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 چكيده

ان يرجرم يسريبرانتقرا   يبرر ننراور يشهرها مبتن يخيارزشمند و تار يبناها يد در نمايزا يهامين مقاله، مسئله حذف سيدر ا

 ياعرم از بناهرا ينرهنگر يدر نضراها يت نورپردازياهمزها و يتماو پژوهش قرار گرنته است. با توجه به  يمورد بررس ستهيالكتر

ها، نحوه ميس يتالق، ياغتشاش بصر حذفر ينظ نگونه نضاهايت در ايئز اهمحا يهاتين محدوديها و همچنيها و گالر، موزهيخيتار

ق يرتلف و ... با تيمتناسب با تراکم جمع يم زمان و شدت نورپردازيتنظ، ينور يدهجهتو  يبرموج، يمنيدر نقاط دلخواه، ا ينورده

د. هردف يرانتخرا  گرد يبه عنوان مطالعه مورد ييبهاخيهوشمند ش ينورپرداز يهاستمينرهنگ، س يدر حوزه تخصصعلم و هنر 

در  يها و مفروضرات نرورپردازتيمحدود يپوشش حداکثر، شهر يخيتار يآن در بناها يو کاربردها هاستمين سيا ياز بررس ياصل

و  ي، نرهنگريرآمرد اقتصراد، توسعه کايت شهريهو ينيبازآنر يبرانه يمجموعه هدف به کيجاد ين حا  اينگونه نضاها و در عيا

با استفاده از و بندي نرمولهمسئله  ،هاسازيمعادالت نيزيک و شبيهه ها، ابتدا بر پايستمين سيباشد. در ايم شهر يات مدنيت حيتقو

حل متر يسانت 04 ةآمپر و ناصل 5/1ان يولت، جر 04به ولتاژ  يابيدست ةيقابل قبو  اول يبا خروجتخصصي، معادله مدار انزارهاي نرم

ف و يران، تعريردان جريرر بُرد ناصرله و عمرق مينظ يروشيپ يهاتي، محدودينرهنگ يف قالب و کاربردهايسپس با تعر شود.يم

 دارد. يو شهرساز يدر معمار ينورپرداز مستقلِ علمِموثر نقش از  يها حاکانتهي گردد.يم ياتيعمل
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 مقدمه -1

 ين بوده و از نظر کارکرد عمليو نماد يفين عوامل کياز مهمتر يکينور 

ن يتتريبرخوردار استت  اصتل يو شهرساز يدر معمار ياژهيگاه وياز جا

 يهتا، روشن کتردن ضاتا و ضترميو چه مصنوع يعيکارکرد نور چه طب

م  نتور بتا استتفاده از نبتو  يينمتايم يياست که آنرا روشنا يساختمان

و  ييو معنتا يمفهتوم يشناستييبتايمعمارانه و توجه بته سته عامتل ز

رد  يگيمورد استفاده قرار م يشهر يف مجدد ضااهاين جهت تعرينماد

   ]1[ ميينمايم يرا نورپرداز يشهر ين برداشت از نور در ضااهايا

 يشتهر يضاتاها يزت شهر وابسته به نورپرداياز درک هو بخش عمده

شهر کمک کرد، در شهر نماد  ييتوان به خوانايق آن مياست که از طر

اضزود، به شهر رنگ تعلتق داد و  يشهر يضااها يمنيکرد، به ا يپرداز

جتاد کترد  يشهروندان ا يجذاب و قابل سکونت را برا يت شهريدر نها

 يکردهتاهتا و کارتيط ادامه ضعاليجاد شرايعالوه بر ا يشهر ينورپرداز

ت يش و جتذابيت و آستايتجاد امنيخصوصاً در هنگام شب، در ا يشهر

ن يفا کند  هدف از ايرا ا ييتواند نقش به سزايز مين يشهر يهاطيمح

شتب  يکيدر تتار يمنظتر شتهر يهايژگيو يامکان بازخوان ينورپرداز

موجود در باضت  يشهر يضااها  ]6[ر آنها يياست و نه پاک کردن و تغ

 يهاييشتابان و به دنبال آن جابجا ينيچون شهرنش يليه دالب يخيتار

در اکثتر اوقتات،  يو اضت منزلتت اجتمتاع يکالبد ي، ضرسودگيتيجمع

از جانب شتهروندان ار، يل مشکالت بسيبه دلالخصوص شب هنگام يعل

-از مولفته يکتي  با استفاده از نور به عنوان رديگيمورد استفاده قرار نم

-تيتفيک يهتااز مولفه ياريتوان بسيم ينظر شهرم ير کالبديغ يها

ک يرا در  ي، سرزندگيمنيت، ايط همچون، تنوع، ادراک، امنيبخش مح

و  ياستفاده از ضنتاور  ]3[ د يدر شب ارتقاء بخش يخيتار يِرشه يضاا

-از راه يکتيتوانتد ي، متيروز جهان در حوزه نورپرداز دانش يريبکارگ

 يهتان امر در حوزهيضع نواقص باشد  اازها و رين يپوشش برخ يهاحل

هتا و يهتا، گتالرر موزهينظ يشهر يضرهنگ يو ضااها يو هنر يضرهنگ

 يباشتناختيت اصول زيبا رعا ميانتقال مفاه که يارزشمند شهر يبناها

ماتاعف  يتتياهم ، بته مراتتبگردديمحقق م يطيمح ييبايو حفظ ز

و  يازستنجيندا ، ابتتيروشيپت يپژوهشت – يدر مقالته علمت ابتد ييم

 يو بناهتا يضرهنگت يدر ضااها يهنر ينورپرداز يهانقصان ييشناسا

ق يتم از طريبدون س يستم نورپردازيسارائه و سپس  يخيارزشمند تار

ر يتغ يستيدان مغناطيتجتاد ميا يسته بر مبنتايانتقال الکتر يهاروش

-ستتمين نتوع از سيکاربرد ا يدر ادامه به بررس شود يم يمخرب معرض

ت يبر دانش روز جهان با قابل يمبتندر ضااهاي مذکور  ينورپرداز يها

ت يتن قابليو همچنت ييم شدت و زمان روشنايدر برابر تنظ يهوشمند

ج بدستت آمتده و متورد ينتتاشنهادات نستبت بته يارائه پو  يدهجهت

متورد اشتاره در مقالته حا تر،  يبخش ضناور شود يپرداخته م ،انتظار

 يد نمونته متورديتتول يدر راستتا يکاربرد-يعلم يهاحاصل پژوهش

بته عنتوان بوده کته  ييخ بهايم هوشمند شيسبدون يستم نورپردازيس

 ياست جمهورير يمعاونت ضناور در يهنر يستم نورپردازين سينخست

 ده است يرسبه ثبت 

 قيروش تحق -2

ده و يتبر ا يکه مبتن است ياتوسعه -يکاربرد تحقيقي ،حا ر پژوهش

 از استتفاده بتا ق و توستعه ويتنتد تحقيضرا يمده طبعمل آ يازسنجين

ن يکارآمتدتراز  يکتيبه عنتوان  يشيبه روش آزما ايکتابخانه مطالعات

جهتت  يضنت و دانتش يضنتاور يسازي، نسبت به بومقيتحق يهاروش

در ده است  يم، اقدام گرديان برق بدون سيانتقال جر يهاد دستگاهيتول

ارزشمند و  يدر بناها يعاد نورپردازن نقش و ابييق پس از تبين تحقيا

ساختار و نحتوه  يانجام شده، به معرض ينه پژوهشيشيو مرور پ يخيتار

 يکاربردهتات يتدر نهام پرداختته و يستبتدون يستم نتورپردازيکار س

 يبررست ييخ بهتايهوشمند شت يستم نورپردازيآن در قالب س يضرهنگ

ان يانتقال جر يهايگردد  در نتيجه يک رويه بومي شده براي کاربريم

 يو ضاتاها يخيتتار ي، بناهتايگتضرهن ختاص يدر ضاتاها ييو روشنا

توسعه داده شد  اين مقاله برگرضته از يک مسئله از دنياي واقعي ، يهنر

ز يتآن ن يضرهنگت يکشور قبالً مطالعه نشده و کاربر در داخلاست که 

 يشتيو نمونته آزما يمتورد بررست ين بار در جوامتع علمتينخست يبرا

د شتده استت  يتمندرج در سند حا تر، تول يبر مفرو ات تئور يمبتن

ه يته بتر پايضر ت در قالتب يتکح جوانب مختلف، مستئله يپس از تشر

بتتا استتتفاده از و بنتتدي ضرموله هتتايستتازهيک و شتتبيتتزيمعتتادالت ض

 ،Altium Designer 2014 ريتتتنظ يتخصصتتتاضزارهتتتاي نرم

Codevision 3.02 و ISIS 7.8 شود  سپس بتا حل مي معادله مدار

ر بُترد ينظ يروشيپ يهاتي، محدوديضرهنگ يف قالب و کاربردهايتعر

  گردد يم ياتيف و عمليان، تعريدان جريضاصله و عمق م

 قينه تحقيشيپ -0

 1۷۸3 در ستال ماکستول توسط يسيامواج الکترومغناط يا يه رينظر

د وجتو يالديمت 1۷۷۸ در ستال ش هرتزينريهاو  شنهاد شديپ يالديم

متيالدي، تحقيقتات بتر روي  09از اواسط دهه  .ن امواج را نشان داديا

اي متمتتايز از انتقتتال بتتدون ستتيم مختتابرات بتتدون ستتيم خکتته شتتاخه

در   ]13[اي علمي شدت ياضت باشد( نيز به عنوان رشتهالکتريسيته مي

ک يتشتتر از يب يزيتچ يدر معابر شتهر ي، نوپردازيالديم 1099دهه 

قرار گرضتته بودنتد  ياوهياضروخته ج يهاآن المپ که در يمحفظه آهن

ن يت، بته اياضتن مقولته مصترف انتر يت يو با اهم 10۸9  در دهه نبود

ش از يبطور مثال نتور، بت يدند که مصرف هر صورت از انر يجه رسينت

از متوارد  يد در بعايکه شا يارود بگونهيشود هدر م يبردارآنچه بهره

در  ينورپرداز ين تکنولو يرضت، بنابرايدر مه ينورپرداز ياز انر  09%

 يهتاستميو سوخت و اختراع س ياروپا به شدت معطوف به بحران انر 

ج يتبتا را يصتنعت و هنتر نتورپرداز 10۷9استفاده از بخار بود  از سال 



و بته  يداخلت يم پرضشتار در نتورپردازيستد يهاد چرا يشدن نور سف

بته ختود  ير تکتاملي، سيخارج يدنبال آن با گسترش آن در نورپرداز

   ]۷[ گرضت

ق يتاز طر ير تابشتيتغ يموضق در انتقال انتر  ياقدامات 2999در سال 

د کننتده اول و دوم شتکل يدار تشتديتناپا يدان رزونانسيم يسازجفت

امتا   ]1۷[گشت  ينه عمليبه يطيتحت شرا يگرضت و عمال انتقال انر 

ک يتجتاد يق ايتو از طرجل پتاور يو توسط گروه نا 299۸عمال در سال 

 96/13د کننتتده در ضرکتتانس يک تشتتديتتتوستتط  يستتيدان مغناطيتتم

متر القاء شد و با توجته  يسانت 99ته تا ضاصله يسيالکتر يمگاهرتز انر 

بدون هرگونه  يت آنتن ارسال کننده عمال انر يفيب کيبه باال بودن  ر

 ميستيبتته( يستيخالکتر يانتقتال انتر   ]19[دا کترد يانتقال پ يتداخل

از  در آن يکتيالکتر يکه انتقال انر  يستمياست که در هر س ينديضرآ

صتورت  يميبه مصرف کننده بدون اتصتاالت ست يکيالکتر يمنبع انر 

م با يسين شکل انتقال برق بيترجيران يهمچن .شوديرد، گفته ميگيم

-يک است صورت ميناميالکترود يکه منتج شده از القا ءاستفاده از القا

م يستيانتقال ب يبرا رياخ يهاسال يهايتکنولو از گر يد يبرخد  ريگ

کن مقولته انتقتال يلت .شونديزرها انجام ميو و ليکروويامواج ما يبرمبنا

نته يريد ياهتايرور، در زمتره ياخ يهام، تا ماهيبدون س ييبرق و روشنا

قتات يشتد کته بتا توستعه تحقيمحستوب مت يلتيتخيسندگان علمينو

ار و يبست يو با کاربردهتا يگاندر عرصه هم يا به زوديرو ني، ايکاربرد

 ن، محقق خواهد شد ميا

ا يته يچ اوليم پيک سي قيو از طرترانس  کارکرد ريند نظين ضرايااصول 

ک يتد يتابتتدا با باشتد ي، متا القا شوندهيه يچ ثانويم پيک سيالقاگر و 

آن  يسپس خروج و ساخته شودک موج متناوب يو  شدهجاد ينوسان ا

دهنتده ک انتقتاليت، يکل بيترتن ي، بدبدست آوردچ دوم يم پيرا در س

 . م داشتيم خواهيسيبرق ب

 يمرور تجار  جهان -0

هتا ، تالشيمنين انتقال توان و مسائل اييپا يوربهرهر، ياخ يهاتا سال

د يتنه به قدمت توليريد يو تحقق آرزوبرق  يرويم نيسيانتقال ب يبرا

 ييبرنتتدهاق و توستتعه يتتنتتد تحقيضرا يود، ولتتاثتتر کتترده بتتيرا ببتترق 

 يهتاگتروهدر داخل کشتور  ياپل و حت ،، سامسونگنتليا ،يسون چون

ستتم در ين سيا يسازياز کاربرد يحاک ،ر هنربانيمتعدد نظ يتقايتحق

 نده دارد يآ

ته بته يستيالکتر يرويتانتقتال ن يبتر رو MITدانشتگاه 2996در سال 

 اضت يدست ز ين يج درخشانيبه نتا هشروع به کار کرد کم يسيصورت ب

، البتته بتا ش ختودين آزمتايدر آختر ندتوانستن دانشگاه يامتخصصان 

بتدون اتصتال  يوات را از ضاصتله دو متتر 69ک المتپ ي دشوار، يروش

ن گتتروه نتتام ابتتداع ختتود يتتا .بتته منبتتع بتترق روشتتن کننتتد يکتتيزيض

  انتدذاشتهگ تهيسيرلس و الکتريوا يهامخفف شده وا ه  WiTricity را

ا يلوانيتزبتور  پنستيکه در پ پاورکست شرکتحدود يک دهۀ گذشته، 

ا يتکترووات و يم در حد ييرويانتقال ن يبرا ين ضناوريمستقر است، از ا

استتفاده  يصتنعت يحسگرها يبرا متر 19 ش ازيدر ضواصل ب واتيليم

ق ياز طر ايفرنيخوزه کالواقع در سن PowerBeam شرکت .کرده است

، کيتستلول ضتوولتائ کيتبه  م شدهيزر ضروسرخ تنظيپرتو ل کيدن تابان

ن انتختاب يترجتذاب  ]12[ کنديل ميبازتبد يکيالکتر يپرتو را به انر 

کته دو  يدر صورتاست   يسي، القاء مغناطيبزر  محل يهاکاربرد يبرا

 يکيمکتان يانتر   داشتته باشتند، رزونتانس يء در ضرکانس مشتابهيش

 يک خواننده اپرا با صتدايکه  يشود، وقتيشتر ميب يليمنتقل شده، خ

کنتد  يتفاده من اصل اسيآورد از هميوان را به لرزش در ميک ليخود 

عالقته  يانتقتال رزونانست يرو يگتذارهيز به سرمايبزر  ن يهاشرکت

ان يتجر ير انتفاعيک گروه محقق به نام ائتالف غيراً ياخ .اندنشان داده

 Olympus، Philips ماننتتد ييهاشتترکتمتشتتکل از  ميستتيبتترق ب

ق يتن مو توع تحقيتا يبر رو يبطور جد 2919در سال   Samsungو

 يهتايگوشتن و ير چتيشرکت هتا LED يهاونيزيتلو  ]14[ کننديم

م يستيبا شار ر بت 2914سامسونگ از سال  6اس يگلکس تلفن همراه 

 يو هنر ينگضره يبازار شد  در حوزه کاربردها شگام، روانهيبه عنوان پ

قتات يو تحق ده استيبه بازار عر ه نگرد يچ شرکتيتاکنون محصول ه

 ستم در حال انجام است ين سيا يسازيکاربرد يبر رو يداخل

جامع  يهاطرح ين بخش، برخيذکر شده در او تجارب عالوه بر موارد 

در قلتتب  يون در ضرانستته، کتتاونتريتتر ليتتنظ ييشتتهرهادر  ينتتورپرداز

راز در ياالت متحده و شهر شتيگو در ايدتو در کانادا، سنانگلستان، تورن

 يو برقترار يخيتتار يشهر يضااها يسازکپارچهي يران با هدف اصليا

شهرها  يدر بخش مرکز يخيتار يد و ضااهايجد يان ضااهايارتباط م

کرد بلند متدت يارزشمند شهر با رو ين حفاظت از آثار معماريو همچن

  ]2[اند دهيه گرديته

 ييخ بهايش يستم نورپردازيس -5

ط بشر، ضکر ته توسيسيپس از کشف الکتر يار دور و اندکيان بسياز سال

گتر انتواع يم شتکل گرضتت، گرچته انتقتال ديسيانتقال آن به صورت ب

ر يو( و تصويکطرضه صوت خراديم مانند انتقال يسيق بيمو وعات به طر

همراه( و در  ين انتقال دو طرضه کامل صوت خگوشيون( و همچنيزيختلو

ار زودتر و ي( بسير خنسل سوم بستر مخابراتير صوت و تصوياخ يهاسال

 تهيستيرلس الکتريق استفاده از امواج صورت گرضت، اما انتقال واياز طر

  است يبشر ياز آرزوها يکيهمچنان  بطور کنترل شده،

 
 ]15[ ميسيب ينورپردازستم يس يکل طرح( : 1شكل )



 

( 192خ منبع کي از را خود يروين( 199خضرستنده ( 1ه خشکل شماردر 

 بته را ياضتيتدر يانتر ( 194خ ضرکتانس ديتول دستگاه کند،يم اضتيدر

 چيپتميس ،ييالقا حلقه کي شامل آنتن نيا  کنديم ارسال( 119خ آنتن

 يانر  (119خ باشد  شمارهيم( 114( و خ113(، خ112(، خ111خ خازن و

 اضتتيدر آنتتن کيت شامل( 199خ رندهيگ دهد يش ميالقاء شده را نما

 کي تاينها و( 192خ خازن (،191خ چيپميس کي شامل که( 199خ کننده

  است انيجر( 169خ رگوالتور

 م يسبدون ينورپردازستم يس يسازيبوم -5-1

عناصر مقدس از جمله نتور  يريران با بکارگيدر ا يو شهرساز يمعمار

ن يتيدر آمتده استت  آ ينتييهمراه بوده که به مترور زمتان، بصتورت آ

 هتا استتن جلوهياز ا يکي يرانيا يخيتار يدر شهرها و ضااها يچراغان

-ک شهر برجستهي يت و ضرهنگ بوميد بر هويتاک يهااز راه يکي  ]4[

قابتل  يمختلفت يهاباشد که از روشيآن شهر م يعناصر ضرهنگ يساز

ناصر شاخص د عيانجام است  امروزه استفاده از نور و رنگ در جهت تاک

ن يج بدل شتده استت کته مهمتتريرا يک شهر به امرين يو نماد يبوم

باشد  البتته يک شهر مي ير آن، شناساندن ضرهنگ و عناصر ضرهنگيتاث

موثر خواهد  ين دو عنصر مهم در صورتيد توجه نمود که استفاده از ايبا

جتاد يا يين احساسات ضاايو همچن يبود که با توجه به اصول نورپرداز

 يمبتان يم، بتا توجته بته غنتاي  مقوله حذف س]0[شونده، انجام گردد 

د بدون واسطه نسبت بته آثتار ارزشتمند، يدر کشور و د يشناختييبايز

در پتژوهش حا تر بتوده استت   يکتاربرد يستازياز اهداف بتوم يکي

مگتاهرتز  1/1با کاهش ضرکتانس بته  شده، يسازينه و بوميبهستم يس

تتر شتدن ضرکتانس ل کوتاهي، به دليسوء جانب راتيعالوه بر کاهش تاث

ستتم بتا ين سيتگشتته استت  در ا يابيقابل دست يشتريموج ضاصله ب

ر در آنهتا، امکتان ييجاد تغيموجود و ا يهاستمياز تجارب س يريگبهره

آمپتر و  9/1زان يتبته م يانيتولتت، جر 49بالغ بتر  يبه ولتا  يابيدست

 شت  جاد گيمتر ايسانت 39حدود  ياضاصله

 ستميس يهوشمندسازو  يدهجهتت يقابل -5-2

ر ضعتال گشتتن يتامکتان ضعتال و غ ،ينتورپرداز يهاستميسن نوع از يا

ن يتان يو همچنترا دارا بوده نورسنج و  ستم توسط سنسور مجاورتيس

همراه ا اضه گشته است کته  يبه صورت هوشمند و توسط گوشت يقابل

ا چنتد يتک يتاضتزودن ر و ييتتغ يتواند با کميم يشهر يهاطيدر مح

مختلتف  يهاتيهوشمند در موقع يريگميستم تصمياز س گر،يما ول د

شتب قتدرت  يکياد و تاريمثال در صورت تجمع ز يمند گردد  برابهره

 ييا روشنايو  يش و در صورت کم شدن تراکم رضت و آمدياضزا ينورده

 ين با استفاده از مقاومت نستبيهمچن  ]19[ابد يکاهش  ينورده ينسب

دور از يتک کريدر  يت هوشمندانه انر يضلز در مقابل امواج، امکان هدا

از هدر رضت  يريجهت جلوگان يجر يبرموج يبه معنن شده ييش تعيپ

  وجود دارد

 در بناهاي تاريخي ينورپرداز ستميس -5-3

ت يبر جتذاب يخيو تار يواجد ارزش ضرهنگ يعناصر و نماها ينورپرداز

 يها به ضاتاهادهين پديا يبه قصد تماشاط اضزوده و شهروندان را يمح

له يکه به وست يدارد  زمانيدر خود نگاه م يمدت يکشانده و برا يشهر

هتا در تيترضتارهتا و ضعال يوقوع برخ يالزم برا ييبستر ضاا ينورپرداز

گتر يهتا ختود جتاذب اضتراد دتيتن رضتارهتا و ضعاليضاا، ضراهم باشد، ا

، شتهرها يرات کالبتدييتدر بستتر تغزمان و  مروردر   ]3[خواهند بود 

م و يجهتت انتقتال مفتاه يعطفت ت، به نقتاطيارزشمند و با هو ياهابن

ن بناهتا در يتا يستازانتد  باززنتدهبتدل شتده يخاطرات جمع يادآوري

ر يتمختلتف نظ يهار آنها در حوزهيتاثنقش و به جهت  يت شهريريمد

-يت متيتحتائز اهم يست شهرونديو ز ي، گردشگري، اقتصاديضرهنگ

نگونته بناهتا، بحت  ياثبتات شتده توجته بته ا يهتااز جلوه يکيباشد  

 يهتاستميس يريت آنها، لزوم بکارگيبوده که با توجه به ماه ينورپرداز

ر خواهتد ينتده اجتنتاب ناپتذيها را در آيندگيد و آالين با حذف زواينو

 کرد 

شتود  يک کشور و به خصوص شهر محسوب ميت ي، هويخيتار يبناها

خ يتار يکه با ضاا يجه استفاده از نور مناسب در آنها و رنگ نورينت در

 ياست  به نورپرداز يار مهميداشته باشد، امر بس يگذشته آن، همخوان

 ينتورپرداز يتوان نگتاه کترد  در طراحتيک ارزش اضزوده ميبه عنوان 

ست يند نيو تند معموالً خوشا يرنگ ي، استفاده از نورهايخيتار يبناها

استفاده شود  در  تمن  ييد و کهربايسف يشتر از نورهايهتر است بو ب

و  ييبتايپنهان کرد تا در ز يخيتار يشود منابع نور را در بناهايم يسع

رهتا و يرمثبتت نگتذارد  از جملته متغيغ اثر يخيآثار ارزشمند تار ينما

بته تتوان يمت يمناسب نورپرداز ياضتن راهکارهايموثر در  يهاشاخص

استتفاده شتده،  يستتم نتورپردازيس بت، نوع المپ و چترا ،نوع مناس

قابتل استتفاده در  يو تکنولتو  ي، امکانتات، ضنتاوريزان برق مصترضيم

  ]۸[زات و     اشاره نمود ينه تجهيزات، هزيتجه

توان يم يخيارزشمند و تار يرات آن را در بناهايو تاث ينورپرداز اهداف

 ر برشمرد؛يدر قالب موارد ز

 يخيازشمند و تار يبناها ينورپرداز:  ( 1)جدو  

 راتيتاث حوزه هدف

 جذب گردشگرو  يريحاورپذ تيو امن يمنيا

 شبانه يهايکاربر يسازضعال يريانعطاف پذ

 هات جاذبهيتقو يو سرزندگ ييايپو

 يخيتار يبندو دورهمرمت نرم  موجود  يهاارزش يمعرض

 زهتا ياش جلوهينماو  ييخوانا يت بصريفيک

 و حس تعلق يت شهريش هوياضزا نگ(ينام و نشان خبرند

 

 يشهر يدر نورپرداز ستميکاربرد سا و يمزا -5-4

توان به چهار دسته عمده يرا م يشهر يدر ضااها ينورپرداز يهاروش

 يابيبه منظور جهت ي، نورپردازيديتاک ي، نورپردازيعموم ينورپرداز"

کرد  به عنتوان نمونته، در  يندبميتقس "ينييا تزي يشينما يو نورپرداز



 يهاا المانيها ر مجسمهينظ ياء تکياش ي، بر رويديتاک يهاينورپرداز

نتده، يبزر  آ يشهرها  ]9[گردد يد ميتاک يشهر يو نمادها يمعمار

ار يبست يهانهياد در قبال هزيار زيبس يت زندگيفيامن، با ک ييهامکان

انداز با توجه به تتراکم چشم نيتحقق ا يبرا شوند يم ينيبشين پييپا

به منتابع، ختدمات و     را دارنتد،  يدسترس يبزر  که سخت يشهرها

ن سو يبشر قرار خواهد گرضت  از ا يروشيپ يشماريد بيجد يهاچالش

بهبود  يودکار در راستار خيگميهوشمند و تصم يهاستمياستفاده از س

، انتقتال گرمتا، کيت، تراضيشتهرها خماننتد نتورپرداز يساختريط زيشرا

  ]1۸[ باشديها مغلبه بر آن چالش يک  رورت براينگ و    ( يپارک

کته از  هتا هستتندمي، سيشهر يبزر  در نورپرداز يهااز چالش يکي

کتار همتواره در معتر   يرو يهتاميست ننتد يچند منظر مشتکل آضر

از يتکته ن يها در نقاطميقرار دارند، س يعير طبيو غ يعيطب يهابيآس

 يوار از تالقتزشت و توده يان مصرف کننده باشد چهرهينصب چندبه 

 ينند و دست طراحان شتهريت آضريها محدودميس  کننديم جادياهم 

ان يتتچتل بنين روست که ميد از هميدارند، شايرا همواره بسته نگاه م

-رستاختيکال و با تمرکز بتر زيتکن را در انقالب ابداعات يآت يشهرها

  ]16[ بنا نهاد يتاليجيد يدهاو ک ميسيب يها

مخصوصا در مناطق پتر تتراکم  يشهر يها  من بهبود نماميحذف س

 يوجتود دارد، امکتان بتاز ياديتز يعير طبيغ يهايياز به روشنايکه ن

، يه، تالقتيتت در حرکت، زاويرا بدون محدود يهرچه بهتر با منابع نور

  آورديمحل و     را ضراهم م

 

 توان-ناصلهنمودار ( : 2شكل )

 

رنده از ضرستتنده در يشود که ضاصله گيمشاهده م (2شماره خدر شکل 

ز يتمتتر ن 1ش آن تا يمتر بوده و امکان اضزايسانت 29ن حالت يترنهيبه

ده و يزان خود رستين ميبه کمتر حالتوجود دارد که البته توان در آن 

توستعه و  در ضاز ابند ييه شونده کاهش ميتغذ ين جهت منابع نورياز ا

 ي، توان در نقطه مورد نظر حتداکثر و در تمتاميبرت موجياضزودن قابل

 نه و ثابت خواهد بود يضواصل کوتاهتر، کم

 يريگجهينت -6

 يهتاستتمين در قالتب سينتو يهتايضنتاور از يان مقالته جنبتهيدر ا

ن يو همچن يشهر يخيارزشمند و تار ي، کاربرد آنها در بناهاينورپرداز

مورد مطالعته  يت زندگيفيو ک يات مدنيح ءارتقادر ها آن ينقش اساس

که به  يخيتار يبناها يسازباززندهنکه ينسبت به ا يبا آگاه  قرار گرضت

در ابعاد مختلتف شود يمحسوب مکشور  يک شهر و حتيت يهوعنوان 

 يامر، يو اقتصاد ي، گردشگري، ضرهنگياعم از اجتماع يت شهريريمد

هتا و مفرو تات تيمحتدودلحاظ ن يو همچن باشديرگذار ميمهم و تاث

 يهتاستميس يکاربرد ي، بررسيهنر– يع ضرهنگيموجود در حوزه صنا

 انتخاب شد  ي، به عنوان مطالعه موردييخ بهايش يهوشمند نورپرداز

ت يتاز اهم يحتاک يخيه تتاريتابن يبح  نتورپردازدر  يفيک يهااضتهي

و  بنتاخ يتتارو شتته گذ يضاتا و همختوان بتااز نور مناسب  يريگبهره

مناسب  ييکه عالوه بر روشنا ياينورپرداز يضناوراستفاده از ن يهمچن

 ياديتو بن يبصتر يريپتذبياحتمال خطر و آسبه کاهش و قابل قبول 

بتر آن بتوده  ين مقالته ستعيدر ا  دارد انجامد،يب يخيتار آثار ارزشمندِ

ن ينتو همچ ياجتماع يت شب در زندگياست که  من بر شمردن اهم

 ين بتراينتو يهتاياستتفاده از ضنتاور ،يباشناستيت اصول زيلزوم رعا

رد  يمورد بح  قرار گ يخيه تاريژه ابنيبه و يشهر يهامکان ينورپرداز

ستتم ياز س يريتگن پتژوهش بته آن پرداختته شتده بهترهيتآنچه در ا

در  در حدود دو سال يم هوشمند است که با قدمتيبدون س ينورپرداز

و  يشهر ياز نور در ضااها و نماها يريگته جهت بهرهشرضيپ يکشورها

ن يمردم و همچن يو سرزندگ يياي، پويشهر يبا هدف توسعه گردشگر

تحقتق  يمورد استفاده قترار گرضتته استت  بترا يت زندگيفيش کياضزا

م کته  تمن يبتدون ست يستتم نتورپردازيس يريضوق بکارگ يهاهدف

-يفا ميدر شب ا يخيتار يبناها يايدر اح ينقش اساس يمنيش اياضزا

مهم مورد بح  و توجه قرار گرضت  از  ياز راهکارها يکيکند، به عنوان 

ستتم موجتود و يس يستازيتجتار ،ن پتژوهشيتمهم ا يهااضتهيجمله 

آمپتر و يلتيم 1999زان يتبته م يانيتولت، جر 49ش ولتا  بالغ بر ياضزا

 ت اس يت هوشمندسازيمتر با قابليسانت 39حدود  ياضاصله

 شنهاداتيپ -7

ع جهات و آنچه تتاکنون بته دستت آمتده استت، يدر نظر گرضتن جمبا 

 ميستيهوشمند بت ييستم روشنايگسترش سقات در جهت يادامه تحق

 و( يدهتجهتتخ بتر موج جاديا برد، شياضزا با کينزد ندهيآ در توانديم

 گتريد و يخيتار يبناها ارزشمند يهاباضت به بيآس بدون توان شياضزا

 عطتف نقطته بته را ميسيند بهوشم ينورپرداز شهر، يضرهنگ يضااها

ق يتتوستعه تحق يهتاگتر از جنبتهيد يکي يهوشمندساز  برساند خود

 يهتاباضتت داختل از ينتورده امکتان جادياآن،  يمعناحا ر بوده که 

 صورت به ينور منابع نيب ما يانر  ميتقس ب،يتخر به ازين بدون شفاف

 تمتام عيتجم با منبع کي يينها قدرت شياضزا اضته،ي جهت و کنواختي

 جهتبه  ،ستميس يريگميتصم و يدهگزارش نقطه، کي بر يانر  منابع

 يريبکتارگ نيهمچنت  باشتديمت خودکتار صتورت بته ينورپرداز رييتغ



 کته ينقتاط بته آنها ارسال و امواج کردن خم جهت يکيضوتون يبلورها

 بتا ياجتمتاع تتاررض يبررس امکان تاينها و ]11[ دارند سخت يدسترس

 جهتت يمناستب مو وعات تواننديم هوشمند ستميس گزارش به توجه

 .باشند يآت قاتيتحق

 مراجع

 يمايس ييبايآن در ز و نقش ينورپرداز، يزد، هديجواهران  [1]

ن دوره، ي، نخستيو شهرساز يمعمار يش منطقه ايهماشهر، 

 1301کردستان، 

 ير ا، بررس انيزاده عاطفه، احمديمجتبپاکزاد جهانشاه،  [2]

ران و جهان، يدر ا يشهر يجامع نورپرداز يهاطرح ياسهيمقا

ن دوره، يران، دوميا ييو روشنا ينورپرداز يالمللنيش بيهما

 1303تهران، 

در ارتقاء  ي، کاربرد نورپردازمعصومه يعيد، ربيسعمحمد  يزديا [3]

دان يم ي؛ نمونه مورديخيدر باضت تار يشهر يت ضااهايفيک

 ييو روشنا ينورپرداز يالمللنيش بيمدان، هماه ينيامام خم

 1303ن دوره، تهران، يران، دوميا

 ي؛ نمونه مورديرانيبا  ا ينورپرداز يهاد، آموزهيوحدر نتاج، يح [4]

، ياسالم يو شهرساز يمعمار يش مليهماشاه بهشهر، با 

 1302ز، ين دوره، تبريدوم

ضصلنامه  ،يشهر يدر ضااها ينورپرداز يهاسا، روشيمقصود، پر [5]

 13۷۷، تهران، 92-96، ص 39و ضرهنگ، شماره  يمعمار

بر ارتقاء  ينورپرداز تيفير کيه، تاثيمهدآرا م، رزميپور مرميابراه [6]
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