهــا ب

زیگزاگی

Staggered

ایــن نــوع نورپــردازی غالبــا در مواقعــی کــه موانعــی در پیــاده روهــا وجــود دارد 
و مانــع اســتقرار اســتاندارد تیرهــای چــراغ بــرق می شــود، مــورد اســتفاده قــرار 
ــوع  ــاده رو ن ــرق بصــورت زیگزاگــی در پی ــرد. اســتقرار تیرهــای چــراغ ب می گی
دیگــری از نورپــردازی بــوده و در معابــر محلــی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.



مادر  کبوتر…  …نه…  نه  عقاب…..  چیه؟!…  این 

خندید و باز پرسید: خب اگه گفتی این یکی چیه؟! دخرتک 

با  بود،  کرده  جمع  کردن  فکر  نشانه  به  را  لب هایش  درحالی 

دنبال  را  رد سایه ای  نافذ  و چشامنی  گره کرده  در هم  ابروان 

می کرد که مادر با دستانش در نور کم چراغ نفتی برایش درست 

کرده بود…در آن تاریکی برای آن که بهرت پی به ماهیت این 

شکل سایه ای عجیب بربد، کمی بدنش را به طرف جلو تاب داد 

و بعد از چند ثانیه سکوت با هیجان کف دستانش را بر هم زده، 

با فریادی گفت: خرگوشه مامان… خرگوشه…!!

محل  کل  روشنایی  رفنت  و  خاموشی  بودیم  که  کودک 

رشوع  ما،  کردن  رسگرم  برای  هم  بزرگرتها  بود.  معموالت  از 

سایه  با  نفتی،  چراغ  کم  نور  در  بازی...  سایه  به  می کردند 

دستانشان شکلی را روی دیوار ساخته و شوقی که بین اهالی 

بازی شیرین  فرا می گرفت.  راز سایه ها  فهمیدن  برای  را  خانه 

بود و روح بازیگوش ما با آن عقاب سایه ای پرواز می کرد و برای 

خودش داستان پردازی می کرد. 

نور به عنوان منادی از پویایی و جریان زندگی، در فعالیت 

شبانه ی شهرهای امروزین به عنوان مکانی شبانه روزی نقش 

فضا  کردن  روشن  برای  ابزاری  تنها  نور  می مناید.  ایفا  مهمی 

و خواص فضا  آورد  به وجود  را  بلکه خود می تواند فضا  نیست 

شامل رنگ و بافت را تغییر داده یا بر آن تاکید کند. می دانیم که 

نور در معامری مناد تعالی، اوج گرفنت، به کامل 

الوهیت است. طراحان فضا هم  و  رسیدن 

از گذشته تا به امروز به نور و مناسک 

داشته اند.  ویژه ای  توجه  آن  منازل  و 

تاثیرگذارترین  جز  سایه  و  نور  درواقع 

و  مکان  درک  در  محیطی  فاکتورهای 

این نور و سایه هستند که فضا را برای  فضا برای انسان اند و 

ما تعریف می کنند. بازی با نور و سایه نیز به همین سبب در 

متامی فرهنگ های انسانی به نوعی دیده می شود. از آنجایی 

که مهمرتین شاخصه مدیریت شهری موفق، توانایی پاسخ به 

نیازهای شهروندان می باشد، نورپردازی صحیح اماکن شهری 

و دلپذیر در ساعات  امن  فعالیتی  به  نیاز شهروندان  می تواند 

داشته  آن ها  روان  بر  خوشایند  تاثیری  و  منوده  مرتفع  را  شب 

مجموعه ی  پیرشو،  شهرهای  در  امروزه  دلیل  همین  به  باشد. 

نورپردازی،  متخصصان  با  مثبت  تعاملی  در  شهری  مدیریت 

با  و  منوده  دنبال  را  شهری  نورپردازی  به  اجتامعی  نگرشی 

استفاده از آن در صدد ایجاد ارتباط میان شهروندان و محیط 

شهری می باشند. 

نور  به  مکان چنان  و  فضا  می توان گفت طراحی حرفه ای 

وابسته است که جسم و روح. یکی برای زندگی و دیگری برای 

آن  یافنت.  اجازه حضور مادی  و  زندگی  بدین  کالبد بخشیدن 

هنگام که نور بر جسم فضا حادث شود، جهان مقابل دیدگان 

از بنیادی ترین چالش های  نیز یکی  امروزه  ما مرئی می گردد. 

معامری و مباحث شهری، بکارگیری نور و تاثیرات معنوی و 

مادی آن بر فضا و فهمنده فضاست. مساله اینجاست 

رشد  و  علمی  آگاهی های  رفنت  باال  با  گاهی  که 

تکنولوژی همچنین در تنگنای معامری و طراحی 

شهری از پیش تعریف شده دوران مدرنیته، گاهی 

فراموش  آن  واالی  ارزش های  و  نور  به  توجه 

می شود. چنان چه به نظر می رسد گاهی حتی 

، دیگر  این عامل کارآمد درک محیط و فضا 

عامل  کلیدی ترین 

محیطی  طراحی 

سایه  و  نور  نیست. 

می تواند یک فضای 

شهرشهرسایه ها
دردربازیبازی

دانشجوی کارشنایس ارشددانشجوی کارشنایس ارشد
از ازبرنامه ریزی شهرسازی دانشگاه ش�ی برنامه ریزی شهرسازی دانشگاه ش�ی

رضارضا
::پوراکرمیپوراکرمی

معر�ز پروژه معر�ز پروژه ShadowingShadowing شهر بریستول شهر بریستول
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می توان از وقوع جرم و بزهکاری های اجتامعی جلوگیری منود 

و فضای امنی برای انجام فعالیت های اجتامعی و اقتصادی 

در شهرها به وجود آورد. از طرفی این گیمیفیکیشن محیطی 

دیدی جدید از زندگی شهری را در شب به بازیکنان خود ارائه 

می دهد.

Shadowing که در فارسی به نام »با سایه ات بازی کن« 

مشهور شده است، برنده مسابقه مشهور: شهر بازی پذیر در سال 
2014 نیز است. گویی داوران این مسابقه نیز بر این مساله واقف 
بودند که ثبت و ضبط زمان با سایه ها می تواند یک بار دیگر ما 
را سحر کند. همان سایه ای از تو و من در دیوار و خیابان های 

شهر که از رقص می لرزد… .

رویایی را برای شام خلق کرده و باعث شود کودک درون شام 

را به بازی و شیطنت برخیزد. امروزه نیز مبحث سایه بازی و نور 

در موضوعات طراحی، معامری و شهر باز چالشی است که اگر 

به درستی حل نشود مخاطب را از محیط دور می کند. 

“با سایه ات بازی کن« نام پروژه ای است که برای اولین بار 

در بریستول که خود برترین شهر جهان از لحاظ بازی پذیری 

است کلید خورد. در ادامه این پروژه در شهرهای چون لندن، 

توکیو، سئول، بیرمنگهام و... نیز اجرا شده است.  

و  بازی گونه  تفکر  )پروسه  کردن  گیمفای  با  پروژه  این  در 

برای درگیر کردن کاربران و حل  بازی ها  از مکانیک  استفاده 

مشکالت( و استفاده از چراغ های هوشمند تعبیری اندیشیدند 

تا سایه فرد پس از گذر از مکان های عمومی مشخص شده در 

چراغ ها  حافظه  در  شهر 

باقی مباند. گیمیفیکیشن 

 )G a m i fi c a ti o n (

موضوعاتی  متامی  در 

برای  بازی ها  از  که 

زمینه هایی  در  پیرشفت 

نیستند،  بازی گونه  که 

استفاده می کنند، تعریف 

روش،  این  در  می شود. 

با استفاده از  ما مفاهیمی چون »بازی های جدید«، »تبلیغات 

بازی« و » بازی برای تغییر«  را با دیدی کلی می نگریم؛ نگرشی 

و  رفتاری  روانشناسی  تحقیقات  آخرین  بررسی  وسیله  به  که 

موفقیت بازی های اجتامعی به دست آورده ایم. به این ترتیب 

خودتان  سایه  حتی  یا  و  قبلی  رهگذر  سایه  با  می توانید  شام 

چند دقیقه قبل تر رشوع به بازی کنید و ارتباط برقرار منایید.

طبق تحقیقاتی که گروه اجرا کننده این پروژه در بریستول 

داشتند، گیمیفای کردن سایه ها و بازی با آن ها توانسته است 

به صورت قابل توجهی فاکتور تعامل پذیری را در شب باال بربد 

و مکان هایی که پیش از این با تاریک شدن بار منفی به خود 

می گرفتند را به جایی دوستدار انسان و شهروند حتی در شب 

نورپردازی  اهداف  ترین  اصلی  از  یکی  منایند. »امنیت«  بدل 

شدن  دیده  و  دیدن  قابلیت  افزایش  با  که  چرا  است  شهری 

نمونه ای از اجرای پروژه های »با سایه ات بازی کن« شهر بریستول

اصلی ترین  از  یکی  "امنیت" 

است  شهری  نورپردازی  اهداف 

چرا که با افزایش قابلیت دیدن و 

دیده شدن می توان از وقوع جرم و 

بزهکاری های اجتامعی جلوگیری 

انجام  برای  امنی  فضای  و  منود 

فعالیت های اجتامعی و اقتصادی 

در شهرها به وجود آورد.



تو و ما،تو و ما،
 َجهان َجهانُجملهُجمله

دانشجوی کارشنایس ارشددانشجوی کارشنایس ارشد
از ازطراحی شهری دانشگاه ش�ی طراحی شهری دانشگاه ش�ی

فاطمهفاطمه
::شاهورانشاهوران

سایهسایهسایهسایه نورینوری
توتو

بازی نور و رنگ دربازی نور و رنگ در
از ازمسجد نص�ی الملک ش�ی مسجد نص�ی الملک ش�ی

روزهنگام توجه بسیار شده است. بازتاب 
روزنه ها،  نورگیرها،  شفاف،  سطوح 
حاصل  متغیر  و  ثابت  روشن های  سایه 
موارد  این  از  و...  کاری  آیینه  آفتاب ،  از 
در  رنگ  حضور  دیگر،  سوی  از  هستند. 
فضایی معنوی، نمادگرایی بیشتری دارد 
و به عنوان یک عامل مهم در فضاسازی 

معنوی مساجد به کار می روند.

به  رنگ  و  نور  چون  معماری  کاربردی  عناصر  بکارگیری 
ارتقا  باعث  انسان ها دارند،  بر عاطفه و روان  سبب تسلطی که 
عنصر  دو  این  پررنگ  حضور  می گردد.  مساجد  فضای  کیفیت 
در نصیرالملک مناظر فوق العاده و جلوه های منحصر به فردی 
به خود جذب  را  افراد بسیاری  و  برای گردشگران رقم زده  را 

می کند.

 )The Huffington Post( پست«  »هافینگتن  روزنامه 
»مسجد   : است  نوشته  چنین  نصیرالملک  زیبایی  وصف  در 

صورتی ترین  نصیرالملک،  مسجد 
شهر  تاریخی  بافت  دل  در  دنیا،  مسجد 
عربان"،  "گود  محله ی  در  واقع  شیراز 
به  ملقب  علی  حسن  میرزا  دستور  به 
نصیرالملک ساخته ی محمد حسن معمار، 
قاجاریه ی  دوران  معماری  شاهکارهای  از 
ایران به شمار می رود. این مسجد از دیرباز 

یکی از دیدنی ترین بناهای تاریخی جهان بوده که مدت ساخت 
آن حدود 12 سال )1267-1255 خورشیدی( به طول انجامیده 
بیشمار صورتی رنگ سبب ملقب  از کاشی های  استفاده  است. 

شدن نصیرالملک به مسجد صورتی است.

از دیرباز، مساجد همواره جایگاه ویژه ای در معماری اسالمی 
داشته اند و به نوعی نمادی جامع در معماری اسالمی هستند. 
از سویی نور، عنصر با اهمیت فضاسازی معنوی مسجد است که 
تمرکز می گردد. در طراحی معماری  در معماری سنتی سبب 
در  به ویژه  نور  کاربردهای  و  جلوه ها  به  ایران،  تاریخی  بناهای 

نصیرالملک،  مسجد 
تماشا  مثل  ایران،  صورتی  مسجد 
کردن از داخل زیبابین است. شاید 
بنای  یک  جز  چیزی  اول  نظر  در 
معمولی مذهبی نبینید؛ اما حقیقت 
این است که دنیایی از رنگ در دل 

نصیرالملک پنهان است.
ز پست ز پستهافینگ�ت هافینگ�ت
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نصیرالملک،مسجد صورتی ایران، مثل تماشا کردن از داخل 
زیبابین است. شاید در نظر اول چیزی جز یک بنای معمولی 
مذهبی نبینید؛ اما حقیقت این است که دنیایی از رنگ در دل 

نصیرالملک پنهان است«. 

هرگاه از حوالی خیابان لطفعلی خان زند، از دل بافت قدیم 
شیراز گذر کنید، کمتر کسی از ساکنین و کسبه را می بینید 

که نشانی نصیرالملک را به خاطر نداشته باشد.

هنگام ورود به این بنای تاریخی، درآمیختگی رنگ  و نور، 
به  می دهد.  نشان  را  بنا  برون  و  درون  میان  آشکارا  تفاوت 
نور  فعال  فضای مسجد حضور  به  ورود  هنگام  بهتر،  عبارتی 

بشدت احساس می شود.

با رنگ و  در معماری سنتی نصیرالملک، ترکیب شیشه 
نور، جلوه ی خاصی به بنا بخشیده است.

آن،  در طرفین  دو طاق کوچکتر  با  همراه  مروارید  طاق 
با کاشی رنگی سرتاسری در سمت شمال مسجد واقع شده 
است. دو شبستان شرقی و غربی در صحن نصیرالملک وجود 
و  آجر  از  مرکب  رواق های  با  ساده  شرقی،  شبستان  دارد؛ 
و  دار  نقش  با سقف  غربی  مقابل؛ شبستان  در  است.  کاشی 
کاشی کاری های کف، اوج هنر معمار را به نمایش می گذارد. 
نور اصلی شبستان همان نوری است که توسط تابش مستقیم 
شبستان  درون  به  مسجد  پنجره های  پشت  از  خورشید  نور 

می تابد.

نور  بازی  از  بازدید  زمان  بهترین  گفتگوها،  نتیجه ی  در 
و رنگ، غالبا صبح ها حدود ساعت 8 یا 9 بوده است که نور 
تابیده و مناظر لذت  به شیشه های رنگی  خورشید مستقیما 
بخشی را برای بازدیدکنندگان پدید می آورد؛ گرچه نمی توان 

از شلوغی جمعیت در این زمان صرف نظر کرد. 

در  موثر  کاربردی  عناصر  عنوان  به  رنگ  و  نور  حضور 
معماری فضاها، در مسجد صورتی ایران؛ به  ویژه در شبستان 
که  می آورد  پدید  بازدیدکنندگان  برای  را  فضایی  غربی، 

ساعت ها آنان را غرق تماشای این زیبایی بی انتها می کند.

هنگام تابیدن نور خورشید به شیشه های رنگی مسجد 
نصیرالملک، بازی نور و رنگ آغاز می شود...
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با هم تعامل دارند. پهنای  احتامالت جهت نظارت غیررسمی 

پیاده رو و جریان و نظارت، به عنوان عاملی برای کنرتل جرم 

و جنایت بسیار در نظر گرفته می شود، چرا که می تواند روی 

تاثیر  شدن  دستگیر  احتاملی  خطرات  از  بالقوه،  مجرم  درک 

بگذارد ]3[.

از طریق  محیطی خیابان ها  بهبود رشایط  دیگر،  از سوی 

نورپردازی خیابان، اعتامد عمومی، انسجام و کنرتل اجتامعی 

از  واضح  بسیار  نشانه ای  عنوان  به   .]4[ می کند  تقویت  را 

ممکن  خیابان  یافته  بهبود  نورپردازی  مثبت،  رسمایه گذاری 

است که میزان جرم را کاهش دهد، این امر در صورتی است که 

از لحاظ فیزیکی محیط را بهبود بخشیده و به ساکنان نشان 

آن ها  بهبود محله  و  برای رسمایه گذاری  این تالش ها  دهد که 

صورت گرفته است. به نوبه خود، این امر ممکن است آن ها را به 

داشنت تصویر مثبت تری از محیط ترغیب کند و افتخار جامعه، 

خوش بینی و انسجام را افزایش دهد.

بهبود رشایط فیزیکی به کاهش ترس از جرم کمک می کند 

روشنایی  که  محیطی  که  می کنند  احساس  مردم  که  چرا 

دارد  کمرتی  خطر  تاریک تر،  محیط  به  نسبت  دارد  مناسبی 

.]6[

تصویر مثبت از محیط در شب هنگام در یک ناحیه رلت، 

 ارتباط نور پردازی و پیشگیری از جرم

منجر  افزایش می دهند،  را  میزان دید  نورپردازی خیابان، 

را کاهش می دهد  از جرم  به نظارت اجتامعی می شود، ترس 

و فرصت های جنایی را کاهش می دهد. کالرک ]11[ پی برد 

و فرصت های جرم  باشد  پایدار  از جرم می تواند  که جلو گیری 

کاهش  فیزیکی  محیط  اصالح  طریق  از  می توان  را  جنایت  و 

محیط  برای  محسوس  تغییر  یک  منزله  به  خیابان  نور  داد. 

ساخته شده است اما یک مانع فیزیکی در مقابل جرم محسوب 

منی شود. با این حال، می تواند میزان جرم را از طریق ایجاد 

تغییری در تصورات، نگرش ها و رفتار ساکنان و مجرمان بالقوه 

کاهش دهد ]2[.

پیشگیری اولیه جرم از طریق بهبود فیزیکی محیط ساخته 

شده، به دست می آید. افزایش دید در محیط شهری در شب، 

کنرتل اجتامعی غیررسمی را افزایش می دهد و جرم و جنایت 

کمرتی در نواحی با شاهدان بالقوه فراوان ارتکاب خواهد شد. 

میدان دید پیرشفته و افزایش استفاده از خیابان برای باال بردن 

 

!؟!؟دو دو َلبهَلبهنورنور
برریس اثرات مثبت و منفی استفاده از نور در برریس اثرات مثبت و منفی استفاده از نور در 

محیط های شهریمحیط های شهری

دانشجوی کارشنایس ارشددانشجوی کارشنایس ارشد
از ازطراحی شهری دانشگاه ش�ی طراحی شهری دانشگاه ش�ی

::کردیکردیشایانشایان چاقو�یچاقو�ی



اشرتاک  به  عابران  و  ساکنان  توسط 

خطرات  عنوان  به  است.  شده  گذاشته 

واقعی و مشاهده شده از قربانی شدن، 

جامعه  از  وسیع تری  مقطع  سطح 

ترکیب  می کنند.  استفاده  ناحیه  از 

تغییر  فعالیت  الگوهای  و  اجتامعی 

و  جرم  از  ترس  و  خطر  محل،  در  یافته 

جنایت را کاهش می دهد. با این وجود، 

جنایت  و  جرم  منی تواند  نورپردازی 

دو  به  می تواند  اما  کند  نابود  کامال  را 

طریق روی رفتار اثر بگذارد. اول اینکه، مجرمان بالقوه ساکن 

در محل، از ارتکاب جرم با افزایش فعالیت ها می توانند منرصف 

از  محل  از  در خارج  بالقوه ساکن  مجرمان  اینکه,  دوم  شوند. 

ورود به آن منرصف خواهند شد ]4[.

 تاثیرات زیست محیطی نور و آلودگی نوری

به  توجه  با  نور  آلودگی  مسئله  جنبه های  روی  بخش  این 

شب  در  شهری  محیط های  در  افراد  تجربه  و  شهری  زندگی 

نوری، یک مشکل  آلودگی  با  نور،  آلودگی  هنگام مترکز دارد. 

آلودگی  توصیف  برای  اصطالح  این  و  است  محیطی  زیست 

هوای ناشی از اثرات نامطلوب نور مصنوعی در محیط شهری 

به کار می رود. جهت مسیر نور، حفاظت از لوازم روشنایی قابل 

نصب، شدت منبع نور و ترکیب روشنایی عمومی منطقه شهری 

نوری،  آلودگی  نوری شود ]9[.  آلودگی  به  ممکن است منجر 

اثرات منفی روی محیط زیست دارد چرا که با قطع ساعت های 

بیولوژیکی آن ها و ایجاد خرده اقلیم ها، در ریتم زندگی گیاهان 

و حیوانات، اختالل ایجاد می کند ]1[. از سوی دیگر، استفاده 

غیر مؤثر از نور باعث هزینه انرژی زیاد و استفاده غیر مؤثر از 

منابع انرژی می شود ]9[. آلودگی نور نیز دارای اثرات منفی 

نجومی  مطالعات  مانع  و  است  آسامنی  اجرام  مشاهده  روی 

شهری  محیط  روی  نوری،  آلوگی  وجود،  این  با   .]7[ می شود 

اثرات منفی دارد زیرا کیفیت محیط زندگی را کاهش می دهد 

نوری  آلودگی  جنبه های  روی  بخش  این  رابطه،  این  در   .]1[

که روی زندگی شهری نتایج منفی دارد که درخشش آسامن، 

خیرگی چشم و تعدى نور است، مترکز دارد.

نور مصنوعی ای که  نشان می دهد که  تحقیقات   

به سمت آسامن ساطع می شود منجر به روشن شدن 

آسامن می شود، که درخشش آسامن نام دارد. درخشش 

آسامن اثراتی منفی روی مردم دارد مانند کاهش تجربه 

دید طبیعی به آسامن و کاهش تضاد بین نور و تاریکی، 

و به نوبه خود، باعث کاهش کیفیت برصی و وضوح چشم 

انداز شبانه شهری می شود. خیرگی چشم، احساس برصی 

و  دید  کاهش  برصی،  ناراحتی های  بروز  باعث  که  است 

ناراحتی می شود خیرگی چشم در اثر روشنایی بیش از حد و 

کنرتل نشده می باشد. میزان نور در مسیرهای ناخواسته و غیر 

رضوری را تجاوز نور گویند که باعث ناراحتی می شود.

 درخشش آسمان

درخشش آسامن، یکی از اثرات آلوگی نور است که آسامن 

را در نور مصنوعی، روشن می کند. نوری که به طور مستقیم 

می شود  ساطع  باال  سمت  به  فلورسنت  المپ های  توسط 

پراکنده  جو  در  گاز  مولکول های  و  غبار  و  گرد  توسط 

می شود، یک پس زمینه درخشان را ایجاد می کند ]9[. 

مشاهده  برای  فرد  توانایی  کاهش  باعث  مسئله  این 

ستارگان می شود و تضاد طبیعی بین نور و روشنایی 

در محیط های شهری را کاهش می دهد ]10[.

قابل  آسامن  درخشش  هوا،  آلودگی  بدون 

مشاهده نخواهد بود. درخشش آسامن به تناسب 

رشایط آب و هوایی متغیر، مقدار گرد و غبار و 

آسامن  به سمت  که  نوری  مقدار  در جو،  گاز 

ارسال می شود، و مسیری که دیده می شوند، 

تغییر می کند. اگر هوای زمین کامال روشن 

بوده نور طبیعی غیر مادی آن به راحتی 

از آن رعبور می کرد ]9[.

می کند  گزارش   ]13[ ناریونی 

منترش  پاریس  از شهر  که  نوری  که 

می شود. با توجه به ترکیب آلودگی 

نور  فرار  و  نور  باالی  هواء سطوح 

 150 فاصله  از  باال،  سمت  به 

مشاهده  قابل  کیلومرتی 

منزله  به  خیابان  نور 

یک تغییر محسوس برای 

محیط ساخته شده است 

فیزیکی  مانع  یک  اما 

محسوب  جرم  مقابل  در 

حال،  این  با  منی شود. 

از  را  می تواند میزان جرم 

در  تغییری  ایجاد  طریق 

تصورات، نگرش ها و رفتار 

ساکنان و مجرمان بالقوه 

کاهش دهد.
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است.

یک  عنوان  به  آسامن  درخشش  کلی،  طور  به 

توانایی  که  چرا  می باشد.  شناسان  ستاره  برای  نگرانی 

می دهد  کاهش  آسامنی  اجرام  مشاهده  برای  را  آن ها 

]7[ درخشش آسامن، روشنایی نواحی تاریک در آسامن 

اجرام  سایر  با  ستارگان  بین  تضاد  که  می دهد  افزایش  را 

آسامنی در مقابل پس زمینه تاریک اسامن را کاهش می دهد. 

این از دست دادن تضاد، استفاده موثر از رصدخانه های واقع 

در نواحی شهر را کاهش می دهد.

به یک سطح  نور  و کاهش شدت  کنرتل جهات روشنایی 

کار آماده عنارص کلیدی برای کاهش درخشش آسامن است، 

از  جلوگیری  برای  راه حل  بهرتین  عنوان  به  عمدتا  نور،  جهت 

از وسایل  درخشش آسامن مورد بحث قرار می گیرد. استفاده 

روشنایی قطع شده که تنها در مناطق مورد نیاز روی نور مترکز 

دارد. اکرث نوری که به سوی آسامن می رود را کاهش می دهد 

این موضوع، ون ساننت ]1[، ]8[، ]9[ مقرراتی  ]9[. در 

کاهش  را  ناخواسته  جهات  به  نور  گریز  که  کردند،  ارائه 

می دهند. توصیه می شود که سطوح عمودی مانند منای 

ساختامن در صورت امکان را به پایین ساخته شوند. 

سمت  به  نور  گریز  پایین  سمت  به  شده  هدایت  نور 

منابع  دیگر،  سوی  از  می دهد.  کاهش  را  آسامن 

نوری  که به سمت پایین هدایت می شوند، بایستی 

با  باال  به  نور  به گونه ای طراحی شوند که گریز 

نور پردازی  اگر  دهند.  کاهش  را  افق  نزدیک 

به  نور پردازی  نباشد،  پایین ممکن  به سمت 

استفاده  مورد  دقت  به  بایستی  باال  سمت 

قرار گیرد؛ جریان نور بایستی روی سطح 

هدایت شود تا از دست دادن نور توسط 

صفحات  نور  کننده های  منعکس 

منایش و لنزهای نامتقارن به حداقل 

و  خیابان  پردازی  نور  برای  برسد، 

فضای عمومی، المپ ها بایستی با 

با  کننده ها  منعکس  از  استفاده 

کننده،  منعکس  هواکش های 

جلوگیری  نور  رفنت  هدر  از 

کنند. به خصوص برای روشنایی خیابان ها بایستی از وسایل 

تخت  لنز  دارای  وسایل  و  نشود  استفاده  لنز  دارای  روشنایی 

بایستی معرفی شوند.

 خیرگی چشم

از  ناشی  که  است  برصی  احساس  یک  چشم   خیرگی 

روشنایی زیاد و کنرتل نشده می باشد. می توان خیرگی چشم را 

به عنوان جدی ترین شکل از آلودگی نور تعریف کرد و می تواند 

جدی  طور  به  که  شود  برصی  عمومی  ناراحتی  یک  باعث 

ناکارآمد،  و  ضعیف  نورپردازی  راه اندازی  و  نصب  با  می تواند 

ماهیت  و  مقدار  به  تأثیر خیرگی چشم  کند.  مختل  را  بینایی 

مستقیم منبع خیرگی چشم، وضعیت فیزیولوژیکی و سن فرد 

تحت تأثیر، ماهیت کلی متلقه ای که اثرات 

خیرگی چشم در آن اتفاق می افتد و سطوح 

اطراف نورپردازی محیط بستگی دارد ]12[ 

به  و حساسیت  است  فاعلی  خیرگی چشم، 

نور خیره کننده می تواند به طور گسرتده ای 

متفاوت باشد افراد مسن معموال با توجه به 

ویژگی های پیری چشمشان، نسبت به تابش 

خیره کننده حساس تر هستند ]9[.

تاثیر حساسیت به نور خیره کننده با کاهش شدت میدان 

دید قابل کنرتل است. این کنرتل با حفاظت از منبع نوری با 

کاهش شدت متبع نوری قابل اجرا است. چگونگی حفاظت از 

منابع نوری به طور مخترص در اندر ترشیح شده است. هامن 

اصول نیز برای پیشگیری از حساسیت به تابش خیره کننده نیز 

نور خیره کننده در محیط های  بیشرت  اعامل می شود چرا که 

به عنوان  نور  نور مزاحم است. کاهش شدت  از  ناشی  شهری 

یک مداخله کلی یا کاهنده نور زمانی که شدت نور مورد نیاز 

نیست، تا حد زیادی برای جلوگیری از شدت نور خیره کننده به 

کار گرفته می شود. کاهش نور چشمک زن تبلیغاتی و کنرتل 

چراغ های امنیتی که ارتباط مستقیمی با انسان دارد، نیز اثرات 

مثبتی در جلوگیری اثرات نور خیره کننده دارد ]8[. 

استفاده  و  حفاظت  اثر   ،]6[ ناربونی  اظهارات  طبق 

و  کننده  خیره  نور  از  جلوگیری  برای  کننده ها  منعکس  از 

اهمیت  از  کلی،  نور  شدت  کنرتل  با  مقایسه  در  نور  آلودگی 

که  می شود  توصیه 

سطوح عمودی مانند منای 

ساختامن در صورت امکان 

شوند.  ساخته  پایین  به  را 

سمت  به  شده  هدایت  نور 

سمت  به  نور  گریز  پایین 

آسامن را کاهش می دهد.
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خیرگی  در  نور  شدت  نقش  است.  برخوردار  بیشرتی  تأکید  و 

است.  مهم  آن  مترکز  نقطه  و  مسیر  اندازه  به  حداقل  چشم، 

تاربونی اشاره می کند که امروزه تولید کنندگان پیرشفت قابل 

مالحظه ای در تکنولوژی برصی، پخش کننده ها و عدسی های 

از  شده  منترش  نورانی  جریان  کنرتل  در  بنابراین  و  نور شکن 

تجهیزات داشته اند. به هر حال، آلودگی نور و مسائل نور خیره 

کننده علی رغم تالش ها جهت مترکز روی نور، شدیدتر و بیشرت 

مورد توجه قرار گرفته است. ناربونی پی برد که استفاده از روش 

اثر  نورپردازی خیابان،  لوازم  فانوس ها در  و  منعکس کننده ها 

متقابل دارد، که در نتیجه آن مجموع جریان نورانی به سوی 

زمین معطوف می شود، بنابراین انتشار نورانی به سمت آسامن 

به جای این که کاهش یابد تقویت خواهد شد طبق اظهارات 

خود  خودی  به  منی تواند  پایین  سمت  به  نور  هدایت  ناربونی 

یک راه حل مؤثر باشد.

به منظور کاهش مشکل نور خیره کننده بایستی شدت نور 

غیر رضوری کاهش یابد و تعداد لوازم نوربرداری بایستی تا یک 

حد کار آمد و معقول پایین آید ]13[. کاهش شدت نور بیش 

از اندازه، یک راه حل کار آمد و مقرون به رصفه است. به عالوه، 

کاهش نور پردازی غیر رضوری و وسایل نور پردازی، ناهنجاری 

نورانی عذاب آور را نیز کاهش می دهد.
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 مقدمه

بعد از قرن نوزدهم به دلیل نظم و توسعه ی نايش از انقالب 

صنعتي یک ساختار منسجم برای کار و فعالیت به وجود آمد 

 ]1[ که تا به امروز ادامه يافته است. پیچیدگی زندگی شهری 

بعد  شهروندان  که  شده  باعث 

از  ناشی  خستگی  و  کار  از 

نیازمند مکان هایی  فعالیت روز، 

پاسخگوی  که  باشند  شهر  در 

نیازهای تفریحی آن ها باشد، اما 

متأسفانه در بسیاری از فضاهای 

عنوان  به  شب  تاریکی  شهری، 

مانع  افراد،  ترس  برای  عاملی 

فعالیت و حضورپذیری آن ها در 

تفاوت  طرفی  از  می گردد.  شهر 

عملکرد شب و روز باعث  تباهی 

اقتصادی  رونق  کاهش  و  شهری  فضاهای  کاهش  شهرها، 

می شود]1[. به این سبب بهرت است شهرهای امروزه به سمتی 

و  فعال تر  شهری  فضاهای  برای  بسرتی  که  شوند  داده  سوق 

پویاتر و همچنین راهی برای ایجاد اقتصاد شبانه باشد.

از  بسیاری  که  ميدهند  نشان  جهاين  تجارب  مطالعات 

شهرهای جهانی )Global City( مانند نیویورک، شهرهایی در 

ایتالیا، هلند و... بنا به عملکرد و فعالیت خود که 24 ساعت 

دنبال  به  که  توانسته اند  فعال هستند  ]4[  و  روشن  شبانه روز 

تجارت،  تعامل،  پویایی،  ایمنی،  چون  مفاهیمی  خودشان 

احیای فضاهای عمومی، بهبود گردشگری و ایجاد مشاغل را به 

وجود آورند ]6[. الزام دسرتسی به خدمات برای شهروندان به 

صورت شبانه روزی و استفاده از زمان های مرده ی شهری توسط 

متام گروه های اجتامعی، به گونه ای که باعث شکاف طبقاتی 

بین آن ها نشود، باعث به وجود آمدن مفاهیمی همچون شهر 

24 ساعته و اقتصاد شبانه شدند که این موضوع به دغدغه ای 

خدمات  به  دسرتسی  الزام 

صورت  به  شهروندان  برای 

از  استفاده  و  شبانه روزی 

زمان های مرده ی شهری توسط 

اجتامعی،  گروه های  متام 

شکاف  باعث  که  گونه ای  به 

نشود،  آن ها  بین  طبقاتی 

باعث به وجود آمدن مفاهیمی 

و  ساعته   42 شهر  همچون 

اقتصاد شبانه شدند.

برای مدیران و برنامه ریزان شهری تبدیل شده است.

 پیشینه و مفهوم شهر های 24 ساعته

 - ندارد  خواب  هرگز  كه  شهری   – ساعته   24 شهر  عبارت 

برای اولین بار در دهه ی 1920 برای شهر نيويوك به کار رفت. 

جنب وجوش  پر  و  فريبنده  مكاين  از  ذهني  تصويری  واژه  اين 

است  وقوع  حال  در  خيابان هايش  در  اتفاقي  همواره  كه  را 

)به ویژه در زمان شب كه امكان تهييج و خطر زيادتر است(، 

بار در  اولني  برای  اين اصطالح  انگلستان  مجسم مي كرد. در 

سال 1993 در موضوع كنفرانس به سوی شهرهای 24 ساعته 

مطرح شد كه در منچسرت برگزار گرديد و نگاه موشکافانه ای به 

راهربدهای احياء و منظم كردن مراكز شهری در زمان شب و 

شناخت ناسازگاری های ذايت بني آن ها داشت ]2[.

اهداف شهرهای 24 ساعته ]2[:

	o فراهم کردن مرکز شهر برای طیف گسرتده ای از

مردم برای لذت بردن از آن مکان: متام مردم در کنار هم 

بدون وجود شکاف طبقاتی )ثرومتند و فقیر( و نسلی )جوان 

و پیر( باید از فضای شهری و خدمات شهر بهره مند گردند. 

	o فاقد که  خیابان هایی  در  آرامش  و  امنیت  ایجاد 

خدمات  با  آن  هامهنگی  و  پلیس  حضور  هستند:  تردد 

در  همدیگر  کنار  در  مردم  حضور  همراه  به  اجتامعی 

ایجاد  باعث  تنها  نه  بوده اند،  تردد  فاقد  قبالً  که  فضاهایی 

امنیت بلکه باعث احیای فضاهای عمومی نیز می شود. 

	o توسعه ی اقتصاد شبانه ی شهر: در برخی از شهرها

اقتصاد شب به معنای واقعی کلمه پر از خالء ناشی از زوال 

که  صورتی  در   .]1[ است  تولیدی  و  صنعتی  بخش های 

رونق  افزایش  اشتغال زایی،  شبانه،  اقتصاد  از  استفاده  با 

اقتصادی به وجود می آیند. 

	o رسمایه های جذب  برای  شهر  سیامی  بهبود 

برای  عاملی  شب  در  فعال  و  پویا  رسزنده،  شهر  داخلی: 

جذب رسمایه های داخلی است ]2[.

	o به وجود آوردن حس تعلق: شهرهای شبانه اگر به

به  نسبت  بیشرتی  حس  می توانند  شوند،  مدیریت  خوبی 

خود )حس تعلق( را ایجاد کنند.

وق�ت همهوق�ت همه
خوابـــــــخوابـــــــبودندبودند

 های شهر
گ

 های شهرمعر�ز ویژ�
گ

معر�ز ویژ�
2424 ساعته ساعته

دانشجویان کارشنایس مهندیسدانشجویان کارشنایس مهندیس
از ازشهرسازی دانشگاه ش�ی شهرسازی دانشگاه ش�ی

سیده فاطمهسیده فاطمه ،    سارا ،    سارا
حسی�ز     قمرحسی�ز     قمر

::
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	o حضور مردم در کنار به وجود آوردن حس تعامل: 

یکدیگر باعث ایجاد تعامل بین آن ها می شود. 

	o :پرورش فرهنگ های ملی و هرنهای پایدار

ایجاد محیط هایی که با توجه به هویت و فرهنگ غالب بر 

شهر، هرنها و فرهنگ های ملی را به جای فرهنگ های بیگانه، 

در فرصت به وجود آمده )شب هنگام( به مردم بیاموزد .

 فضای  شهری شهر های 24 ساعته

یکی از مهم ترین اهداف شهرهای 24 ساعته، امنیت است. 

 )CPTED( مفهوم جلوگیری از جرم از طریق طراحی محیطی

بار توسط جین جیکوبز مطرح شد و در دهه های  اولین  برای 

بیان کننده ی  مفهوم  این   .]6[ می شد  استفاده  آن  از  مختلف 

این اصل است  که با طراحی مناسب و کاربری مؤثر از فضا و 

محیط می توان به کاهش فرصت های مجرمانه، ترس از جرم و 

بهبود کیفیت زندگی رسید ]3[.

وجودکاربری های متنوع از جمله مسکونی، تجاری، خرده 

فروشی و... در کنار همدیگر جاذب جمعیت می باشد که نه تنها 

تأمین کننده ی امنیت است، بلکه فضای شهری رسزنده، فعال، 

پویا و شاد را به وجود می آورد. امنیت نه تنها در گرو مدیریت 

درست شهر )حامیت از خدمات دهندگان دولتی و غیردولتی 

های کسب وکارشبانه  پروا ه  و  مجوزها  صدور  محلی،  تجارت  و 

روز، تشویق اجرای موسیقی زنده و تفریحات خیابانی( و بلکه 

نیازمند برنامه ریزی صحیح )تشویق به سکونت در مراکز شهری 

24 ساعته، ارتقای حمل و نقل همگانی ، نفوذپذیری  و تشویق 

به  منجر  نهایتا  که  می باشد  کافه ها(  و  رستوران ها  فعالیت 

طراحی فضای شهر می گردد ]7[.

در فضای شهری شهرهای 24ساعته ، نورپردازی مناسبی 

مناسبی  کف سازی  و  عرض  از  پیاده روها،  متام  دارد.  وجود 

استفاده  و  باعث جذب جمعیت  برخوردار هستند. بطوری که 

از آن ها می شوند. 

در  جداره  نورپردازی  متایز  مناسب،  و  صحیح  نورپردازی 

رستقاطع ها و خروجی ها، متفاوت بودن نورپردازی عرصه های 

مختلف )محالت مسکونی و فضاهای جمعی و عمومی شهر( 

باعث افزایش خوانایی در هنگام شب و امکان جهت یابی رسیع 

مسیر و ایجاد منظره ی شبانه می شود ]1[.

به  شهری  فضای  هر 
زنده  موجود  یک  عنوان 
از هویت و فرهنگ خاصی 
تشکیل شده است، که باید 
با توجه به همان فرهنگ 
سیاست های  و  راهبرد ها 

موجود را مطرح کرد.
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 مولفه های فرهنگی شهر های 24 ساعته

یکی از مهم ترین عوامل به وجود آورنده ی شهرهای 24 ساعته عوامل فرهنگی می باشند. زیرا هر فضای شهری به عنوان یک 

موجود زنده از هویت و فرهنگ خاصی تشکیل شده است، که باید با توجه به هامن فرهنگ راهربد ها و سیاست های موجود را مطرح 

کرد. پرورش فرهنگ های محلی و هرنهای پایدار از مهم ترین اهداف شهرهای 24 ساعته هستند.

نیویورک، ایاالت متحده ی آمریکا ]7[.

  شــهر نیویــورک مــرتادف شــب زنده داری بی حــد وحــرص اســت. نیویــورک 
هرگــز بــه خــواب منــی رود.

زیرزمینــی  بارهــای  و  شــبانه روزی  نورانی،کافه هــای  خیابان هــای    
پرزرق وبــرق ، نیویــورک را در صــدر لیســت شــهرهای 24 ســاعته قــرار داده 

ــت. اس

توکیو، ژاپن ]7[.

بتنــی و چشــم اندازهایی کــه  بــا آســامن خراش های  کالن شــهر توکیــو 
بیانگــر تکنولــوژی پیرشفتــه ی ایــن شــهر می باشــد، رسشــار گشــته اســت. 
ــتوران ها و...  ــا، رس ــا، کافه ه ــر: کلوپ ه ــبانه نظی ــای ش ــز رسگرمی ه مراک

ــوند. ــت می ش ــور یاف ــه وف ــو ب در توکی

ــرج  ــاالی ب ــه از ب ــت ک ــهر اس ــی ش ــای دیدن ــی از مکان ه ــو یک ــرج توکی ب
در  توکیــو  درخشــان  چشــم اندازهای  از  باشــکوه  منظــره ای  می توانیــد 

ببینیــد. شــب هنگام 

ــی  ــهور، زندگ ــد مش ــز خری ــو از مراک ــه ای ممل ــینجوکو، منطق ــه ی ش منطق
شــبانه ی پــر جنب وجــوش و اماکــن رسگرم کننــده می باشــد. 

مشهد، ایران ]1[.

ــهر 24  ــه ش ــدن ب ــل ش ــور تبدی ــه منظ ــهد ب ــرای مش ــم انداز ب ــن چش تدوی
ســاعته و شــب زنده دار بــا طــرح راهــربدی نورپــردازی شــهر مشــهد بــا 
ــام  ــرم ام ــود ح ــر وج ــه ب ــا تکی ــدار و ب ــی و پای ــای فرهنگی-مذهب رویکرده

ــا )ع(. رض

شیراز، ایران ]1[.

با بافت تاريخي و ارزشمند كه بيان كنندهي فرهنگ، هويت، سنت  شرياز 
با توجه به فرهنگ مردم  و آئني ايراين است با جذب گردشگر و همچنني 
شــهر تا نيمههاي شب زنده است اما از اواسط شب شهر به سمت خامويش 

مي رود.
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24 سا شهر های  سیاست های  و  راهبرد ها  بررسی   

ساعته ]6[
برای برنامه ریزی مناسب در این زمینه که نهایتاً به طراحی 

شهری مناسب ختم می شود فعالیت های شبانه را باید در یک 

چشم انداز راهربدها و سیاست ها بررسی کنیم. 

تنظیم یک چشم انداز مثبت 	 

مراکز 	  تناقضات  و  نابسامانی ها  حل  و  شناسایی 

فعالیتی موجود 

و 	  مدیریتی  سیاست های  کردن  هامهنگ تر 

برنامه ریزی 

طرح توسعه ی راهربدی جهت کاسنت از ناسازگاری ها 	 

بررسی فرصت ها و تهدید های شهر های 24 ساعته:
فرصت ها و تهدید های موجود درفضای شهری، شهرهای 24 ساعته را در غالب مولفه های مختلف بررسی می کنیم. الزم به ذکر 

است که تهدید های موجود فقط در غالب مؤلفه اجتامعی و فرهنگی می باشد.

مولفه های 
توضیحاتعوامل موثر بر مولفه های فرهنگیفرهنگی

مردم

سکنه
دانشجویان و دانش آموزان

فرهنگیان و هرنمندان
تاجران و خرده فروشان

گردشگران داخلی و خارجی
جوانان و افراد مسن

رشط اساسی برای به وجود آمدن مرکز شهر موفق، حضور قرشهای 
شهری  فضای  که  طوری  به  می باشد  شهر  در  اجتامعی  مختلف 
خدمت رسان  و  تفریحی  اساسی،  نیازهای  متام  پاسخگوی  شبانه 
شهروندان باشد به گونه ای که هیچ شکاف طبقاتی و نسلی بین 

مردم به وجود نیاید .

  الزم به ذکر است حضور مردم در فضای شهری در شب نیازمند 
وجود امنیت می باشد.

خالقیت

سبک معامری و طراحی شهری
کاربری های تجاری-خدماتی

کاربری های فرهنگی-گردشگری
کاربری های تفریحی-تاریخی

کاربری مسکونی

شهر  هر  موجود  فرهنگی  اقتصادی،  اجتامعی،  پتانسیل های 
موفق  مرکز شهری  یک  برای ساخت  را  همراه خالقیت رشایط  به 
هموار می سازد. با تلفیق کاربری های مختلف و با استفاده از سبک 
مبلامن،  نورپردازی،  جمله  )از  خاصی  شهری  طراحی  و  معامری 
و جذابیت فضای  کالبد شهر  زیباسازی  به  و...(  راهنامیی  عاِلیم 

شهری در شب پرداخت.

زمان
در طول ایام هفته

تعطیالت و آخر هفته

نباید به مکانی ترسناک  تاریکی    فضای شهری در شب به علت 
و مخوف تبدیل شود که به جای حضور فعال مردم، مکانی برای 

حضور خالفکاران را به وجود آورد.
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و تنش های بین کاربری های مختلط

مکان های 	  سایر  به  شبانه  فعالیت های  گسرتش  تشویق 

مناسب شهر 

تشویق ایجاد تنوع در فعالیت های اقتصادی شبانه 	 

بهبود حمل ونقل شهری 	 

تعریف مناطق مدیریت فعالیت شبانه	 

توسعه سازوکار مناسب برای رسمایه گذاری قابل اطمینان 	 

در بخش اقتصاد شبانه        

 نتیجه گیری  

شهرهای 24 ساعته، شهرهایی که هرگز خواب ندارند، مفاهیمی 

چون امنیت، خالقیت، تعامل، حس تعلق، اقتصاد شبانه، توسعه  و 

جذب گردشگری  و پرورش فرهنگ های ملی و هرنهای پایدار در خود 

جای داده اند. 

این شهرها به مدیریت شهری و طراحی شهری نیازمند هستند. 

شهر  چون  مفاهیمی  و  هستند  جامع  بسیار  ساعته   24 شهرهای 

رسزنده، شاد، و به علت تأکید بر حمل ونقل عمومی شهرهای پاک و 

پایدار را خود جای داده اند.

در نهایت امید بر آن است که با توجه به مزیت های این شهرها، 

از شهرهای کشور  برخی  برای  و طراحان شهری  مدیران  از  گروهی 

عزیزمان که قابلیت تبدیل به شهرهای 24 ساعته را دارند، چاره ای 

ایجاد  و  شبانه  اقتصاد  و  شادی  و  رسزندگی  مفاهیم  تا  بیندیشند 

مشاغل جدید را در این شهرها بیشرت از قبل، شاهد باشیم.

 منابع و مآخذ   

1- قدیمی، سیده درسا؛ غزال کرامتی )1396(. زندگی شبانه در کالن شهر با تاکید 

نوین  فعالیت های  مرکز  موردی:  )مطالعه  شهری  فضای  بر  فرهنگی  عوامل  برتاثیر 

تهران(  

2- کرباسی، احمد )1395(. طراحی فضای شهری با تاکید بر مفهوم شهر بیست و 

چهار ساعته )منونه موردی: خیابان هزار و یک شب کرمان(

3- مرصوصی، نفیسه؛ اسامعیل صفر علی زاده، رباب حسین زاده )1393(. نقش 

طراحی محیطی در پیشگیری از وقوع جرایم شهری )مطالعه موردی :بخش مرکزی 

شهراصفهان(

تحقق  برای  راهربد هایی   .)1385( سینی چی  پیروز  نوید؛  رضوانی،  سعیدی   -4

مفهوم شهرهای بیست و چهار ساعته 

5- نعمتی مهر، مرجان؛ رویا رشیفی، شیوا نوری )1384(. شهر24 ساعته: احیای 

زندگی شبانه، رویکردی نوین در تجدید حیات فرهنگی مراکز شهری

6- Charles R .wolfe. (2011). The Success of a City at  Night: Qualities of a 
24-Hour  Place
7- www.blog.safarname.com
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oمقدمه
هم  عنوان  به  را  نور   ، هرنمندان  زیادی،  مدت های  برای 

موضوع اصلی و هم واسط به کار گرفته اند. در حالت متفاوت 

را  پذیری  انعطاف  قابلیت  و  دارد  بخش  الهام  حالتی  نور  آن، 

برای هرنمندانی که متایل به کاربرد استعاری آن دارند فراهم 

می کند. در طول دوره های مختلف هرنی، نور در هرن یک ابزار 

زمانی  هر  در  و  می شود  بازبینی  بارها  و  بارها  که  است  راجع 

ممکن است هرنمند، درک ما را از آن چه یک اثر هرنی تشکیل 

معارص،  آمریکایی  هرنمند  که  هامنگونه  دهد.  تغییر  میدهد 

جیمز تورل بیان کرده است: “نور دیگر چیزی نیست که رصفاً 

اشیا را آشکار کند، بلکه خودش آشکار است”.

نور  به  توجه  نقاشی  درتاریخ 

امپرسیونیست ها  دوره  در  طبیعی 

دیده می شود. هنگامی که نقاشان 

آتلیه های خود را ترک کردند و در 

نقاشی  مشغول  طبیعی  نور  زیر 

سبک  این  مشخصات  از  شدند. 

ساعات  در  نور  و  رنگ  به  توجه 

مختلف روز و انعکاس رنگ های اشیاء مختلف در یکدیگر و به 

آنجایی که نور در  از  کار بردن رنگ ها خاص و ناب می باشد. 

این سبک از نقاشی نقش اصلی را ایفا می کند، بدین منظور 

به بررسی نقش نور در سبک نقاشی امپرسیونیسم می پردازیم.

 تاریخچه

گروهی   ،1874 سال  مه  پانزدهم  تا  آوریل  پانزدهم  از 

پیسارو،  نوار،  رو  )مونه،  فرانسوی  مستقل  و  جوان  نقاشان  از 

انجمن  یك  که  موریزو(،  برت  گیومن،  دگا،  سزان،  سیسلی، 

بی نام تشکیل داده بودند در محلی سوای سالن رسمی، یعنی 

در استودیوی عکاسی نادار منایشگاهی برپاداشتند. منایشگاه 

غوغایی بپا کرد و روزنامه نگاری بنام لوروا، پس از مشاهده ی 

تابلویی از مونه بنام تاثیر، طلوع آفتاب در مجله ی هجو نویس 

منایش  بطعنه  آوریل،   25 ی  شامره   Le Charivari مباهو 

دهندگان را تاثیر گرایان Impressionists خواند ]1[.

امپرسیونیسم سبک  معرفی   

امپرسیونیسم شیوه ای بود که بر »رنگ و نور« تأکید داشت 

را تنگ  با عکاسی )که میدان فعالیت نقاشان  و می خواست 

کرده بود( به رقابت برخیزد. بدین سبب توجه نقاشان بیش از 

هر زمان دیگر به رنگ و نور معطوف شد، به حدی که آن را به 

عنوان »عنرص برتر« در تابلو نقاشی بحساب آوردند ]2[.

خاطر  آن ها  شعبده های  و  »رنگ«  و  »نور«  بکار  پرداخنت 

کرد  مشغول  بخود  چنان  را  امپرسیونیست  نقاشان  از  بعضی 

که از بسیاری از مسائل دیگر نقاشی، چون روشنی اشکال و 

موجه  ایراد  این  به  را  مدعیان  و  شدند  غافل  خطوط،  تناسب 

چیزی  دیگر  نور 

اشیا  رصفاً  که  نیست 

بلکه  کند،  آشکار  را 

خودش آشکار است.

جیمز تورلجیمز تورل

َشِبَشِب
پُرپُر

ِستارهِستاره
تحلیل نقش نور در سبکتحلیل نقش نور در سبک

سیونیسم سیونیسمنقایسش ام�پ دانشجوی کارشنایسدانشجوی کارشنایسنقایسش ام�پ
از ازمهندیس شهرسازی دانشگاه ش�ی مهندیس شهرسازی دانشگاه ش�ی

کوثرکوثر
::شفع�تشفع�ت
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متوجه کردند که در شیوه امپرسیونیسم »فرم« فدای ترسیم نور 

و بازی های آن می شود و چشم از لذت دیدن حدود و مشخص 

و اشکال متعادل محروم می ماند ]3[.

از نقاشی در فضای آزاد و توجه خاص به رنگ های طبیعت 

در مواقع مختلف روز ، ذهن این نقاشان بیش از پیش به تأثیر 

»نور« و کیفیات مختلف آن معطوف شد . دریافتند که اساس 

میخورد  چشم  به  طبیعت  از  آنچه 

اشیاء  شكل  و  است،  رنگ  هامن 

از تضاد رنگ ها و تدرج آن ها پدید 

محصول  جز  خود  رنگ  و  می آید، 

و  نور  به  پرداخنت  از  نیست.  نور 

تازه  نكات  آن،  بازی های  در  دقت 

دور  از  چمن را  رنگ  آنچه  دیدند  شد.  آشکار  نقاشان  این  بر 

آبی بنظر می آورد تأثیرات »جو« است. جو زمین بر رنگ ها اثر 

می کند و آن ها را می گرداند ]3[.

روزی یکی از بینندگان تابلوهای مانه از او سؤال می کند: 

»قهرمان این پرده کیست؟ مانه گفت: قهرمان هر پرده ای نور 

وجود  است: در طبیعت خط  گفته  دیگر  در جایی  است. وی 

حقیقت  در  و  شود  می  حاصل  رنگ ها  تضاد  از  خط  ندارد، 

نقاشان  اساسی  اشتغال  گفته ها  این  است.  رنگ  حد  خط 

امپرسیونیست را نشان می دهد« ]2[.

 نقاشی »شب پر ستاره« ونگوک

آسامن  قلم مو،  دایره ای  ردهای  پرستاره  شب  نقاشی  در 

شبی را خلق می کند که از ابرهای چرخان و جریان ستاره ها پر 

شده است. ون گوک و دیگر امپرسیونیست ها نور را به شیوه ای 

را  حرکتش  ظاهرا  می کنند.  بیان  خود  پیشینیان  از  متفاوت 

را  خورشید  نور  بازتاب  که  آبی  مثال  برای  می کنند.  دریافت 

آبی  نور ستارگان که در آسامن  یا  نشان می دهد،  در خودش 

تحت  پدیده  این  می شوند.  ناپدید  و  می زنند  چشمک  شب 

تاثیر روشنایی است. شدت نور روی رنگ های روی بوم نقاشی 

را  حرکت  و  رنگ ها  تضاد  که  ما  دیداری  قرش  ابتدایی  بخش 

می بیند، ولی رنگ ها را منی بیند، دو ناحیه متفاوت رنگی را، 

اگر روشنایی یکسانی داشته باشند، با هم ترکیب می کند. اما 

قاطی کردن  بدون  را  متضاد  رنگ های  مغز   primate بخش 

می بیند. با این دو اتفاقی که همزمان می افتد نورها در کارهای 

سوسو  می کنند،  حرکت  نظر  به  امپرسیونیست ها  از  بسیاری 

می زنند و به طور عجیبی نور می تابانند. 

که  می دهد  نشان  امپرسیونیست ها  دیگر  کارهای  و  این 

استفاده  قلم مو  برجسته ی  و  رسیع  حرکت های  رد  از  چگونه 

می کند  حرکت  نور  چگونه  اینکه  از  واقعی  شکلی  تا  می کنند 

پدید بیاورند.

oنقاشی »کلیسای روئن« کلود مونه
را  نور  و  رنگ  جلوه های  امپرسیونیست  نقاشان  از  یک  هر 

به نحوی مورد مطالعه و آزمایش قرار داده اند که از میان آن ها 

می باشد  اهمیت  دارای  دیگران  از  بیش  مونه  کلود  تجربیات 

.]2[

شدید  نور  بردن  کار  به  مزبور،  تابلو  اصلی  موضوع 

بسیار  که  بود  آب  سطح  بر  آن  انعکاس  و  یکدست  و 

نور  این نقاش مطالعه کیفیت  هدف   .]4 [ بود  کننده  خیره 

نشان  بخوبی  مذکور  شکل های  بود.  روز  مختلف  ساعات  در 

آفتاب  غروب  و  نیمروز  صبحگاهی،  نور  چگونه  که  می دهد 

رنگ ها را تغییر می دهد ]2[.

کلیسا روئن، ساعت هفت غروبکلیسا روئن، ساعت یازده صبح

خط  طبیعت  در 

از  خط  ندارد،  وجود 

حاصل  رنگ ها  تضاد 

حقیقت  در  و  شود  می 

خط حد رنگ است.

 منابع و مآخذ

ادوارد ب. هنینگ؛ ژاک السنی؛  لینتون؛  نور برت  1-ماری، ژان لی؛ 

میشل سوفور؛ موریس ری نال؛ مارسل بریون؛ سان الزارو؛ سارا نیومیر، 

)1345(. از امپرسیونیسم تا هرن آبسرته. ترجمه :پاکباز، رویین؛ نوری 

ابوالقاسمی  حبیب؛  پور،  خوانساری  مهدی؛  پرتوی،  اسامعیل؛  عال، 

نژاد، ابوالقاسم؛ شعله ور، فرشته؛ شایگان، مصطفی؛ جهانگیری، نادر. 

تهران: انتشارات رز.

نقاشی)  های  شیوه  بر  نگرشی   .)1383( حسین  محمد  2-حلیمی، 

رنسانس تا هرن معارص( . تهران: انتشارات احیا کتاب.

امیر  انتشارات  تهران:  نوین.  نقاشی   .)1345( احسان  3-یارشاطر، 

کبیر.

فرهنگرسای  تهران:  نقاشی.  مکاتب   .)1394( فوزیه  4-لطفی، 

میردشتی.
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اثر: روزبه ایما�زاثر: روزبه ایما�ز

را آن  از  پیش  و حتی  دارم؛  به خاطر  را  تاریکی   رسآغاز 

این  از  رهایی ام  که  همگان  خردمندانه  آوای  طنین 

کورسوی پر پیچ و خم را ناممکن می دانست...

شکسته  من  برای  بی جهت  غارها،  راهی  چند  در  نور، 

منی شد؛ همه می دانستند.

اما اینک اینجا هستم

نور دستانم را نوازش می  کند، چشامنم را...

خواه سطح صیقل یافته ی دیوارهای غار باشد که آینه ام 

گشته و نور را خم کرده است، یا هر سبب غیر عقالنی 

 دیگر؛ اینک اینجا هستم. در برابر آستانه ای به دنیای نو.

شاید هر آنکه جز من نیز پا به درون تاریکی گذاشته بود، 

چنین رسنوشتی در انتظار داشت.

تارییکتارییک
نورنور ِدِلِدِلدردر

زمستان زمستان 9898



• در ابتدا لطفًا یک بیوگرافی و پیش زمینه از خودتان به جهت 
آشنایی بیشتر خواننده با شما ارائه بفرمایید.

رزا وکیلی نژاد هستم. دکرتای معامری. زمینه عالقه مندی 

معامری پایدار، معامری بومی و معامری و انرژی است و از سال 

دانشگاه  معامری  و  هرن  دانشکده  علمی  هیئت  عضو   1392

شیراز هستم.

• تعریف شما از نور در معماری به طور عام چیست؟

منود،  بررسی  می توان  جنبه  دو  از  را  طبیعی  نور  کاربرد 

و  فضا  کیفیت  زمینه  در  خود  که  ساختامن ها  داخلی  فضای 

کیفیت،  از  منظور  می شود.  بررسی  آن  نیاز  مورد  کمیت های 

تاثیر نور بر سالمت روان است و منظور از کمیت، حداقل میزان 

در  می باشد.  است،  تاثیرگذار  افراد  بینایی  در  که  روشنایی 

به عنوان  را  نور خورشید  فضای خارجی ساختامن ها می توان 

منبع عظیم برای استحصال انرژی در نظر گرفت.

• به عقیده شما چرا بهره گیری از نور طبیعی اهمیت دارد؟

در هر سه زمینه اشاره شده، کیفیت فضا و کمیت حداقلی 

فضا در ارتباط با بینایی و در زمینه فضاهای خارجی برای به 

طبیعی  نور  از  بهره گیری  اهمیت  می توان  انرژی  آوردن  دست 

در  معامری  فضای  کیفی  و  کمی  ارتقای  بحث  منود.  بیان  را 

در  و  قرار می گیرد  روان  و  با سالمت جسم  مستقیم  با  ارتباط 

مشکالت  و  مصنوعی  نور  منابع  از  استفاده  کاهش  راستای 

زیست محیطی هم می تواند موثر واقع شود.

• در معماری اسالمی ایران چگونه از نور طبیعی برای طراحی 
ابزارهایی  و  تکنیک ها  چه  از  است؟  می شده  استفاده  داخلی 

برای بهره گیری از نور طبیعی بهره می بردند؟

نور  روشنایی فضا،  اولیه  بر هدف  ایران عالوه  در معامری 

جایگاه خاصی دارد. شاید مهم ترین چیزی که از حتی در ذهن 

و  نور  بازی  می ماند،  باقی  ایرانی  معامری  از  عادی  فرد  یک 

سایه است که خیلی وقت ها استفاده از آن برای القای مفاهیم 

خاص بوده است. مفاهیم مختلف حسی مانند تقدس، حرکت 

یا خاطره انگیزی در فضا که در بسیاری از معامری های ایرانی 

منایان است. در رابطه با قسمت دوم سوال می توان تکنیک ها 

و هدایت  نور  تقسیم بندی کرد: کنرتل  را دو قسمت  ابزارها  و 

نور. 

عنارص مختلفی نیز برای هر کدام استفاده می شده است. 

از  استفاده  تابش بندها،  جمله  از  املان هایی  نور  کنرتل  در 

رواق، ساباط ها، طارمه ها و ... با توجه به اقلیم اکرث نقاط ایران 

که گرم و خشک می باشد و شدت تابش نور خورشید نیز در این 

اقلیم ها زیاد است، از این گزینه های کنرتلی استفاده می شده 

است. عنارص دیگری تحت عنوان نورگیر در معامری بومی ما 

وجود دارند که اجزای زیادی را شامل می شوند، مانند ارسی، 

 اهمیت نور طبیعی و استفاده از آن در طول روز بر کسی پوشیده نیست. از نور طبیعی 

خورشید در علوم مختلف و نیز در معامری بهره فراوانی برده می شود. به منظور درک کاربردهای 

بخش  هیئت علمی  عضو  وکیلی نژاد،  ُرزا  دکرت  خانم  رسکار  رساغ  به  معامری،  در  طبیعی  نور 

معامری دانشکده هرنو معامری دانشگاه شیراز رفتیم. دکرت وکیلی نژاد مدرک کارشناسی ارشد 

زمینه های  در  تحقیقاتی  و  کرده اند  اخذ  تهران  صنعت  و  علم  دانشگاه  از  معامری  دکرتی  و 

انرژی های پایدار، معامری بومی و معامری خانه های سنتی و معامری پایدار زیست محیطی 

داشته اند. از ایشان درخواست کردیم تا ما را با رابطه ی زیبای نور و معامری آشنا کرده و برای 

شناسایی رد پای نور در معامری ایران از دیرباز تا امروز به ما یاری دهند.

معماریهفترنگمعماریهفترنگنـــــوربــیرنگ،نـــــوربــیرنگ،
مصاحبه حضوری با دک�ت ُرزا وکییل نژادمصاحبه حضوری با دک�ت ُرزا وکییل نژاد

دانشجوی کارشنایس مهندیس دانشجوی کارشنایس مهندیس 
از ازشهرسازی دانشگاه ش�ی شهرسازی دانشگاه ش�ی

سپهرسپهر
یدالّلهییدالّلهی

::

اولیه  هدف  بر  عالوه  ایران  معامری  در 

شاید  دارد.  خاصی  جایگاه  نور  فضا،  روشنایی 

فرد  یک  ذهن  در  حتی  از  که  چیزی  مهم ترین 

نور  بازی  می ماند،  باقی  ایرانی  معامری  از  عادی 

و سایه است.
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برای  ابزارهایی  روشن دان  و  شباک  گلجام،  جامخانه،  روزن، 

دریافت نور و هدایت نور مورد استفاده قرار می گرفته اند.

معماری  در  رنگی  پنجره های  از  استفاده  درباره  شما  نظر   •
سنتی و ارتباط آن با نور طبیعی چیست؟

استفاده از پنجره های رنگی را می توان در دو زمینه آسایش 

و زیبایی مورد توجه قرار داد. گفته شد که اقلیم ایران عمدتا 

گرم و خشک و یا گرم و مرطوب است. به طور کلی بحث گرما و 

تابش و دریافت زیاد نور خورشید در اکرث مناطق ایران مطرح 

فضا  بر  نور  تابش  شدت  کاهش  برای  دلیل  همین  به  است. 

استفاده از پنجره های رنگی در مقایسه با یک شیشه بی رنگ 

می کند.  وارد  محیط  به  را  کمرتی  نور  مقدار  و  بوده  موثرتر 

عالوه بر این به دلیل تنالیته رنگی خود میزان خیرگی و نیز 

آسیب های احتاملی به چشم و بینایی را کاهش می دهند. در 

زنده شیشه ها  و  از رنگ های درخشان  استفاده  زیبایی  زمینه 

)به خصوص  با طبیعت یکرنگ داشته اند  با تضاد خاصی که 

در مناطق کویری و خشک که رنگ های یکسان و یکنواختی 

وجود دارد( بر زیبایی محیط می افزودند.

ایران  معماری سنتی  در  نور طبیعی  از  بهره گیری  • وضعیت 
در مقایسه با معماری مدرن ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟

نیست. ضمن  بد  یا  به صورت مطلق خوب  هیچ معامری 

بررسی  تاریخی خود مورد  را در بسرت  باید هر معامری  آن که 

قرار دهیم. هامن طور که گفته شد نور خورشید با حرارت همراه 

است و با توجه به اقلیم گرم و خشک ایران معامری بومی در 

است.  بوده  مواجه  محدودیت هایی  با  نور  از  استفاده  زمینه 

علی رغم این محدودیت ها در فضاهایی با کاربری های مختلف 

مثل مساجد، منازل و... استفاده از نور به صورت خالقانه انجام 

می شده است و در راستای القای مفاهیم مد نظر و در کامل 

هرنمندی استفاده می شده است. اگر بخواهیم مقایسه نسبی 

اتفاق  این  بومی  معامری  در  بگوییم  می توانیم  باشیم  داشته 

بهرت رخ داده است در مقایسه با معامری مدرن که شاید خیلی 

توجهی به زمینه و بسرت محیط نداشته 

است )می دانیم که معامری به سبک 

مدرن با نگاه یکنواخت به معامری در 

همه جای دنیا نگاه می کرده است(.

انرژی  منبع  یک  عنوان  به  طبیعی  نور  از  می توان  چگونه   •
بهره گرفت؟

در دو مقیاس خرد و کالن می توان از نور طبیعی به عنوان 

منبع انرژی بهره گرفت. در مقیاس خرد، تامین روشنایی فضاها، 

ایجاد گرمایش یا رسمایش خورشیدی است که در سامانه های 

که  یا سامانه هایی  مثل گلخانه، دودکش خورشیدی  مختلف 

از انرژی خورشید برای تولید سایر انرژی ها استفاده می شود 

از نور  مانند آبگرمکن های خورشیدی و... . در مقیاس کالن 

استفاده منود  الکرتیکی  انرژی  تولید  برای  می توان  خورشید 

که مهم ترین منود آن مزارع خورشیدی است.

• آیا در کشور ما به اهمیت استفاده از نور طبیعی به عنوان 
منبع انرژی اهمیت داده می شود؟

متام  برای  معامری  و  شهرسازی  قوانین  ما  کشور  در 

مختلف  مناطق  در  که  حالی  در  شده  تدوین  کشور  مناطق 

دارد. مثال در  متفاوت وجود  زندگی  الگوهای  و  ایران رشایط 

آپارمتان ها  در  نورگیر  طراحی  برای  یکسانی  قوانین  معامری 

در  را  محدودیت هایی  زمین  تفکیک  قوانین  یا  و  دارد  وجود 

طراحی ساختامن در زمینه دریافت نور ایجاد می کند که این 

آن  در  که  زمینه ایست  و  بافت  با  معامری  همخوانی  با  مغایر 

قرار گرفته. به عنوان مثال در نقاط مختلف ایران باید رشایط 

طراحی نورگیر کامالً متفاوت باشد در صورتی که اکنون این 

و  آگاهی  سطح  اخیر  سال های  در  خوشبختانه  نیست.  گونه 

آکادمیک  جامعه  در  موضوع  این  به  نسبت  حساسیت  میزان 

در حد  متاسفانه  اما  کرده  پیدا  افزایش  در جامعه حرفه ای  و 

تدوین  زمینه  در  عملی  اقدام  و  مانده  باقی  آگاهی  افزایش 

دستورالعمل یا اصالح قوانین صورت نگرفته.

• اگر نکته مطلب یا صحبت دیگر مرتبط با بحث دارید، ارائه 
بفرمایید.

تشکر می کنم از شام و خوشحامل که این دغدغه در بین 

دانشجوها وجود دارد که سعی کنند در رابطه با اهمیت این 

مطالب اطالع رسانی کنند که واقعا 

نوین  خط  و  دنیا  روز  به  مطالب 

حرکت به سمت دنیای آینده است.

رنگ های  از  استفاده  زیبایی  زمینه  در 

با  با تضاد خاصی که  و زنده شیشه ها  درخشان 

طبیعت یکرنگ داشته اند )به خصوص در مناطق 

کویری و خشک که رنگ های یکسان و یکنواختی 

وجود دارد( بر زیبایی محیط می افزودند.
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آن می شود. همچنین بر اساس آخرین مطالعات جانورشناسان، 

پیامدهای این آلودگی دامنگیر جانوران شده و سالمت بسیاری 

میزان مرصف  است. همچنین  در معرض خطر جدی  آن ها  از 

انرژی در اثر استفاده نادرست از منابع نور مصنوعی هر روز در 

آلودگی  نامطلوب  اثر  دیگر  این،  بر  است. عالوه  افزایش  حال 

نوری، کاهش دید آسامن و ستارگان در شب و مشکالت ناشی 

از آن به خصوص برای منجامن است بطوری که اخرتشناسان 

oآلودگی نوری
مدرن  شهرهای  بیشرت  در  جدی  مشکالت  از  یکی  امروزه 

معنی  به  نوری  آلودگی  ساده  زبان  به  است.  نوری  آلودگی 

نورپردازی خارجی با جهت نامناسب یا استفاده از منبع نورانی 

با شدت نور بیش از حد مورد نیاز به سوی آسامن است. منظور 

بدون  چراغ های  از  استفاده  آسامن،  سمت  به  نور  تابش  از 

جهت مشخص و متمرکز روی یک موضع معلوم و همچنین در 

هر  عملکرد  با  نیاز  مورد  روشنایی  استانداردهای  نگرفنت  نظر 

بخش است. یکی از مهم ترین تبعات این پدیده 

و  جسم  سالمت  حوزه  در  که  است  مشکالتی 

روان در طوالنی مدت برای انسان به دنبال دارد 

بدن  بیولوژیکی  ساعت  خوردن  برهم  باعث  و 

انسان و به دنبال آن سبب بیامری هایی به دنبال 

تا  بگیرند  فاصله  از شهرها  باید کیلومرتها  برای رصد ستاره ها 

بتوانند دید مطلوبی از آسامن شب داشته باشند.

oشاخص های آلودگی نوری

احساس کنرتل فرد بر محیط یکی از مهم ترین عوامل در 

ایجاد کیفیت آسایش در منظر است. این احساس دربرگیرنده 

نیازهای دیگر شخص در فضای شهری مانند ایمنی و امنیت، 

استقالل، آگاهی و همچنین پیش بینی وقایع است. در حالی 

گیاه،  آب،  مانند  منظرساز  عوامل  از  بسیاری  روز  منظر  در  که 

در  معامری  عنارص  و  تبلیغاتی  تابلوهای 

این  شب  در  دارند،  نقش  مکان  حس  بروز 

نورپردازی  و  نور  عهده  بر  تنها  مسئولیت 

گزارده شده است.   

روَشنروَشنِچراغیِچراغی
است!است!اینجااینجا �ب جا�ب جا

ل آن  نوری و راهکارهای کن�ت
گ

ل آننگاهی به شاخصه های آلود�  نوری و راهکارهای کن�ت
گ

نگاهی به شاخصه های آلود�
دانشجوی کارشنایس ارشددانشجوی کارشنایس ارشد

از ازبرنامه ریزی شهری دانشگاه ش�ی برنامه ریزی شهری دانشگاه ش�ی

سیناسینا
::جنگجوجنگجو

خوانایی، ایمنی و امنیت، رسزندگی و همچنین جذابیتی که با استفاده از نورپردازی شهری ایجاد میشود، عالوه بر ایجاد محیطی 

امن و سامل، می تواند بر سالمت روانی و اجتامعی انسان تأثیر داشته باشد. ایگور کنز در مقاله خود به بررسی تاثیر نورپردازی بر 

خلق و خوی انسان پرداخته و اثر نورپردازی بناها را بر انسان مورد بررسی قرار داده و آن را یکی از عوامل موثر بر عملکرد انسان در 

محیط کار و زندگی دانسته است. امروزه در بسیاری از شهرهای دنیا، مدیران شهری با استفاده از مشاوران نور پردازی و رنگ ها در 

محیط شهری به دنبال ایجاد یک دید جدید از شهر هستند. باوجود این اهمیت، به حاشیه رفنت بحث نورپردازی در مناظر فضاهای 

عمومی به خصوص در کالنشهرها، سبب ایجاد آلودگی های نوری در فضاهای مختلف شهری  می شود. افراط در نورپردازی میتواند 

عالوه بر تقلیل کیفیت منظر شبانه، با ایجاد تنش، اسرتس و کاهش مترکز حواس بر سالمت انسان تاثیرات نامطلوب بگذارد. در این 

مقاله تالش می شود تا شاخصه های آلودگی نوری و اقدامات مؤثر در مقابله با آن مورد بررسی قرار گیرد.

آلودگی  ساده  زبان  به 
نورپردازی  معنی  به  نوری 
نامناسب  جهت  با  خارجی 
یا استفاده از منبع نورانی با 
از حد مورد  نور بیش  شدت 

نیاز به سوی آسمان است.
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سبب  می تواند  مناسب  نورپردازی 

کنرتل  و  فردی  نیازهای  به  پاسخگویی 

و  مکان  حس  افزایش  مکان،  نسبی 

افزایش تعامالت اجتامعی شود. عالوه بر 

آن، جنبه های برصی و کیفیت زیبایی به 

بازیابی  و  تزئینی  نورپردازی های  واسطه 

تاثیرات  می تواند  نیز  شب  در  رنگ ها 

به  نورپردازی  کاهش  باشد.  داشته  فضایی  مطلوبیت های  در  مهمی 

و  می دهد  قرار  خود  تحت الشعاع  را  امنیت  و  ایمنی  خوانایی،  وضوح 

برعکس استفاده از منابع نوری به حد افراطی سبب ایجاد آلودگی نوری 

می شود.

هامنگونه که پیشرت نیز بدان اشاره شد، منظور از آلودگی 

از حد  بیش  روشنایی  نور شامل  از  ناخواسته  نتیجه  هر  نوری 

زیبایی  نوری  آلودگی  است.  چشم زدگی  و  نور  تاللؤ  آسامن، 

را کاهش می دهد،  انسجام و خوانایی  بین می برد،  از  را  شب 

اغتشاش برصی ایجاد كرده، دیدها را محدود می کند، انرژی 

را هدر می دهد و باعث تغییر ساعت بیولوژیک بدن و کاهش 

نوری  آلودگی  اندازه گیری  شاخص های  می شود.  بدن  ایمنی 

متعددند اما مهم ترین آن ها عبارت است از: 

• میانگین روشنایی فضا	

• حداکرث روشنایی بر سطوح محصورکننده فضا	

• میزان چشم زدگی	

• تنوع رنگ نور 	

از میان الگوهای مختلف نورپردازی، نورپردازی رو به باال 

به دلیل نحوه پراکنش بیشرتین تاثیر را بر تولید آلودگی دارد 

و نورپردازی تاکیدی نیز چنانچه با مالحظه و رعایت استاندارد 

نباشد امکان ایجاد آلودگی نوری را افزایش می دهد. به عالوه 

اغتشاش  سبب  متنوع  رنگ های  با  نورپردازی  الگوهای  وجود 

برصی و افزایش آلودگی نوری می شود.

oراهکارهای کنترل آلودگی نوری
بزرگ  شهرهای  بین  در  نوری  آلودگی  رشد  نرخ  متاسفانه 

جهان رو به افزایش است بطوری که بر اساس داده های اخیر 

آلودگی  میزان   2000-1993 سال های  طول  در  ماهواره ای 

در  و  یافته  افزایش  درصد   17 انگلستان  کشور  در  تنها  نوری 

هوا  آلودگی  اندازه  به  می تواند  آن  کنرتل  و  توجه  عدم  صورت 

و گرم شدن کره زمین خطرناک باشد. از این رو رفع یا کاهش 

آلودگی نوری مدت های زیادی است که به یک مسئله جدی 

بدل شده است.

برای کاهش آلودگی نوری راهکار های متعددی وجود دارد 

که با بکار بردن آن ها تا حدودی می توان عوارض این معضل را 

کاهش داد؛ از جمله این راهکارها افزایش سطح دانش عمومی 

در  نورهای مصنوعی  فرهنگ صحیح مرصف  به  نسبت  جامعه 

فضاهای خصوصی و عمومی، استفاده از منابع نوری متناسب 

طراحی  یا  موجود  استانداردهای  اساس  بر  فضا  هر  نیاز  با 

چراغ های مناسب و استفاده از تکنولوژی و تجربه دیگر کشورها 

برای نیل به این منظور است. 

برای مثال، دانشگاه ملی مرکزی تایوان به کمک محققانی 

جدید،  ال ای دی  خیابان  المپ  نوعی  طراحی  با  مکزیک  از 

جدید  المپ  است.  برآمده   نوری  آلودگی  مشکل  حل  درصدد 

الزم  که  هنگامی  فقط  ناخواسته،  نواحی  در  نور  انتشار  بدون 

است، می درخشد و به عنوان راهی برای کاهش آلودگی نوری 

می دهد.  ارائه  را  بهرتی  روشنایی  این،  بر  افزون  و  شده  ارائه 

ُْ
به  نورپردازی  کاهش 
و  ایمنی  خوانایی،  وضوح 
خود  تحت الشعاع  را  امنیت 
برعکس  و  می دهد  قرار 
به  نوری  منابع  از  استفاده 
ایجاد  سبب  افراطی  حد 

آلودگی نوری می شود.
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المپ های خیابان کنونی از سدیم با فشار باال یا جیوه استفاده 

منجر  امر  این  پراکنده می کنند.  ناخواسته  را در جهات  نور  و 

به ایجاد روشنایی خیره کننده، الگوهای نوری غیرمنسجم، نور 

منعکس شده به سمت باال و اتالف انرژی می شود. 

	o عملکرد با  متناسب  چراغ  فرم  و  طرح  به  توجه 

مورد نظرر 

یکی از راهکارهای مهم جهت مقابله با آلودگی نوری، طرح 

مناسب الگوی منبع نوری است. در صورت طراحی و استفاده 

کنرتل شده  زاویه ای  و  متمرکز  جهتی  با  چراغ  مناسب  فرم  از 

می توان به میزان قابل توجهی از هدر رفت نور به سمت آسامن 

جلوگیری کرد. هامن طور که اشاره شد، نکته مهم در طراحی 

در  است.  روشنایی  هدف  بودن  مشخص  و  متمرکز  چراغ ها، 

از حباب الک پشتی،  با استفاده  نامناسب، المپ ها  چراغ های 

نور خود را به اطراف گسیل می کنند؛ بنابراین میزان هدررفت 

الگوی  در  ولی  می یابد،  افزایش  قابل توجهی  میزان  به  نور 

مشخص  نقطه ای  روی  و  جهت دار  به صورت  المپ ها  مناسب، 

طراحی شده اند؛ در نتیجه از پراکنش نور به اطراف جلوگیری 

می شود.

	o توجه به تناسب شدت نور چراغ  با کارکرد مورد

نظر

میزان  از  بیشرت  بسیار  نور  شدت  المپ ها،  از  بسیاری  در 

شدت  میان  تناسب  به  توجه  که  صورتی  در  است،  نظر  مورد 

قابل توجهی  بسیار  کمک  فضا  در  روشنایی  نیاز  و  نور  منبع 

مثال  بطور  نوری می کند.  آلودگی  و  انرژی  در کاهش مرصف 

بسیاری از خیابان ها بدون هیچ گونه نیازی در طول شب مانند 

روز می درخشند ولی هدف از روشنایی آن ها فقط حفظ امنیت 

میزان شدت  با  که  است  عابران  برای  مسیر  و مشخص شدن 

روشنایی بسیار کمرتی هم این امر محقق می شود. 

	o و دانش  باالبردن  و  عمومی  اطال ع  رسانی 

حساسیت همگان در بخش های خانگی و غیرخانگی 

چراغ ها  خاموش کردن  مرصف،  درست  الگوی  ترویج  با 

مانند  روز  تکنولوژی  گرفنت  خدمت  به  غیررضوری،  مواقع  در 

عمومی  محوطه های  در  فتوسل  و  حسگر  تایمر،  از  استفاده 

با  قدیمی  طرح  با  چراغ های  تعویض  نهایت  در  و  حیاط ها  و 

طرح های مناسب و به روز شده، می توان قدم بسیار بزرگی در 

به دلیل  نوری،  انرژی  پرت  موارد  از  بسیاری  برداشت.  راه  این 

مثال  بطور  است.  درازمدت  در  مرصف کننده  عدم حساسیت 

نیاز واقعی در مدت  اتاق ها و فضاها بدون  در یک خانه متام 

زمستان-  فصل  در  -به خصوص  هستند  روشن  شب  از  زیادی 

این گونه  منفی  پیامدهای  از  مردم  آگاه سازی  صورت  در  که 

مرصف گرایی، می تواند کمک بزرگی برای تغییر این الگوهای 

مرصف و به دنبال آن کاهش آلودگی نوری باشد.

	oتوجه به رنگ ها در نورپردازی

زرد(  و  نارنجی  قرمز،  )نورهای  نوری گرم  منابع  بطور کلی 

احساس هیجان، انرژی، فعالیت و تحرک  ایجاد كرده و منابع 

نوری رسد )آبی و سبز( محیط را غیرواقعی و پر رمز و راز نشان 

می دهند و حس ترس، اندیشه و تفکر ایجاد می کنند. نورهای 

را  انسآن ها  و  اشیا  ملتهب(  المپ های  نور  )مثل  گرم  سفید 

هامنند نور خورشید در روز جلوه گر می كند و بنابراین از سایر 

منابع نوری طبیعی تر به نظر می رسند. در عین آن نورهای سفید 

)مانند  نیز  آبی  سفید  نورهای  می شوند.  قلمداد  پاکی  مظهر 

و  می دهد  فضا  به  پیچیدگی  احساس  فلورسنت(  المپ های 
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چشم انداز را غیرطبیعی می كند. 

نیز  رنگ ها  ترکیب  در 

همجوار  رنگ های  از  می توان 

آرامش  ایجاد  در  رنگ  در چرخه 

و انسجام منظر بهره جست و از 

رنگ های متضاد روبه رو ی هم در 

ایجاد  برای  چرخه رنگ می توان 

استفاده  تضاد  و  هیجان  حس 

كرد. به عنوان مثال استفاده از نور زرد و آبی به دلیل تضادی 

که با هم دارند سبب تقلیل انسجام منظر شب می شوند. تنوع 

خوانایی  کاهش  و  نوری  آلودگی  افزایش  سبب  رنگ ها  زیاد 

از  ترکیبی  منظر  است  قرار  اگر  می شود.  منظر  جذابیت  و 

عنوان  به  نور سفید  از  است  بهرت  باشد،  رنگی  نورپردازی های 

نور غالب استفاده شود و سایر نورهای رنگی بطور محدود و با 

نوری  نقاط  ایجاد  برای  یکدیگر طراحی شود.  از  فاصله  حفظ 

نیاز به شناخت نقاط کانونی منظر برای تاکید است. استفاده 

متنوع و گسرتده از ترکیب رنگ های مختلف انسجام منظر را 

دلیل  به همین  منظر کمک می کند.  اغتشاش  به  و  کم كرده 

از  معموال  تاریخی  معامری  آثار  و  یادمانی  ساختامن های  در 

استفاده  متفاوت  روشنایی  و  تیرگی  غلظت،  با   نور  رنگ  یک 

از  استفاده  با  معموال  نیز  مذهبی  ساختامن های  در  می شود. 

یک نور رنگی رسد )آبی، سبز( آرامش بخشی فضا و راز آلودگی 

آن و در نتیجه بار معنایی آن را افزایش می دهند. برای از بین 

بردن آلودگی نوری ناشی از تنوع نورهای رنگی باید با توجه به 

مکان و ویژگی های خاص محیطی، هویتی و کالبدی از رنگ 

استفاده شود. 

	o استفاده از استانداردها

توسط  روشنایی  استانداردهای  زیادی  تعداد  امروزه 

دقیق  توجه  در صورت  که  تهیه شده  انرژی  و  نور  متخصصان 

به اجرای آن ها بسیاری از مشکالت آلودگی نوری حل خواهد 

شد؛ برای مثال میزان نور مورد نیاز در اتاق های اداری معادل 

300 لوکس و راهروها معادل 100 لوکس است، ولی متاسفانه 

می شود.  دیده  گاهی  مهم،  این  به  عدم حساسیت  به دلیل 

متامی فضاهای یک مجموعه به یک میزان روشنایی دریافت 

ساده  اجرایی  نکات  اینگونه  نکردن  رعایت  بنابراین  می کنند؛ 

می تواند ناخواسته دلیل ارساف انرژی نورانی شود؛ پس بهرت 

به رعایت  است متامی رشکت های دولتی و خصوصی موظف 

کارکرد  ذی صالح  سازمان های  و  شوند  موجود  استانداردهای 

نوری آن ها را مورد ارزیابی قرار دهند.

oنتیجه گیری
نور تنها روشنایی را تامین منی کند بلکه تاثیرات بسیاری 

بر کیفیت زیبایی، خوانایی و انسجام منظر و همچنین وضعیت 

به  دستیابی  برای  دارد.  شهروندان  سالمت  و  روانی  و  روحی 

روشنایی مناسب در منظر شب که در عین حال تاثیرات منفی 

است  الزم  دهد،  کاهش  را  ناخواسته  نوری  آلودگی  از  ناشی 

و  رنگ  نورپردازی،  شکل های  نور،  ماهیت  از  صحیحی  درک 

انواع نورپردازی  کمیت و کیفیت نورهای رنگی داشته باشیم. 

رو به باال که روشنایی در مقیاس وسیع را ایجاد می کند و نور 

تاکیدی و متمرکز که معموال برای مکان یا بنا یا عنارص خاصی 

و  چشم زدگی  باعث  می توانند  می گیرد،  قرار  استفاده  مورد 

عدم خوانایی جزئیات منظر اطراف شده و آلودگی نوری ایجاد 

کنند. عالوه بر آن، الگوهای نور رنگی نیز به دلیل تنوع، تعدد 

و ترکیبات نورِی بعضا نامناسب باعث اغتشاش منظر می شوند، 

به خصوص اگر در رابطه با الگوهای نوری رو به باال و نور تاکیدی 

این معضل الزم است که  برای رفع  مورد استفاده قرار گیرند. 

نورپردازی  برای  ابزاری  عنوان  به  نورپردازی  طراحی  راهنامی 

گونه های متفاوت فضاهای شهری از قبیل خیابان ها، میادین، 

پارک های شهری، مراکز فعالیتی و ساختامن ها تدوین شود. 

از  صحیح  و  خالقانه  استفاده  با  همراه  فنی  مسائل  به  توجه 

نورپردازی، حضورپذیری و استفاده بهینه از فضاهای شهری را 

امکان پذیر می کند.

oمنابع و مآخذ

1- سازمان زیباسازی شهر تهران، )1387(. مجموعه مقاالت نخستین 

هامیش و منایشگاه نورپردازی شهری، تهران

2- Charnley ,M ,.and Jarvis ,T ,2012 ,.In the shade :lighting Local 
urban communities :Center fo design ,oyal College of Art ,USA
3- Honeywell ,R ,2004 ,.Square light scape ,imaginating of two 
London public Squares ,Retrived from www.mbld.co.uk
4- International Dark-Sky Association .What Is Light Pollution? 
Tucson ,AZ :International Dark-Sky Association

بدون  خیابان ها  از  بسیاری 

شب  طول  در  نیازی  هیچ گونه 

مانند روز می درخشند ولی هدف 

حفظ  فقط  آن ها  روشنایی  از 

مسیر  شدن  مشخص  و  امنیت 

میزان  با  که  است  عابران  برای 

شدت روشنایی بسیار کمرتی هم 

این امر محقق می شود.
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کدام  هر  دارد.  وجود  جهان  رسارس  در  مسجد  زیادی  تعداد 

طراحی منحرص به فرد خود را دارد. اما اگر بخواهیم مسجدی را از 

سایر مساجد جدا و انتخاب کنیم، نیاز است که آن مسجد دارای 

نصیرامللک  مسجد  باشد.  فرد  به  منحرص  و  برجسته  ویژگی های 

شیراز را می توان چنین مسجدی دانست. از نگاه بیرونی شبیه یک 

مسجد معمولی، اما داخل آن چیزی فراتر است ...

این مسجد نام های مختلفی دارد. یک نام مشهور آن "مسجد 

صورتی" است. این مسجد همچنین به "مسجد رنگ ها" یا "مسجد 

وجود  فضایی  مسجد  این  در  است.  مشهور  نیز  کامنی"  رنگین 

دارد که نور و عبادت در هم آمیخته می شود. این مسجد با طلوع 

آفتاب زنده شده و رنگ ها در طی روز مانند دراویش رسگردان در 

آن می رقصند. نور روی زمین، دیوار ها، طاق ها و مناره های مارپیچ 

بازتاب  بازدیدکنندگان  روی  همچنین  می شود؛  بازتاب  مانند  قلعه 

می شود به طوری که انگار یک توپ رنگی توسط اولین پرتو خورشید 

پرتاب شده و روی هزاران پروانه  دور تا دور برخورد می کند.

حسنعلی  میرزا  قاجار،  شاهان  از  یکی  دستور  با  مسجد 

نصیرامللک، در طی 12 سال تا سال 1888 میالدی ساخته شد. 

را  کننده  خیره  رنگ های  با  شکوهمند  شاهکار  طراحی  آن  داخل 

نشان می دهد. 

طراح ها، محمدحسن معامر و محمدرضا کاشی پز شیرازی، به 

طور گسرتده ای از شیشه های رنگ آمیزی شده و سایر عنارص سنتی 

مانند "پنج کاسه ای" در منا استفاده کرده اند که اثر خیره کنند ای 

در محیط داخلی ایجاد می کند. هنگامی که پرتو خورشید با شیشه 

رنگ های  غرق  ساختامن  کل  می کند،  برخورد  شده  آمیزی  رنگ 

رنگین کامنی پر طراوت می شود. در فرهنگ عمومی، این مسجد، 

مسجد صورتی نامیده می شود؛ چرا که کاشی های آن بسیار زیبا با 

یک رنگ گل رزی صورتی برجسته تزئین شده اند.

بنیاد  حفاظت  تحت  همچنان  زیبا  مسجد  این  امروزه 

رسمایه گذاری نصیرامللک استفاده می شود. مسجد در اواخر قرن 

19، که نه خیلی جدید و نه خیلی قدیمی است، ساخته شده است 

اسالمی  میراث  در  مدرن  و  دوره کالسیک  دو  آمیختگی  تجلی  که 

کاشی سازی،  معامری،  هرن،  در  ریشه هایی  میراث  این  است. 

هندسه، نقش ها و سایر هرن های اسالمی که در دوران طالیی اسالم 

در  جدید  »کشف های  مقاله  مثال  برای  دارد.  بودند  گرفته  رونق 

مجموعه اسالمی ریاضیات، معامری و هرن« که توسط مدیر سایت 

"FSTC"، پروفسور سلیم الحسنی نوشته شده است، نشان می دهد 

هندسه  یک  و  مساجد  نقش های  بین  جالبی  بسیار  ارتباط  که 

پیچیده که هرن وارد دانش شده است، دارد.

ساخت شیشه های رنگی در آسیای رشقی از قرن 8 ام میالدی 

شیمی،  علم  پدر  خوشنام،  محقق  زمان  آن  در  که  داشته  وجود 

جابر  ابن حیان "کتاب الدّر املکنون" نوشت. در این کتاب او 46 

برش  فناوری  و  کرد  ارائه  رنگی  شیشه  ساخت  برای  دستورالعمل 

شیشه ای به سنگ های قیمتی مصنوعی را رشح داد. 

و  خاورمیانه  مناطق  در  می توان  را  رنگ هایی  چنین  این  هرن 

رسامیک های  یا  ایزنیک1  کاشی های  نظیر  کرد؛  مشاهده  آناتولی 

کوتاهیا2 در ترکیه. ترک ها از آسیای مرکزی و از طریق رسزمین پارس 

آمدند و سلسله های ترکی را در آن محدوده رسزمینی برپا کردند؛ 

از عثامنیان  نظیر سلجوقیان، خوارزمیان، غزنویان و غیره که قبل 

بودند. این رسزمین همچنین به اروپا وصل شده است که ریچارد 

1. Iznik 
2. Kütahya

خـاور
باختر بازیبازی  

نور
تاتاازاز

ضا مظفری از گزارش  ترجمه ی عل�ی
سم نظام اقلو

ای ایدانشجوی دک�ت دانشجوی دک�ت
از ازمهندیس شیمی دانشگاه ش�ی مهندیس شیمی دانشگاه ش�ی

ضا ضاعل�ی عل�ی
::مظفریمظفری
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کاوینگتون3 در مقاله ای تحت عنوان "رشق، غرب را در ونیز مالقات کرد" 

درباره آن می نویسد: "یک فرایند بده بستان مشابه در تولید شیشه روی 

داد". با توجه به این که شیشه گر های سوری و مرصی رقیب جدی در 

اروپا نبودند، ونیزی ها در حدود قرن 13 ام رشوع به واردات شیشه های 

خام و نیز خورده شیشه و گیاه خاکسرت سودا از لوانت ]قسمت رشقی 

کنند.  کپی  خانه ها  در  را  مسلامنان  طراحی های  تا  کردند  مدیرتانه[ 

طالیی  جام های  شد  معلوم  که  طوری  به  بود  موفق  بسیار  انتقال  این 

با گیاهان صحرایی تزئیین شده، که سابقاً  و مینا کاری شده خاص و 

باور می شد که ریشه سوری دارند، توسط ونیزی ها ساخته شده بود. در 

میانه قرن 15ام، شیشه گر های ونیزی فناوری ساخت شیشه کریستالی 

متیز، شفاف و بدون هیچ  عیب را تکمیل کردند به طوری که موفق به 

تقلید سنگ کریستال گران قیمت شدند. طولی نکشید که صنعت گران 

عثامنی  این فناوری را در ساخت ظروف چینی ایزنیک اقتباس کردند. 

بدین ترتیب چرخه یک فرایند که از ونیزی ها، که آن ها الگو ها و مواد 

را از پیشه وران اسالمی قرض گرفته بودند، توسط سازه های رسامیکی 

عثامنی مبتنی بر تجربه های ونیزی کامل شد. "از این تاریخ به اشرتاک 

گذاشته شده، شاهکارهای زیبا توسط تسلط بر رنگ های رسامیک ها، 

کاشی ها و شیشه ها بیرون آمد که این عنارص در بیرون و درون مساجد 

استفاده شد". 

می کنید  نگاه  نصیرامللک  مسجد  درونی  محیط  تصاویر  به  وقتی 

نرم  با  بعدی ساخته شده  آن ها عکس های سه  فکر کنید  ممکن است 

افزار پیرشفته هستند. به عنوان مثال باربارا ویتکوزکا4 فرایند آموزشی 

مسجد  ساخت   -31 جلد  معامران،   - اورموشن5  مجموعه  با  مدلسازی 

نصیر امللک را نشان داد. یک نفر ممکن است تصاویر واقعی و متحرک 

را تشخیص ندهد. بدین ترتیب بود که یکی از بازدیدکنندگان مسجد 

گفت: "این یک مسجد از یک افسانه است."

بسیار  صبحگاهی  نور  با  که  مسجد،  زیبایی  از  ژاپنی  عکاس  یک 

از  "شام  کند:  می  بیان  و  شده  زده  شگفت  می شود،  احساس  زیباتر 

طریق شیشه های رنگی در صبح زود تنها نور می بینید. این طور ساخته 

ظهر  شام  اگر  که  طوری  به  بگیرد  را  صبحگاهی  آفتاب  تا  است  شده 

بازدید کنید دیگر برای گرفنت نور دیر شده است. منظره نور خورشید 

ایرانی  فرش  روی  و  می تابد  رنگی  شیشه های  درون  از  که  صبحگاهی 

محکم بافته شده می افتد آنقدر افسون کننده است که گویا از جهان 

شام  اگر  حتی  می بینید  را  نور  این  درخشندگی  است. وقتی  دیگر 

بی ایامن ترین شخص دنیا باشید، احساس خواهید کرد که دستان شام 

به طور طبیعی برای نیایش کنار هم می آید. ممکن است سازنده های 

از  نور صبحگاهی که  از طریق  را  ایامن خود  این مسجد می خواستند 

درون این شیشه های رنگی می تابد نشان دهد.

3. Richard Covington 
4. Barbara Witkowska
5. Evermotion

وقتی درخشندگی این نور را می بینید حتی اگر شام بی ایامن ترین 

شخص دنیا باشید، احساس خواهید کرد که دستان شام به طور 

طبیعی برای نیایش کنار هم می آید. ممکن است سازنده های این 

از  نور صبحگاهی که  از طریق  را  مسجد می خواستند ایامن خود 

درون این شیشه های رنگی می تابد نشان دهد.

 منابع و مآخذ
1-http://www.muslimheritage.com/article/mosque-of-whirling-colours
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و  تعامالت اجتامعی  به شکل گیری  توجه  به دنبال  امروزه 

ایجاد حیات شبانه  نورپردازی در  حضور مردم در شهر، نقش 

نیست.  پوشیده  کسی  بر  شهری  فضاهای  حضورپذیری  و 

با پیرشفت های فناوری در متام  نیز همگام  نورپردازی شهری 

زمینه ها، برای دستیابی به حیات شهری، امکان ارتقاء رویکرد 

خود از تامین روشنایی رصف به ایجاد حس تعلق و الفت در 

فضا را یافته است. نورپردازی تعاملی از جمله شاخه های نوین 

نورپردازی داینامیک است که امروزه برای دستیابی به اهداف 

گرفته  قرار  بسیار  توجه  مورد  و  شده  مطرح  شهری  نورپردازی 

انعطاف پذیری  تعاملی شهری  نورپردازی  اصلی  ویژگی  است. 

این  است.  کاربر  خواسته  و  محیط  رشایط  با  هامهنگی  در 

هامهنگی باعث می شود که مخاطب حس الفتی خاص نسبت 

و  آرزو ها   ، تخیالت  از  جزئی  را  آن  و  کند،  پیدا  نورپردازی  به 

خواسته های خود ببیند.

از جمله معایب بافت ها و فضاهای طراحی شده در مقایسه 

با بافت های ارگانیک این است که نقش شهروندان در شکل 

جدا  و  خشک  بسرتی  به  را  شهر  و  شده  حذف  فضا  به  دادن 

تعلق  احساس عدم  این  تبدیل کرده است.  از شهروند  افتاده 

انواع مشکالت اجتامعی  شهروندان نسبت به شهر، زمینه ساز 

در دنیا بوده است. با پیدایش رویکرد نورپردازی تعاملی، نقش 

شهروندان به عنوان 

هدف،  مخاطبان 

کننده  مرصف  از 

منفعل  متاشاگر  و 

کننده،  تولید  به 

بازیگر و کاربر فعال 

ارتقا یافته است. در 

نتیجه پتانسیل های 

شهری  نورپردازی 

رصفاً  مقوله  یک  از 

امکان  که  است،  یافته  ارتقا  تعاملی  هرن  یک  به  عملکردی 

برآورده ساخنت تعامالت اجتامعی به عنوان اصلی ترین هدف 

با  همچنین  تعاملی  نورپردازی   .]1[ داراست  را  شهرنشینی 

جذب مخاطب و مشارکت آن در خلق فضا و ایجاد تنوع فضایی 

به واسطه تنوع مخاطبان، رویکردی مناسب در ایجاد فضاهای 

نوع  این  »رویکرد   .]2[ می رود  شامر  به  پویا  و  خوانا  شهری 

طراحی، تغییر مترکز از خود اشیا به رفتاری است که در حین 

استفاده از آن ها بروز می دهد«]3[. لذا به شهروندان این پیام 

را منتقل می کند که این شهروند است که با حضورش به شهر 

معنا می دهد و بدون حضور او شهر پوسته ای 

با  تعامل  همچنین  است.  بی روح  و  بی معنا 

نورپردازی و دیدن اثرات بالفاصله ی آن باعث 

در  انسان  گم شدگی  حس  کردن  رنگ  کم 

زندگی پر رسعت و مشغله امروز می شود.

عرص  در  انسان ها  زندگی  شده  گم  حلقه 

مجازی(  )نه  واقعی  روابط  فقدان  دیجیتال، 

می تواند  تعاملی  نورپردازی  و  آن هاست  میان 

از  را  مردم  تا  كند  كمك  شهری  فضاهای  به 

به  و  کشیده  بیرون  آن ها  دیجیتال  صفحات 

شهر آورد و درنتیجه تعامالت اجتامعی و پیوند بین نسل ها را 

بهبود بخشد. در چین، درختی نورپردازی شده به نام »درخت 

به  مردم  حرکت  با  که  دارد  وجود   )Ruihong Tiandi( امید« 

Denmark, Tivoli Friheden ،درخت عشق
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نورپردازی تعامیل، راهی به سمت نورپردازی تعامیل، راهی به سمت 
شهر خالقشهر خالق

دانشجوی کارشنایس مهندیسدانشجوی کارشنایس مهندیس
از ازشهرسازی دانشگاه ش�ی شهرسازی دانشگاه ش�ی

نرگسنرگس
::صابر سنگریصابر سنگری

نورا�زنورا�ز
تعامیلتعامیل
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آواز  به  رشوع   ، آن  سمت 

خواندن می کند. هرچه تعداد 

نور  شود،  بیشرت  حارض  افراد 

فضا  در  بیشرتی  صدای  و 

حتی  این  و  می شود  پراکنده 

تشویق  نیز  را  غریبه  افراد 

می کند.  یکدیگر  با  همکاری  و  چشمی  ارتباط  برقراری  به 

بازدید   Tivoli Friheden در  عشق  درخت  نیز،  دامنارک  در 

یکدیگر  دست  داشنت  نگه  با  که  می کند  تشویق  را  کنندگان 

و فشار دادن دو صفحه نور باعث روشن شدن نور و موسیقی 

درخت یا تغییر رنگ آن شوند. این طرح، بازدیدکنندگان از متام 

سنین را برای یک تجربه مشرتک به یکدیگر متصل می کند. 

یک منونه نورپردازی تعاملی که اخیرا در فضاهای شهری 

اتصال  با  که  است  سیستمی  است  شده  اجرا  دنیا  مختلف 

 Dallas از جمله   ( میشود.  روشن  فضا  در  افراد حارض  دست 

 Annecy و   Saint Etienne ،Chambéry ،Lauzerte،آمریکا

فرانسه، Daejeon کره، Melbourne اسرتالیا، Dublin ایرلند(. 

این اثر هرنی با حضور دو نفر یا بیشرت فعال شده و در فضای 

عملکرد  نحوه  می شود.  نصب  ساختامن  یک  جلوی  عمومی 

کوچک  تعاملی  توپ  یک  از  که  است  صورت  این  به  سیستم 

از نفر اول دعوت می شود که دست خود  تشکیل شده است. 

را روی توپ قرار دهد. در متاس با این شیء، بدن او نسبت به 

سایر جانداران زنده حساس شده واکنش نشان می دهد. اگر 

فرد تنها مباند، هیچ اتفاقی منی افتد، او باید شخص دیگری را 

دعوت کند تا او را ملس کند. به عنوان مثال ، آن ها می توانند 

با یکدیگر دست بدهند. این طرح، روابط غیرقابل پیش بینی 

اجتامعی،  بعد  و یک  ایجاد می کند  بین متاشاگران  مثبتی  و 

معنوی و سمبولیک را ارائه می دهد و دارای پیامدهای عاطفی 

و اجتامعی مثبت از سوی مخاطب است. 

ارتقا خالقیت شهروندان از دیگر مزایای نورپردازی تعاملی 

می باشد. نوآوری در فضاهای شهری در چارچوب هرن و تعامل 

با شهروندان, تنوع اجتامعی, مطلوبیت محل زندگی, کیفیت 

یک  در  های خالق  و جذب رسمایه  اجتامعی  برابری  زندگی, 

شهر, به عنوان شاخص هایی برای شهرهای خالق به شامر می 

آیند. مردم اغلب زمان خود را در فضاهایی سپری می کنند که 

از ویژگی هایی نظیر نوآوری, تنوع و تسامح فرهنگی برخوردار 

در  تنوع  وجود  لذا  باشند. 

حس  ارتقا  بر  عالوه  شهر 

موجب  شناسی,  زیبایی 

اجتامعی  کنش های  برهم 

نیز می شود. هدف از تقویت 

کیفیت  ارتقا  خالقیت  بروز 

فضاهای  است.  زندگی 

برای  مهم  بسرتی  شهری 

شهرها  در  خالقیت  بروز 

شهروندان  به  و  هستند 

این فرصت را می دهند تا خالقیت خود را به منایش بگذارند. 

برصی  هوش  تقویت  بر  عالوه  عمومی  فضاهای  در  خالقیت 

شهروندان به تعامل بین ایشان و فضای شهری کمک می مناید, 

امروزه مشارکت شهروندان به عنوان مهم ترین ضامن موفقیت 

از  شهرها  از  بسیاری   .]4[ می باشد  مطرح  شهری  طرح های 

نورپردازی برای روشن کردن ساختامن ها در مکان های اصلی 

کنرتل  یک سیستم  آن  تعاملی  می کنند. منونه  استفاده  شهر 

پیاده سازی  منا  افزار  نرم  یک  وسیله  به  که  است  دور  راه  از 

شده است و به افراد امکان می دهد با تغییر نور در هر پنجره 

با استفاده از تلفن های هوشمند خود، یک ساختامن را رنگ 

آمیزی کنند.

در پی بررسی های صورت گرفته بر پروژه آزمایشی نورپردازی 

که  دریافتند  کالیفرنیا،  در  الندرو  سان  خیابان های  تعاملی 

نورپردازی تعاملی یا پاسخ دهنده، باعث ایجاد ایمنی از طریق 

افزایش توجه نیز می شود. تونل تعاملی نور "تداخل" در شهر 

این  است.  شده  ایجاد  رویکرد  همین  با  دامنارک  کولدینگ 

تونل  طرف  دو  در  شده  نصب  فلزی  سازه های  شامل  سیستم 

بوده که جعبه نور ، RGB LED ، سنسور حرکتی و سخت افزار 

یکپارچه روی آن قرارداده شده است. سازه یک نور یکنواخت 

 نورپردازی تعاملی همچنین با 

جذب مخاطب و مشارکت آن در 

خلق فضا و ایجاد تنوع فضایی به 

واسطه تنوع مخاطبان، رویکردی 

مناسب در ایجاد فضاهای شهری 

خوانا و پویا به شامر می رود.

خود  زمان  اغلب  مردم 

سپری  فضاهایی  در  را 

ویژگی هایی  از  که  می کنند 

تسامح  و  تنوع  نوآوری,  نظیر 

فرهنگی برخوردار باشند. لذا 

وجود تنوع در شهر عالوه بر 

شناسی,  زیبایی  حس  ارتقا 

کنش های  برهم  موجب 

اجتامعی نیز می شود. 



در رسارس تونل ایجاد می کند و هنگامی که شخصی وارد تونل 

رنگی  نور  یک  حرکت  شاهد  خود،  حرکت  با  همراه  می شود 

خواهد بود. در صورتی که چند نفر به طور همزمان در داخل 

تونل باشند، ترکیبی از نور بین آن ها ظاهر می شود. این طراحی 

به گونه ای است که نورپردازی پویا و تعاملی یکپارچه در دیوار 

افراد  ایجاد یک فضای اجتامعی برای راه رفنت  تونل، موجب 

درداخل تونل می شود. توسط ایجاد این سیستم پویای نوری ، 

بین عابرین و محیط اطراف ارتباط برقرار می شود. بدین ترتیب 

مردم روی محیط اطراف خود اثر می گذارند و از بازی نور در 

محیط با حرکت خود لذت می برند ]5[. از دیگر سیستم های 

با  که  Dobpler است  تعاملی  تعاملی جالب، سیستم هدایت 

شعار "سایه های خود را به زندگی بیاورید" بر دیوار یک تونل 

عابر پیاده در نروژ نصب شده است. این سیستم از یک صفحه 

منایش LED تشکیل شده است که با حرکت فعال می شود و 

هنگام پیاده روی در کنار آن تصویر عابر را نشان می دهد. این 

پروژه باعث شده که کاربران بتوانند خود و دیگران را به عنوان 

افزایش  در شهر  را  ایمنی  و  کنند  مشاهده  فعال شهر  عنارص 

داده است.

هوشمند  غیر  سیستم های  در  می دانیم  که  هامنطور 

نیمه  در  اگر  دارد:  وجود  بزرگ  چالش  یک  شهری  روشنایی 

شب همه یا تعدادی از چراغ ها را خاموش کنند، کاهش امنیت 

منظور  به  اگر  و  داشت،  دنبال خواهد  به  را  در شب  ایمنی  و 

هدر  باعث  بگذارند،  روشن  را  آن ها  ایمنی،  و  امنیت  به  توجه 

رفت باالی انرژی می شود و با معیار های پایداری مغایرت دارد. 

لذا استفاده از چراغ های تعاملی که دارای سنسور های حرکتی 

هستند و با مشاهده فعالیت در محل روشن می شوند، می تواند 

هر دو مولفه امنیت و رصفه جویی در انرژی را به ارمغان آورد. 

Kolding-Denmark ،"تونل تعاملی نور "تداخل

همچنین می توان از ماژول های کم نور Dynadimmer  نیز در 

ترکیب با سنسورهای حرکتی بهره برد. استفاده از یک سیستم 

تنهایی  به  می شود،  روشن  نیاز  صورت  در  تنها  که  نورپردازی 

باعث رصفه جویی 30 درصدی در هزینه انرژی می شود)6(. 

الزم به ذکر است یکی از مباحثی که امروزه در دنیا مطرح 

عمومی  روشنایی  شبکه های  زودی  به  که  است  این  می شود 

بلکه  داد.  نخواهند  رسویس  خیابان ها  روشنایی  برای  دیگر 

این مردم خواهند بود که با توجه به خواسته و نیازهایشان نور 

محیط را تنظیم می کنند. در واقع با وجود اینکه نورپردازی به 

اما  علمی پیرشفته، پیچیده و بسیار دقیق تبدیل شده است، 

مطلوب  و  دلخواه  محیط  ایجاد  در  نقش شهروندان  رفته  رفته 

نظریه  این  اولیه  مصداق های  خواهد شد.  تر  پررنگ  نیز  خود 

کاربران  و  بوده  QR مخصوص  دارای کد  که  است  چراغ هایی 

در  مربوط  اپلیکیشن  با  فضا،  در  نیازشان  به  بسته  می توانند 

البته  کنند.  روشن  یا  خاموش  را  چراغ  خود،  هوشمند  تلفن 

از  تا  است  بیشرتی  امنیتی  مالحظات  نیازمند  سیستم  این 

سوءاستفاده های ممکن جلوگیری شود.

برخورداری از پتانسیل باال در رسزنده کردن محیط به عنوان 

یکپارچه شهری،  به مدیریت  یک عنرص مهیج در فضا، کمک 

سیستم های  طراحی  امکان  شهروندان،  خالقیت  بر  تاثیر 

و...  آینده  شهری  نشانه های  عنوان  به  تعاملی  نورپردازی 

به  توجه  با  لذا  می باشد.  تعاملی  نورپردازی  مزایای  دیگر  از 

و  بر حرکت جوامع  با علم  موارد برشمرده در منت و همچنین 

شهرهای های امروز به سمت مفاهیمی مانند شهر پایدار، شهر 

هوشمند، شهر سبز، شهر خالق و... می توان نورپردازی را به 

شکل تعاملی آن مورد توجه بیشرتی قرار داد و از نقش آن در 

کیفیت تجربه فضاهای شهری غافل نشد.

 منابع و مآخذ
1. پدیده، عادلوند )1397(. تحوالت نورپردازی شهری از تأمین روشنایی 

تا خلق منت هرنی، مجله منظر.

تحلیل  تعاملی  نورپردازی   .)1391( غالم پور  سعید  ماریه؛  مهران نژاد،   .2

پروژه Light Scraper، ویژه نامه منظر.

https://zoomlightgroup.com .3/ نورپردازی تعاملی

 .)1394( قرائی  محمدنیا  فاطمه  حبیب؛  فرح  فرشته؛  فرجیان،  4.هاتفی 

نورپردازی تعاملی در فضاهای شهری با تاکید بر ارتقا خالقیت شهروندان 

منونه مورد بررسی: آب منای اینرتاکتیو بوستان آب و آتش، کنفرانس بین 

با محوریت  یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری  املللی 

پژوھشھای نیاز محور. 

https://www.khooger.com .5 تونل تعاملی نور در دامنارک

6. https://www.vinci-energies.com/ Smart City: Chartres Tests Inter-
active Public Lighting45
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در  که  رنگی  نارنجی، 
تزئین  برای  باستان  مصر 
مقبره های فراعنه استفاده 
می شده، رنگ غالب برای 
فرهنگ، خالقیت و هویت 

است.

تََو ُهمـــــــــیتََو ُهمـــــــــی

دانشجویان کارشنایس مهندیسدانشجویان کارشنایس مهندیس
از ازشهرسازی دانشگاه ش�ی شهرسازی دانشگاه ش�ی

::

برریس پروژه های نورپردازی سه بعدیبرریس پروژه های نورپردازی سه بعدی

َ  مسحورمسحور
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سیده فاطمهسیده فاطمه ،    سارا ،    سارا
حسی�ز     قمرحسی�ز     قمر
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 تکنولوژی دیجیتال و هنر

اجتناب  تاثیری  دیجیتال  فناوری های  پیرشفت  امروزه 

 نا پذیر بر فرهنگ و هرن معارص دارد. اینرتنت نه تنها به عنوان 

عنوان  به  بلکه    21 قرن  در  ارتباطی  وسیله  پیرشفته ترین 

منجر  که  کرده  ظهور  معارص  هرنمندان  برای  جدید  ابزار  یک 

از  فرم های جدیدی  و  در حیطه خالقیت  پیرشفتی شگرف  به 

به  کامپیوتر می تواند  فناوری های  اصیل  شده است.  هرن های 

نو،  هرنی  آثار  خلق  در  هرنمندان  برای  مکمل  ابزاری  عنوان 

بنابراین می توانیم  متفاوت و فوق العاده مورد توجه قرار گیرد. 

هرن دیجیتالی را به عنوان یکی از اشکال هرن 

ابزار ها  و  رایانه ها  کمک  به  که  کنیم  تعریف 

واطالعات دیجیتالی رمزگذاری  شده به خلق و 

آثار  منایش آثار خالقانه می پردازد. منایش این 

مربوطه  ابزار های  و  نرم افزار  ها  با  هرنی عمدتا، 

روی یک صفحه )به کمک یک پروژکتور( امکان 

ابزار ها،  چیدمان  که  گونه ای  به  می باشد  پذیر 

همزمان  تصویری  و  صوتی  منایش های  و  اجرا 

به  منایش ها  این  اکرث  مشاهده است.  قابل 

اینگونه طراحی شده که هم زمان با به منایش 

نیز  دیجیتالی،  چیدمان  هرنهای  در آمدن 

می توانند آن را متاشا کنند ]1[.

 هنر چیدمان

بعدی  سه  آثار  اندازی  راه  یا  نصب  هرن  چیدمان   هرن 

فضایی  در  مختلف  مواد  و  عنارص  از  آن  آفرینش  در  که  است 

سایتی  اغلب  آثار  این  می شود.  استفاده  محدود  و  مشخص 

هستند.  فضا  یک  درک  و  تبدیل  برای  شده  طراحی  و  خاص 

هرن چیدمان آمیزشی از اشکال رسانه است تا تجربه ای غریزی 

و یا مفهومی در محیطی مشخص پدید آورد. مواد و عنارص در 

طبیعی  مواد  املان ها،  و  عنارص  از  این هرن طیف گسرتده ای 

و روزمره تا رسانه های جدید همچون ویدئو، صدا، پرفورمنس، 

کامپیوتر و اینرتنت را در بر می گیرد ]3[.

 نورپردازی سه بعدی

که   ،)video installation( ویدیو  طریق  از  چیدمان  هرن 

ارتباط  نیز یاد می شود،  از آن به عنوان نورپردازی سه بعدی  

بر  عمدتا  و  می کند  ایجاد  را  شده  تجسم  اشکال  و  فضا  بین 

بسته  فضای  یک  دیوارهای  یک سازه ساختامنی،  روی سطح 

بزرگ،  سوله  یک  درون  حتی  یا  خیابان  کف  پل،  ساختامن، 

به سطح  واقع  در  فضا  تعریف،  این  در  می شود.  داده  منایش 

ساختامنی اشاره دارد که نقش مهمی در منایش و به رسمیت 

ایفا  عمومی  فضای  در  جدید  هرنی  عنوان  به  آن  شناخنت 

منایش  عنوان  به  می تواند  منایشی  اجرای  نوع  این  می کند. 

این منایش شهری، تعامالت شهری  نیز تعریف شود.  شهری  

به  پیوسنت  برای  پویا  و یک صفحه دیجیتالی  افزایش داده  را 

فضاهای عمومی شهری را )و به بیان دیگر فضاهای مجازی و 

عمومی شهری( ایجاد می کند.

از  یکی  که  بعدی  سه  نورپردازی  در 

است،  ویدئو  منایش  تکنیک های  جدیدترین 

پویا  منایش  صفحه  یک  به  سطح  هر  تقریبا 

تبدیل می شود. درواقع این نوپردازی، تکنیک 

پروژکتورهای  ویدیو  وسیله  )به  ویدیو  پخش 

بناهای  روی  بر  تصویر  تنظیم  و  استاندارد( 

تاریخی است به گونه ای که این تصویر به جای 

شود،  پخش  دیوار  سطح  روی  بر  به  که  این 

دهد.  منایش  نیز  را  بنا  کلی  شکل  می تواند 

مد(،  )منایش  شو  فشن  کنرست،  نظیر  رویداد هایی  در  اغلب 

هرنهای  دیگر  با  ارتباط  در  معموال  و  موسیقی  جشنواره های 

هرن چیدمان ) "ماهیت تاریک رسد: منایش انفجاری" اثرکورنلیا پارکر (

هـــرن  می توانیـــم 

عنوان  بـــه  را  دیجیتالی 

یکـــی از اشـــکال هـــرن 

تعریـــف کنیـــم کـــه به 

کمک رایانه هـــا و ابزارها 

دیجیتالی  اطالعـــات  و 

بـــه  رمزگذاری شـــده 

خلـــق و منایـــش آثـــار 

می پـــردازد. خالقانـــه 
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است  این  نورپردازی  این  از  استفاده می شود. هدف  منایشی 

که بیننده بتواند یک تصویری فیزیکی را همراه با عنارص صوتی 

و برصی در ذهنش تصور کند. این منایش ها معموال به صورت 

زنده اجرا می شود و همچنین از آن ها به عنوان ویدیوهای زمان 

واقعی یاد می شود ]1[. 

 تاریخچه

با وجودی این که نورپردازی سه بعدی به تازگی ورودی پویا 

در حوزه ی هرنی و حتی تجاری )صنعت تبلیغات(  داشته است 

تصور  که  است  چیزی  آن  طوالنی تر  بسیار  آن  تاریخچه  اما 

نورپردازی  منایش های  اولین  از  یکی  حال  این  با  می شود. 

 Haunted دیزنی لند،  که  هنگامی   1969 سال  در  بعدی  سه 

Mansion   را افتتاح کرد، عرضه شد.

عنوان   تحت  بعدی  سه  نورپردازی  مفهوم  بار  اولین 

دانشگاه  توسط  اکادمیک  صورت  به   Projection Mapping

کارولینا در دهه 90 میالدی تعریف شد. انواع دیگری از این 

اواخر دهه ی  افزوده فضایی"   در  واقعیت   " نام  با  تکنولوژی  

واقعیت   .]2[ بوده است  مطرح   2000 دهه ی  اوایل  و   1990

کردن  اضافه  با  را  فیزیکی  دنیای  که  است  تکنولوژی  افزوده، 

دنیای  از  منایی  می دهد.  گسرتش  آن  به  دیجیتال  الیه های 

توسط  شده  تولید  دیجیتال  تصاویر  همراه  به  فیزیکی  واقعی 

خالف  بر  می دهد.  تغییر  واقعیت  از  را  ما  درک  که  کامپیوتر 

افزوده  واقعیت  مجازی،  واقعیت 

کل محیط واقعی را با یک محیط 

منی کند.  جایگزین  مجازی 

واقعیت افزوده در واقع در تعامل 

و  قرار می  گیرد  واقعی  با محیط 

جلوه های  و  ویدیو  صدا،  آن  به 

گرافیکی اضافه می کند. تعامل 

اصلی  نقطه ی  انسان  و  محیط 

مترکز این تکنولوژی است ]5[.

دنیا  جای  همه  در  امروزه 

فضای  که  نورهایی  از  استفاده 

شب را همچون روز شبیه سازی 

فضاهایی  ایجاد  به  متایل  و  شده است  منسوخ  تقریباً  مناید 

فوق العاده ای  برصی  جذابیت  از  که  بعدی  سه  نورپردازی  با 

معتربین  می شود.  بیشرت  روز  هر  است،  برخوردار  شب  در 

از  رومنایی  و  محیطی  تبلیغات  برای  تجاری  رشکت های 

محصوالت جدیدشان از نورپردازی سه بعدی استفاده می کنند. 

همچنین این تکنولوژی به ما این امکان را می دهد که حتی 

بناهای تاریخی و یا آثار معامری برجسته شهری را در شب به 

کانون توجه تبدیل مناید و افراد در فضاهای شهری با محیط 

برای  را  فرد  به  منحرص  تجربه ایی  می توان  و  داشته  تعامل 

نورپردازی  این  دیگر  کاربرد های  از  زد.  رقم  بازدیدکنندگان 

استفاده آن در فضاهای تفریحی از جمله شهربازی ها، رستوران 

باز شهری،  و کافی شاپ ها،  مراکز تجاری-تفریحی، فضا های 

برای  می باشد.  تاریخی  مکان های  و  زیارتگاه ها  و  مساجد 

آشنایی بیشرت با کاربرد نورپردازی سه بعدی در ادامه به بررسی 

چند منونه از این تکنولوژی در جهان و ایران می پردازیم.

مـا  بـه  تکنولـوژی  ایـن 

ایـن امـکان را می دهـد که 

و  تاریخـی  بناهـای  حتـی 

برجسـته  معـامری  آثـار  یـا 

بـه  شـب  در  را  شـهری 

کانـون توجـه تبدیـل مناید 

و افراد در فضاهای شـهری 

داشـته  تعامـل  محیـط  بـا 

تجربه ایـی  می تـوان  و 

بـرای  را  فـرد  بـه  منحـرص 

زد. رقـم  بازدیدکننـدگان 

هرن چیدمان از طریق ویدیو ) نورپردازی سه بعدی( اثر جنیفر استینکمپ

haunted mansion  در دیزنی لند ]8[.
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 تجارب جهانی

	oکاخ زمستان، سن پرتزبورگ

یکی از منونه های موفق این تکنولوژی، نورپردازی منای بیرونی کاخ زمستان در شهر سن پرتزبورگ در روسیه بود. این منایش 

این  مهم  رویدادهای  و  شخصیت ها  چهره  خیره کننده،  نورپردازی  و  گرافیکی  تصاویر  از  استفاده  با  سازمان دهندگان  نورپردازی، 

کشور در تاریخ را به تصویر کشیدند. در این منایش 13 دقیقه ای تصاویری از رویدادهای مهم روسیه، شخصیت های معارص و نیز 

ساختامن های با شکوه این کشور به منایش گذاشته شد. تصاویر رنگارنگ و متنوعی از کاخ   ، طاق ها و منای آجری آن نیز با انفجار 

نور ، رنگ و صوت در هم آمیخت و منایش شگفت انگیزی را خلق کرد. به طور کلی منایش نورپردازی سه بعدی شب های شنبه و یک 

شنبه در سن پرتزبورگ برگزار می شود و می توان از آن به عنوان یک رویداد شهری یاد کرد.

کاربرد نورپردازی سه بعدی در صنعت تبلیغات

ی
خ

ی ابنیه تاری
نورپرداز

نورپردازی میز رستوران ها
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	oخانه اپرا، سیدنی

بر  نورپردازی  این شیوه  اسرتالیا،  در شهر سیدنی، کشور 

روی خانه اپرای سیدنی با مفاهیم و اشکال گوناگون منایش 

داده- شده است. شکل خاص و متامیز این بنا، باعث شده که 

جلوه هایی  دادن  نشان  برای  زمینه  پس  یک  عنوان  به  آن  از 

عنوان  به  شود.  استفاده  مختلف  جشنواره های  در  زندگی  از 

مثال جلوه های برصی از جمله تصاویری از موجودات دریایی، 

صدای  با  همراه  خون  گردش  سیستم  حیوانات،  غواصان، 

رضبان قلب و ... بر روی این بنا به منایش درآورده می شود]9[. 

از  روز  هر  بعدی،   سه  نورپردازی  طریق  از  بنا  این  همچنین 

غروب آفتاب تا حدود ساعت 19 داستان های باستانی از ملل 

مختلف را مورد بررسی قرار می دهد ]13[.

 نمونه هایی از نورپردازی سه بعدی در ایران

در  اخیر  دهه ی  در  بار  اولین  برای  بعدی  سه  نورپردازی 

صنعت تبلیغات مورد استفاده قرار گرفت و در سال  های اخیر 

نیز بناهای تاریخی و شاخص شهرهای مختلف ایران از جمله 

در  خمینی  امام  میدان  اطراف  بناهای  تهران،  در  آزادی  برج 

همدان، دروازه قرآن در شیراز، میدان مینو و عامرت عالی قاپو 

در قزوین در جشن ها و مناسبت های مختلف نوپردازی شدند.

	oبرج آزادی تهران

ساخته شده  بناهای  شناخته شده ترین  از  یکی  آزادی  برج 

چون  مختلفی  مناسب های  به  که  می  باشد  جهان  و  ایران  در 

منایش های  مذهبی،  اعیاد  و  بهمن   22 جشن  نوروز،  عید 

گوناگونی  با نورپردازی سه بعدی بر روی این برج به اجرا در 

اسالمی  انقالب  سالگرد  چهلمین  در  مثال  عنوان  به  می آید. 

استفاده  با  توانست  که  گونه ای  به  شد  نورپردازی  برج  این 

و گفتامن های مختلف  انقالب  فرهنگی  و  ویژگی های منادین 

در چند دهه ی اخیر  محتوایی هم راستا با برج تولید کند که 

یکی از منونه های موفق نورپردازی ایران بوده است. همچنین 

در تیر ماه سال 97 استفان دوژراندو فرانسوی اجرای یک پروژه 

برعهده  را  زمان  توی  هزار  عنوان  تحت  بعدی  سه  نورپردازی 

گرفت. این نورپردازی که بر روی ضلع غربی برج آزادی بود با 

استقبال زیاد مردم تهران روبه رو شد.

	oدروازه قرآن، شیراز

بناهای شهر  تاریخی ترین  و  از مهم ترین  دروازه قرآن یکی 

آن  جاذبه  شهر  ورودی  در  قرارگرفنت  دلیل  به  و  است  شیراز 

در  راستا  همین  در  کرده است.  برابر  چند  گردشگران  برای  را 

ایام عید نوروز امسال این بنا، با به منایش گذاشنت طرح های 

نورپردازی برج آزادی، جشن 22 بهمن  ]12[.



 منابع و مآخذ
1-EKİM, Berna (2011). a video projection mapping conceptual de-
sign and application, The Turkish Online Journal of Design, Art and 
Communication.
2-Virginia, Sotiraki, Urban Projection Mapping A short history of a 
visual phenomenon. KOVN13, Histories of modern visuality. 
3-http://www.visual-arts-cork.com/installation-art.htm 
4-https://srushtiimx.com/blog/advantages-of-projection-mapping/
5-https://www.yjc.ir
6-http://www.dream-box.tv/en/works/coca-cola
7-https://virtualongroup.com/portfolio-items/video-mapping-projec-
tion-restaurants/ 
8-https://www.vividsydney.com/ 
9-http://projection-mapping.org/sydney-opera-house-living-mural/ 
10-https://www.sydneyoperahouse.com/visit-us/BaduGili.htm 
11-https://backpackerverse.com/disneyland-haunted-mansion/ 
12-https://www.segalmedia.net/ 
13-https://www.sydneyoperahouse.com/visit-us/BaduGili.htm 

که  دیگر  مناد  چندین  و  اروسی  پنجره های  و  متنوع  اسلیمی 

مربوط به تاریخ این شهر است، نورپردازی شده است ]12[.

در آخر می توان گفت یکی از زیر مجموعه های هرن چیدمان، 

شهری،  فضاهای  بسرت  در  که  می باشد  بعدی  سه  نورپردازی 

تجربیات منحرص به فردی را برای افراد به وجود می آورد. نقطه 

اصلی مترکز این تکنولوژی تعامل انسان و محیط می باشد که 

این تعامالت در سایه  ی یک رویداد شهری به وجود می آید که 

حس  امنیت،  جمعیت،  جذب  چون  مفاهیمی  خود  همراه  به 

و  پویا  برای مردم در فضای شهری رسزنده،  را  و مکان  تعامل 

فعال در بر می گیرد. با توجه به  منونه های خارجی و داخلی 

این  اجرای  با  بعدی،  سه  نورپردازی  مزایای  و  بررسی شده 

نورپردازی، می توان فضاهای مرده موجود در شهرهای کشور  

ایران را احیا و با حضور مردم افزایش امنیت و حس رسزندگی 

را ایجاد کرد.

نورپردازی دروازه قرآن، مراسم عید نوروز  ]12[.
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روزانه  فعالیت های  شدت  و  بزرگ  شهرهای  در  زندگی 

شهروندان به همراه شلوغی و ازدحام روز ، سبب توجه بیشرت  به 

سبکی جدید در زندگی شهری تحت عنوان حیات شبانه شده 

است. اگرچه استفاده از ساعات شب همیشه در زندگی برشی 

مورد توجه بوده و برخی فعالیت ها در شب تعریف شده اند ، اما 

در مدیریت  رویکرد  نوعی  عنوان  به  بیشرت  این موضوع  امروزه 

گسرتش  و  شهری  امنیت  افزایش  جهت  شهرها  کالن  شهری 

مکان های فراغتی و گردشگری تعریف شده است. 

میالدی   1960 دهه  از  ویژه  به  و  صنعتی  انقالب  از  پس 

به بعد، با توسعه صنعت و اقتصاد، مشکالت بسیاری همچون 

ترافیک و ازدحام اماکن عمومی برای کالنشهرها به وجود آمد و 

زمینه گرایش به زندگی شبانه با اهداف رهایی از محدودیت های 

زمانی و افزایش زمان فراغت، کاهش زمان کار در روز، افزایش 

اقتصاد  توسعه   ، شهر  شبانه  سیامی  بهبود  شب،  در  فعالیت 

شبانه و فراهم کردن فعالیت های اجتامعی و فراغتی برای گروه 

گسرتده ای از شهروندان شکل گرفت ]1[.

اندیشمندان مانند  با توجه به نظریه  مفهوم زندگی شبانه 

نیست،  بیشرت  ایجاد ساعات  به معنای  و...  راب كریر، كرمونا 

بلكه از زمان های موجود در شب، كه از ساعات 5-6 بعد از ظهر 

رشوع می شود، به درستی استفاده منود. با توجه به مؤلفه هایی 

منوده اند،  عنوان  شبانه  زندگی  ایجاد  برای  نظریه پردازان  كه 

در  معنا(  و  عملكرد  )كالبد،  شهری  فضای  اصلی  مؤلفه های 

برای  مساعد  رشایطی  امكان  و  شبانه  زندگی  تعریف  ایجاد 

ایجاد شهر پایدار در جهت رشد اقتصادی، اجتامعی و زیست 

محیطی می تواند بسیار مؤثر باشد. زندگی شبانه دسرتسی به 

متام خدمات و فعالیت های شهری، در متام ساعات شبانه روز 

است. در طول هفته كه افراد در صبح به كار و فعالیت مشغول 

هستند و در شب اسرتاحت می كنند، شاید عبور مرور در شهر 

كاسته شده باشد، اما با این حال شهر دارای زندگی است و 

این زندگی شبانه رصفاً دیگر در جهت گردش و تفریح نبوده، 

عامل  عنوان  به  تاریكی  دیگر  و  می ماند  روز  مانند  شب  بلكه 

ترس مانع حضور فرد و منع وی برای فعالیت و تردد منی گردد، 

شبانه  زندگی  ویژگی های  از  خدمات  به  دسرتسی  همچنین 

می ک�زمی ک�ز

چشم توچشم تو

تو ناز تو ناز یا کهیا که
خواب می رودخواب می رود

مفهوم حیات شبانه در شهرها

دانشجوی کارشنایس ارشددانشجوی کارشنایس ارشد
از ازبرنامه ریزی شهری دانشگاه ش�ی برنامه ریزی شهری دانشگاه ش�ی

آیداآیدا
::نعمت الهینعمت الهی

شهر  عمر  از  نیمی 

است،  مستقر  شب  در 

این  اهمیت  بایستی 

نیمه پنهان روز را درک 

آن  احیاء  برای  و  كرده 

تدابیری اندیشید.
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مناسبات بهره وری از شب را در مناسباتی چون شب یلدا، شب 

قدر، شب های ماه مبارک رمضان، چهارشنبه سوری و دیگر ایام 

جذاب تر کرد و حضور و نشاط اجتامعی را به حداکرث رساند.

برای منونه در کشور، طرح حیات شبانه شهر تهران با هدف 

و  فرهنگی  برنامه های  اجرای  و  گردشگری  جاذبه  های  معرفی 

تهران  شهرداری  فرهنگی  و  اجتامعی  امور  معاونت  در  هرنی 

البته هنوز  اجرا است، طرحی که  و در حال  ریزی شد  برنامه 

چندان شناخته شده نیست.

زیست شبانه فصلی نو در مدیریت جدید شهری است که 

از خمودگی خارج  را  آن می توان حوزه های مختلف  احیای  با 

ساخت و جان دوباره ای به شهر داد زیرا رونق گرفنت این مهم 

به افزایش امنیت، اشتغال، گردشگری و دسرتسی شبانه روزی 

مردم به امکانات تفریحی کالنشهرها کمک خواهد کرد.

ایجاد  جهت  فراوانی  پتانسیل های  دارای  نیز  شیراز  شهر 

پهنه های  تقویت  و  با حفظ  است  امید  که  می باشد  این طرح 

مبلامن  تقویت  تاریخی،  محالت  و  گذرها  احیاء  شهری،  سبز 

ترافیک عبوری  و کنرتل  مناسب کوچه ها  نورپردازی  و  شهری 

شب، مقدمات آن فراهم گردد.

است كه برای شهروند امكان دسرتسی به خدمات در ساعات 

شب وجود دارد و فرد عاجز تا صبح روز بعد منی ماند .یکی از 

مولفه های اصلی در رسزندگی و حیات شبانه فضاهای عمومی 

چرا  است.  روانی  و  فیزیکی  نظر  از  فضا  امنیت  افزایش  شهر 

که نبود امنیت در فضاهای عمومی شهر به افزایش رفتارهای 

حضور  کاهش  باعث  نتیجه  در  می مناید.  کمک  ناهنجار 

از  و  شده  شبانه  ساعات  در  شهری  فضاهای  در  شهروندان 

رسزندگی فضا کاسته می شود ]3[.

نیمی از عمر شهر در شب مستقر است، بایستی اهمیت این 

نیمه پنهان روز را درك كرده و برای احیاء آن تدابیری اندیشید. 

روز  شبانه  طول  در  واحد(شهر)  كل  این  سالمت  اینكه  برای 

ادامه دهد الزم  به حیات خود دركامل صحت  و  مختل نشده 

با  ومتناسب  خود  جایگاه  در  آن  سلول های  تك  تك  كه  است 

تدوین  كه  جاست  دراین  بپردازند.  فعالیت  به  خویش  نقش 

ابعاد وجودی  به متام  برنامه ای جامع جهت سامان بخشیدن 

قالب طرح هایی  آن در شب در  ازجمله سیامی كالبدی  شهر 

چون طرح جامع نورپردازی، طرح گردشگری و افزایش ساعات 

بازدید بناها و...  رضورت پیدا می كند ]2[.

نیز  را  خود  خاص  رشایط  فرهنگ،  سوی  و  سمت  تغییر 

تحمیل می کند؛ اگر تا چند سال پیش شب بیداری در شهرها 

روزها می بینیم که وضعیت  این  مقبولیت داشت  و  معنا  کمرت 

جاری در جامعه طلب می کند متولیان حوزه شهری به اقتضای 

مطالبات موجود، برای حیات شبانه شهر نیز چاره ای بیاندیشند. 

رصف نظر از برخی مشاغل که درشهرها به صورت شبانه روزی 

جریان دارد و نیز وضعیت تردد مسافران شبانه درون شهری که 

سهم قابل تاملی را به خود اختصاص می دهند، موضوع و نیاز 

تازه ای که طی سال های گذشته در شهرهای بزرگ رونق گرفته 

حیات شبانه است. شاید اگر اوایل راه اندازی غذاهای خیابانی 

حیات  طرح  قالب  در  تاریخی  خیابان های  در  ها(  کافه  )ون 

همه  اینک  می دادند،  نشان  واکنش هایی  افراد  برخی  شبانه 

پذیرفته اند که بخشی از مردم برای تفرج در این منطقه تاریخی 

شهر هم که شده نیاز به حضور در جایی برای وقت گذرانی، 

آشنایی بیشرت با جاذبه های تاریخی و گردشگری شهر دارند و 

دیگر کسی مخالفتی با چنین طرح  هایی منی کند. در کشور 

ما با توجه به برخی رضورت های فرهنگی و عقیدتی، می توان 

 منابع و مآخذ

1- آنی زاده،علی؛ )1397(. زندگی شبانه در فرهنگ 

مردم ایران.

2- عباسی، احسان؛ کولیوند، صادق )1385(. شهر 

طرح  برتر،  شهر  املللی  بین  هامیش  اولین  شب.  در 

برتر، سازمان عمران شهرداری همدان.

 )1396( غرال  کرامتی،  درسا؛  سیده  قدیمی،   -3

عوامل  تاثیر  بر  تاکید  با  شهر  کالن  در  شبانه  زندگی 

هفت  محیطی  مطالعات  شهری.  فضای  بر  فرهنگی 

حصار، شامره 28.

شب هنگام شاید عبور مرور 

در شهر كاسته شده باشد، اما 

با این حال شهر دارای زندگی 

شبانه  زندگی  این  و  است 

رصفاً دیگر در جهت گردش و 

تفریح نبوده، بلكه شب مانند 

روز می ماند و دیگر تاریكی به 

عنوان عامل ترس مانع حضور 

فرد و منع وی برای فعالیت و 

تردد منی گردد.
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میالدی   70 دهه  در  بار  اولین  برای 

نورپردازی  نوعی طرح جامع  فرانسه  کشور 

عملکرد  حفظ  بر  عالوه  که  کرد  مطرح  را 

نیز  شناسی  زیبایی  به  پایداری  اساسی 

تاکید داشت. در ایران نیز به دلیل رسیدن 

به  گفت  می توان  طرح ها  گونه  این  موج 

نوعی طرح جامع برای اولین بار در تهران و 

در سال 1375 تهیه شد ]1[. اما در ایران، 

تجربیات محدودی در این زمینه وجود دارد 

که همگی آن ها تقلیدی از الگوهای غربی 

است و برای ارتقا و بومی سازی آن نیاز به همکاری متخصصان 

مختلف می باشد.

می گردد. انسان  ممکن  نور  توسط  برصی  ادراک   : نور

همواره بیشرتین اطالعات از محیط اطراف خود را به وسیله ی 

چشم هایش دریافت می کند. چشم مهم ترین اندام حسی بدن 

دریافت  این طریق  از  اطالعات  از  درصد   80 تقریباً  که  است 

می شود. این مسئله بدون نور غیرممکن می گردد ]2[.

واقع  در  شهری  نورپردازی  از  منظور  نورپردازی: 

در  و  است  شهری  فضاهای  نورپردازی 

معابر،  نورپردازی  از  است  ترکیبی  واقع 

بناها، مبلامن شهری، چراغ های راهنامیی 

و  شهری،  منایش  صفحه های  رانندگی، 

نورپردازی های موسمی که عالوه بر ایجاد 

کارکردهای  و  فعالیت ها  ادامه  رشایط 

امنیت و  ایجاد  شهری در هنگام شب، در 

نیز  شهری  محیط های  جذابیت  و  آسایش 

نقش بسزایی را ایفا می کند ]2[.

 طرح جامع نورپردازی: 

طرحی کلی و همه جانبه است که کلیه ویژگی های مربوط 

به شهر را دربر می گیرد و ایده ی کلی نورپردازی را برای شهر 

نظر  در  با  نورپردازی  جامع  طرح  حقیقت  در  می کند.  معین 

گرفنت منظرهای مختلف شهر، ازجمله: طراحی شهری، تاریخ، 

میرس  باهم  آن ها  ارتباط  و  اقلیم،  و  جغرافیا  هویت،  فرهنگ 

برای  مناسب  ابزار  یک  نورپردازی  جامع  طرح   .]4[ می گردد 

توسعه شهری است و هدف اصلی این طرح، ایجاد معیارهای 

از  بهره مندی  و  کیفیت  بهبود  برای  زیباشناسی  و  عملکردی 

دانشجوی کارشنایس ارشد دانشجوی کارشنایس ارشد 
از ازطراحی شهری دانشگاه ش�ی طراحی شهری دانشگاه ش�ی

کوثرکوثر
::حسن زادهحسن زاده نور نور 

ِضِدِضِد
طرح جامع نورپردازی شهریطرح جامع نورپردازی شهری

نورنور
مقدمه

نور یکی از مهم ترین ارکان زندگی برش است. برش بدون نور قادر به درک محیط پیرامون خود نیست. یکی از تاثیرگذارترین راه های 

ایجاد جذابیت در شهرها نورپردازی است. نورپردازی به مکان ها هویت و شخصیت می دهد. امروزه نورپردازی از مفهوم ایجاد 

روشنایی فراتر رفته و تبدیل به امری طراحانه شده است. هدف ما طراحان بهره گیری از نور به نحوی است که چه در روز 

و چه در شب کیفیت فضای شهری را ارتقا دهیم. عمده ترین ابزاری که امروزه در دنیا به عنوان سندی برای 

کنرتل و هدایت نورپردازی ها مورد استفاده قرار می گیرد، »طرح جامع نورپردازی« است. طرح جامع 

نور به عنوان طرح فرادست مسائل مربوط به نورپردازی در شهرها، 

از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

ِ

بیشرتین  همواره  انسان 

اطالعات از محیط اطراف خود را 

دریافت  چشم هایش  به وسیله ی 

اندام  مهم ترین  چشم  می کند. 

 80 تقریباً  که  است  بدن  حسی 

این طریق  از  اطالعات  از  درصد 

مسئله  این  می شود.  دریافت 

بدون نور غیرممکن می گردد. 
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روشنایی شهری است.

 انواع مقیاس در تهیه طرح جامع نورپردازی
مقیاس کالن: مقصود از این مقیاس، داشنت نگرش کلی 

و فراگیر نسبت به سطح شهر است. در این مقیاس راهنامی 

کلی نورپردازی شهری، اهداف، راهربدها و سیاست های کالن 

نورپردازی، ساختار شهر، پهنه بندی نورپردازی شهری، کلیت 

شهر و موارد مربوط به سطح کالن شهری مطرح  می شود. این 

مشخص  را  خردتر  مقیاس های  در  کلی  جهت دهی  مقیاس 

می کند ]3[.

که  دارد  اشاره  طرح هایی  به  مقیاس  این  میانی:  مقیاس 

مقصود  می شوند.  انجام  کالن  مقیاس  با  طرح هایی  برمبنای 

طرح های جامع نورپردازی در این مقیاس، بخشی از شهر و یا 

طرح های تفضیلی نورپردازی است ]3[.

مقیاس خرد: این مقیاس شامل کلیه ی موارد جزئی مطرح 

در طرح جامع نورپردازی می باشد و جزئی از شهر به حساب  

می آید. شایان ذکر است در طرح های جامع نورپردازی، هرچه 

قابلیت  از  طرح  آن  باشد،  نزدیک تر  خرد  مقیاس  به  سطوح 

اجرایی باالتری برخوردار است ]3[.

 مراحل تهیه طرح جامع نورپردازی

	o:)شناخت )بررسی وضعیت موجود

دسته بندی فضاهای شهری، مقاطع زمانی مورد نیاز 	 

به نورپردازی و نوع نورپردازی.

هر 	  تفکیک  به  موجود  وضع  از  اطالعات  جمع آوری 

و  ساختارترافیکی  عملکرد،  تاریخ،  جغرافیا،  و  )اقلیم  فضا 

.)...

و 	  ضعف  نقاط  شناخت  و  موجود  وضعیت  ارزیابی 

قوت.

به 	  عملکردی  لحاظ  از  مختلف  فضاهای  شناسایی 

منظور نورپردازی آن ها با در نظرگیری شهر به صورت کلیت 

یکپارچه.

شناسایی بافت تاریخی، بافت جدید، بافت مرکزی و 	 

تأکید بر آن ها از طریق نورپردازی بر مبنای اهمیت آن ها 

در ساختار شهر.

برای 	  رضوری  نقاط  و  پتانسیل ها  تعیین 

نورپردازی هایی که در حال حارض فاقد نورپردازی هستند.

	o:طراحی و تدوین ضوابط و دستورالعمل ها

مکان، 	  هر  به  مربوط  شب  منظر  از  تصویری  تهیه   

اقتصاد،  امنیت،  ایمنی،  )زیبایی،  اهداف  به  توجه  با 

هویت بخشی و...(.

مرور استانداردها و ضوابط موجود.	 

تدوین ضوابط و دستورالعمل های خاص طراحی نور 	 

در رابطه با نوع هر فضا )خیابان، پیاده راه، میدان و...(.

استفاده از فناوری های پیرشفته و کاربرد تجهیزاتی 	 

که آلو دگی نوری ایجاد نکند.

	o:اجرا

مدیریت زمانی نورپردازی.	 

نگهداری و محافظت منابع نوری.	 

بازبینی و کنرتل پس از اجرا.	 

در نظرگیری هزینه ها و محاسبه ی آن ها.	 

انعطاف پذیری طرح های نورپردازی متناسب با اوقات 	 

روز، فصول و... ]2[.
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5- Rastak Pouya Tarh Co. (2010). Knowledge Beautification 
(10). Lighting Bridges. Tehran: Tehran Beautificatuion Organi-
zation.

طرح جامع نورپردازی یک ابزار 

است  شهری  توسعه  برای  مناسب 

ایجاد  طرح،  این  اصلی  هدف  و 

معیارهای عملکردی و زیباشناسی 

برای بهبود کیفیت و بهره مندی از 

روشنایی شهری است.
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این سمینار روز یکشنبه در تاریخ 19 خرداد در تاالر یاسمن 

دانشکده هرن و معامری دانشگاه شیراز برگذار گردید. 

در این سمینار پیش از هر چیز، نورپردازی منظر شهری به 

عنوان یک دانش میان  رشته ای بین معامری و مهندسی برق 

استاندارها  بحث  برق رصفا  مهندسین  در گذشته  مطرح شد. 

نورپردازی  زیبایی شناسانه در  و مهندسین معامری جنبه های 

منظر  نورپردازی  دانش  اما  میگرفته اند.  نظر  در  محیط  یک 

ابتدای  با یکدیگر ترکیب می مناید. در  را  این دو مهم  شهری 

این سمینار تعاریفی از منظر و معامری منظر به عنوان علمی 

که به تقویت ارتباط انسان و محیط پیرامون میپردازد، ارائه شد. 

که  عاملی  و  فضا  تعریف  برای  وسیله ای  نور،  از  همچنین 

یک  عنوان  به  قرار می دهد،  افراد  اختیار  در  را  فضا  اطالعات 

از زمان  بیان شد که  یاد شد. همچنین  عامل مهم در زندگی 

زیادی  دگرگونی های  با  انسان  زندگی  مصنوعی  نور  اخرتاع 

انسان، ذهن  بدن  بیداری  و  است. ساعات خواب  روبرو شده 

به  آنان  اجتامعی  تعامالت  میزان  احساسات،  و  افراد  بدن  و 

اخرتاع  واسطه  به  است.  پذیرفته  تاثیر  مصنوعی  نور  از  شدت 

رنگ های  زمینه،  این  در  تکنولوژی  پیرشفت  و  مصنوعی  نور 

روانشناسی رنگ ها  آنطور که علم  و  آمد  به وجود  نیز  متفاوتی 

نشان می دهد، احساسات انسان تحت تاثیر قرار گرفته است.

قرار  بررسی  مورد  معامری  در  نورپردازی  طراحی  سپس 

گرفت. به طور کلی طراحی نورپردازی با جامنایی تعداد چراغ 

کامال متفاوت است. معامران در انجام این طراحی باید خالقیت 

داشته و نورپردازی را متناسب با پروژه انجام دهند. نورپردازی 

خیابان ها و رشیان های اصلی نیز جزء مهمی از نورپردازی در 

معامری و فضای شهری محسوب می شود. این نوع نورپردازی 

تاثیر قابل توجهی در شکلگیری تعامالت اجتامعی دارد؛ لذا 

باید توسط افراد متخصص انجام گیرد. این کار در ایران توسط 

مهندسین برق و تاسیسات صورت می گیرد.

شهری  فضاهای  در  نورپردازی  در  مهم  مباحث  از  یکی 

دانشجوی کارشنایس ارشددانشجوی کارشنایس ارشد
از ازبرنامه ریزی شهری دانشگاه ش�ی برنامه ریزی شهری دانشگاه ش�ی

زهرازهرا
::عباسپورعباسپور

خالقـیتخالقـیت
نـــور،نـــور،منـظر،منـظر،

گزارش سمینار نورپردازی در معماری منظر گزارش سمینار نورپردازی در معماری منظر 

ا�ز مهندس همراه قشقا�ی ا�ز مهندس همراه قشقا�یبا سخ�ز با سخ�ز

ََََ
َْ

مهم  مباحث  از  یکی 

فضاهای  در  نورپردازی  در 

اجتامعی  تعامالت  شهری 

آموزش  مانند  کارهایی  است. 

می توان  را  فرهنگسازی  و 

انجام  به  نورردازی  کمک  به 

طراحی  در  همچنین  رساند. 

بومی  رشایط  باید  نورپردازی 

یک کشور را نیز در نظر گرفت.
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تعامالت اجتامعی است. کارهایی مانند آموزش و فرهنگسازی 

در  همچنین  رساند.  انجام  به  نورردازی  کمک  به  می توان  را 

طراحی نورپردازی باید رشایط بومی یک کشور را نیز در نظر 

گرفت.

مطرح  نورپردازی  برای  عمده  هدف  سه  سمینار  این  در 

گردید:

خوانایی	 

زیبایی	 

ایمنی و امنیت	 

خوانایی: نورپردازی در یک محیط باید اهمیت احجامی 

که در محیط وجود دارد را به ما نشان دهد، به ویژه در شب 

سمت  به  را  افراد  چشم  بایستی  مناسب  نورپردازی  هنگام. 

عنارص مهم محیط هدایت مناید. قرار دادن تعدادی چراغ در 

یک محیط بدون نورپردازی تنها اغتشاش برصی و یکنواختی 

با  روشنایی  بنابراین  می آورد.  وجود  به  را 

است.  متفاوت  کامال  امر  دو  نورپردازی 

و  تکنیک ها  اصول،  توسط  نورپردازی 

حتی  می گیرد.  صورت  خاص  روش های 

نورپردازی مناسب می تواند حواس پنجگانه 

انسان را به خود درگیر کند. 

در این سمینار به مبحث مهم آلودگی 

نوری نیز اشاره شد. در نورپردازی رصفا مسائل زیبایی شناسانه 

نباید مورد بررسی قرار گیرد. یکی از چالش های مهم در شهرها 

انتخاب اشتباه منابع نوری است که نور اضافی یا اشتباه را به 

وجود  به  شهرها  اطراف  در  نور  هاله  می تاباند،  آسامن  سمت 

محروم  ستاره  پر  آسامن  دیدن  از  افراد  شهر  در  لذا  و  می آید 

می شوند. بنابراین نورهای اضافه به سمت آسامن باید حذف 

یا کنرتل شوند.

مهم  بحث  به  سیمنار  این  انتهای  در  امنیت:  و  ایمنی 

محیط  در  که  اشیائی  شد.  اشاره  نورپردازی  وسیله  به  امنیت 

از  این کار یکی  و  باید کامال در شب دیده شوند  وجود دارند 

روش های مبارزه با وندالیسم نیز می باشد. 

منونه کارهای نورپردازی     مهندس     همراه  قشقایی در شیراز
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حقیق�تحقیق�ت
مجازیمجازی

  Ray TracingRay Tracing برریس تکنولوژی نورپردازی برریس تکنولوژی نورپردازی

در صنعت بازی های ویدیو�یدر صنعت بازی های ویدیو�ی

دانشجوی کارشنایس ارشددانشجوی کارشنایس ارشد
از ازبرنامه ریزی شهری دانشگاه ش�ی برنامه ریزی شهری دانشگاه ش�ی

اصالناصالن
ودین ودینپ�ی پ�ی
::

 Ray Tracing تکنیک 

توسط  که  است  سال  سالیان 

فیلم های  دهندگان  توسعه 

 CGI تصاویر  و  سینامیی 

اما  می شود،  گرفته  به کار 

دلیل  به  آن  از  استفاده  بسرت 

محدودیت های پردازشی بسیار 

رایانه ای  بازی های  در  شدید 

عمالً غیر ممکن بود.

َ َ

کار  چگونه  و  چیست   Ray Tracing فناوری   

می کند؟
انویدیا  رشکت  گرافیک  کارت های  جدید  نسل  معرفی  با 

)Nvidia(، فناوری رهگیری پرتو )Ray Tracing( بار دیگر بر 

رس زبان ها افتاد. اما این فناوری و تکنیک واقعا چیست، چه 

جدید  نسل  گرافیک  کارت های  آیا  و  می دهد  انجام  کارهایی 

منایش  به  درستی  به  را  قابلیت  این  می توانند  انویدیا  رشکت 

بگذارند؟ 

و جنبه ای در حال  از هر وجه  ویدیویی  بازی های  صنعت 

نظر  به  ناپذیر  توقف  که  پیرشفتی  است؛  ترقی  و  پیرشفت 

می رسد و رسعت آن در هر لحظه افزایش می  یابد. با این حال، 

و  از جنبه فنی، گرافیکی  ویدیویی  بازی های  رسعت پیرشفت 

چند  همین  تا  است.  دیگر  جوانب  از  باالتر  نسبت،  به  برصی 

سال پیش، پالیگان ها و چند ضلعی های اشیاء و شخصیت های 

درون بازی را می شمردیم و مقایسه می کردیم اما حاال، جریان 

کامال متفاوت است و فناوری ها و سخت افزارهای مختلف آن 

قدر گسرتده و پیچیده شده اند که به این سادگی ها منی توان 

فهمید.  و  کرد  درک  را  آن ها  کارکردهای  و  قابلیت ها  و  قدرت 

ویژگی های  و  قابلیت ها  افزارها،  سخت  جدید  نسل  معرفی  با 

جدیدی نیز به دنیای بازی  های ویدیویی معرفی می شود و حاال 

 RTX با معرفی رسی کارت  های گرافیک رشکت انویدیا، یعنی

تکنیک  و  فناوری  می تواند  که  کرده  ادعا  این رشکت   ،2000

Ray Tracing را به صورت Real Time پردازش و وارد بازی ها 

کند ]2[. روی کاغذ، همه چیز انقالبی بودن Ray Tracing را 

آیا این فناوری در عمل هم می تواند موفق  نشان می دهد اما 

ظاهر شود؟

مقاله  این  اصلی  بحث  رساغ  به  دهید  اجازه  همه  از  اول 

واقع  در   Ray Tracing چیست؟  دقیقا   Ray Tracing برویم؛ 

سایه  ها،  کردن  رندر  برای  پیرشفته  بسیار  و  نوین  روش  یک 

اساس  و  اصل  است.  درون یک صحنه  بازتاب ها  و  نورپردازی  

انیمیشن  و  فیلمسازان  از  بسیاری  و  نبوده  فناوری جدید  این 

از این تکنیک رندر، صحنه های  با استفاده  سازان در گذشته 

را  بسیاری  سینامیی  و  زیبا 

جدید  نکته  کرده اند.  خلق 

 ،Ray Tracing فناوری  برای 

آن درون   Real Time حضور 

که  است  ویدیویی  بازی های 

تا به حال دیده نشده است. 

 Ray تکنیک  از  استفاده 

Tracing، به طور کلی نیازمند 

رسورهای گسرتده برای پیش 

کردن   )Pre Render( رندر 

تا فکر پردازش  باعث می شود  گرافیک است و همین موضوع 

تا همین چند سال پیش   ،Real Time این فناوری به صورت 

به مانند یک رویا به نظر برسد اما حاال با فناوری و سخت افزار 

جدید رشکت انویدیا، می توانیم Ray Tracing را درون خانه ها؛ 

از آن لذت  و  باشیم  یا کیس خود داشته  درون جعبه کنسول 

بربیم. البته فکر نکنید که این نوآوری تا ابد در انحصار انویدیا 

خواهد بود و رشکت  AMD نیز در حال آغاز بهره گیری از آن 

است ]1[.

تکنیک Ray Tracing سالیان سال است که توسط توسعه 

گرفته  به کار   CGI تصاویر  و  سینامیی  فیلم های  دهندگان 

محدودیت های  دلیل  به  آن  از  استفاده  بسرت  اما  می شود، 

پردازشی بسیار شدید در بازی های رایانه ای عمالً غیر ممکن 



59

زی
سا

هر
 ش

می
عل

ن 
جم

 ان
می

عل
مه 

لنا
ص

ف

برنامه نویسی  رابط های  گذاشنت  میدان  در  پای  با  حال  بود؛ 

معامری های  معرفی  دایرکت ایکس 12،  پایین همچون  سطح 

از جانب  تراشه های شتاب دهنده گرافیکی  جدید و قدرمتند 

ویژه  الگوریتم های  طراحی  و  ای ام دی  و  انویدیا  کمپانی های 

کامالً  صورت  به  نورپردازی  تکنیک های  شبیه سازی  به منظور 

زیرساخت های  آوردن  فراهم  زمینه  در  حقیقی  زمان  و  بهینه 

خود  به  را  بسیاری  تاثیرات  آن  از  استفاده  جهت  مناسب 

اختصاص داده اند ]1[.

به  پردازشی  تکنیک  نوعی  کلی  حالت  در   Ray Tracing

شامر می رود که از قابلیت تولید اثرات نوری بسیار حقیقی و 

نزدیک به واقعیت برخوردار است. الگوریتم توسعه یافته برای 

قالب  در  را  نوری  پرتوهای  و  اشعه  حرکت  مسیر  فوق  فناوری 

ردیابی  پیکسل  دیگر  به عبارتی  یا  رنگی  فرد  به  منحرص  نقاط 

برخورد  نحوه  شبیه سازی  و  محاسبات  انجام  با  سپس  و  کرده 

بازی های  مجازی  جهان  محیط  در  موجود  اجسام  با  امواج 

رایانه ای منظره ای بسیار چشم نواز و خیره کننده را با خود به 

ارمغان می آورد. مدیر عامِل انویدیا در رویداد گیمزکام 201٨ 

استفاده از این تکنیک و پیرشفت در تراشه های نسل جدید را 

با جمله ی » بزرگ ترین جهشی که تنها در عرض یک نسل به 

مبالغه  این گفته  توصیف کرد. شاید  تبدیل کرده ایم«  واقعیت 

در  تورینگ  جدید  معامری  که  کنیم  تصور  اگر  نباشد،  آمیز 

موانع  همین  بر  آمدن  فائق  برای  انویدیا  گرافیکی  تراشه های 

 ،Ray Tracing پردازشی پیش روی تکنیک های سنگینی مانند

طراحی و ساخته شده اند ]2[.

 روش های پیشین نورپردازی بازی های رایانه ای

حال، شاید برایتان سوال پیش بیاید که بازی های ویدیویی، 

تا کنون و بدون استفاده از فناوری Ray Tracing، چگونه نور 

و تعامل آن با محیط را منایش می دادند؟ بازی های ویدیویی 

 rasterization یا  کشش  تکنیک  از  استاندارد،  صورت  به 

دریافت  برای  تری  رسیع  بسیار  روش  که  می کنند  استفاده 

با  کامپیوتری محسوب می شود.  گرافیک  کردن  رندر  و  نتیجه 

این روش، گرافیک سه بعدی به پیکسل های دو بعدی تبدیل 

می شوند و ما آن ها را درون قابل تلویزیون یا منایشگرهای خود 

مشاهده می کنیم. از طرفی، تکنیک rasterization به شیدرها 

)Shaders( نیاز دارد تا بتواند افکت های نورپردازی مشابه به 

این که  با   rasterization با نتیجه کار  ارایه مناید.  را  واقعیت 

در مواقعی می تواند شگفت انگیز باشد، اما هرگز منی تواند به 

سطح برصی و واقع گرایانه بودن فناوری Ray Tracing برسد.

هامن طور که در تصویر سمت چپ می بینید، برای تولید 

یک شئ سه بعدی به روش شطرنجی سازی، ابتدا رئوس چند 

روی  آن  پرسپکتیو  ترسیم  با  را  آن  دهنده  تشکیل  ضلعی های 

صفحه بدست می آوریم، سپس متام پیکسل های صفحه را به 

صورت چرخشی پیامیش می کنیم تا وجود تک تک پیکسل ها 

آزمایش  را  مذکور  بعدی  دو  از چند ضلعی  یا خارج  داخل  در 

رنگ  به  باشند  ضلعی  چند  داخل  در  که  پیکسل هایی  کنیم. 

ترسیم کامل می شود.  ترتیب  این  به  و  چند ضلعی درمی آیند 

صحنه  در  آبجکت ها  نزدیک ترین  به  دورترین  از  ترسیم  ترتیب 

خواهد بود و به این ترتیب اجسام نزدیک تر می توانند اجسام 

دورتر را از دید ناظر بپوشانند ]3[.

پیش از آن که به رساغ سنجیدن عیار رسی جدید کارت های 

 Ray Tracing فناوری  کردن  رندر  قبال  در  انویدیا  گرافیک 

بدهیم  توضیح  کوچک  بررسی  یک  با  تا  بدهید  اجازه  برویم، 

کار  فناوری  این  برروی  رشکت هایی  چه  حارض  حال  در  که 

تبدیل منایند.  استاندارد  به یک  را  آن  و می خواهند  می کنند 

شاید بتوان در اولین قدم، رشکت مایکروسافت )Microsoft( را 

دخیل در پروژه Ray Tracing دانست. این رشکت بزرگ خیلی 

 DirectX در  را   DXR هامن  یا   DirectX Ray Tracing زود، 

فناوری در  این  قرار دادن  با  و همچنان  API 12 معرفی کرد 

اختیار توسعه دهندگان و بازی سازان مختلف، در حال تالش 
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برای ایجاد ساختار و بسرتی مناسب برای این فناوری است. فعالیت مایکروسافت در زمینه Ray Tracing زمانی جالب تر می شود 

که بدانیم شایعات منترش شده در مدت اخیر، خرب از پشتیبانی کنسول نسل بعدی ایکس باکس از Ray Tracing می دهد و امکان 

دارد ایکس باکس نسل آینده، تصاویری به شدت واقع گرایانه  را به ما منایش دهد. در کنار مایکروسافت، رشکت های دیگری مانند 

Electronic Arts )با موتور فراست بایت و بازی Battlefield( و Square Enix )با بازی Shadow of The Tomb Raider( نیز تا 

کنون به رساغ Ray Tracing رفته اند و آن را در دسرتس بازی بازان قرار داده اند. در ادامه چند منونه از تصاویر مقایسه قبل و بعد از 

استفاده از تکنولوژی Ray Tracing آورده شده است.

 منابع و مآخذ
1-http://winphone.ir/whats-nvidia-ray-tracing/
2-https://www.zoomg.ir/2018/8/24/285504/what-know-about-nvidia-
rtx/
3-https://sakhtafzar.com/1397/06/-ray-tracing/
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اساسی  نقشی  ما،  همه  زندگی  در  نور 

بدون  و  در شب  زندگی  که  به طوری  دارد. 

نیست.  پذیر  امکان  ما  از  بسیاری  برای  نور 

ما  همه  که  نور  روزمره  کاربردهای  بر  عالوه 

که  دارد  بسیاری  صنعتی  کاربردهای  نور  هستیم،  آشنا  آن  با 

در این مقاله سعی شده است که با یکی از کاربردهای آن، در 

مهندسی نفت و مهندسی شیمی بیشرت آشنا شویم. 

مهندسی  که  است  ذکر  به  الزم  اختصار،  به طور  ابتدا  در 

شیمی و مهندسی نفت دو رشته بسیار مهم در بین رشته های 

در  رشته ها  این  متخصصان  که  هستند  جهان  در  مهندسی 

گرفته  خام  نفت  جداسازی  و  پاالیش  )از  زمینه ها  از  بسیاری 

مانند  دارند.  فعالیت  انسان(  برای  مصنوعی  پوست  تولید  تا 

بسیاری دیگر از علوم مهندسی، نور نیز در این رشته ها کاربرد 

بسیاری دارد که ادامه به آن ها اشاره می کنیم. 

یکی از کاربردهای نور، استفاده از آن برای شناسایی مواد 

نفت  می دانید،  که  هامن طور  است.  مجهول  مشخصه های  با 

یکی از مواد بسیار پرکاربرد در جامعه برشی است که منابع آن 

در زیر زمین است و مهندسان با استفاده از ابزار آالت مناسب، 

این ماده گران بها را به روی زمین آورده و بعد از استخراج آن، 

اقدام به پاالیش آن منوده تا این ماده خام، به محصوالت قابل 

مرصف مانند بنزین درآیند. 

تشکیل  زیادی  بسیار  مواد  از  خام  نفت  اینکه  به  توجه  با 

از  آن،  خواص  تایین  و  مواد  این  دقیق  شناسایی  شده است، 

واقع،  در  است.  نفت  و  شیمی  مهندسین  اقدامات  مهم ترین 

برای  می توان  ناشناخته،  نفتی  مواد  خواص  شناسایی  با 

آن  از  استفاده  یا  و  آن  تصفیه  برای  باید  که  بعدی  فرایندهای 

برای  کرد.  گیری  تصمیم  شود،  انجام  دیگر  مواد  تولید  برای 

دو  می کنیم.  ارائه  را  مثال  یک  موضوع،  این  شدن  روشن تر 

پر  بی بو  و  رنگ  بی  مواد  با  آن ها  که  لیوان 

شده اند را در نظر بگیرید. یکی از آن ها یک 

است.  آب  دیگری  و  خطرناک  اسیدی  ماده 

برای شناسایی آن ها چندین راه در پیش روی 

ماست. محققین مهندسی نفت و مهندسی شیمی، با مطالعه 

بر روی مواد مختلف، دریافته اند که یکی از راه های تشخیص 

مواد ناشناس، استفاده از مفهوم شکست نور است. 

در  تفاوت  دلیل  به  نور،  شکست  که  است  ذکر  به  الزم 

خواص مواد بوجود می آید و همه ما با این مقوله آشنا هستیم 

و در زندگی روزمره با آن برخورد کرده ایم. به طور کلی می توان 

گفت که نور، در یک محیط همگن، به صورت مستقیم حرکت 

شود،  وارد  دیگر  محیط  به  محیطی  از  که  زمانی  اما  می کند، 

تغییر مسیر خواهد داد. در شکل 1، این تغییر مسیر را مشاهده 

می کنید. 

در شکل α ،1 و β، بیانگر زوایای تابش محیط اول و دوم 

هستند. هامن طور که مشخص است، به دلیل متفاوت بودند 

دو محیط، زوایای تابش با هم متفاوت است. این تفاوت زوایا را 

می توان با استفاده از معادله زیر نشان داد.

شکل 1 تغییر مسیر نور به دلیل ورود از محیط اول به محیط دوم.

نـــــوردرنـــــوردر
کاربرد نور در رشته های مهندیسکاربرد نور در رشته های مهندیسزندگیهمهزندگیهمه

شیمی و مهندیس نفتشیمی و مهندیس نفت

ی یدانشجوی دک�ت دانشجوی دک�ت
از ازمهندیس شیمی دانشگاه ش�ی مهندیس شیمی دانشگاه ش�ی

حامدحامد
ودین ودینپ�ی پ�ی
::

مــا
نور،  کاربردهای  از  یکی 

برای شناسایی  آن  از  استفاده 

مجهول  مشخصه های  با  مواد 

است.
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n، رضیب شکست محیط های اول و 
2
n و 

1
در این معادله، 

دوم هستند. رضیب شکست بیانگر نسبت رسعت نور در خال به 

رسعت نور در محیط مورد نظر است. به عنوان مثال:

v، رسعت نور در 
1
که در آن، c رسعت نور در خال و 

محیط اول است.

دهنده  تشکیل  اجزا  گرفته،  صورت  مطالعات  به  توجه  با 

هر ماده، بر روی رسعت نور در آن ماده تاثیرگذار هستند. در 

نتیجه، شکست نور در مواد مختلف با یکدیگر متفاوت است و 

از  استفاده  با  مثال  )به عنوان  نور  بر اساس محاسبه شکست 

دستگاه رفرکتومرت( مواد ناشناس و با استفاده از معادالتی که 

است،  می توانند  ارائه شده  متعدد  علمی  منابع  و  مقاالت  در 

خواص دیگر این ماده ناشناخته را محاسبه کنند ]1[. در شکل 

زیر، منونه ای از یک رفرکتومرت ارائه شده است.

از ماده ناشناخته را در دستگاه  برای این کار، چند قطره 

رفرکتومرت قرار می دهند و نور را از آن عبور می دهند. سپس، 

این دستگاه با استفاده از مفهوم شکست نور، عددی را به کاربر 

ارائه می کند. با توجه به این که  مفهوم شکست نور برای مواد 

استفاده  با  بفرد است، می توان  مختلف یک خاصیت منحرص 

از عدد بدست آمده و مقایسه آن عدد با داده های موجود، نوع 

ماده را تشخیص داد. حال، با توجه به شناسایی ماده مجهول، 

محققین می توانند در مورد فرایند های مورد نیاز برای پاالیش 

و تبدیل مواد خام به محصوالت مورد نظر، تصمیم گیری کنند.

شکل 2. منونه ای از دستگاه رفرکتومرت

مفهوم  این که   به  توجه  با 

مختلف  مواد  برای  نور  شکست 

یک خاصیت منحرص بفرد است، 

عدد  از  استفاده  با  می توان 

عدد  آن  مقایسه  و  آمده  بدست 

را  ماده  نوع  داده های موجود،  با 

تشخیص داد.

 منابع و مآخذ
1.Singh P., Hand Book of Phytochemical, Pharmacognostical Water 
and Edible Oil Analysis, India, Educreation publishing. 
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اثر  که  دارند  وسیعی  ابعاد  منایشی  رسانه های  امروزه 

بخشی بیشرت محتوا های منایشی عالوه بر استفاده مناسب و 

هرنمندانه از نور و صدا استفاده از معامری و ابعاد ساختامنی 

از  استفاده  راه  بهرتین  منایش  این  برای  که  دارد،  نیاز  نیز 

 projection( مپینگ  پروجکشن  است.  بعدی  سه  نورپردازی 

یکی  سه بعدی  نورپردازی  یا   )mapping

تبلیغات  نوآورانه ترین  و  جذاب ترین  از 

آن  به  امروزه  که  دنیاست  در  محیطی 

سه بعدی  نور پردازی  می شود.  پرداخته 

می توان  آن  واسطه  به  که  است  تکنیکی 

سطوح  به  را  نامتعارف  سطوح  و  احجام 

منایشی ویدیویی تبدیل کرد. این منایش 

پروجکشن مپینگ می تواند همراه با صدا 

و موسیقی باشد. نورپردازی 3D )سه بعدی( عالوه بر کاهش 

هزینه در نورپردازی منای برج ها با داشنت قابلیت بروز رسانی 

محتوا می تواند تا مدت ها به روز بوده و هر شب منای ساختامن 

را با سبکی جدید نورپردازی مناید. در نورپردازی 3D هیچگونه 

وجود    نورپردازی  سبک  و  محتوا  زمان  و  تولید  در  محدودیتی 

ندارد و سیستم نورپردازی 3D  نسبت به سایر نورپردازی ها در 

دراز مدت بسیار به رصفه تر است. 

در قرن اخیر دیگر از نور هایی که شب را هامنند روز شبیه 

در  سعی  بیشرت  و  منی شود  آنچنانی  استفاده  می کنند  سازی 

آن است که با استفاده از تاریکی موجود و نور های مصنوعی 

فضا های زیبا، جذاب و دیدنی را به منایش بگذارند و در شب 

ایجاد می کنند که موجب احیای  را  فضا های شهری متفاوتی 

بگونه ای  می شود.  شهر  تاریخی-تفریحی  و  قدیمی  فضا های 

بناهای عمرانی منایش  بر روی  این عمل  که 

و صدا خلق  نور  با  را  زیبایی  و  داده می شود 

می کند بدون این که به آنجا آسیبی وارد کند؛ 

این کار باعث جذاب تر شدن آن فضاها و قرار 

شب  در  توجه،  کانون  در  آن ها  دوباره  گرفنت 

ساخت  در  پردازی  نور  این  از  البته  می شود؛ 

فیلم های تخیلی و توسط کمپانی های بزرگی 

پاکستان،  یونیلور  سامسونگ،  نوکیا،  مانند 

رشکت دخانیات پاکستان ، بانک Alfalah، رشکت BMW برای 

شهرهای  در  خود  محصوالت  برای  کمپین  ایجاد  و  پیش بینی 

فضا های  در  نور پردازی  این  می شود.  استفاده  جهان  مهم 

که  دارد  وجود  نیز  کنفرانس ها  و  هتل ها  درون  مانند  داخلی 

منایش  و  تکنولوژی  این  از  استفاده  با  می توان  هتل ها  درون 

مثال  به عنوان  آن جا  از محیط  بر روی یک قسمتی  آن  دادن 

به  می توان  کنفرانس ها  در  و  کرد  ایجاد  را  متحرکی  تابلو ی 

عنوان ابزاری  برای تزیین یا غوطه ور کردن اعضای مخاطب در 

یک موضوع مبتنی بر تجربه استفاده شود. 

خلق نورخلق نور
شهر خالقشهر خالق

گزارش رویداد نورپردازی سه بعدی ارگ گزارش رویداد نورپردازی سه بعدی ارگ 
از ازکریم خان زند ش�ی کریم خان زند ش�ی

دانشجوی کارشنایس مهندیس دانشجوی کارشنایس مهندیس 
از ازشهرسازی دانشگاه ش�ی شهرسازی دانشگاه ش�ی

ریحانهریحانه
حدائقحدائق
::

دردر

بعدی(  )سه   3D نورپردازی 

در  هزینه  کاهش  بر  عالوه 

نورپردازی منای برج ها با داشنت 

قابلیت بروز رسانی محتوا می تواند 

بوده و هر شب  به روز  تا مدت ها 

منای ساختامن را با سبکی جدید 

نورپردازی مناید.
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اجرا  ایران  در  که  سه بعدی  نورپردازی  پروژهای  از  یکی 

نورپردازی سه بعدی ارگ کریم خان زند در  پروژه  شده است 

این  شد  افراد  از  بسیاری  توجه  جلب  موجب  که  است  شیراز 

پروژه نورپردازی در شامگاه 19 مرداد ماه 1398 به مدت ده 

زند  ارگ کریمخان   ورودی  ضلع  در  والیت  دهه  پایان  تا  شب 

شیراز برگزار شد.  این برنامه پس از  استقبال از برنامه ی ویدیو 

مپینگ دروازه قرآن شیراز که در ایام نوروز 1398  برگزار شد 

قرار  حارض  جمعیت  پرشور  استقبال  مورد  هم  باز  و  شد  اجرا 

گرفت و باعث ایجاد فضایی جدید در آنجا شد که این عوامل 

بر افزایش کارکرد و زنده بودن  ارگ کریمخان زند در شب تاثیر 

بسزایی داشت و باعث شد که جذابیتش برای بازدید کنندگان 

و حتی رهگذران آن منطقه بیشرت شود .

این برنامه با اطالع رسانی قبلی اجرا شده بود و این گونه 

بود که نورپردازی سه بعدی را بر روی ضلعی از ارگ کریم خان 

زند اجرا کردند .نورپردازی ارگ کریمخان زند همزمان با تاریک 

به خود  را  اولیه ای توجه مردم  با تصاویر  و  آغاز شد  شدن هوا 

جلب کرد  و رفته رفته تعداد مخاطبین و جمعیت حارض بیشرت 

شد و برنامه به طور کامل اجرا شد. محتوای تولید شده برای 

درآوردن  منایش  به  اصلی  ایده  و  موضوع  با  عظیم  پروژه  این 

فرهنگ  و  متدن  با  گره خورده  رسارس  عظمت  و  شکوه  تاریخ، 

و  با در نظر گرفنت روزهای جشن  تاریخی است که  این شهر 

شادی اعیاد قربان تاغدیر جلوه های زیبایی از تاریخ اسالمی 

که  تصاویری  و  .فیلم ها  است  گنجانده شده  آن  در  مذهبی  و 

اماکن  و  آثار  از  تصاویری  رفته بود،  به کار  بیشرت  پروژه  این  در 

تاریخی در شیراز و استان فارس بود، که مخاطب را به گونه ای 

به آنجا می برد که گویی از طریق این دیوار می تواند وارد آنجا 

و  معرفی می شدند  توریست ها  به  مکان ها  آن  این گونه  و  شود 

مابقی تصاویر، زیبایی این نورپردازی را به منایش می گذاشت.

متامی مراحل تولید از ایده تا نگارش سناریو تا اجرا و منایش 

آن توسط متخصصین سگال مدیا انجام شده است و پشتیبان 

و کارفرمای این پروژه شهرداری شیراز بوده است .

اقشار  و  انواع  از  باعث شد که جمعیت بسیاری  پروژه  این 

مختلف در یک فضا متفاوت  و لذت بخش کنار یک دیگر قرار 

بگیرند؛ که این می تواند تاثیرات مثبتی را در اقتصاد آن منطقه 

یا شهر داشته باشد. این تاثیر مثبت اقتصادی می تواند جذب 

بازدید کننده و یا توریست از آن شهر یا مکان باشد و یا ایجاد 

شغل برای صنایع خالقی همچون این نورپردازی که استقبال 

خوبی از آن شد باشد. از سوی دیگر می تواند رونق اقتصادی 

را  گردشگری  فعالیت  یا  و  حوالی  آن  اقتصادی  فعالیت  برای 

تاثیرات تجمع مردم می تواند  در کل شهر موجب شود. دیگر 

و  بشود  هستند  میزبان  که  بناهایی  یا  فضاها  به  توجه  جلب 

بیندازد  مکان ها  آن  بازآفرینی  فکر  به  را  مسئول  سازمان های 

در  مهم  امری  تاریخی  و  قدیمی  فضا های  باز آفرینی  این  که 

حفظ  با  زیرا  می باشد؛  شدن  جهانی  عرص  یعنی  امروزه  عرص 

ويژگی های ارزشـی بافـت قدميی، خلق ويژگی هـای جديـد و 

متناسـب بـا نيـاز روز و تعريف مجدد ارزش های گذشته برای 

پاسخگويی به نيازهای معارص مي باشد. از جمله دیگر فایده ی 

دلبستگی  و  تعلق  حس  ایجاد  و  خاطره سازی  به  می توان  آن 

مردم به آن مکان اشاره کرد.

و  آمده  دست  به  نتایج  بازخورد ها،  به  باتوجه  نهایت  در   

رخ  فعالیت خالقانه  این  انجام  به خاطر  که  مهمی  پیامد های 

خواهد داد و مزیت هایی که دارد می توان گفت به وسیله این 

نور پردازی می شود تغییرات مهمی را در فضا های تاریخی و یا 

در کل شهر برای بهبود وضعیت آن انجام داد.

دیگر تاثیرات تجمع مردم می تواند 

که  بناهایی  یا  فضاها  به  توجه  جلب 

سازمان های  و  بشود  هستند  میزبان 

مسئول را به فکر بازآفرینی آن مکان ها 

فضا های  باز آفرینی  این  که  بیندازد 

عرص  در  مهم  امری  تاریخی  و  قدیمی 

شدن  جهانی  عرص  یعنی  امروزه 

می باشد.
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