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چکیده:
اســـتفاده بیانـــي از نـــور بـه شـکلي نمادیـن، بصـري، سـاده و در عیـــن حـال ابهـام ٓامیـز بـراي گشـودن پنجـره 
دنیاي خیـــال هاي بشـــري، بزرگتریـن امـــکان نورپـردازي در عصـر معاصـر اسـت. هـر روز بیـش از پیـش امکانـات 
نـــور را کشـــف مـــي کنیـم و ایـن کشـــف بـه نوبـه خـود زمینـه را بـراي گســـترش توانایـي هاي مربـوط بـه درك 
محیطـي فراهـم مـي کنـد. ایـن امـر امـکان خلـق یـک سلسـله هیجانـات و احساسـات لطیـف در گسـتره بینایــي 
محــــدود و بســــته مــي دهــد. بنابرایــن نورپــردازي ابـزاري اسـت بـراي سـاختن فضاهایـي شـخصي بـا ادراك 
و تلقـي شـخصي. امـروزه نـور توسـط انسـان ٓازادانـه و بـه سـهولت مـي توانـد دیـده شـود، لمـس شـود و بـا یـک 
اشـــاره ســـاده دگرگـون و ثبـت شـود. بنظـر مـی رسـد که درراسـتای طراحـی نورپـردازی درراسـتای ایجـاد طـرح 
هـای معمارانـه خصوصـاً در منظـر شـهری مالحظـات ذیـل مـی توانـد مثمـر ثمـر واقـع گـردد: خوانایـي، زیبایـي، 
ایمنـــی و امنیـــت کـــه هـر کـدام ایـن شـاخصه هـا را مـی تـوان در مقیـاس شـــهری بـه مـوارد متعـددی تقسـیم 

نمـود.
مقالــه حاضــر بــر اســاس روش توصیفــی انجــام گرفتــه اســت. در ایــن روش ابــزار و منابــع  در دســترس گــردآوری 
ــدی و  ــه بن ــل و موشــکافی، طبق ــار تحــت پژوهــش، تحلی ــوان آث ــه عن ــور ، ب ــد ن ــزار تولی شــده و آن دســته از اب

تحلیــل قــرار گرفــت.
ــه عنــوان عنصــری مســتقل و قابــل کنتــرل در  ــد ب ــور مــی توان مهــم تریــن نتیجــه، عبــارت اســت از اینکــه ن
خدمــت هنرمنــد و تفکــر او قــرار گیــرد. در ایــن راســتا، تغییــر رنــگ و تعییــن میــزان شــدت بازتــاب نــور عواملــی 
ــه  ــور و ارائ ــرد ن ــد از کارب ــد نوعــی جدی ــا در اختیــار گرفتــن آنهــا مــی توان محســوب مــی شــوند کــه هنرمنــد ب

مفاهیــم را در حــوزه هنرهــای تجســمی و معمــاری  وارد کنــد.
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مقدمه:
هـزار سـال پیش دانشـمند عـرب »الهـازن« مباحثـي 
را در رابطـــه بـــا نـــور مطـرح کـــرد از جملـه دردي کـه 
مـــا در اثـر نگاه کـردن بـــه خورشـید حـس مـي کنیـم 
مبیـــن آن اســـت کـــه نـور وارد چشـم مـــا مـي شـود و 
بـــه جـــاي دیگـــري نمـي رود. قـــرن هـا بعـــد لئوناردو 
داوینچـــي متوجـــه شـد که چشـم شـــبیه اتـاق تاریـک 
دوربیـــن اســـت. بعـــد از آن دکارت بـــا آزمایـش چشـم 
گاو متوجـــه شـد کـه تصویـــر اشـیاء در شـبکیه چشـم، 
معکـــوس اســـت ولـي مغـــز مـا تصویـــر را اصـالح مـي 
کنـد. بـه زودي نـور بـه درون ٓازمایشـگاه اسـحاق نیوتـن 
راه یافـــت. در دهـــه 1660 نیوتـــن بـا اســـتفاده از یـک 
منشـور ثابـت کـرد نـور ترکیبـي از طیـف رنـگ هاسـت. 
دانشـــمندان بســـیاري چـون ٓالبـرت انیشـــتن، سـیدني 
پرکویتـــز، ٓالبـــرت میکلسـون، ادوارد مورلـــي وغیـره در 
زمینـــه نـور تحقیـق کردنـــد. )علـوی طبـری،1387: 1(

از لحـــاظ تاریخـــی بـــراي بیشـتر کشـــورهاي جهان، 
دهـــه 60 و 70 میـــالدي دوران مـاده و عملکـرد گرایـي 
بـــود. در ایـــن دوران منابـــع انـــرژي بـــراي کشـورهاي 
پیشـرفته ارزان بـود امـا بحران نفتـي در دهـه 70 باعـث 
رکـــودي شـد کـه حتـي طـــي آن بـا هـر نـوع اسـتفاده 
آشـــکار و نمایشـــي از انـرژي بـا دیـــد انتقادي شـدیدي 
برخـــورد شـد. امـا امـروزه نورپـردازي از مسـائل مهـم و 
مـــورد توجـه در دنیـــا مـي باشـد. شـــاید بتـوان گفـت 
رومیان و یونانیـــان نخســـتین مردمـــی بودنـــد کـــه بـه 
فکـــر روشـنایی معابـر افتادنـد. در زمـان آنهـا چراغهـای 
روغنـــی بودنـــد کـه کار روشـنایی بخشـــی بـه معابـر را 
بـــه عهـده داشـتند. چراغهایـی کـــه هـم عبـور و مـرور 
را آســـان مـــی کردنـد و هـــم کار دزدان را دشـوار. بعـد 
هـــا نسـل چـراغ هـای گازی بـــه میـدان آمدنـد. جالـب 
ایـــن کـــه در آن زمـــان افـرادی هـم بودنـــد کـه شـغل 
شــــان روشــــن و خامــــوش کــــردن چــــراغ هــــای 
معابــــر بــــود. اتفاقـا نـــام خیابـان چـــراغ گاز در شـهر 
تهـران هـم اشـاره بـه ایـن موضـوع دارد کـه اولیـن بـار 
روشـــنی بخشـی بـه معابـر شـهری در زمـان قاجاریـه و 
در محـل خیابـان امیـر کبیـر فعلـی بـا چراغهـای گازی 
و بعـــد هـا بـــا چراغهـای برقـی انجام شـــد.اما در سـال 
1875 میـــالدی بـود کـه بـرای اولیـــن بـار پـاول یابلـو 
چکـــوف روسـی چـــراغ هـای روشـــنایی الکتریکی را در 
خیابـــان هـای پاریـس بـه پـــا کرد.اسـتفاده گسـترده از 
ایـــن المـــپ هـا بـرای نخسـتین بـــار در پاریـس انجـام 
شـــد و لقـب شـهر روشـــنایی هـا را بـرای پایتخـت نـام 

آشـــنای فرانســـه بـه ارمغـان ٓاورد. البتـــه امـروزه المـپ 
هـــای قدیمـــی بـــه فراموشـــی ســـپرده شـــده انـــد. ) 

شـــیدیان ، 1389: 14 (
روش تحقیق:

شـــیوه پژوهـش حاضـــر بـه دو بخـش اصلـی تقسـیم 
مـــی شــــود: 1-گــــردآوری اطالعــــات و 2- بررســی 

نمونــــه هــــا و تحلیــل دانــــش بدســت ٓامــده. 

ماهیت نور
بـــه طـــور کلـــی نـور را بـــر اسـاس ماهیـــت ٓان مـی 
توان بـــه دو دســـته ی نـــور طبیعـــی و نـــور مصنوعـی 
تقســـیم بنـدی نمـــود. منظـور از نـور طبیعـی، نوعـی از 
نـــور اسـت کـــه بـه صـورت بالفعـــل از خورشـید و مـاه 
سرچشـــمه مـی گیـــرد و موجـب روشـنایی فضـا در روز 
و شـــب مي گـــردد، ولـی نـــور مصنوعـی نـــوری اسـت 
کـــه بـه صـورت ارادی توســـط انسـان از طریـق تبدیـل 
انـــرژی حاصـــل مـی شـود . )ترابـی فـــرد، 1373 : 22( 
تاریخچــه بکارگیــری از نــور مصنوعــی بــه زمانــی برمــی 
گــردد کــه بشــر آتــش را شــناخت و دریافــت در تاریکــی 
ــی کــه او دیگــر جایــی را نمــی بینــد و در  شــب و زمان
ــش  ــاع اســت از آت ــی دف ــاالً ب ــر خطــر اســت احتم براب
ــف  ــی طی ــور مصنوع ــروزه ن ــه ام ــد. البت ــتفاده کن اس
وســیع از وســایل و سیســتم هــا را در بــر مــی گیــرد. از 
نظــر فیزیکــی ایجــاد کمیــت بهینــه بــرای نــور از نظــر 
ــی  ــور  مصنوع ــا ن ــا و ... ب ــگ، گرم ــدار، رن ــدت، مق ش

ــر اســت. کامــاًل امــکان پذی

ماهیت فیزیکی نور
انــرژی تابشــی در اثــر تغییــرات اتمــی در ســاختمان 
ــود در  ــع خ ــد. از منب ــی آی ــود م ــاده بوج ــی م فیزیک
تمامــی جهــات بــه جریــان مــی افتــد و بــه شــکل امــواج 
منتشــر مــی شــود و شــاخص هــر مــوج فرکانــس و طول 
اســت یکــی از شــکل هــای انــرژی تابشــی »نــور« اســت. 
نــور نیــروی اســرار آمیــز اســت. نــور نوعــی تابــش اســت 
ــد و در برخــورد  ــی کن ــوج حرکــت م ــه شــکل م ــه ب ک
ــزای  ــی ء از اج ــورت دو ش ــه ص ــری آن ب ــه ظاه نمون
ــن مطلــب  ــه نظــر مــی رســد ای ــز اســت ب ســخت و ری
حقیقتــی پذیرفتــه باشــد هــر چنــد همچــون  آب دانــه 
دانــه شــده، دور از ذهــن بشــر باشــد. طــول مــوج نــور» 
یــا تابــش الکتــرون مغناطیســی مرئــی« دامنــه ای کمتــر 
از 400 نانومتــر بــرای نورآبــی و تابشــی از 700 نانومتــر 

بــرای نــور قرمــز اســت فرکانــس آن تقریبــاً 60 هــزار



 میلیــارد اســت یعنــی اگــر وســایل مناســبی بــه کار 
گیریــم در خواهیــم یافــت کــه شــدت نــور در هــر ثانیــه 
بــه میــزان 600 هــزار میلیــارد بــه طــور متنــاوب تغییــر 
ــه صــورت خطــی و مســتقیم منتشــر  ــور ب ــد ن مــی کن
مــی شــود هــر چنــد کــه مســیر آن را مــی تــوان بــا یــک 
میــدان نســبتاً قــوی مغناطیســی )جاذبــه ای( کــج کــرد.

ســرعت آن تقریبــاً 300 هــزار کیلومتــر در ثانیــه 
اســت. در واســطه هــای غلیــظ تــر همچون آب و شیشــه 

و حتــی اندکــی هــوا آهســته تــر حرکــت مــی کنــد.
ــون  ــاً 149 میلی ــه تقریب ــتن فاصل ــر گذاش ــت س پش
کیلومتــری بیــن خورشــید و زمیــن بــرای نــور فقــط 8 
دقیقــه طــول مــی کشــد. شــدت نــور ـ درخشــش آن ـ 
بــا افزایــش فاصلــه کــم مــی شــود، بــا ایــن وجــود توجــه 
ــور نقطــه ای  ــه منابــع ن کنیــد کــه ایــن قانــون فقــط ب
مربــوط مــی شــود، و تنهــا منابــع نــور نقطــه ای حقیقــی 

ســتارگان هســتند.)آندریاس فینینگــر،1347،19(
گستره طول موجی نور

ــگ(  ــدون رن ــا )ب ــفید( ی ــور س ــوان )ن ــه عن ــه ب آنچ
ــک  ــفید، ی ــر س ــه ظاه ــا نورب ــم )ی ــی کنی ــاهده م مش
ــپ  ــک الم ــا ی ــه گازی ی ــپ تخلی ــی، الم ــپ التهاب الم
فلورســنت( واســطه ی یــک جنــس نیســت، بلکــه 
ترکیبــی از انــواع طــول مــوج هــا از تقریبــاً 380 تــا 760 

ــد. ــی باش ــر م نانومت
ــت و  ــی« اس ــازگاری تابش ــی »س ــب نوع ــن ترکی ای
ــد بیــن اجــزای ســازگار شــده  چشــم انســان نمــی توان
نــور ســفید فرقــی احســاس کنــد رنــگ هــای گوناگــون 
ترکیــب شــده از نــور ســفید را بوجــود مــی آورنــد ایــن 
ــی  ــت، واقعیت ــور اس ــب ن ــواص عجی ــر از خ ــی دیگ یک
کــه ســبب مــی شــود ترکیــب صحیصــی از پرتــو هــای 
ــه  ــد. ب ــود آی ــفید بوج ــا س ــگ ی ــی رن ــوری ب ــی، ن رنگ
بیــان دقیــق تــر »نــور« بیرنــگ یــا همــان ســفید روی 
یــک تکــه پارچــه آبــی رنــگ افتــاده و بــه داخــل الیــاف 
ــه  ــه ب ــده شــده پارچــه ک ــم پیچی ــه شــفاف و دره نیم

رنــگ اغشــته شــده نیــز نفــوذ مــی کنــد.
ــان اســت  ــن پارچــه چن ــاف ای ــی الی ــب مولکول ترکی
ــور  ــبز ن ــز، زرد و س ــد قرم ــای مول ــوج ه ــول م ــه ط ک
ــد  ــی بخــش مول تابشــی ســفید را جــذب مــی کنــد ول

ــد. ــی مان ــی دســت نخــورده م ــای آب ــوج ه طــول م
در نتیجــه طــول مــوج هــا ی آبــی یــا بــه داخــل مــاده 
نفــوذ مــی کنــد یــا بــه وســیله آن منعکــس می شــود در 
هــر دو مــورد اگــر بــه چشــم ناظــری برخــورد کنــد مغز، 
او را بــا نــام احســاس بــه نــام ) آبــی( تحریــک مــی کنــد.
بــا ایــن همــه اگر از کســی ســوال شــود ) نــور حقیقت 

چیســت( جــواب ســاده نمــی توانــد داشــته باشــد جســم 
ــه آن  ــبیه ب ــه ش ــخصی ک ــدل ش ــا م ــده ی ــناخته ش ش
باشــد وجــود نــدارد ولــی الزم نیســت فهــم هــر چیــزی 
ــرو مغناطیســی(  ــه شــباهت مبتنــی باشــد)نظریه الکت ب
و )نظریــه کوانتومــی ( بــا هــم ایجــاد یــک نظریــه 
ــدون ابهــام مــی کنــد کــه تمــام پدیــده  نامتناقــض و ب
ــه )ماکســول(  ــوری را توصیــف مــی کنــد، نظری هــای ن
دربــاره انتشــار نــور بحــث مــی کنــد در حالــی کــه نظریه 
کوآنتمــی بــر هــم کنــش نــور و مــاده یــا جــذب و نشــر 
ــن  ــش ای ــه از آفرین ــری ک ــد نظ ــی ده ــرح م آن را ش
دو بوجــود مــی آید)کوانتــوم الکترودینامیــک( شــناخته 

شــده اســت. 
چــون نظریــه هــای الکتــرو مغناطیســی و کوانتومــی 
ــیاری از  ــش بس ــه تاب ــوط ب ــای مرب ــه ه ــر پدی ــالوه ب ع
پدیــده هــای فیزیکــی و دیگــر را نیــز تشــریح مــی کنــد، 
طبیعــت نــور شــناخته شــده اســت بــا ایــن حــال هنــوز 
پاســخ ایــن پرســش کــه واقعیــت نــور چیســت را نمــی 

دانیــم )گرانــت فولــوز، 97،1370(.
ــده  ــت دو پدی ــگ آن اس ــور رن ــر ن ــم دیگ ــه مه جنب
مرتبــط در ایــن رابطــه دخیــل هســتند رنــگ خــود نــور 
ــع طــول مــوج هــای مختلــف )طــول  ــر توزی ــر اث کــه ب
مــوج هــای کوتــاه، ســرد، طــول مــوج هــای بلنــد، گــرم( 
ــی  ــر طراح ــطح اث ــر س ــور ب ــر ن ــر تأثی ــم ت ــورد مه و م
ــی رنــگ نامیــده مــی  شــده دارد ایــن موضــوع بازگردان

ــینی راد،1386،106( ــود.)عبدالمجید حس ش
ــت.  ــگ زرد اس ــور رن ــف ن ــش طی ــن بخ ــن تری روش
ــر  ــود و از نظ ــی ش ــده م ــح دی ــاًل واض ــگ زرد کام رن

ــت. ــایند اس ــری خوش بص
ــراف  ــرده و در اط ــن ب ــیاء را از بی ــی وضــوح اش نورآب
ــور قرمــز  ــه ای را ایجــاد مــی کنــد و در مــورد ن آن هال
بعــد از عــادت کــردن چشــم بــه تاریکــی دقــت بینایــی 
زیــر نــور قرمــز کامــل اســت. اســتفاده از نــور مصنوعــی 
نزدیــک بــه نــور طبیعــی در مــوارد کــه تشــخیص رنــگ 
هــا مــورد نظــر باشــد امــری ضــروری بــه نظــر می رســد 
ــره  ــوری چه ــن ن ــر چنی ــر داشــت زی ــد در نظ ــی بای ول
انســان بــه زرد مــی گرایــد و طبیعــی جلــوه نمــی کنــد.

نور مرئی
ــرو مغناطیســی از  ــف الکت ــت طی ــل روئی گســتره قاب
ــه  ــی و بنفــش شــروع شــده و ب قرمــز، نارنجــی، زرد، آب
امــواج بلنــد مــاوراء بنفــش ختــم مــی شــود پرتوهــای 
ــز  ــعه متمرک ــز( در اش ــب قرم ــی )اغل ــدوش نامرئ هم
شــده و بــرای فرســتادن پیــام بــه مــاه و برقــراری کانــال 
ارتباطــی و بریــدن فلــزات و ســوراخ کــردن المــاس و... 



اســتفاده مــی شــود.
امــواج بلندمــاوراء بنفــش در بســیاری مــوارد خاصیــت 
ــپ  ــد و در الم ــی کن فلوئورســنتی )شــبرنگی( ایجــاد م

هــای مهتابــی بــکار گرفتــه مــی شــود.
ــور  ــر تومــاس آر ســی سیســتون مــی نویســد: ن دکت
ــه فقــط منبــع روشــنایی بلکــه یــک  در زندگــی بشــر ن
ــیاری از  ــر بس ــه ب ــت ک ــد اس ــی قدرتمن ــروی فیزیک نی
ــی، بعضــی از فعالیــت هــای متابولیــک،  ترکیبــات داخل
ــم  ــر ریت ــی ب ــا و حت ــلول ه ــات س ــل و حی ــد مث تولی
ــور همــه جــا یافــت مــی  ــر مــی گــذارد. ن زندگــی تأثی
شــودو اگــر کامــاًل بــی خطــر نیســت امــا قابــل کنتــرل 

ــی،1377،138( ــت.)رضا مقتدای اس
ماهیت ذره ای 

اســحاق نیوتــن1 در کتــاب خــود » رســاله ای دربــاره 
نــور« نوشــت پرتوهــای نــور، ذرات کوچکــی هســتند کــه 
ــن  ــاالً نیوت ــی  منتشــر شــوند. احتم ــک جســم نوان از ی
نــور را بــه  ایــن دلیــل بصــورت ذره در نظــر گرفــت کــه 
ــداد  ــد در امت ــی رس ــر م ــن بنظ ــای همگ ــط ه در محی
ــون  ــن را » قان ــود. ای ــی ش ــر م ــتقیم منتش ــط مس خ
ــال  ــی از مث ــد و یک ــی نامن ــور« م ــتقیم  ن ــار مس انتش
ــایه  ــدن س ــود آم ــح آن، بوج ــرای توضی ــوب ب ــای خ ه

ــز،3( ــت،«)گرانت فول اس
ماهیت موجی

همزمــان بــا ایــزاك نیوتــن کریســتیان هوینگــس 2 
ــه  ــور ب ــه در آن ن ــود ک ــری ب ــی دیگ ــدار توضیح طرف
صــورت موجــی اســت و از سرچشــمه بــه تمــام جهــات  
پخــش مــی شــود. بــه خاطــر داشــته باشــید کــه 
ــای  ــی و موجکه ــواج اصل ــردن ام ــکار ب ــا ب ــس ب هوینگ
ثانــوی قوانیــن بازتــاب و شکســت را تشــریح کــرد. 
ــور  ــودن ن ــی ب ــور موج ــا تص ــه ب ــری ک ــق دیگ حقای
توجیــه مــی شــوند پدیــده تداخلــی هســتند ماننــد بــه 
وجــود آمــدن فریزهــای روشــن و تاریــک در اثــر بازتــاب 
ــراف  ــور در اط ــرش ن ــا پ ــازك و ی ــای ن ــه ه ــور از الی ن

مانع.)ناصــر مقبلــی،73:1370(
ــول3  ــز کالرك ماکس ــوغ جیم ــر نب ــه خاط ــتر ب بیش
ــرژی  ــی ان ــور نوع ــم ن ــی دانی ــروزه م ــا ام ــه م ــت ک اس
الکترومغناطیســی اســت کــه معمــوالً بــه عنــوان امــواج 
الکترومغناطیســی توصیــف مــی شــود. گســترده کامــل 
امــواج الکترومغناطیســی شــامل: مــوج رادیویــی، تابــش 
فــرو ســرخ، نورمرئــی از قرمــز تــا بنفــش، تابــش 
 M.(.فرابنفــش، اشــعه ایکــس و اشــعه گامــا مــی باشــد

)1999,Bizlie

کمیت های اندازه گیری نور:
ــدار  ــوری phi( 4(: مق ــار ن ــا ش ــوری ی ــف( مقدارن ال
انــرژی تابــش شــده از یــک منبــع نــور در واحــد زمــان 
شــار نــوری نــام دارد.شــار نــوری فقــط مربــوط بــه طــول 
ــف  ــه ای تعری ــه گون ــت و ب ــور اس ــی ن ــای مرئ ــوج ه م
ــم  ــر چش ــیت متغی ــده حساس ــاب دهن ــا بازت ــده ت ش
انســان بــه طــول مــوج هــای مختلــف نــور باشــد.  واحــد 
انــدازه گیــری شــار نــوری اومــن)lm( اســت.هرچه شــار 
نــوری بیشــتر باشــد آن المــپ نــور بیشــتری تولیــد مــی 

ــر 1( کند.)تصوی

ب( بهــره نــوری 5: در المــپ هــای الکتریکــی مقــدار 
ــه صــورت  ــوان گرفتــه شــده و ب قابــل مالحظــه ای از ت
انــرژی حرارتــی تلــف مــی شــود و فقــط مقــداری از آن 
بــه تششــع الکترومغناطیســی و نــور تبدیــل مــی شــود. 
نســبت شــار نوری بــه تــوان ورودی المــپ را بهــره نوری 
ــری  ــدازه گی ــر وات ان ــن ب ــب لوم ــد و برحس ــی نامن م
ــوری بیشــتر باشــد المــپ  مــی شــود. هــر چــه بهــره ن
کــم مصــرف تــر اســت. منابــع نــوری کــه امــروزه وجــود 
دارنــد، دارای بهــره نــوری بســیار کمتــری هســتند، زیــرا 
ــه صــورت گــرا هــدر مــی  ــرژی را ب بخــش بزرگــی از ان
ــن 8  ــوری بی ــره ن ــا به ــی ب ــای التهاب ــپ ه ــد. الم دهن
ــای ســدیم  ــپ ه ــن و الم ــر وات کمتری ــن ب ــا 20 لوم ت
فشــار پاییــن بــا بهــره نــوری حــدود 206 لومــن بــر وات 
بیشــترین بهــره نــوری را دارنــد. واضــح اســت هــر چــه 
ــوری یــک المــپ را افزایــش دهیــم، از کیفیــت  بهــره ن

نــور آن کاســته مــی شــود.
ج( شــدت نــور 6 )I(: شــدت نــور، قــدرت نــور ســاطع 
شــده از منبــع نــور را در یــک جهــت معیــن و در واحــد 
زمــان نشــان مــی دهــد. آن را بــا I نشــان مــی دهنــد، 

واحــد انــدازه گیــری آن کنــدل cd(7( اســت.
د( شــدت روشــنایی روشــنایی 8 )E(: شــدت روشنایی، 
ــر ســطح را نشــان  ــده شــده ب ــوری تابی ــوان ن ــزان ت می

تصویر1- شار نوری



ــا حــرف Eنشــان داده مــی شــود. واحــد  مــی دهــد و ب
آن لومــن بــر متــر مربــع یــا لوکس LUXاســت.  بیشــتر 
توصیــه هــا و قوانیــن مربــوط بــه روشــنایی کــه در مکان 
ــر اســاس شــدت  هــای مختلــف  بایــد رعایــت شــوند ب
ــی  ــنایی اصل ــن رو شــدت روش ــنایی هســتند. از ای روش
ــت.  ــور اس ــه ن ــوط ب ــری مرب ــدازه گی ــت ان ــن کمی تری
شــدت روشــنایی نــور طبیعــی از 0 تــا 100000لوکــس 
در یــک روز آفتابــی تابســتانی تغییــر مــی کند.)تصویــر 

)2

ــرای  ــب ب ــندگی اغل ــندگی L( 9(: درخش ت( درخش
ــاب  ــا بازت ــور ی ــع ن ــور از منب ــیل ن ــی گس ــان ویژگ بی
ــان  ــندگی نش ــی رود. درخش ــه کار م ــطوح ب ــور از س ن
ــان از  ــم انس ــط چش ــور توس ــزان ن ــه می ــد چ ــی ده م
یــک زاویــه دیــد دیــد مشــخص قابــل تشــخیص اســت. 
درخشــندگی را بــا Lنشــان می دهنــد و واحــد آن کندل 
ــا  ــت ب ــر جه ــع اســت. درخشــندگی در ه ــر مرب ــر مت ب
نســبت شــدت نــور ســاطع شــده از منبــع در آن جهــت، 
بــه مســاحت ســطح ظاهــری منبــع نــوری در آن جهــت 

ــود.)تصویر 3( ــی ش ــف م تعری

انواع نور در نورپردازی و نورآرایی
الــف ـ نــور ســخت ایــن نــور ســایه قــوی و مشــخصی 
ــطر را  ــت س ــی و باف ــوط خارج ــد، خط ــی کن ــاد م ایج
آشــکار مــی ســازد و ماننــد خورشــید واضــح ترین ســایه 

را مــی افکنــد. هرچــه تمرکــز نــور بیشــتر و فاصلــه آن 
بیشــتر باشــد نــور ســخت تــر نمــود پیــدا مــی کنــد.

ــده  ــنایی پراکن ــه روش ــور نتیج ــن ن ــرم: ای ــور ن 2- ن
ــری و از  ــدون ســایه از آســمان تمــام اب ای اســت کــه ب
یــک منبــع فلورســنت ســقفی و دیگــر منابــع مشــابه بــه 
ــاز« مانــع  از  ــه ب ــا منبــع دهان ــور ب دســت مــی آیــد» ن
نمــود بافــت شــده و جزییــات نواحــی ســایه ای را بــدون 
ــد آشــکار مــی  ــاد و روشــنایی تن ــق ســایه هــای زی خل
ــی از  ــت ناش ــه باف ــا هرگون ــی ی ــته نمای ــازد، برجس س
ناهمــواری هــای ســطح در نــور آن منبــع بــه حــد قابــل  
مالحظــه ای کاهــش مــی یابــد و بــر خــالف نــور ســخت 
در ایــن مــورد جلوگیــری از پخــش نور ناخواســته بســیار 

مشــکل اســت.
خصوصیات منابع نوری

ــن  ــی طراحــان روشــنایی، تعیی ــف اصل یکــی از وظای
ــروژه اســت.انتخاب درســت  ــاز پ ــورد نی ــوری م ــع ن مناب
منابــع نــوری در طراحــی روشــنایی بســیار اهمیــت دارد 

زیــرا بــر نتیجــه کار تأثیــر زیــادی مــی گــذارد.
ــکل  ــور ش ــای ن ــع ه ــری: منب ــای ظاه ــی ه ویژگ
هــای متنوعــی دارنــد. ولــی مــی تــوان آنهــا را بــه ســه 
 ،LED ــا ــوژن ی ــد هال ــه ای مانن ــی : نقط ــته اصل دس
ــای LED، ســطحی  ــا نواره ــد فلورســنت ی خطــی مانن
ماننــد )OLED( تقســیم کــرد. منابــع نــوری نقطــه ای 
ــوع ســاده و رفلکتــوردار  ــه دو ن ــوان ب کوچــک را مــی ت
نیــز تقســیم کــرد. دیگــر تفــاوت هــای ظاهــری المــپ 
هــا مربــوط بــه انــدازه، شــکل و جنــس حبــاب و کالهک 
ــی  ــوان الکتریک ــش ت ــا افزای ــوالً ب ــود. معم ــی ش آنهام

ــدازه آنهــا بزرگتــر مــی شــود. المــپ هــا ان
ویژگــی هــای الکتریــی و فیزیکــی: ایــن خصوصیــت 
مصــرف انــرژی، طــول عمــر و نحــوه راه انــدازی المــپ 

هــا را نشــان مــی دهنــد. 
دمــای رنــگ: درجــه ســردی یــا گرمــی نــور ســفیدی 
کــه از منابــع نــوری ســاطع مــی شــود دمــای رنــگ نــام 
گرفتــه. بــرای مشــخص کــردن آن از دمــای جســم ســیاه 
ــر جســم  ــی شــود. اگ ــه م ــه شــده کمــک گرفت افروخت
ســیاهی را گــرم کنیــم، شــروع بــه تابــش مــی کنــد و در 
دماهــای مختلــف، رنــگ نــورآن شــبیه بــه نــور ســاطع 
شــده از المــپ هــای مختلــف مــی شــود.از تطابــق رنــگ 
نــور المــپ هــا بــا رنــگ نــور ایــن جســم ســیاه، دمــای 

رنــگ المــپ هــا تعییــن مــی شــود.
ــور در بازنمایــی دقیــق رنــگ  ــگ: قابلیــت ن نمــود رن
ــی در  ــن ویژگ ــد. ای ــی نامن ــگ م ــود رن ــام را نم اجس
اســتانداردهای روشــنایی بــا Ra نشــان داده مــی شــودو 

تصویر2- شدت نوری

تصویر3- درخشندگی



مقــدار آن از صفــر تــا 100 متغییــر اســت. هرچــه طیــف 
نــور پیوســته تــر باشــد وطــول مــوج هــای بیشــتری از 
بانــد مرئــی را در بــر بگیــرد، مقــدار Ra باالتــر خواهــد 
ــروه  ــدار Ra در گ ــاس مق ــر اس ــوری ب ــع ن ــود.  مناب ب

هــای متفاوتــی دســته بنــدی مــی شــوند.
نمــود رنــگ المــپ هــا، بــر اســاس طیــف نــوی شــان 
متفــاوت اســت. طیــف هــای نــوری پیوســته، همــه رنــگ 
ــه خوبــی نشــان مــی دهنــد ولــی طیــف هــای  هــا را ب
نــوری خطــی، قابلیــت نشــان دادن تعــداد کمــی از رنــگ 
هــا را بــه خوبــی دارنــد. طیــف هــای نــوری ناپیوســته، 
ــی  ــواع خط ــه ان ــبت ب ــری نس ــگ به ــود رن دارای نم
هســتند. المــپ هــای التهابــی، طیــف نــوری پیوســته و 
المــپ هــای گازی طیــف نــوری ناپیوســته دارنــد. نمــود 
ــوژن بســیار باالســت.  ــی و هال ــگ المــپ هــای التهاب رن
ــوالً دارای  ــد معم ــال هالی ــنت و مت ــای فلورس ــپ ه الم

نمــود رنــگ خــوب و متوســط هســتند.
انــواع منابع تولید نور:

ــای  ــپ ه ــور در الم ــته ای: ن ــای رش ــپ ه ـ الم
رشــته ای از طریــق گــرم شــدن یــک رشــته تنگســتن 
ــور دادن  ــیله عب ــه وس ــر ب ــن ام ــردد. ای ــی گ ــاد م ایج
ــش  ــور افزای ــه منظ ــپ، ب ــته الم ــان رش ــان از می جری
ــی  ــام م ــدن آن انج ــب ش ــد ملته ــا ح ــته ت ــای رش دم
شــود. بــرای تولیــد نــور مرئــی بــا رنــگ ســفید، رشــته 
ــه همیــن  بایــد درجــه حــرارت باالیــی داشــته باشــد. ب
علــت اســت کــه ایــن المــپ هــا بیــش از انــدازه داغ مــی 
شــوند. هــر چــه حــرارت بیشــتر باشــد، مقــدار بیشــتری 
ــی  ــل م ــی تبدی ــرژی تابش ــه ان ــی ب ــرژی الکتریک از ان
ــاال رود،  ــی ب ــرارت خیل ــر ح ــن، اگ ــود ای ــا وج ــود. ب ش
از طــول عمــر رشــته فلــزی کاســته مــی شــود. از ایــن 

المــپ هــا در فضاهــای داخلــی کــه بــه شــدت روشــنایی 
ــل،  ــکونی، هت ــای مس ــد فضاه ــت مانن ــاز نیس ــاد نی زی

ــود.)تصویر 4( ــی ش ــتفاده م ــتوران و... اس رس
ـ المــپ هــای هالــوژن : روش کار ایــن المــپ هــا 
مشــابه المــپ رشــته ای اســت. در ایــن المــپ هــا عــالوه 
بــر گاز آرگــون، مقــدار کمــی از یکــی از گازهــای هالوژن، 
مثــل یــد یــا بــروم بــه داخــل حبــاب اضافــه مــی کننــد. 
ایــن گازهــا بهــره نــوری را افزایــش مــی دهنــد و اجــازه 
مــی دهنــد تــا بتــوان المــپ هالــوژن را در انــدازه هــای 
ــپ  ــن الم ــاخت. ای ــته ای س ــپ رش ــر از الم ــک ت کوچ
هــا را از نظــر الکتریکــی مــی تــوان بــه دوگــروه اصلــی 
ــاال)230  ــاژ ب ــا ولت ــه ب ــی ک ــپ های ــرد: الم ــیم ک تقس
ــا ولتــاژ پاییــن)6،12،24 ولــت( ولــت( و منابعــی کــه ب
کار میکننــد. طــول عمــر و بهــره نــوری گروه دوم بیشــتر 
از گــروه اول اســت. مــوارد مصــرف هالــوژن هــا مشــابه 
المــپ رشــته ای اســت ولــی بــه علــت راندمــان و طــول 

عمــر بیشــتر رایــج تــر از آنهــا هســتند.) تصاویــر 5،6(
ـ المــپ هــای تخلیــه الکتریکــی درگاز: جریــان 
ــا  ــان گازه ــب از می ــرایطی مناس ــت ش ــی تح الکتریک
ــا بخــار هــا عبــور کــرده و آنهــا را یونیــزه مــی کنــد.  ی
ــرژی  ــرژی صــورت گرفتــه و ان ــل ان در آن شــرایط تبدی
ــه انــرژی تابشــی تبدیــل مــی گــردد. ایــن  الکتریکــی ب
المــپ هــا بســته بــه نوعشــان بــرای روشــن شــدهن بــه 
ــه زن،  ــداز، جرق ــت، راه ان ــد باالس ــی مانن ــایل کمک وس

ــد. ــاز دارن ــدرت نی ــب ق ــح ضری ــازن تصحی خ
ــی در گاز در  ــه الکتریک ــای تخلی ــپ ه ـ الم
دوگــروه پــر فشــار و کــم فشــار طبقــه بنــدی می شــوند. 
طــول مــوج تابــش آنهــا بــه نــوع گاز یــا بخــار و فشــار 
آن بســتگی دارد. گازهــای اصلــی بــه کار رفتــه شــده در 

انواع منابع نوری
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ــت.  ــدیم اس ــوه و س ــه ای، جی ــای تخلی ــپ ه ــر الم اکث
المــپ هــای بخــار ســدیم دو نــوع هســتند، المــپ هــای 
بخــار ســدیم کــم فشــار کــه فقــط نــور زرد منتشــر مــی 
کننــد و المــپ هــای ســدیم پــر فشــار کــه بــا نورســفید 
طالیــی خــود بــرای روشــنایی معابــر بــه کار مــی رونــد. 
هرچــه فشــار داخــل المــپ هــای بخــار ســدیم بیشــتر 
ــره  ــی به ــود ول ــی ش ــر م ــا بهت ــگ آنه ــود رن ــد نم باش
نــوری آنهــا کاهــش مــی یابــد. المــپ هــای فلورســنت، 
از نــوع » المــپ هــای بخــار جیــوه کــم فشــار« و المــپ 
هــای بخــار جیــوه معمولــی و المــپ هــای متــال هالیــد، 
ــوه پرفشــار« هســتند. ــوع » المــپ هــای بخــار جی از ن
 HID المــپ هــای تخلیــه الکتریکــی در گاز پرفشــار را بــا

نشــان مــی دهند.)تصویــر 7(

ـ المــپ هــای فلورســنت: ایــن المــپ هــا از یــک 
لولــه بلنــد بــا قطــر کــم، کــه ســطح داخلــی آن از پــودر 
ــوند.   ــی ش ــاخته م ــده س ــیده ش ــنت پوش ــاده فلورس م
ــه  ــپ  تخیل ــوع الم ــن ن ــط ای ــده توس ــاد ش ــش ایج تاب
ــای  ــوج ه ــول م ــاًدر محــدوده ط ــی در گاز غالب الکتریک
185 تــا 254 نانومتــر اســت کــه کاًل در ناحیــه فرابنفــش 
طیــف قــرار دارد. در اثــر برخــورد ایــن تابــش بــه 
پوشــش  فلورسنت)فســفر(، نــور مرئــی از المــپ ســاطع 
مــی شــود. بــا انتخــاب مخلــوط مناســبی از فســفر هــای 
مختلــف مــی تــوان نمــود رنــگ آنهــا بهبــود بخشــید.

ــپ  ــن الم ــی: جدیتری ــنت خط ــای فلورس ــپ ه الم
ــای  ــکان ه ــنایی م ــرای روش ــه ب ــنت ک ــای فلورس ه
عمومــی اســتفاده مــی شــوند، قطــر آنهــا 16 میلیمتــر، 
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رشته ای با حباب 
شفاف

رشته ای با حباب 
مات
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ــت و  ــاعت اس ــان 20000س ــط ش ــر متوس ــول عم و ط
ــگ  ــای رن ــگ و دم ــود رن ــتند. نم ــک   هس دارای کاله
آنهــا بــه نــوع فســفری کــه بــه عنــوان مــاده فلورســنت 
بــه کار مــی رود بســتگی دارد. ایــن المــپ هــا بــا دمــای 
ــد  ــور روز تولی ــی و ن ــفید طبیع ــرم، س ــفید گ ــگ س رن

ــر 8،9( ــوند.) تصاوی ــی ش م
ـ المــپ هــای متــال هالیــد: المــپ هــای متــال 
ــوه  ــار جی ــای بخ ــپ ه ــه الم ــود یافت ــوع بهب ــد ن هالی
ــر  ــالوه  ب ــا ع ــی آنه ــاب داخل ــتند. در حب ــار هس پرفش

ــزات  ــا فل ــوژن ب ــای هال ــی از گازه ــب های ــوه ترکی جی
مختلــف وجــود دارد کــه موجــب افزایــش بهــره نــوری و 
نمــود رنــگ آنهــا مــی شــود. جهــت قــرار گیــری برخــی 
از ایــن المــپ ها)افقــی، عمــودی و...(در طــول عمــر آنهــا 
موثــر اســت. ایــن المــپ هــا قیمــت بیشــتری از المــپ 

ــد. ــی دارن هــای فلورســنت و التهاب
ــرامیکی:  ــزی و س ــد کورات ــال هالی ــای مت ــپ ه الم
ــداول از  ــد مت ــال هالی ــای مت ــپ ه ــی الم ــاب داخل حب
ــگ  ــکالتی در رن ــه مش ــود ک ــی ش ــاخته م ــز س کوارت

LEDتصویر 11: انواع المپ

تصویر 10: انواع المپ متال هالید
رفلکتور دار

COB LED SMD LED DIP

سوزنی حباب بیضی دو کالهه مدادیحباب لوله

نورشــان وجــود دارد. در برخــی از المــپ هــا بــا گذشــت 
زمــان رنــگ نــور تغییــر مــی کنــد و از ســفید بــه ســبز 
یــا آبــی مــی گرایــد و در برخــی دیگــر پــس از روشــن 
ــگ  ــای رن ــالف دم ــم، اخت ــابه ه ــپ مش ــردن دو الم ک

ــر 10( ــی شــود.  ) تصوی ــده م ــن شــان دی بی
LED ـ منابع نوری

کلمــه LED مخفــف Light emitting diode بــه 
ــه  ــانا ک ــه رس ــی نیم ــه الکترونیک ــود )قطع ــای دی معن
جریــان الکتریســیته را در یــک جهــت از خــود عبــور می 
ــور در    از تششــع  ــور اســت. ن ــده ن دهــد( ســاطع کنن
فوتــون از کریســتال هــای تشــکیل دهنــده دیــود و بــه 

صــورت الکترولومینــاس حاصــل مــی شــود.    رنگــی  از 
ــه ســاعت  ــف از جمل ــع مختل ــش در صنای ــا پی ســال ه
ــه  ــات ب ــراه و تبلیغ ــن هم ــازی، تلف ــباب ب ــازی ، اس س
عنــوان صفحــات نمایشــگر و نشــانگر کاربــرد داشــتند. از 
اوایــل دهــه نــود بــا ترکیــب کریســتال هایــی کــه نــور 
ــور  ــا ن ــد،     ب ــی کردن ــاطع م ــبز س ــی و س ــز و آب قرم
ــود کــه اســتفاده از  ســفید ســاخته شــد و پــس از آن ب
آنهــا در صنایــع روشــنایی نیــز رواج یافــت. انــدازه چیــپ 
ــا چنــد  هــای LED بســیار کوچــک)از یــک میلیمتــر ت
ــه  ــار کارخان ــا در اختی ــپ ه ــن چی ــت. ای میلیمتر(اس
هــای تولیــد منابــع نــوری یــا چــراغ قــرار مــی گیرنــد. 



از کنــار هــم قــرار گرفتــن چیــپ هــا در کنــار یکدیگــر 
LED  هــای مختلــف ســاخته مــی شــود. از منابــع 
نــوری LED هــم محیــط هــای داخلــی و هــم خارجــی 
اســتفاده مــی شــود. نــور ایــن منابــع نــوری مــی توانــد 
 LEDســفید یــا رنگــی باشــد. رنــگ نــور ســاطع شــده از
بســتگی بــه جنــس کریســتال و مــواد افزودنــی موجــود 
ــه دو روش تولیــد مــی شــود: ــور ســفید ب در آن دارد. ن
از ترکیــب ســه LED  بــه رنــگ قرمــز، ســبز و آبــی 
ــفید  ــور س ــن ن ــا و همچنی ــگ ه ــواع رن ــوان ان ــی ت م
ــن  ــه ای ــه ب ــفیدی ک ــور س ــگ ن ــود رن ــرد. نم ــد ک تولی

ــت. ــم اس ــود ک ــی ش ــد م روش تولی
ــازده تریــن و مقــرون بــه صرفــه  در حــال حاضــر پرب
تریــن روش ســاخت LED ایــن اســت کــه الیــه نازکــی 
از فســفر را بــر روی LED بــه رنــگ آبــی )کــه بیشــترین 
انــرژی نــوری را در میــان رنــگ هــای مختلــف دارد( قرار 
مــی دهنــد، بخشــی از نــور آبــی عبــور کــرده  از فســفر 
بــه نــور زرد تبدیــل مــی شــود. از ترکیــب افزایشــی دو 

نــور آبــی و زرد، رنــگ ســفید حاصــل مــی شــود. 
 Surface Mounted کلمــه  مخفــف :LED SMD ـ
Devic نوعــی تکنولوژی ســاخت محصــوالت الکترونیکی 
اســت کــه بــر خــالف قطعــاتLED بر پایــه لحیــم کاری 
ــا شــده اســت.  ــورد بن ــدون اســتفاده از ســوراخ روی ب ب
ایــن  LED دارای دو یــا چنــد پایــه بــرای لحیــم کاری 
ــرای انتقــال حــرارت،  ــد مخصــوص ب ــه یــک پ ــه اضاف ب
ــا کیفیــت اســت. در ســاختار  معمــوالً از جنــس مــس ب
ــتفاده  ــی اس ــای طالی ــیم ه ــای SMD  از س ــپ ه چی
مــی شــود. وظیفــه ایــن ســیم هــا اتصــال چیــپ هــا بــه 
هــم و پایــه ورودی اســت. SMD در مقایســه بــا چیــپ 
ــر هســتند  ــا قابلیــت ت هــای DIP  بســیار کوچکتــر و ب
ــک  ــود روی ی ــه دی ــذاری س ــت جایگ ــل قابلی ــه دلی و ب
ــی  ــت    محســوب م ــپ، پیشــرفت مهمــی در صنع چی
شــوند. وقتــی یــک چیــپ هــر ســه رنــگ اصلــی قرمــز، 
ســبز،آبی را پشــتیبانی مــی کنــد، مــی تــوان هــر رنــگ 
دلخواهــی را بــا تنظیــم ســطح نــور خروجــی دیودهــای 

رنگــی بــه دســت آورد.   
 Chips on مخفــف COB  کلمــه  :COB LED ـ
ــه معنــی چیــپ هــای الکترونیکــی چســبیده  Board ب
ــه صــورت  ــورد هــای الکترونیکــی هســتند کــه ب روی ب
واحــد کنــار هــم قــرار گرفتــه انــد. در ایــن تکنولــوژی، 
تعــدادی LED بــه صــورت چیــپ  روی یــک بــورد بــه 
ــه  ــدن ب ــن ش ــان روش ــوار، و در زم ــرده س ــورت فش ص
شــکل یــک پنــل روشــن دیــده مــی شــوند. البتــه ایــراد 
ــر  ــرارت غی ــه ح ــتر ب ــیت بیش ــن آوری حساس ــن ف ای

ــپ  ــض چی ــرات و تعوی ــکان تعمی ــدم ام ــز ع مجــاز و نی
ــر 11( ــوب اســت.) تصوی ــای معی ه

چـراغ ها
ــا  ــور تابیــده از یــک ی چــراغ دســتگاهی اســت کــه ن
ــا ســوی  ــرده ی ــر ک ــرده، فیلت ــپ را پخــش ک ــد الم چن
تابــش آنــرا جابجــا مــی کنــد و شــامل تمامــی قطعــات 
ــا  ــپ ه ــت الم ــب و حفاظ ــتیبانی، نص ــرای پش الزم ب
ــایل  ــی و وس ــای کمک ــا و مداره ــپ ه ــا الم ــت، ام اس
ــرد. ــی گی ــر نم ــه را در ب ــع تغذی ــه منب ــا ب ــال آنه اتص

چــراغ هــای ســقفی: ایــن چــراغ هــا انــواع گوناگونــی 
ــه  ــه س ــا را ب ــوان آنه ــی ت ــری م ــر ظاه دارد و از نظ
ــر  ــترده و از نظ ــی و گس ــه ای، خط ــی نقط ــروه اصل گ
ــقفی)روکار(و  ــوکار، س ــروه ت ــه گ ــه س ــب ب ــو نص نح
آویــزی تقســیم کــرد. انــواع روکار و تــوکار نقطــه ای را 
اصطالحــاً فروتــاب  مــی نامنــد. نحــوه توزیــع نــور آنهــا 
بســیار متنــوع اســت و ماننــد پروژکتــور هــا بــه دو نــوع 

ــوند.  ــی ش ــارن تقســیم م ــا متق ــارن و ن متق

ــراغ  ــدوالر: چ ــی م ــردازی خط ــای نورپ ــتم ه سیس
هایــی هســتند کــه معمــوالً بــا المــپ هــای فلورســنت 
خطــی یــا نــوار هــای LED کار مــی کننــد. این سیســتم 
هــا بصــورت مــدوالر تولیــد مــی شــوند و بــا کــم و زیــاد 
کــردن تعــداد مــدول هــا مــی تــوان  انــدازه هــای طولــی 
ــوکار، روکار و  ــواع ت ــرد. دارای ان ــه ک ــی را  تهی مختلف

آویــزی هســتند. 

تصویر 12: نورپردازی با چراغ سقفی، الف ـ چراغ سقفی روکار 
ب ـ چراغ سقفی توکار

تصویر 12: نورپردازی با چراغ سقفی، الف ـ چراغ سقفی روکار 
ب ـ چراغ سقفی توکار



ــطح  ــا روی س ــراغ ه ــن چ ــواری: ای ــای دی ــراغ ه چ
ــن  ــر ای ــوند و ب ــی ش ــوار نصــب م ــا داخــل دی ــوار ی دی
ــی  ــیم م ــا روکار نقس ــوکار ی ــته ت ــه دو دس ــاس ب اس
شــوند. برخــی از انــواع روکاررا مــی تــوان هــم روی دیوار 
هــم ســقف نصــب کــرد. چــراغ هــای دیــواری نــور را بــه 
ــه  ــه، س ــتقیم، دوطرف ــر مس ــتقیم، غی ــای مس ــکل ه ش
ــای  ــد و دارای زوای ــی کنن ــه و... در فضــا پخــش م طرف

ــر 13( ــتند.) تصوی ــی هس ــش متفاوت تاب

ــن  ــف زمی ــوکار درک ــورت ت ــی: بص ــای دفن ــراغ ه چ
ــور  ــی هــای پخــش شــدت ن ــد و منحن ــرار مــی گیرن ق
مختلفــی )متقــارن، نامتقــارن، بــا زاویــه تابــش متفــاوت( 
دارنــد.از آنهــا هــم در فضــای داخلــی و هــم خارجــی و 
اغلــب بــرای تأکیــد روی ســطوح عمــودی ماننــد ســتون 
هــا، دیوارهــا و درختــان اســتفاده مــی شــود. ایــن چــراغ 
ــی  ــد م ــی تولی ــه ای و خط ــوری نقط ــع ن ــا مناب ــا ب ه

ــر 14( شــوند. ) تصوی

چــراغ هــای پایــه کوتــاه: از ایــن چــراغ هــا در 
ــی شــود.  ــر و فضــای ســبز اســتفاده م ــردازی معاب نورپ
ــانتیمتر،  ــا 120 س ــن 40 ت ــا بی ــاع آن ه ــوالً ارتف معم
ــا  ــارن ی ــور را بصــورت متق ــاز و ن ــان ب ــش ش ــه تاب زاوی
نامتقــارت در اطــراف خــود مــی پراکننــد.) تصویــر 15(

ــای  ــا درفضاه ــراغ ه ــن چ ــی: ای ــای پارک ــراغ ه چ
خارجــی بــه کار مــی رونــد و نــور محیطــی را تأمیــن می 
کننــد. ایــن چــراغ هــا دارای انــواع گوناگونــی هســتند و 
ــا 5 متــری نصــب  ــه هــای حــدود 3 ت معمــوالً روی پای

ــر 16( مــی شــوند.  )تصوی

ــر آب دارای  ــای زی ــراغ ه ــر آب: چ ــای زی ــراغ ه چ
درجــه حفاظــت    هســتند. و بــا ولتــاژ 12 یــا 24 ولــت 
کار مــی کننــد. منبــع نــوری ایــن چــراغ هــا هالــوژن و 
ــه صــورت  ــد ب ــی توان ــواع     آن م ــه ان ــا     اســت ک ی
تــک رنــگ یــا     رنگــی باشــند. ایــن چــراغ هــا غالبــاً 
ــا و  ــتخر ه ــف اس ــا ک ــواره ی ــوکار در دی ــورت ت ــه ص ب
آب نماهــا نصــب مــی شــوند. از انــواع پروژکتــوری 
ایــن چــراغ هــا معمــوالً بــرای روشــن کــردن فــواره هــا 

ــر 17( ــود. ) تصوی ــی ش ــتفاده م اس

تصویر 13: نورپردازی با چراغ دیواری ـ نمونه چراغ دیواری.

تصویر 15: انواع چراغ های پایه کوتاه

تصویر 16: انواع چراغ های پایه کوتاه

تصویر 17: نورپردازی با چراغ زیر آب ـ نمونه ای از چراغ زیر آب

تصویر 14: نورپردازی با چراغ دفنی ـ نمونه چراغ دفنی



پروژکتورها
پروژکتورهــا چــراغ هایــی هســتند کــه جهــت تابــش 
آنهــا در دو محــور عمــودی و افقــی قابــل تنظیــم اســت. 
پروژکتورهــا از نظــر نحــوه نصــب بــه ســه گــروه نقســیم 
پروژکتورهایــی  تــوکار،  پروژکتورهــای  شــوند:  مــی 
ــوند و  ــی ش ــب م ــطح نص ــر روی س ــتقیماً ب ــه مس ک
پروژکتورهــای ریلــی. در فضاهــای خارجــی انــواع روکار 
ــوار  ــا دی ــرار گرفتــن روی ســطوح ســقف ی ــر ق عــالوه ب
معمــوالًروی پایــه هــا، بازوهــا و خنجــری هــا نصــب مــی 
ــای  ــا، تابلوه ــر، نماه ــردن معاب ــرای روشــن ک شــوندو ب

ــی شــود. ــی و ... اســتفاده م تبلیغات

پروژکتورهــای ریلــی: نصــب ریلــی امــکان جابــه 
ــد و  ــی کن ــم م ــانی فراه ــا آس ــا را ب ــی پروژکتوره جای
ــد و  ــر باش ــاف پذی ــردازی انعط ــد نورپ ــی ده ــازه م اج
بتــوان جانمایــی پروژکتورهــا را بــا تغییــر چیدمــان فضــا 

ــر 19( ــرد. ) تصوی ــگ ک هماهن

ــه  ــور را ب ــور، ن ــوع رفلکت ــب ن ــر حس ــا ب پروژکتوره
شــکل مشــخصی در فضــا پخــش مــی کننــد. بــر اســاس 
نــوع منحنــی پخــش شــدت نــور مــی تــوان آنهــا را بــه 

دو دســته اصلــی تقســیم کــرد:
- پروژکتورهــای متقــارن: ایــن پروژکتورهــا دارای 
ــه  ــور بســیار متفاوتــی هســتند و از زاوی ــه پخــش ن زاوی
هــای بســیار باریــک تــا بســیار بــاز را شــامل مــی شــوند.

پروژکتورهای نامتقارن
ــت:  ــپات الی ــا اس ــز ی ــور متموک ــا ن ــا ب پروژکتوره
منطقــه محــدودی را روشــن مــی کننــد و منحنــی 

ــور آنهــا متقــارن و دارای زاویــه تابــش  پخــش شــدت ن
ــل  ــا قاب ــش آنه ــت تاب ــتند. جه ــط هس ــک و متوس باری
ــا  ــا ســقف ی تنظیــم اســت و معمــوالًروی ســطح دیواری
ــور  ــا دارای رفلکت ــوند.بعضی از آنه ــی ش ــب م ــل نص ری
هســتند و زاویــه تابــش شــان ثابــت اســت و بــا تعویــض 
ــور آنهــا را تغییــر داد. المــپ فقــط مــی تــوان شــدت ن

)تصویر18(

پروژکتورهــا بــا نــور متقــارن بــاز: زاویــه تابــش آنهــا 
بــاز اســت و دارای تقــارن محــوری یــا چرخشــی هســتند 
و بــرای روشــن کــردن یکنواخــت محیــط ، اجســام و ... 
اســتفاده مــی شــوند. جهــت تابــش آنهــا قابــل تنظیــم 
ــور  ــی پخــش ن ــوالً منحن ــا معم ــن پروژکتوره اســت. ای
خــاص خــود را دارنــد و بــا تعویــض المــپ، نحــوه پخــش 
نــور تغییــر نمــی کنــد. از آنهــا در محیــط هــای داخلــی 
ماننــد مــوزه هــا و خارجــی )نمــا، معابــر( اســتفاده مــی 

شــود.)تصویر 19(

ــکل  ــه ش ــور را ب ــارن: ن ــور نامتق ــا ن ــا ب پروژکتوره
ــراف  ــوط اط ــد. خط ــش م یکنن ــا پخ ــارن در فض نامتق
ــرم، و کاربردشــان روشــن کــردن  ــور آنهــا ن پرتوهــای ن
ســطح عمــودی دیوارهــا در معمــاری اســت. ایــن 
پروژکتورهــا ، نــور خــود را بــه صــورت کامــاًل یکنواخــت 
در طــول دایــره هــا پخــش مــی کننــد. از آنهــا در محیط 
هــای داخلــی )مــوزه، گالــری، فروشــگاه(و محیــط هــای 
ــردازی پارکینــگ هــا  ــرای نورپ ــه خصــوص ب خارجــی ب

ــر 20( ــود.) تصوی ــی ش ــتفاده م اس

تصویر 19: پروژکتور ریلی

تصویر 18: پروژکتور اسپات الیت

تصویر 19: پروژکتور با نور فلود

تصویر 20:پروژکتور با تابش نامتقارن

تصویر 18: نورپردازی با پروژکتور



فیلترها
ــا  ــا آنه ــه ب ــوری را ک ــمتی از ن ــط قس ــا فق ــر ه فیلت
برخــورد مــی کنــد از خــود عبــور مــی دهنــد. بنابرایــن 
ــای  ــاد، و دم ــی ایج ــور رنگ ــوان ن ــی ت ــا م ــیله آنه بوس
رنــگ نــور را کنتــرل کــرد و یــا مانــع عبــور اشــعه هــای 
مضــر و نامرئــی ماننــد فرابنفــش یــا مــادون قرمــز شــد. 
ــیم  ــوع تقس ــه دو ن ــان ب ــاس کارکردش ــر اس ــا ب فیلتره

مــی شــوند:
ــای  ــا قســمت ه ــر ه ــن فیلت ــی: ای ــای جذب ـ فیلتره
ــد و بقیــه را از  ــی کنن ــخصی از نــور را جــذب م مش
خــود عبــور مــی دهنــد. جــذب ایــن اشــعه هــا باعــث 
گــرم شــدن فیلترهــا مــی شــود. ایــن فیلترهــا از دقــت 
کمــی برخــوردار هســتند و بــه همیــن علــت بــا اســتفاده 
ــا  ــد ی ــای تن ــگ ه ــوان رن ــی نمــی ت ــای جذب از فیلتره
ــا  ــر آنه ــول عم ــود آورد. ط ــاد بوج ــباع زی ــزان اش می

ــاد اســت. بســیار زی
ـ فیلترهــای تداخلــی: ایــن فیلتــر هــا جزئــی از فیلتــر 
هــای منعکــس کننــده بــه حســاب مــی آینــد، قســمت 
ــول  ــی انتخــاب ط ــد ول ــی دهن ــور م ــور را عب بیشــتر ن
مــوج هایــی کــه بایــد عبــور داده یــا منعکــس شــوند کار 
بســیار دقیقــی اســت. ایــن فیلترهــا مــی تواننــد نورهــای 
ــد. معمــوالً  از جنــس شیشــه  رنگــی تنــدی ایجــاد کنن
ــده  ــانده ش ــی پوش ــه خاص ــا الی ــا ب ــتند و روی آنه هس
کــه در طــول زمــان تبخیــر مــی شــود، بــه همیــن علــت 
دوام و پایــداری آنهــا کــم تــر از فیلترهــای جذبــی اســت.

انواع فیلترها:
فیلترهــای رنگــی: فیلتــر هــای رنگــی فقــط بخشــی 
ــدو  ــی دهن ــور م ــود عب ــور را از خ ــواج ن ــک از ام کوچ
ــه  ــا منعکــس مــی شــود. ب ــه توســط فیلترجــذب ی بقی
عمیــن علــت مقــدار شــارنوری کــه از ایــن فیلترهــا عبور 
ــبزو  ــی، س ــای آب ــت. فیلتره ــم اس ــیار ک ــد بس ــی کن م
قرمــز بــه ترتیــب 20،15،55 درصــد از کل شــار نــوری 
را کــه بــه آنهــا برخــورد مــی کننــد از خــود عبــور مــی 
ــاً از پالســتیک، شیشــه  ــد. فیلترهــای رنگــی عموم دهن
هــای رنگــی شــفاف یــا شیشــه شــامل اکســیدهای فلزی 
ــتیکی در  ــی پالس ــای رنگ ــوند. فیلتره ــی ش ــاخته م س
ــه  ــای شیش ــی فیلتره ــتند ول ــاوم نیس ــا مق ــر گرم براب
ای حــرارت و تغییــرات دمــا را بــه راحتــی تحمــل مــی 
کننــد. فیلترهــای رنگــی از نــوع تداخلــی را از ظاهرشــان 

ــی رنــگ هســتند. ــرا ب ــوان تشــخیص داد زی نمــی ت
فیلترهــای اصــالح کننــده: ایــن فیلترهــا، بــر اســاس 
ــای  ــد، دم ــور دارن ــف ن ــور طی ــرا ی عب ــه ب ــی ک منحن

رنــگ نــور را افزایــش یــا کاهــش مــی هنــد. فیلترهــای 
اســکین تــون 12 کــه بــرای نشــان دادن رنــگ پوســت بــه 
ــور المــپ  ــه کار مــی رونــد، طیــف ن صــورت مطلــوب ب
هــا را فقــط در قســمت مربــوط بــه رنــگ هــای ســبز و 
زرد تغییــر مــی دهنــد. فیلترهــای نــور روز 33 دمای رنگ 
نــور را از ســفید گــرم بــه ســفیدخنثی تغییــر مــی دهند. 
فیلترهــای اســکین تــون، فیلترهــای رنگــی هســتند کــه 
رنــگ هــای گــرم طبیعــی ماننــد رنــگ پوســت انســان 
ــا در  ــوالً از آنه ــد. و معم ــی دهن ــی نشــان م ــه خوب را ب

رســتوران هــا و کافــه هــا اســتفاده مــی شــود.
فیلترهــای حفاظتــی: فیلترهــای UVمانــع عبــور 
ــال  ــن ح ــوند و در عی ــی ش ــش م ــرا بنف ــای ف اشــعه ه
ــن  ــد. ای ــی دهن ــور م ــود عب ــو را از خ ــی ن ــواج مرئ ام
ــر از 400  ــزرگ ت ــوج هــای ب ــا معمــوالً طــول م فیلتره
میکــرون را عبــور مــی دهنــد و امــواج کوچکتــر را 
ــف  ــال طی ــی انتق ــه منحن ــد. هرچ ــی کنن ــس م منعک
نــوری فیلتــر در لبــه هــای آن تیزتــر باشــد، تأثیــر آنهــا 
UV بــر رنــگ نــور مرئــی کــم تــر مــی شــود. فیلترهــای

ــتند.)امید، 1396( ــفاف هس ش
ویژگیهای منابع نوری

منابــع نــوری )یــا اصطالحــاً چــراغ هــای( مــورد اســتفاده 
ــه  ــز از جنب ــهری نی ــردازی ش ــف نورپ ــاالت مختل در ح
ــواع متنوعــی تقســیم مــی شــوند.  ــه ان هــای مختلــف ب
ــه ســه  ــه شــکل انتشــار نورشــان ب ــع بســته ب ایــن مناب
دســته منابــع نقطــه ای، خطــی و ســطحی قابــل دســته 
ــورد  ــاس م ــر اس ــد ب ــی توانن ــه م ــتند، ک ــدی هس بن
اســتفاده شــان در منظــر فضــا از نظــر نمایانــی، آشــکار 
ــودن  ــان ب ــه نمای ــواردی ک ــند. در م ــان باش ــا پنه و ی
ــور در فضــا احتمــال خیرگــی را افزایــش دهــد  منبــع ن
و یــا منظــر نامطلــوب و ناهماهنگــی بــا کل فضــا ایجــاد 
نمایــد، ترجیــح بــر آن اســت کــه منبع نــور پنهان باشــد. 
ــده  ــه صــورت چــراغ در فضــا دی ــور ب ــع ن چنانچــه منب
ــزات  ــر تجهی ــه تظاه ــی بایســت ب ــی شــود، طــراح م م
ــان  ــایر مبلم ــا س ــی آن ب ــردازی در روز و هماهنگ نورپ
ــد. در  ــته باش ــه داش ــا توج ــا و کل فض ــتقر در فض مس
چنیــن حالتــی،گاه چــراغ در طــول روز بــه عنــوان یــک 

ــری در فضــا حضــور دارد. ــر هن اث
عــالوه بــر مــوارد مــورد اشــاره، کاربــرد رنــگ و شــدتهای 
ــطه  ــه واس ــز ب ــهری نی ــردازی ش ــور در نورپ ــف ن مختل
تأثیــری کــه بــر حــال و هــوای کلــی محیــط دارد، از نظر 
توجــه بــه بعــد معنــا در طراحــی محیــط از حساســیت 

خــــاصی برخــوردار اســت، کــه مــی بایــد مورد تأمــــل



ــه  ــل آنک ــه دلی ــوارد ب ــن م ــرد. ای ــرار گی ــتری ق بیش
حــاالت بســیار متنوعــی در نورپــردازی ایجــاد نمــوده و 
پرداختــن بــه آنهــا خــارج از تــوان و حوصلــه ایــن مقالــه
اســت در دســته بنــدی انــواع روشــهای نورپــردازی ثابــت 

ــرض شــده اند. ف
موقعیت منبع نور

حضــور منبــع نــور نســبت بــه هــدف نورپــردازی مــی 
توانــد وضعیتهــای مختلفــی بــه خــود گیــرد. تابــش نــور 
ــر( و  ــت س ــرو و از پش ــتقیم )از روب ــن، مس ــاال، پایی از ب
زاویــه دار )از بــاال و پاییــن(، حالتهایــی هســتند کــه در 
ــرار  ــردازی ق ــورد نورپ ــور خــارج از عنصــر م ــع ن آن منب
ــی  ــده م ــدان تابی ــرون ب ــور از بی ــاً ن ــته و اصطالح داش
شــود. در برخــی مــوارد نیــز منبــع نــور در خــود عنصــر 
ــنایی کل آن  ــه موجــب روش ــود ک ــی ش ــته م کار گذاش

مــی گــردد.
حاالت مختلف نورپردازی

ــوان  ــی ت ــد، م ــح داده ش ــه توضی ــواردی ک ــر م بناب
انــواع حــاالت نورپــردازی را بــا در نظــر گرفتــن عناصــر 
مختلــف و موقعیــت منبــع نــور نســبت بــه آنهــا در موارد 

زیــر برشــمرد:
ـ نورپــردازی از پاییــن : نورپــردازی از پاییــن معمــوالً 
ــردازی  ــرای نورپ ــا ب ــه و ی ــه کار رفت در ســطوح افقــی ب
احجامــی چــون فــواره هــا، درخــت و ندرتــاً مجســمه هــا 
مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. ایــن نــوع از نورپــردازی 
ــه  ــم گرب ــای چش ــراغ ه ــد چ ــی )مانن ــطوح افق در س
ــا  ــیر و ی ــه مس ــی ب ــت ده ــاً در جه ــف( غالب ای در ک
ــه  ــواردی ک ــن در م ــرد دارد. همچنی ــف کارب تقســیم ک
حجــم مــورد نظــر از همــه جهــات قابــل رؤیــت باشــد، 
ــیار  ــی بس ــورت مخروط ــه ص ــن و ب ــردازی از پایی نورپ

ــرد دارد. کارب
بــه عنــوان مثال اســتفاده از ایــن حالــت در نورپردازی 
ــی  ــر زیبای ــه صــورت رنگــی، تصوی ــا، خصوصــاً ب فوارهه
ــه  ــن روش ب ــد. ای ــاد مینمای ب ایج ــرات آ ــش قط از جه
خاطــر ایجــاد ســایههای تنــد و نامطلــوب، در نورپــردازی 
ــردازی  ــا در نورپ ــرد دارد، ام ــر کارب ــا کمت ــمه ه مجس
پوشــش گیاهــی، خصوصــاً درختــان بســیار شــایع اســت 

 .)Van Santen, 2006(
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ــورد  ــردازی م ــوع از نورپ ــن ن ــه در ای ــی ک چــراغ های
اســتفاده قــرار مــی گیرنــد معمــوالً بــه صــورت نقطــه ای 
ــی، بقیــه اجــزای  ــوده و جــز پوشــش روی ــل دار ب و حائ

ــد از چشــم پنهــان باشــد. چــراغ بای
ـ نورپــردازی از پاییــن بــا زاویــه : ایــن حالــت از 
ــودی و  ــطوح عم ــودن س ــن نم ــرای روش ــردازی ب نورپ
ــی  ــی رود. زمان ــه کار م ــدی ب ــه صــورت تأکی ــام ب احج
کــه عنصــر مــورد نورپــردازی تنهــا از یــک جهــت قابــل 
ــد  ــه بای ــداف طراحان ــه اه ــته ب ــا بس ــت و ی ــت اس رؤی
ــردازی از پاییــن  ــده شــود، نورپ تنهــا از یــک جهــت دی
بــا زاویــه قابــل اســتفاده اســت. ســطوح عمــودی ماننــد 
ــای  ــاً نماه ــهری، خصوص ــد ارزش ش ــای واج ــداره ه ج
تاریخــی، و همچنیــن بیلبوردهــای تبلیغاتــی، بــه منظــور 
ــی  ــردازی م ــن روش نورپ ــا ای ــد بیشــتر، معمــوالً ب تأکی
ــل و  ــدارٔە تون ــه ج ــن روش ب ــا ای ــور ب ــش ن ــوند. تاب ش
ن بــرای روشــن نمــودن کل فضــا از  اســتفاده از بازتــاب آ
کاربردهــای خــاص ایــن حالــت نورپــردازی مــی باشــد. 
عــالوه بــر ایــن، در نورپــردازی گیاهــان، مجســمه هــا و 
 ;2002 ,Licht, 2006( آب نماهــا نیــز بســیار کاربــرد دارد

.)Van Santen

ــردازی مســتقیم نیــز در  ــردازی مســتقیم: نورپ ـ نورپ
ــا،  ــد نم ــودی مانن ــطوح عم ــردازی س ــا نورپ ــاط ب ارتب
بیلبــورد و تابلــوی تبلیغاتــی و احجــام )ماننــد مجســمه 
و گیاهــان( در فضاهــای شــهری کاربــرد دارد. اگــر هــدف 
از نورپــردازی آن باشــد کــه موضوعــی بــه خوبــی دیــده 
شــده و نظــر بیننــده را بــه خــود جلــب و موجب کشــش 
بصــری گــردد، مــی تــوان از ایــن روش نورپــردازی 
اســتفاده نمــود. در ایــن حالــت معمــوالً از چــراغ هــای 
موضعــی اســتفاده شــده و چــراغ مجزایــی به نورپــردازی 
موضــوع مــورد نظــر اختصــاص داده مــی شــود. ایــن امــر 
کیــد بیشــتر بــر فــرم و رنــگ آن شــده و جلــؤە  باعــث تأ
ــد مــی آورد. مهمتریــن  خاصــی را در تیرگــی شــب پدی
اصــل نورپــردازی مســتقیم، ایجــاد تضــاد بیــن جســم و 

.)Harris, 1997: 11-540( ــش اســت فضــای اطراف
در نورپــردازی مســتقیم برخــی عناصــر ماننــد ســطوح 
عمــودی، گاه بــا نورپــردازی عنصــر از پشــت و بــا ایجــاد 
حالــت ضــد نــور، جســم مــورد نظــر مــورد تأکیــد قــرار 
میگیــرد. ایــن حالــت بــه وســیله نــوری کــه از پشــت بــه 
جســم تابیــده شــده بــه صورتــی کــه تنهــا خطــوط دور 

دیــده مــی شــود، بوجــود مــی آیــد.
ــور  ــا ن ــای و ی ــور نقطه ــه ن ــوالً ب ــن روش معم در ای
ــه  ــاج و رابط ــز احتی ــای متمرک ــعه ه ــا اش ــطحی ب س
مســتقیمی بــا فاصلــه منبــع نــوری تــا جســم دارد. اگــر 

ــاد باشــد،  ــا حجــم زی ــا ســطح ی ــوری ت ــه منبــع ن فاصل
ــی  ــکل م ــی مش ــور و تاریک ــن ن ــاد الزم بی ــاد تض ایج

گــردد )مقصــود، 1388: 56(.
ــت  ــن حال ــه:  ای ــا زاوی ــاال ب ــردازی از ب 4ـ4ـ1ـ نورپ
ــور نقطــه ای یــا  ــا منابــع ن از نورپــردازی کــه معمــوالً ب
ــوری  ــع ن ــودن منب ــان نم ــدون پنه ــوالً ب ــی و معم خط
ــن  ــه ای ــادت چشــم ب ــل ع ــه دلی ــرد ب ــی گی صــورت م
ــید(  ــور خورش ــا ن ــی ب ــم جهت ــردازی )ه ــوع از نورپ ن
بســیار معمــول اســت. ایــن روش قابلیــت آن را دارد کــه 
ــام  ــی، احج ــودی، افق ــطوح عم ــه س ــردازی کلی در نورپ
ــع شــود. ســطوح  مختلــف و فضاهــا مــورد اســتفاده واق
عمــودی ماننــد بیلبوردهــای تبلیغاتــی، نماهــا و ســطوح 
ــا  ــد مجســمه ب ــد اســتادیوم و احجامــی مانن افقــی مانن
ــوند  ــی ش ــردازی م ــی نورپ ــو مطلوب ــه نح ــن روش ب ای

.)Licht,2002(
ـ نورپــردازی از بــاال: حالــت نورپــردازی از بــاال بــرای 
نورپــردازی ســطوح افقــی، احجــام و گاهــاً فضاهــا مــورد 
اســتفاده قــرار مــی گیــرد. در مــواردی که روشــن نمودن 
ســطوح افقــی ماننــد ســطح فلکــه هــا، پارکینــگ هــای 
عمومــی و یــا زیرگذرهــا منظــور نورپــردازی اســت، ایــن 
ــا شــدت روشــنایی  ــوری ب ــع ن ــا اســتفاده از مناب روش ب
ــراغ  ــد )چ ــاع بلن ــز در ارتف ــورت متمرک ــه ص ــاد و ب زی
هــای هکتــاری( کاربــرد دارد. در نمونــه هــای کمــی نیــز 
مشــاهده شــده اســت کــه مجســمه یــا المــان حجمــی 
دیگــری بــا ایــن حالــت نورپــردازی شــده اســت. منابــع 
نــوری از طریــق اســتقرار بــر یــک بــازو بــا زاویــه قائــم 
ــق  ــا از طری ــا تیــر، کل فضــای میــدان و ی ــر جــداره ی ب
ــذر را  ــا زیرگ ــل ی ــای تون ــقف، کل فض ــر س ــتقرار ب اس

نورپــردازی مــی کنــد. اســتفاده از منبــع نــور بــر روی
ــز  ــان نی ــد درخت ســایر عناصــر مســتقر در فضــا مانن
ــوری  ــع ن ــد. مناب ــت را ایجــاد نمای ــن حال ــد ای مــی توان
مــورد اســتفاده در ایــن حالــت بــه صــورت نقطــه ای یــا 
ســطحی مــی باشــد کــه بســته بــه اهــداف نورپــردازی و 
جســم مــورد نظــر انتخــاب مــی شــود. کاهــش احتمــال 
خیرگــی در ایــن حالــت همــواره بایــد مدنظــر طراحــان 

باشــد.
ـ  نورپــردازی از درون: قــراردادن منبــع نــور در یــا بــر 
عنصــر مــورد نورپــردازی چنانچــه بــه درســتی و بــه جــا 
ــی  ــی را موجــب م ــع و مطلوب ــرات بدی ــرد، اث انجــام گی
ــرای ســطوح عمــودی،  ــردازی ب ــت نورپ شــود. ایــن حال
ــوری  ــع ن ــی مناب ــرد دارد. جانمای ــا کارب احجــام و فضاه
ــایع  ــیار ش ــی بس ــای تبلیغات ــا و تابلوه درون بیلبورده
اســت کــه چنانچــه بــه درســتی و بــا شــدت نــور 



مناســب انجــام نگیــرد، خیرگــی بــه همــراه خواهــد 
ــاختمانهای  ــی س ــنایی داخل ــی از روش ــور ناش ــت. ن داش
ــای  ــه در نم ــگام ک ــب هن ــاری و اداری، ش ــی، تج تاریخ
نهــا قابــل مشــاهده اســت، از مــوارد نورپــردازی ســطوح  آ

ــی رود. ــمار م ــه ش ــن روش ب ــا ای ــودی ب عم
حاالت مختلف نورآرایی)هنر نور(

نــور بــه عنــوان یــک ابــزار مســتقل بــه آراســتن محیــط 
ــوان عامــل  ــه عن ــور ب ــر، ن ــن هن کمــک مــی کنــد. در ای
ــی و  ــای داخل ــاز، فضاه ــاخت و س ــده در س ــن کنن تعیی
ــی را دارد، و حتــی در  محیــط هــای خارجــی نقــش اصل
برخــی مواردبــدون وجــود زمینــه و در فضــای آزاد امــکان 
بــه وجــود آمــدن تصویــر را دارد. از نمونــه هــای ایــن هنــر 
ــهری  ــی ش ــی و در نورآرای ــک محیط ــات گرافی در تبلیغ
ــه  ــردازی ب ــه نورپ ــوان اســتفاده کــرد. توجــه ب و... مــی ت
عنــوان ایجــاد یــک اثــر هنــری، بــه منظــور ایجــاد خطــای 
باصــره، فروزندگــی نمایــش، فضا،شــکل و رنــگ همچــون 
ــا  ــره ه ــی  پنج ــه رنگ ــمه و شیش ــی، مجس ــور در نقاش ن
بــوده اســت. انســان بــه قابلیــت انتقــال  نــور و همچــون 
عبــور آن از اشــیاء شــفاف بــا عبــور از موانــع بــا شکســته 
شــدن، نظــم مجــدد یافتــن و منحــرف شــدن از مســیر یــا 
قابلیــت تطبیــق و شکســت و انعــکاس آن توجــه چندانــی 
نداشــته اســت. قابلیــت نــور در عبــور دادن پشــت صفحــه 
ــازه ای را در  ــات ت ــا امکان ــوادی همچــون پالســتیک ه م
اختیــار انســان گذاشــته اســت. نــور از طریــق پــر کــردن 
ــا انعــکاس هــای بســیار متنــوع از خــود  کل یــک اتــاق ب
شــکل، بــه فراســوی محیــط شــکل مــی رســد. مــی تــوان 
جلــوی نــور را ســد کــرد و ســپس اجــازه داد کــه از ســطح 
منســوج یــا ســیاه قلمــکاری شــده عبــور کنــد و از ســوراخ 
هــا و برآمدگــی  بگــذرد. بــه وســیله جامــدات کــدر مــی 
تــوان مانــع عبــور نــور شــد، بــا اشــکال شــبیه عدســی آن 
را منعکــس کــرد یــا بــا ششــه خــط آن را منکســر نمــود.
ــم  ــر را ه ــای دیگ ــت ه ــان قابلی ــراه زم ــه هم ــور ب ن
فراهــم مــی ســازد. اگــر زمــان شــامل فاصلــه هــای میانــی 
و نظمــی حــوادث باشــد ســپس نــور قطــع شــود، بــه بعــد 
دیگــری تبدیــل شــده بــه نــام جنــب حرکتــی، پــس نــور 
بــه خاطــر خــودش عواملــی همچــون ریتــم، تکرار، شــکل 
موقتــی را در بــر مــی گیــرد. هنگامــی کــه نــور بــا مــواد 
ــده  ای از حجــم  ــوان ظــرف محــدود کنن ــه عن شــفاف ب

هــا، لبــه هــا، ترکیــب مــی شــود .
ــتقیم،  ــر مس ــتقیم، غی ــورت مس ــور بص ــتفاده از ن اس
ــر  ــای دیگ ــه ه ــردازی از نمون ــانی و نورپ ــور افش ــر ن نظی

کاربرد نور به عوان یک شیوه اجرایی است.

تصویر21: صد زنده و مرگ - بروس نومان ـ استفاده از نور 
بصورت مستقیم.

تصویر22: آسمان و زمین ـ نظام الدین امامی فر
بازتاب نور بصورت غیر مستقیم.

تصویر 23: پنجره ـ فابریزو کورنلی ـ بازتاب نور بصورت نور و 
سایه



ـ بازتــاب نــور بصــورت مســتقیم: در ایــن نــوع بازتــاب 
از بــکار گیــری نــور، بــرای تولیــد اثــر هنــری مــی تــوان 
از پرتــاب تصویــر و نــور بــه صــورت مســتقیم بــر ســطوح 
ــرا  ــوع اج ــن ن ــرد. در ای ــتفاده ک ــده، اس ــس کنن منعک
ســطوح  مــورد اســتفاده بایــد قابلیــت پذیــرش تصویــر و 
مفهــوم مــورد نظــر هنرمنــد را دارا باشــد.) تصویــر 21(

ــوع  ــن ن ــور بصــورت غیــر مســتقیم: در ای ــاب ن ـ بازت
بازتــاب بــه صــورت غیــر مســتقیم، هنرمنــد بــا اســتفاده 
از انعــکاس نــور و بازتــاب غیــر مســتقیم تابــش نــور بــه 
تولیــد مفاهیــم جدیــد مــی پــردازد. طــراح بــا تجهیــزات 
الکترونیکــی جدیــد ) انــواع نورهــای لیــزری، تنگســتن، 
ــه  ــور ب ــایش ن ــی از س ــورد ناش ــنت و...( و برخ فلورس
ــه و  ــورده )شیش ــراش خ ــات و ت ــفاف و م ــات ش صفح
طلــق پلکســی( ایجــاد بازتــاب در نتیجــه تولیــد تصویــر 

و حرکــت مــی کنــد.) تصویــر 22(
ــور و ســایه همزمــان: در  ــور بــه صــورت ن ـ بازتــاب ن
ــور و ســایه  ــر هنــری از ن ــور در تولیــد اث ایــن بازتــاب ن
ــه ،  ــن شــیوه ارائ ــان اســتفاده مــی شــود. و در ای همزم
هنرمنــد ســعی مــی کنــد کــه بــا اســتفاده فیزیــک نــور 
و آثــار ناشــی از تابــش نــور بــر روی احجــام بــه تولیــد 
فضاهــای جدیــد بپــردازد. گاهــی نیــز فقــط ایجــاد ســایه 
بــه وســیله منبــع نــور مــد نظــر اســت و مخاطــب فقــط 
ــه  ــوع ارائ ــن ن ــد. در ای ــی بین ــای ســایه وار را م ــرم ه ف
هنرمنــد مــی کوشــد تــا محاســبه منبــع نــور، فاصلــه و 
ــه  ــه اهــداف خــود برســد. در اینگون ــا ب ایجــاد ســایه ه
آثــار تعامــل بیــن شــی ء و ســایه پیچیدگــی را بــه شــی و 
عمــق معنــای کار اضافــه مــی کنــد.) تصویــر 23()امامــی 

فــر، 1391(

نتیجه گیری
کاربــرد نــور در هنــر همــواره نقشــی اساســی در آثــار هنــری، اجتماعــی و فرهنگــی اقــوام مختلــف بشــری داشــته 
اســت. نــور در هنــر محیطــی بــه صــورت هــای گوناگــون بازتــاب یافتــه و در مــواردی آنچنــان بــا محیــط ادغــام 

شــده اســت کــه جزئــی از آن بــه حســاب مــی آیــد. 
ــانه و  ــه رس ــت و ب ــی یاف ــی بنیادین ــی، دگرگون ــای الکتریک ــراغ ه ــتین چ ــود نخس ــا نم ــور ب ــه 1960 ن در ده
محتــوای پــروژه هــای جدیــد و موضــوع گفتمــان متفاوتــی در رابطــه بــا مفاهیــم ادراك، شــکل ســازی فضــا، پرتــو 
افکنی فیزیکی و فنآوری پیشــرفته بدل شــد. اســـتفاده بیانـــي از نـــور بـــه شـــکلي نمادیـــن، بصـــري، ســـاده و در 
عیـــن حـــال ابهـــام آمیـز بـراي گشـودن پنجـره دنیاي خیـال هاي بشـــري، بزرگتریـن امـکان نورپـردازي در عصـر 

معاصـر اسـت.
هـر روز بیـش از پیـش امکانـات نـور را کشـف مـي کنیـم و ایـن کشـف بـه نوبـه خـود زمینـه را بـراي گسـترش 
توانایـــي هاي مربـــوط بـــه درك محیطـــي فراهـــم مـــي کنـد. ایـــن امـر امـکان خلـــق یـک سلســـله هیجانـات و 
احساســـات لطیـــف در گســـتره بینایــي محــدود و بســته مــي دهــد. بنابرایــــن نورپــردازي و نورآرایی ابـزاري 
اســـت بـــراي ســـاختن فضاهایـــي شـخصي بـــا ادراك و تلقـي شـخصي. امـروزه نـــور توسـط انســـان ٓازادانـه و بـه 
ســـهولت مـــي توانـــد دیـــده شـود، لمـس شـود و بـا یـــک اشـاره سـاده دگرگـون و ثبـت شـــود. هنرمندان با بهره 
ــرای ایجــاد  ــد از عنصــر بصــری ب ــور اســت توانســته ان ــرق ن ــر انتشــار و تف ــی ب ــور کــه مبتن ــک ن ــری از فیزی گی
جذابیــت بصــری اســتفاده کننــد. انتشــار نــور بصــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم و تفــرق نــور کــه نتیجــه برخــورد 
امــواج نــور بــا یــک مانــع مــی باشــد باعــث شــده اســت فضاهــای مختلفــی در آثــار هنرمنــدان بــه تصویــر در آیــد.



پی نوشت ها:

۱. Isaac Newton
۲. Christian Huygens
۳. James Clerk Maxwell
۴. Luminous Flux
۵. Luminous efficiency
۶. Luminous intensity
۷. Candela
۸. Illuminance
۹. Luminance
۱۰.Organic Light Emitting Diode
۱۱. Incandesecent Lamps
۱۲. Tungesten- Halogen Lamps
۱۳. Fluorescent Lamp
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