
المان ها و احجام نوری

المان-ها-و-احجام-نوری-که-عمدتاً-در-سـطوح-میانی-و-خرد-منظر-شـهری-مطرح-هسـتند،-عالوه-بر-
زیبایی،-تأثیر-بسیار-زیادی-در-خوانایی-و-تقویت-هویت-مناظر-شبانه-ی-شهری-دارند.-این-المان-ها-که-

با-اهداف-مختلف-طراحی-می-شوند،-می-توانند-به-دو-صورت-دائم-و-موقت-در-شهرها-نصب-گردند.

 مکان یابی المان های نوری در شهر
المان-ها-در-بخش-های-مختلف-شهر-قابل-نصب-هستند-اما-قرارگیری-المان-های-نوری-در-موقعیت-
مناسب-خود-عامل-بسیار-مهمی-به-شمار-می-آید-چرا-که-تأثیر-بسزایی-در-دیده-شدن-این-المان-ها-به-
طرز-مطلوب-دارد.-در-واقع-مکان-هایی-مطلوب-اسـت-که-بیشـتر-در-دید-شهروندان-باشد-و-از-طرفی-
موجب-آلودگی-نوری-نشود-و-یا-مکان-هایی-که-در-مقابل-بارش-باران-و-برف-و-یا-وزش-باد-به-ویژه-
بادهای-شدید-آسیب-پذیر-نباشد-و-بتواند-مدت-ها-خودنمایی-کند-و-شهروندان-از-زیبایی-آن-استفاده-

کنند-،-از-اولویت-برخوردار-است.

کارشــناسی ارشد برنامه ریزی شهری

راضـیه تک فـالح
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 راهکارهـای اجرایـی وعملکـردی نورپردازی 
المان هـا و احجـام نوری 

اولویت-دهی-تأکید-بر-رعایت-مسائل-ایمنی-و-استانداردهای-مربوط-به-آن-در-کلیه-
ی-مراحل-نصب-و-اجرا-

توجه-به-صرفه-جویی-در-مصرف-انرژی-و-تأکید-بر-بهره-وری-و-کارایی-انرژی
-بهره-گیری-از-ایده-های-نوآورانه-و-خالقانه-در-المان-های-نورپردازی-در---�

سطح-شهری
-استفاده-از-فناوری-ها-و-تکنولوژی-های-به-روز-و-مدرن--�
بهره-گیری-از-المان-های-نوری-هماهنگ-و-متناسـب-با-کلیت-فضاهای---�

شهری-که-در-آن-نصب-می-شود
هماهنگی-از-نظر-مقیاس،-فرم-و-...-با-موقعیت-و-مکان-قرارگیری-آن-در---�

شهر
بهـره-گیـری-از-المان-هایی-که-یادآور-خاطرات-مردم-هسـتند-و-جنبه-ی---�

نوستالژیکی-دارند
دارا-بودن-جلوه-ی-دوگانه-ی-المان-ها-به-بیان-بهتر،-نصب-و-اجرای-المان---�

هایی-که-در-طول-روز-نیز-بیانگر-مفهوم-مورد-نظر-باشد-و-ویژگی-های-زیبایی-
شناسانه-را-دارا-باشد.-

سـاخت-سـریع-و-قابلیت-انتقال-المان-های-نوری-و-اسـتفاده-از-آن-ها-در---�
بخش-های-مختلف-شهر

-تجهیزات-المان-های-نوری-در-مقابل-شرایط-جوی-و-اقلیمی-مقاوم-باشند---�

 نورپردازی
از-جمله-فضاهایی-که-برای-طراحی-نورپردازی-شهری-باید-در-بگیریم؛-عبارتند-از-:

-نمای-ساختمانی-)ساختمان-های-باستانی-یا-معماری-های-منحصر-به-فرد(--�
بناهای-یادبود-عمومی-و-مقابر-مقدس--�
مسیرهای-مخصوص-دوچرخه--�
مسیرهای-پیاده-روی--�
فضای-فروشگاهی--�
خیابان-ها--�
پارک-ها--�

نقش-اساسی-که-نورپردازی-ایفا-می-کند؛-در-محور-های-زیر-خالصه-می-شود
شناسـاندن-عملکـرد-جـاده-هـا-و-مسـیرهای-محتلف-به-کمـک-ترتیب---�

قرارگیری-و-نوع-چینش-المپ-ها-)-مثالً--دو-پایه-المپ-در-اول-مسیر-یک-جاده-
می-تواند-به-عنوان-یک-دروازه-ورودی-نقش-ایفا-کند.(

ایجـاد-امنیـت-و-آرامـش-بـرای-راننده-ها-و-پیـاده-ها-و-دوچرخه-سـواران---�
)نورپـردازی-خـوب-باید-در-همه-ی-بخش-های-یک-طراحی-شـهری-فراهم-

شود-تا-از-این-طریق-امنیت-و-آرامش-را-برای-همه-فراهم-شود.(
کم-کردن-از-میزان-جرائم-و-وحشی-گری-های-غالباً-شبانه--�
اهدا-نمودن-حس-امنیت-و-آرامش-به-شهروندان--�
زیبا-کردن-نمود-کلی-منطقه-بعد-از-تاریکی-هوا--�
کم-کردن-تصادفات-رانندگی-در-هنگام-شب--�
مساعدت-به-نگهداری-از-اموال-شخصی--�
نورپردازی-جاده-ها--�

 موقعیت منبع نور
وجود-منبع-نور-نسبت-به-هدف-نورپردازی-می-تواند-وضعیت-های-متفاوتی-به-خود-
بگیرد.-تابش-نور-از-باال،-پایین،-مستقیم-)از-روبرو-و-از-پشت-سر(-و-زاویه-دار-)از-

باال-و-پایین(،-حالت-هایی-است-که-در-آن-منبع-نور-بیرون-از-عنصر-نورپردازی-شده-
و-اصطالحاً-نور-از-خارج-به-آن-تابیده-می-شود.-در-بعضی-موارد-منبع-نور-در-خود-

عنصر-کار-گذاشته-می-شود-که-سببب-روشنایی-کل-آن-می-شود.

 نورپردازی شهری چیست ؟
نــور-پــردازی-شــهری-مناســب-،-عاملــی-بــرای-هویــت-بخشــی-به-فضا-اســت.-

بــا-اســتفاده-از-ایــن-تکنیک-می-تــوان ســرزندگی را بــرای شــهروندان بــه ارمغان 
آورد و آرامــش را در فضــا برقــرار نمود.

عــالوه بــر آن نورپــردازی اصولی فضاهای مختلف شــهری کارایی فضــا را در تمام 
ســاعات شــبانه روز ارتقــاء می بخشــد و مانــدگاری شــهروندان را در فضــای بیرون 
تــا دیروقــت تقویــت مــی کند کــه این امــر رونــق اقتصــادی را در پی خواهد داشــت.
ایجــاد جلــوه بصــری، برجســته نشــان دادن رنــگ و عمــق فضــا و تاکیــد بــر حجم 
اجســام از جملــه اهــداف نورپــردازی مــی باشــند. نورپــردازی را مــی تــوان در مکان 
هــای گوناگــون از قبیــل نمــای ســاختمان)نورپردازی ســاختمان(و محیــط هــای 

داخلــی و بیرونــی بــه صــورت موقتــی یــا دائمــی اجــرا نمــود.
طراحــی نــور پــردازی شــهری یــک تخصــص اســت و زمانــی بــر چشــم بیننــده اثر 
مــی گــذارد کــه تدابیــر الزم بــرای اجــرای اصولی آن اندیشــیده شــده باشــد. در این 
طراحــی مــواردی نظیــر انــواع چــراغ هــا و المــپ هــای روشــنایی، شــاخص نمــود 
رنــگ، میــزان شــدت نــور، طیــف رنــگ نــور، نحــوه پخــش نــور، خیرگــی، زاویــه 

تابــش و … بایــد مــورد توجــه قــرار گیرنــد.

الزم بــه ذکــر اســت کــه کیفیــت نورپــردازی بــرای تاکیــد بــر برخــی 
فضاهــا بســیار حائــز اهمیــت اســت. 

نــور پــردازی شــهری را مــی تــوان در پــروژه هــای مختلــف اعمــال نمــود از جملــه 
احجــام شــهری ماننــد میــدان هــا، مجســمه هــا و .. ، تزئیــن نمــای ســاختمان، 

پــارک هــا، فضــای ســبز، تابلوهــای تبلیغاتــی و … . 
دیوارهــای آجــری و یــا دیوارهایــی کــه ســطح مســطحی دارنــد بایــد بــا نورپــردازی 
کنتراســت تزئیــن شــوند زیــرا ایــن نــوع نورپــردازی ســایه روشــن بســیار زیبایــی بــر 
ســطح ایجــاد مــی نمایــد. ســایه هــا بــر ناصافــی ســطح و بافــت هــای آن تاکید می 
کنــد. اســتفاده از نورافکــن هــای خطی کــه زاویه تابش باریکی دارند روشــی بســیار 
مناســب بــرای اجــرای ایــن نورپــردازی مــی باشــد. این چــراغ های خطــی نزدیک 
بــه دیــوار قــرار مــی گیرنــد و نــور آن بــر ســطح نورپــردازی شــده عمــود مــی تابــد.
انتخــاب صحیــح المــپ هــا و چــراغ هــا و توجــه به مــکان نصــب آنها نقش بســیار 

مهمی در کیفیت نورپــردازی دارد. 
ــر  ــواردی نظی ــرات زیســت محیطــی و اجتماعــی و م ــه تاثی ــد ب ــردازی بای در نورپ
خیرگــی، آلودگــی نــوری و … توجــه نمــود. عــالوه بــر آن رعایــت نــکات فنــی و 
مهندســی در پــروژه هــای نورپــردازی شــهری و انتخــاب شــاخص هــای مناســب 
بــرای روشــنایی  نظیــر دمــای رنــگ، نمــود رنــگ، شــدت روشــنایی و … امــری 

بســیار ضــروری مــی باشــد.

 روش های انجام نورپردازی شهری
نــور پــردازی مــکان هــای شــهری روش هــای مختلفــی دارد کــه طراح بر اســاس 
نیــاز و تشــخیص خــود مــی توانــد  از یکــی از آن هــا اســتفاده مــی کنــد .بــه طــور 
کلــی بــا تغییــر ســه مؤلفــه هــدف نورپــردازی ، ویژگــی هــای منبــع نــور ، موقعیــت 
ــرد . در  ــاد ک ــردازی را ایج ــی از نورپ ــای مختلف ــت ه ــوان حال ــی ت ــردازی م نورپ
طــرح هــای نــور پــردازی شــهری بســته بــه اینکــه چــه عنصــری از فضــا بــه چــه 
نــوع نــوری و از چــه زاویــه ای نورپــردازی شــود مــی تــوان کیفیــت و حالــت هــای 

مختلفــی ایجــاد کــرد .

 نورپردازی پس زمینه
ــور بــه صــورت یــک دســت و یکنواخــت منتشــر مــی  ــردازی، ن در ایــن نــوع نورپ
شــود . روشــنایی بــه وجــود آمــده در ایــن روش دارای اســتاندارد هــای عــددی و 
قابــل انــدازه گیــری اســت . در نورپــردازی پــس زمینــه فضــا بــه گونه ای که شــرط 

اصلــی دیــدن مهیــا شــود روشــن مــی شــود.
 نورپردازی از پایین

نورپــردازی از پاییــن بیشــتر بــرای نورپــردازی احجامــی چــون فــواره هــا ، درخــت 
و ندرتــا مجســمه هــا اســتفاده مــی شــود. نورپــردازی از پاییــن زاویــه آن رو بــه بــاال 
اســت وممکــن اســت آلودگــی نــوری و خیرگــی ایجــاد کنــد بنابرایــن چــراغ هــای 

آن بایــد مخفــی باشــد و فقــط پوشــش رویــی آن قابــل رؤیــت باشــد .
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 نورپردازی از پایین با زاویه
این-نوع-از-نور-پردازی-شهری--بیشتر-زمانی-استفاده-می-شود-که-عنصر-مورد-
نظر-برای-نورپردازی-تنها-از-یک-جهت-قابل-دیدن-است-و-یا-هدف-این-است-که-

تنها-از-یک-جهت-دیده-شود-.
این-نورپردازی-بیشـتر-حالت-تأکیدی-دارد-و-بیشتر-برای-سطوح-عمودی-مانند-
جداره-های-واجد-ارزش-شهری-،-نماهای-تاریخی-،-بیلبورد-های-تبلیغاتی-و...-کاربرد-
دارد-.-از-کاربرد-های-خاص-دیگر-این-روش-می-توان-به-تابش-نور-به-جداره-تونل-

و-اسـتفاده-از-بازتاب-آن-برای-روشـن-نمودن-کل-فضا-اشـاره-کرد-.-در-نورپردازی-از-
پایین-با-زاویه-به-دلیل-احتمال-خیرگی-و-آلودگی-نوری-بیشتر-از-چراغ-ها-حائل-دار-

استفاده-می-شود-.

 نورپردازی مستقیم
اگر-هدف-از-نورپردازی-مکان-های-شـهری-این-باشـد-که-موضوعی-به-خوبی-
دیده-شود-و-نظر-بیننده-را-به-خود-جلب-کند-می-توان-از-این-روش-برای-نور-پردازی-

استفاده-نمود-.
مهم-ترین-اصل-نورپردازی-مستقیم-ایجاد-تضاد-بین-جسم-و-فضای-اطرافش-است-

.-در-این-حالت-معموال-چراغ-مجزایی-به-نور-پردازی-اختصاص-داده-می-شـود-و-از-
چراغ-موضعی-استفاده-می-شود-تا-بتوان-جلوه-خاصی-را-در-تیرگی-شب-به-وجود-آورد-.

 نورپردازی از باال با زاویه
این-نورپردازی-بسیار-معمول-است-و-در-نورپردازی-کلیه-سطوح-عمودی-،-افقی-
،-احجام-مختلف-و-فضا-ها-استفاده-می-شود-.-در-نورپردازی-فضاهای-شهری-شایع-
تریـن-مدلـی-که-از-این-روش-می-توان-نام-برد-نور-پردازی-مسـیرهای-شـهری-از-
طریـق-قرار-گیری-منبع-نوری-به-واسـطه-یک-بـازوی-کوتاه-بر-یک-تیر-مانند-تیر-

چراغ-برق-است-.

34

ان
زير

سا
ی 

ساز
هر

 ش
ن و

مرا
 عـ

ی،
مار

مع
مه 

لنا
ص

ف
13

99
ن 

ستا
زم

 ،9
ره 

شما



 نورپردازی از باال
نورپردازی-از-باال-بیشتر-برای-نور-پردازی-سطوح-افقی-،-احجام-و-فضاها-استفاده-
می-شـود.-این-روش-بیشـتر-برای-روشـن-نمودن-سـطوح-افقی-،-سطح-فلکه-ها-،-
پارکینگ-های-عمومی-ویا-زیرگذر-ها-کاربرد-دارد-.-در-نور-پردازی-از-باال-منبع-نور-
بر-روی-یک-بازو-با-زاویه-قائم-،-جداره-،تیر-و-یاسقف-مستقر-می-شود-و-کل-فضای-

مورد-نظر-مانند-تونل-یا-زیر-گذر-را-روشن-می-کند-.

 نورپردازی از درون
نورپردازی-ازدرون-بیشـتر-برای-سـطوح-عمودی-استفاده-می-شود-.-از-بارزترین-
نمونـه-آن-می-توان-به-جانمایی-منابـع-نوری-درون-بیلبوردها-و-تابلوهای-تبلیغاتی-

اشاره-کرد-.
این-روش-از-نورپردازی-اگر-به-درستی-و-با-شدت-نور-مناسب-انجام-نگیرد-موجب-
خیرگی-خواهد-شد-.از-نمونه-دیگر-نورپردازی-از-درون-می-توان-جاسازی-منابع-نوری-

در-البه-الی-درختان-را-نام-برد-.

 نورپردازی تزئینی
این-روش-از-نورپردازی-شـهری-بیشـتر-برای-برانگیختن-احساسـات-و-تزئین-
محیطی-در-فضاهای-شهری-استفاده-می-شود-.-در-نورپردازی-تزئینی-باید-به-اصول-
زیبایی-شناسی-و-تأثیرات-روحی-و-عاطفی-ایجاد-شده-در-فرد-توجه-زیادی-داشت-تا-

بتوان-فضای-شهر-را-زیبا-تر-کرده-و-به-آن-روح-بخشید-.
بـرای-دسـت-یابـی-به-نتیجه-مطلوب-بایـد-در-انتخاب-محـل-نصب-تجهیزات-
نورپردازی-و-رنگ-و-شدت-تابش-آن-دقت-زیادی-داشت-.-نورپردازی-تزئینی-تأثیر-

زیادی-در-ایجاد-تنوع-و-جذابیت-بصری-دارد-.
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