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 .المي،واحد مهابادعضو هئيت علمي گروه معماري، دانشكده فني مهندسي،دانشگاه آزاداس 

  

 
    

        چكيده چكيده چكيده چكيده 

 شـبانه  حيـات  منظور همين به يابد ادامه شب از پاسي تا شهروندان فعاليت دامنه شده باعث شهري زندگي حاضر قرن در

 در شـبانه  زنـدگي  كيفيـت  جهـت پيشـرفت   بنابراين است. شده شهرمهاباد در ويژه به شهري، زندگي از قسمتي به تبديل

 رنگي نورهاي از استفاده با تواند مي طراح گاهي نورپردازي مي گيرد.در قرار طراحان توجه مورد نورپردازي طراحي ،هاشهر

 مي شهري مهابادكمك محيط سرزندگي حفظ به تنها نه امر همين .كه سازد نمايان بهتر شب در را بنا معماري هاي المان

 بـه  كـه  معـابر  گردد.روشـنايي  مـي  در اين شهرگردشگري  صنعت همچنين و اقتصادي هاي فعاليت رونق باعث بلكه كند،

 بشـري  دانش و است.تمدن سرنهاده پشت را زيادي تحوالت آن با همگام و بشري جامعه ازتوسعه جدانشدني بخشي عنوان

 رسيد، كنوني انگيز اعجاب مرحله به و گذاشت تكامل به رو نور و روشنايي توليد ابتدايي هاي پديده و ها شمع نور، درزمينه

 بهـره  كـه  است عاملي بلكه نيست ما پيرامون اشيا و اجسام ساخت درخدمت اي وسيله تنها نور امروزي مدرن درزندگي اام

 انسـان  وري بهـره  سطح افزايش و موفقيت شادابي، روان، و درروح اي سازنده تأثير تواند مي آن از عالمانه و درست گيري

 فضـا  بركيفيت متفاوتي تأثيرات تابش زاويه و رنگ برحسب درشب خصوص به باشد.نور و روشنايي داشته شهري درفضاي

 و اهميـت  عنـوان  بـه  امـر  همـين  پـذيرد،  مـي  تأثير كيفي مختلف هاي ازجنبه با نور پردازي فضا يك و گذارد مي برجاي

 اثرگـذاري  انميـز  بـه  ايي كتابخانه ابزار و وتوصيفي تحليلي ازروش استفاده با مطالعه اين در . بوده حاضر پژوهش ضرورت

 انتخـاب  فضـاهاي عمـومي شـهر مهابـاد     پـژوهش  درايـن  اساس برهمين پردازيم؛ مي فضا يك بركيفيات ادراك نورپردازي

 شهري، هاي محيط در شادابي و سرزندگي كالبدشهر، در امنيت احساس ايجاد در نورپردازي مؤثر نقش پيرامون و گرديده

 مشاهده و ميداني هاي ازبرداشت استفاده با انتها در و داده قرار بررسي دمور را شب در شهر سيماي ساماندهي همچنين و

 پيشـنهادي  صورت به نورپردازي كيفيت معيارهاي سپس پرداخته، مطالعه مورد نمونه در ذكرشده هاي شاخص بررسي به

  است. شده مطرح
 
  

            نورپردازي. منظرشبانه، شهري، شبانه، ادراك، فضاهاي حيات هاي كليدي:هاي كليدي:هاي كليدي:هاي كليدي:    واژهواژهواژهواژه
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        مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه     ----1111
 ايـن  با .گيرد مي انجام آن از ناشي ايمني و روشنايي ايجاد براي اوقات اكثر در كشورمان شهري فضاهاي در نورپردازي امر

 بـا  شـهري  نشـانه  و المـان  تعدادي تنها و شوند مي محو يكباره به شهر هاي زيبايي تمامي گويي هوا شدن تاريك با وجود

 از اسـتفاده  براي استقبال و كند مي نزول شدت به شب در شهري فضاهاي كيفيت .هستند رويت قابل موضعي نورپردازي

 كشـورمان  شـهرهاي  از بسياري اقليم و هوا و آب هم و امروز مشغله پر زندگي هم كه است حالي در اين .شود مي كم آنها

 بـه  ميـل  عـدم  .گـردد  ارضا اجتماعي و يروان نيازهاي تا شود استفاده فراغت اوقات از شب در كه كند مي ايجاب گونه اين

 شـهروندان  روانـي  و اجتمـاعي  نيازهـاي  بـه  پاسخگويي براي مانعي آنكه بر عالوه شب هنگام در شهري فضاهاي در حضور

 شده طراحي روز شبانه كل در استفاده براي كه شهري حقيقت در .است برده بين از نيز را شهرها مفيد عمر از نيمي است،

 ديگر كشورهاي.شود مي تعطيل تقريباً مشكالتي علت به است فراهم شب هنگام در آن در حضور براي ها سيلپتان بيشتر و

 گـرفتن  نظـر  در با آنها حقيقت در .اند گفته پاسخ مناسب نورپردازي با مشكالت اين از بسياري به غربي كشورهاي ويژه به

 اين از بسياري بر اند توانسته تنها نه خالقيت و تكنولوژي نوآوري، كارگيري به با و طراحي براي ابزاري عنوان به نورپردازي

 گردشگري جاذبه يك اند توانسته هايي جشنواره برگزاري و خاص شبهاي در ها ايده اين تمركز با بلكه آيند فائق مشكالت

  ).1: 1393بيفزايند(مسيبي و همكاران ، خود هاي جاذبه به

 و مناسـب  بسـتر  ايجاد جهت اين بنابر .است شهروند فراغت اوقات گذران اصلي نمكا شبانه، شهري فضاي و شب در شهر

 عنـوان  بـه  خيابـان  .گيرد مي قرار طراحان توجه مورد پردازي نور بصري،طراحي كيفيت ارتقاء و شهري شبانه زندگي امن

 فعاليـت  اتصـال  و فضـايي  باطارت كننده برقرار و اجتماعي و فرهنگي نماد شهر، اصلي فرم دهنده شكل مهم عناصر از يكي

 به را شهري ومحورهاي ها خيابان .است داشته قرار شهري ريزان وبرنامه شهرسازان توجه مورد همواره و بوده شهري هاي

 و هـا  باخيابـان  را شب در شهر و آراست ديگر اي گونه به توان مي نورپردازي با شهر شبانه زندگي اصلي عناصر از يكي عنوان

مـي   را وشـهري  معمـاري  عناصر و فضاها واقعي ماهيت تنها نه نورپردازي كمك به .كرد تعريف)شهري فضاي( هايش ميدان

 عنصر يا فضا يك از متفاوتي هاي تاب باز و گرفت نظر در آنها براي دگرگوني و تحول نوعي مي توان بلكه كرد، آشكار توان

 بـه  آنهـا  از تـوان  مي كه دارد وجود آل ايده شبانه حيات به رسيدن در بسياري تهديدهاي بين اين در. گذاشت نمايش به را

 بـا  هـاي  مكان وجود عدم شب، پاياني ساعات در شهرها در كافي امنيت احساس عدم شبانه، حيات به نياز احساس و عدم

 سـاعت  تمـامي  در مناسـب  و كـافي  عمومي نقل و حمل نبود و تفريحي و تجاري فرهنگي، از اعم ساعته24 دهي سرويس

  .)2: 1393هستند(باقرزاده وهمكاران ،  شبانه حيات شكوفايي جلوگيري ازعوامل كرد؛كه اشاره روز شبانه

 
        بيان مسأله بيان مسأله بيان مسأله بيان مسأله     ----2222

فضاهاي عمومي در عصر حاضر به مكاني جدانشدني براي افراد در مسـيرهاي مختلـف زنـدگي تبـديل شـده اسـت،همه مـا        

 ميـزان  بـر  شـبانه  نورپردازي تأثير عامل هستيم.بر همين اساس بررسيخواسته يا ناخواسته و بصورت كلي با اين فضاها در ت

عمومي شهر مهاباد(ميادين، پل ها، پارك ها، خيابان ها،كوچه و معابرو...) را با طرح سواالت كلي و آرمان  فضاهاي در ادراك

عمومي در حالت شبانه پيشـنهاد  گرايانه و اينكه مي توان راهكاري مناسب و درخور را براي بهبود كيفيت دركي از فضاهاي 

  نمود را بيان مي نمايد.تحقيق حاضر با علم به كيفي بودن موضوع، مورد بحث واقع شده است.

        

 تحقيقتحقيقتحقيقتحقيق روشروشروشروش    ----3333
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 كيفي نوع از حاضر تحقيق است.روش مشخصي تحقيق روش تدوين نيازمند پژوهش هر در شده تعيين اهداف به دستيابي

 و گـذارد  مـي  مصاحبه و مشاهده تجربي، هاي واقعيت بر را تحقيق بناي كيفي حقيقاست.ت پيمايشي و تحليلي) (توصيفي

 ميـان  روابـط  كشـف  به تحقيق هدف براساس محقق نيز پيمايشي تحقيق داند.در مي تحقيق موضوع با تعامل در را محقق

 سيماي در كيفيت ادراك از حدي به رسيدن تحقيق اين در شده ارائه پردازد.پارادايم مي خاص مكان و شرايط در متغيرها

 افـزايش  و شـهري  فضـاهاي  در افـراد  حضـورپذيري  وپويايي سرزندگي مطلوب افزايش طريق از كه است شهرمهاباد شبانه

 تحقيـق  اين مفهومي چارچوب شود.در مي پذير امكان نورپردازي، از استفاده با شب هنگام در فضاها اين هويت و خوانايي

 برسيم تر عيني هاي پارادايم به تر ذهني هاي پارادايم از فضا، در حضور از آمده دست به هاي هپرسشنام تحليل با شده تالش

 موضـوع  كـه  شـده  اسـتفاده  اي گونـه  بـه  اطالعات مجموعه از منظور كنيم.بدين اجرايي و فهم قابل بيشتر هرچه را آنها و

  درآيد. نظم به تحقيق پرسشبا مرتبط منسجم اي سامانه در و شود تبيين و تعريف كامل بطور تحقيق

  

        سواالت پژوهش سواالت پژوهش سواالت پژوهش سواالت پژوهش ----4444

 چگونه مي توان بوسيله نور پردازي بر ادراك فضاهاي عمومي شهرمهاباد تأثيرگذاشت؟ �

 اثرات نور پردازي(مصنوعي) شبانه بر ميزان ادراك افراد از فضا تا چه حدي كمك مي نمايد؟ �

 تأثير گذار است؟ نورپردازي شبانه تا چه اندازه بر منظر شبانه و سيماي شهري �

  

        اهميت و ضرورت انجام تحقيق اهميت و ضرورت انجام تحقيق اهميت و ضرورت انجام تحقيق اهميت و ضرورت انجام تحقيق     ----5555

صـورت نگرفتـه   عمومي تاكنون در شهرستان مهاباد  فضاهاي در ادراك ميزان بر شبانه نورپردازي تأثير به زعم اينكه بررسي

رح ي جديدي از مشكالت و عوامل مـرتبط بـا آن را آشـكار سـازد.ودر راسـتاي آن بـه طـ        است، اين پژوهش مي تواند جنبه

 باتوجه بـه مشـكالت آن پرداخـت.اكنون در كشـورهاي اروپـايي اهميـت ويـژه اي بـه طراحـي          فضاهاي عموميساماندهي 

هاي مفيدي در حـل معضـالت و    .اما در حال حاضر آن دسته از كشورهايي كه داراي تجربهه استداده شد نورپردازي شبانه

توانسـته انـد بـه راحـل هـاي مفيـدي در ايـن زمينـه دسـت          هستند ، نورپردازي فضاهاي عموميموانع و مشكالت طراحي 

آنچه در ايران مهم است توجه به اين پيشرفت ها است.آنچه براي كشور ما ضرورت دارد ، توجه به قـوانين بـه صـورت    .يابند

يـت ايـن   ضروري است. با وجود اهم نورپردازي فضاي شهريو تغييرات و سامان دادن به .تر مي باشد بينانه واقععملي تر و 

در دامن خود مي پروراند، الزم است پيگيري جدي در اين زمينـه  نورپردازي شبانه شهرمهاباد  مسئله و مشكالت فراواني كه

          صورت پذيرد.

        

        اهداف پژوهش اهداف پژوهش اهداف پژوهش اهداف پژوهش     ----6666

        اهداف كلي اهداف كلي اهداف كلي اهداف كلي  •

ردازي شـبانه  اكثر كشورهايي كه در راستاي رونق اقتصادي،امنيت اجتماعي و جذب توريسم اقداماتي را انجام داده اند نور پ

شهري را جذاب و زيبـاتر نشـان دهنـد و سـيماي شـبانه شـهري را        را يكي از اهداف خود قرار داده تا جلوه فضاهاي عمومي

  تبديل به فضايي خاطره انگيز نمايند.

        اهداف كاربردي يا ويژه اهداف كاربردي يا ويژه اهداف كاربردي يا ويژه اهداف كاربردي يا ويژه  •

  نظرروشهاي صحيح نور پردازي در فضاهاي عمومي با استفاده از نظريات مهندسين شهرسازي و م -
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  كمك و توجه به سيماي شهري از نقطه نظر توجه به نورپردازي شبانه فضاهاي عمومي  -

        

 تحقيقتحقيقتحقيقتحقيق پيشينهپيشينهپيشينهپيشينه    ----7777
 و تحليـل  در هايي نامه پايان و مقاالت كنون تا است.اما نشده پرداخته آن به چندان ايران بودن،در نو دليل به موضوع اين

 تجزيه با كوشد مي شبانه شهري فضاي طراحي خصوص در فته.پذير صورت كشور از خارج بخصوص و درداخل آن بررسي

 ابعـاد  اولويـت  تعيـين  ضمن انساني روانشناختي نيازهاي شناخت و اجتماعي شهري،تعامل فضاي با مرتبط مباني تحليل و

 )1390يابـد.(عاليي،  دست موفق شبانه شهري فضاهاي ايجاد جهت در راهكارهايي ارائه به شبانه فضاهاي طراحي در مؤثر

 تـأثير  مردم حضورپذيري ميزان بر ... و مختلط تجاري هاي كاربري مناسب، امنيت، نورپردازي مانند عواملي كه كرده بيان

 منظـر  عنصـر  ترين اصلي از يكي عنوان به نور وجود ضرورت بابيان )1388(احمدي شهري، نورپردازي مورد گذارد. در مي

 بـه  نـور  وجود ضرورت بر آشنايي )با1388فر پردازد.(اعتمادي مي شهر منيتا تأمين در نورپردازي نقش بررسي به شهري

 ي بازدارنـده  نقش و شهر امنيت تأمين در شهري نورپردازي نقش بررسي به منظرشهري عناصر ترين اصلي از يكي عنوان

 زنـدگي  بـر  نـور  يرگذاريتأث ابعادمختلف بررسي به 1376نور زيبايي كتاب در بوا بن پردازد. مي جنايت و جرم وقوع از آن

 نمـوده  برجسـته  متفـاوت  هنرهـاي  و صـنايع  در را نـور  مختلـف  كاربردهـاي  و پرداختـه  زيسـت  محـيط  و انسـان 

 هـاي  روش بـا  مناسـب  فضاسـازي  نور،امكـان  تـأثير  درك مصنوعي، روشنايي خصوصيات شناخت به نيز1390است.رفيعي

  است. ... پرداخته و نورپردازي

  

 مباني نظري تحقيقمباني نظري تحقيقمباني نظري تحقيقمباني نظري تحقيق    ----8888

        نظر شبانه چيست؟نظر شبانه چيست؟نظر شبانه چيست؟نظر شبانه چيست؟مممم �

  براي تعريف منظر شبانه ابتدا به تعريف زندگي شبانه كه مفهومي كلي تر را در بر مي گيرد مي پردازيم.

كليه اقدامات انساني (چه مادي و چه معنوي)كه به منظور ارتقاي سطح كيفي زندگي و در ساعات شب درون جامعه انساني 

ويايي آن مي گردد ؛زنـدگي شـبانه آن جامعـه را تشـكيل مـي دهد.چـه ايـن        رخ مي دهد و موجب تداوم فعاليت جامعه و پ

هاي گسترده در آنهـا باعـث    از آنجا كه وسعت شهرها و تنوع كاربري.جامعه مي تواند يك محدوده، منطقه و ياكل شهر باشد

انـرژي ايـن امـاكن ؛     پراكندگي زندگي شبانه در نقاط مختلف مي شود و به دليل مخارج سنگين تامين روشنايي ،امنيـت و 

بـا توجـه بـه     نقاط عطف فعاليتي كه محل تجميع چندين فعاليت شبانه باشند گره هاي فعاليت شبانه را تشكيل مي دهند.

ذهني كه حاصل تعامل انسان با طبيعت و جامعه با تاريخ مي دانـيم و  -تعريف منظر كه آن را پديده اي نسبي ، پويا و عيني

نيز در همين جامعه حادث مي شود مي توان همين تعريف را براي منظر شبانه نيز تعميم داد با اين از آنجا كه منظر شبانه 

تفاوت كه منظر شبانه در بين گره هاي فعاليتي شبانه و خطوط واصل بين آنها كه انسـان هـا پيـاده انـد و مكـث و گـذر و       

صلي ترين عنصركمي خود يعنـي نـورپردازي ،قابـل    عملكردهاي مختلف در كنار هم جريان دارد به وجود مي آيد و توسط ا

ها كه شاكله عيني منظر شبانه است به عنوان يكي از هويت سـازترين عناصـر شـهر     درك است.جنس مبلمان و نور پردازي

مطرح شده و منظر شب را با روز پيوند مي دهد به گونه اي كه يك كل واحد از مكاني خاص در ذهن هر شهروند شكل مي 

  گيرد.

        دف منظر شبانهدف منظر شبانهدف منظر شبانهدف منظر شبانههههه �

 يكي از خصوصيات جوامع پايدار ، فهم درست و كلّي شهروندان از جامعه زيستي خود است. هر شهروند توسط عناصر 
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در صورت عدم .منظرين شهر ، يك نقشه ذهني از شهر را درون ذهن خود پرورش مي دهد كه حاصل فهم وي از شهر است

به حفظ دو نقشه ذهني متفاوت از يك مكان شده كه عدم همپوشـاني ايـن   تطابق اين درك با درك شبانه، شهروند مجبور 

اين معضل به تفكيك ذهني شهر به شهر شبانه و شهر روزانه انجاميده و يك .دو نقاطي كور از شهر را براي او ايجاد مي كند

اه هاي رفتاري و شكل شكاف عميق بين شكل روز و شب شهر در ذهن به وجود مي آورد.كمرنگ شدن و از بين رفتن قرارگ

مهمتـرين وظيفـه منظـر شـبانه تطبيـق نقشـه ذهنـي         نگرفتن خاطرات جمعي مشترك از اثرات اين شكاف ذهنـي اسـت.  

  شهروندان از روز و شب شهر است كه باعث تحقق يك اجتماع پايدار مي گردد.

        اصول شكل گيري منظر شبانهاصول شكل گيري منظر شبانهاصول شكل گيري منظر شبانهاصول شكل گيري منظر شبانه �

هـا بسـتگي    ف در كنـار يكـديگر و تجميـع خـرده فعاليـت     منظر شبانه به صورت جدي به شكل گيري عملكردهـاي مختلـ  

هـا   ها ،فضاهاي تفريحي و خدماتي را كه در شب باز هستند در كنارهم پيونـد زد و آنهـا را دركنـار هتـل     بايستي مغازه.دارد

يل ،قهوه خانه هاو غذاخوري هاي شبانه روزي مستقر ساخت تا مراكز زندگي شبانه كه استخوان بندي منظـر شـب را تشـك   

،از  هـا را درشـب   اي كه تراكم و شدت فعاليت پياده مي دهد ،شكل گيرد.اين مراكز بايد روشن ،ايمن و سرزنده باشند به گونه

ها را خارج از خانه به سر مي برند و به اين نقاط انگشت شمار در شهر مي روند ، افزايش  طريق جلب تمامي مردمي كه شب

  ....ونه اي باشند كه اين مراكز به طور يكسان در سراسر شهر توزيع گردندداد . سياست هاي تشويقي بايد به گ

        

 مدرنيتهمدرنيتهمدرنيتهمدرنيته سوپرسوپرسوپرسوپر شهرنشينيشهرنشينيشهرنشينيشهرنشيني التزامالتزامالتزامالتزام شبانه،شبانه،شبانه،شبانه، حياتحياتحياتحيات    ----9999
 ايـن  تاثير تحت شهروندان رفتارهاي و شهري زندگي كار، زمان مفهوم آمدن وجود به و انبوه توليد صنعتي، انقالب از پس

 يـا  روز طـول  در كار زمان از مانده باقي كه اوقات -شود مي اتالق فراغت اوقات اآنه به كه هايي زمان كه قرارگرفت واقعيت

 خواهند وقت كمبود مشكل دچار شهروندان همواره و شوند مي تلف طوالني هاي صف در وشلوغي، ازدحام دليل به - هفته

 و مرده هاي زمان اهميت به كه است داشته برآن را شهري طراحي و ريزي مديريت،برنامه مقوله ).اين 1383 (فكوهي، بود

 دقيقـي  سـاعته،توجه  24 شـهرهاي  مفهوم و شبانه اقتصاد ايجادمفاهيم منظور به شب و غروب يعني شهرها فعاليت بدون

 هرچـه  رونـق  براي شعارجذابي شبانه است.اقتصاد شبانه حيات به توجه هاي محرك ازديگر نيز اقتصادشبانه باشند. داشته

 طريق از زندگي قابل مكان يك عنوان به خود معرفي براي را شهر يك هدف كه است وتوسعه تصادياق فعاليت هاي بيشتر

 دارد(سـعيدي  مـي  بيـان  روز شـبانه  از بيشتري ساعات در فراغت اوقات هاي سايرفعاليت و خريد تفريح،سرگرمي، گسترش

  ).1385چي:  سيني رضواني؛

        

        نورنورنورنور    ----10101010

 نورنورنورنور وجودوجودوجودوجود اهميتاهميتاهميتاهميت �
 هـاي  انـدام  هاتوسـط  پيـام  يـا  اطالعـات  دريافت از پس ادراك فرايند در است. بينايي ادراك نوع هر براي شرط اولين نور

 مراكـز  در و افتنـد  مي جريان به عصبي رشته در گيرنده حسي هاي ندام وسيله به دريافتي انسان،اطالعات حواس گيرنده

 مـي  مغز به (كد) اطالعاتي رمزهاي يا و اليمع صورت به كه اطالعات اين شوند. مي تحليل و تجزيه و بررسي مغز و عصبي

  گردند. مي ادراك موجب انسان قبلي محفوظات تاثير تحت آمده بودن رمز از رسند،مجدداً

 شهريشهريشهريشهري فضايفضايفضايفضاي دردردردر نورنورنورنور �
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 و بخشـيده  فضـا  بـه  خاصـي  كيفيت شهري، فضاي يك منظر كالبدي غير هاي مولفه از يكي عنوان به شهر در رنگ و نور

 استفاده مورد پردازي نور و روشنايي تامين منظور دو به كه است افرد فضايي رفتار و گذاري ناسي،اثرادراك،بازش خواستگاه

 پـردازي  نـور  و مهندسـي  و كمي مباحث بيشتر روشنايي در دارد. وجود بنيادي تفاوت يك واژه دو اين بين گيرد. مي قرار

 دو ايـن  نبايـد  و تـوان  نمـي  عمـل  در ولي دارد. ياديز پيچيدگي لذا است. مطرح شناختي زيبا و كيفي هاي جنبه بيشتر

 و عملكـرد  توان نمي معماري طراحي در كه طور همان پرداخت. آن به جداگانه طور به و كرد تفكيك يكديگر از را مفهوم

 ينـه زم به كه روشنايي هاي بحث نيز پردازي نور هاي طرح در ، كرد طراحي جداگانه طور به را يك هر و كرده جدا را فرم

 ايـن  در گيرد. قرار طراحي و موردمطالعه نورپردازي كيفي هاي بحث از جدا تواند نمي پردازد، مي اجرايي و مهندسي هاي

 اصـلي  رويكـرد  كـه  زيباشناختي به مربوط مسائل كنار در و شود پرداخته هم كنار در مفهوم دو اين به تا شده سعي پروژه

 )1387 طاهباز، و (موسوي گيرد قرار بررسي مورد نيز روشنايي و نور كميت به مربوط مسائل ، حاضر تحقيق

        

  نورپردازينورپردازينورپردازينورپردازي ضرورتضرورتضرورتضرورت    ----11111111
 زير گردد.موارد نمي مكان شخصيت ارتقاء و حفظ اهميت به محدود نورپردازي ي مسأله به پرداختن ضرورت است، بديهي

 ).1391 كند(پاكزاد، مي بيان را شهر در نورپردازي هاي ضرورت انواع از برخي

  

 طراحيطراحيطراحيطراحي عنصرعنصرعنصرعنصر عنوانعنوانعنوانعنوان بهبهبهبه نورنورنورنور    ----12121212
 بـه  آورد مي وجود به نور كه فضايي اشكال آورد. مي وجود به نور را فضايي اشكال از بسياري اما نيست فضا سرچشمه نور

 (ديبـاج،  آورد مـي  وجـود  بـه  تغيير نيز آنها ماهيت در تركيب اين محض به و شود مي تركيب ديگر فضايي اشكال با نرمي

 و فضـا  از نـوعي  خلـق  و طراحي امكان نورپردازي با بلكه نيست، روشنايي تامين تنها امروزه دنياي در ورن كاركرد ).1384

 كه چنان است. شده هنري هاي عرصه در جديدي انداز چشم گيري شكل موجب كه شده فراهم شهري و معماري عناصر

 فضـاهاي  گيـري  شـكل  به منجر فضا جزايا و عناصر سطح در چه كالن، سطح در چه شهري، و معماري فضاي نورپردازي

 آنهـا  وقـوع  امكـان  تـر  پيش كه اند يافته هستي و تحقق امكان ومناظري ها ساحت ديگر عبارت به است، شده جذاب و بديع

 بـدون  كـه  اي گونـه  به سازد، مي ميسر را رنگ ظهور و بروز وامكان هاست پديده ماهيت و تجلي عامل سو يك از نور نبود.

 نـورپردازي  كمـك  بـه  موجـود  امكانـات  بـا  و معاصر دنياي در ويژه به و ديگر سوي از و داشت نخواهد معني زني رنگ نور،

 شـود  مـي  شـماري  بـي  ومناظر آثار خلق موجب كه كرد فراهم ها پديده از بسياري براي را گذرا و عرضي ماهيت توان مي

  ).1391 سوري، (پاكزاد،

 
 شهريشهريشهريشهري فضاهايفضاهايفضاهايفضاهاي دردردردر نورپردازينورپردازينورپردازينورپردازي انواعانواعانواعانواع    ----13131313

 فـراهم  مختلف هاي عرصه در را نور از استفاده زمينه، اين در خالقيت بروز و نورپردازي در تكنولوژي توسعه و رشد مروزها

 مختلـف  فضاهاي طراحي رويكرد داراي هنري جنبه است. فني و هنري جنبه دو از برخوردار نورپردازي است.ماهيت كرده

 )1388 فـر،  اسـت.(اعتمادي  نـوين  هـاي  تكنولـوژي  از بهينه استفاده درويكر داري نيز آن فني جنبه و زيبايي خلق جهت

 را نورپردازي شده اجرا و دسترس در هاي پروژه با رابطه در طراحان اهداف به توجه با توان مي كه است ذكر قابل همچنين

 تعريـف  كلـي،  صورت به مهم هاي المان و عناصر عمومي،نورپردازي نورپردازي از: اند عبارت كه كرد تقسيم دسته چند به

 يك براي جديد خاصيت تعريف براي شيء،روشنايي يك خواص بر تاكيد براي روشنايي متوالي، هاي چراغ توسط بدنه يك
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 يـك  ايجـاد  براي نور از اجسام،استفاده تزيين منظور به نورپردازي آن، خاص فرم نمايش براي جسم يك نورپردازي شيء،

 تعريف كه درفضاها، جذابيت ايجاد براي نور از استفاده شهري، نماد و شناسه يك عنوان به نورپردازي خاص، نمادين شكل

 است: زير قرار به موارد اين

 اين است. عمومي نور تامين شود، مي محسوب نيز نورپردازي عامل ترين مهم كه دسته اولين عمومي: نورپردازي �

 باشد. شب در استفاده عريفت داراي شهر باز فضاي كه دارد كاربرد درجايي نورپردازي

 شـوند،  مي واقع نورپردازي نوع اين ي سوژه كه عناصري مجموعه كلي: صورت به هاي المان و عناصر نورپردازي �

 بـر  در را غيـره  و درختان و تبليغاتي تابلوهاي و ها راهنما و عالئم مهم، هاي ساختمان كلي ها،روشنايي مجسمه

 گيرد. مي

 يـك  كردن روشن براي متوالي هاي چراغ از نورپردازي طراحان گاهي متوالي: هاي چراغ توسط بدنه يك تعريف �

 ضمن بايد ها چراغ اين باشد. مزبور محور اهميت دليل به تواند مي تأكيد اين كنند. مي استفاده يك مسير يا بدنه

 نمايند. متبادر بيننده ذهن بر توالي را مسير، ساختن روشن

 مـثالً  نمـاييم؛  تاكيـد  شـيء  يـك  از خاصيتي بر توانيم مي نورپردازي با شيء: يك برخواص تاكيد براي روشنايي �

 غيره. و رنگ و مركزيت وحدت، تكرار، بافت،ضرباهنگ، بر تاكيد

 براي جديد خاصيت يك تعريف منظور به نورپردازان گاهي شيء: يك براي جديد خاصيت تعريف براي روشنايي �

 توان مي شيوه، اين در نمايند مي استفاده نورپردازي از باشد، قعيتوا با متناقض است ممكن كه حتي شيء يك

 داد. تغيير را جسم از خواصي

 فرم نمايش منظور به نورپردازي نورپردازان، اهداف از ديگر يكي آن: خاص فرم نمايش براي جسم يك نورپردازي �

 شود. مي تاكيد آن فرم بر نورپردازي با كه مفهوم اين به باشد؛ مي جسم خاص يك

 چراغـاني  گيـرد.  مـي  انجام خاص مراسم و ايام در معموالً نورپردازي نوع اين اجسام: تزيين منظور به نورپردازي �

 گيرند. مي انجام مقطع صورت به و باشند مي نورپردازي نوع ين9ا از ومعابر ها درخت كردن

 رواج هـا  چـراغ  نوع اين از استفاده ،ايران شهرهاي در امروزه خاص: نمادين شكل يك ايجاد براي نور از استفاده �

 اين نصب از هدف معموالً شود. مي متبادر بيننده ذهن در خاص هاي حجم وسيله، اين به و يافته است بسياري

 روشنايي تامين ها، چراغ

 نيست. عمومي  �

-.مـود ن نـورپردازي  را شـهري  هاي شناسه توان مي كه اين ضمن: شهري نماد و شناسه يك عنوان به نورپردازي �

 و نمـاد  يـك  عنوان به تواند مي هم نورپردازي خود -است شده انجام تهران آزادي برج يا برج ايفل در آنچه مانند

 نمايد. عمل شهري شناسه

 ايـن  نمود؛ استفاده فضاها در جذابيت عامل عنوان به نور از توان مي: فضاها در جذابيت ايجاد براي نور از استفاده �

 هـاي  بـازي  و آهنـگ،  و نـور  و آب هـاي  نمايش ايجاد مانند گيرد، مي بر در را مختلفي هاي نورپردازي روش نوع

  ).1385 مهرآرام، مجلسي،(اي ضربه نور هاي داراي پروژكتور وسيله به نوري

 كـردن  برطـرف  جهت در كدام هر كه كرد بررسي نيز آنها كاركرد اساس بر را نورپردازي توان مي فوق بندي دسته بر عالوه

  .شوند مي گرفته كار به طراحي زمينه توجه به با و انيازه
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  نورنورنورنور كاركردهايكاركردهايكاركردهايكاركردهاي    ----14141414
        1393139313931393) كاركردهاي نور،ماخذ: مسيبي و همكاران ) كاركردهاي نور،ماخذ: مسيبي و همكاران ) كاركردهاي نور،ماخذ: مسيبي و همكاران ) كاركردهاي نور،ماخذ: مسيبي و همكاران 1111جدول(جدول(جدول(جدول(
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 راستاي در نور طراحي كه نحوي به است، آن مفهوم و معنا كلي طور به و زمينه به توجه فضا يك در نور طراحي مهم نكته

 فضا انگيزي خاطره و قدمت بايست مي نورپردازي تاريخي فضاي يك در مثال عنوان به باشد درو مي فضا ازآن كه توقعاتي

 كه است بديهي .گذاشت نمايش به را وقت شادابي بايست مي مدرن فضاي يك درطراحي يا و داد قرار تاكيد مورد را

 به شهري فضاهاي نورپردازي رد اگر.طلبد مي متفاوت تمهيدات خودماني فضاي يا يادماني فضاي يك در نور طراحي

 آن مخاطب با متناسب فضا هر نورپردازي طراحي و گيرد صورت بيشتري توجه مردم روان و ذهن بر نور مهم تاثيرات

 روحي و يافته افزايش شهري فضاهاي در مردم فعال حضور شود، انجام فضا عملكرد نوع از صحيح شناخت با نيز و محيط

 از استفاده امروز مدرن دنياي در ).1391 ديگران، و فريد فروغي( شد خواهد دميده شهر شبانه رمنظ جان بي كالبد به تازه

 ها آن از چندنمونه به زير در كه شود مي كارگرفته به متنوع اهداف تحقق براي ابزاري عنوان به نورپردازي مختلف انواع

  .شود بيان جداگانه صورت به مكدا هر دستاوردهاي و اهداف كه است بوده آن بر سعي و شده اشاره

        

  مورديمورديمورديموردي هايهايهايهاي نمونهنمونهنمونهنمونه بررسيبررسيبررسيبررسي    - - - - 15151515
        

        1393139313931393دستاوردها.ماخذ:مسيبي و همكاران،دستاوردها.ماخذ:مسيبي و همكاران،دستاوردها.ماخذ:مسيبي و همكاران،دستاوردها.ماخذ:مسيبي و همكاران، وووو اهدافاهدافاهدافاهداف موردي،موردي،موردي،موردي، هايهايهايهاي نمونهنمونهنمونهنمونه ) بررسي) بررسي) بررسي) بررسي2222جدول(جدول(جدول(جدول(



                             
 
 

   

 
 

 
 
 

 
 
 
 

11   



                             
 
 

   

 
 

 
 
 

 
 
 
 

12   



                             
 
 

   

 
 

 
 
 

 
 
 
 

13

  

 از يكـي  عنـوان  بـه  را نـورپردازي  اگر كه كرد استنباط اينگونه توان مي شده آورده موردي هاي نمونه در آنچه به توجه با

 كـار  به را نور ديگر كارگرهاي نظر مورد اهداف به رسيدن و مشكالت حل بر عالوه توان مي داشت درنظر طراحي ابزارهاي

  .افزود طراحي زمينه مثبت هاي جنبه به و بست
        

        مطالعهمطالعهمطالعهمطالعه موردموردموردمورد يييي    محدودهمحدودهمحدودهمحدوده بررسيبررسيبررسيبررسي    - - - - 15151515

        مطالعهمطالعهمطالعهمطالعه موردموردموردمورد محدودهمحدودهمحدودهمحدوده موقعيتموقعيتموقعيتموقعيت �

جذابيت هاي فراوان شناخته شده  توريستي و با كامالًبه عنوان يك شهر آذربايجانغربي مهاباد در ميان شهرهاي استان 

شهر  سيل عظيم مسافران از شهرهاي اطراف به سمت اين و در ايام تعطيل به خصوص در فصل بهار و تابستان، است

جمله مراكز تفريحي و ديدني شهر به  سد مهاباد و رودخانه آن، پارك ملت و بازار اجناس خارجي از .سرازير مي شود

دخمه سنگي فقره قا در نزديكي اين شهر نيز امتياز ي براي جذب  آمده و عالوه بر آن وجود غار ديدني سهوالن و حساب

، مهابادبنابراين .براي گذراندن اوقات فراغت در تعطيالت خود، به اين شهر سفر مي كنند مسافران اكثر.گردشگر مي باشد
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طراحي فضاهاي تفريحي بايد به فكردر اين شهر  پارك ملت و رودخانهسد مهاباد،حضور بافراغتي است.  - يك مركز تفريحي

خواهد جذابيت اين شهر را دوچندان  باشند كه  روز فعال در طول شبانه و همچنين بايد ورودخانه كرد در اطراف اين درياچه

كند؛ آنچنان كه شهر در  طلب مي را اي مختص به خود شبانه نورپردازي. اين شهر با هويت غالب گردشگري و تفريحي،كرد

روز، خوانا باشد؛ ساعات حضور گردشگران در سطح شهر، امنيت براي حضور آنان و نيز مساحت فضاهاي  طول شبانه

        .گردشگري افزايش يابد
        

        

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

موقعيت موقعيت موقعيت موقعيت ))))1111((((شكل شكل شكل شكل  شهرستان شهرستان شهرستان شهرستان 

 مهاباد دراستان وكشورمهاباد دراستان وكشورمهاباد دراستان وكشورمهاباد دراستان وكشور
        تحليل يافته هاتحليل يافته هاتحليل يافته هاتحليل يافته ها- - - - 16161616

حيات  و مراكزمهم گردشگري ازعمده يكي ن شهرداري و ميدان مالجامي كهفضاهاي عمومي مانند پارك ملت، ميدا اينك

 است.حال شده واقع ملت در غرب شهر مهاباد كدوتا ميدان در مركز شهر وپار حاضر حال در كه مهاباداست اجتماعي شهر

 ستون اهاي مذكوركهفض نورپردازي، هاي تكنيك و راهكارها وبررسي شهري فضاي در نورپردازي نقش و اهميت به توجه با

 طول در حركت با منظور دين به.است شده انتخاب طراحي بستر عنوان به دهد مي تشكيل نيز را شهر تاريخي بافت فقرات

افراد بخصوص در پارك  حضور بررسي به22- 23ساعت از شب پاياني ساعات در ساعت بازه يك در ميدان ها و پارك اين

 است امنيت احساس سنجش براي معياري كه وكودكان زنان مسن افراد حضور بررسي اين است.در شده پرداخته ملت

 شد. توجه

        پرسشنامه ها.ماخذ: نگارندهپرسشنامه ها.ماخذ: نگارندهپرسشنامه ها.ماخذ: نگارندهپرسشنامه ها.ماخذ: نگارنده شدهشدهشدهشده آوريآوريآوريآوري جمعجمعجمعجمع آمارآمارآمارآمار))))3333((((جدول جدول جدول جدول 

  

  

  

  تصوير ذهني

  

  

  

امار جرم 

  و جنايت

        كمكمكمكم        متوسطمتوسطمتوسطمتوسط        خوبخوبخوبخوب        عاليعاليعاليعالي  شادابي

30٪  50٪  20٪  -  

  ٪15  ٪50  ٪35  -  پرجنب وجوش بودن

  ٪15  ٪25  ٪20  ٪35  احساس راحتي

  ٪45  ٪55  -  -  شلوغي

  ٪25  ٪10  ٪15  ٪40  امنيت
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  ٪10  ٪20  ٪50  ٪20  دسترسي به وسايل حمل ونقل

  ٪15  -  ٪35  ٪40  پاركينگ

        فضاهاي عمومي مذكور.ماخذ:نگارندهفضاهاي عمومي مذكور.ماخذ:نگارندهفضاهاي عمومي مذكور.ماخذ:نگارندهفضاهاي عمومي مذكور.ماخذ:نگارنده دردردردر افرادافرادافرادافراد حضورحضورحضورحضور ميزانميزانميزانميزان ))))4444(((( جدولجدولجدولجدول

  

فعاليت و 

  رويداد

  شبانه

فضاهاي فضاهاي فضاهاي فضاهاي 

        عموميعموميعموميعمومي

تعداد استفاده زنان، تعداد استفاده زنان، تعداد استفاده زنان، تعداد استفاده زنان، 

افراد مسن و افراد مسن و افراد مسن و افراد مسن و 

        كودكان(نفر)كودكان(نفر)كودكان(نفر)كودكان(نفر)

تعداد استفاده تعداد استفاده تعداد استفاده تعداد استفاده 

        مردان(نفر)مردان(نفر)مردان(نفر)مردان(نفر)

درصدزنان، افراد درصدزنان، افراد درصدزنان، افراد درصدزنان، افراد 

        مسن وكودكانمسن وكودكانمسن وكودكانمسن وكودكان

درصد درصد درصد درصد 

        مردانمردانمردانمردان

استفاده استفاده استفاده استفاده 

        هردوهردوهردوهردو

        توضيحاتتوضيحاتتوضيحاتتوضيحات

  2شكل شماره   68  ٪56  ٪44  282  160  پارك ملت

ميدان 

  شهرداري

  3شكل شماره   37  67٪  33٪  232  120

ميدان 

  مالجامي

  4شكل شماره   25  79٪  21٪  270  74

  

        

        

        

        

        

        

        

        

        
شبانه پارك ملت.ماخذ: شبانه پارك ملت.ماخذ: شبانه پارك ملت.ماخذ: شبانه پارك ملت.ماخذ:      ) منظر) منظر) منظر) منظر2222شكل (شكل (شكل (شكل (

        نگارندهنگارندهنگارندهنگارنده

        

        

        

        

        

        

        

        

        
شبانه ميدان شبانه ميدان شبانه ميدان شبانه ميدان  ) منظر ) منظر ) منظر ) منظر 3333شكل (شكل (شكل (شكل (

        شهرداري.ماخذ: نگارندهشهرداري.ماخذ: نگارندهشهرداري.ماخذ: نگارندهشهرداري.ماخذ: نگارنده
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ميدان مالجامي.ماخذ: ميدان مالجامي.ماخذ: ميدان مالجامي.ماخذ: ميدان مالجامي.ماخذ:  ) منظر شبانه ) منظر شبانه ) منظر شبانه ) منظر شبانه 4444شكل (شكل (شكل (شكل (

        نگارندهنگارندهنگارندهنگارنده

        

 گيريگيريگيريگيري نتيجهنتيجهنتيجهنتيجه    ----17171717
 كاركرد بر رفص ي تكيه است. گرفته قرار توجه مورد بسيار امروزه شهري فضاهاي طراحي امر در نور كاركردهاي به توجه

 شهري طراحي غايي هدف آنكه به توجه با است. طراحي براي آن پتانسيل از توجهي قابل بخش گرفتن نور،ناديده روشنايي

 طراحـي  بـراي  كليـدي  عنصـر  يك عنوان به نور به توجه بنابراين است زندگي كيفيت بردن آن،باال با مرتبط هاي رشته و

 بـاال  بـر  عـالوه  توانسـته  خالقيت و تكنولوژي نور، از استفاده آمده، مقاله در آنچه به هتوج بود.با خواهد اهميت حائز بسيار

 صـنعت  به تاريك ساعات در شهري فضاهاي در افراد حضور و فضا به بخشي هويت سرزندگي، ايجاد زندگي، كيفيت بردن

 نه است.نورپردازي شده مردمشان و ها دولت نصيب طريق ازاين توجهي قابل درآمدهاي و كند شاياني كمك نيز گردشگري

 بـه  و ملـي  يكپـارچگي  و هويت حفظ مردمي، مشاركت ايجاد براي تالشي عنوان به بلكه ايمني، و روشنايي براي فقط تنها

 نيمـي  ماندن استفاده بي از جلوگيري براي مناسبي حل راه عنوان به و باشد ثمر مثمر تواند مي فرهنگ كردن صادر نوعي

 داشـت  توجه بايد البته شود. گرفته نظر در اقتصادي و مديريتي شهري، طراحي مهم اهداف به ورسيدن رشه مفيد عمر از

 بـدون  كه باشد مخاطبان نيازهاي و فرهنگ طراحي، زمينه به توجه با بايد كاركردمشخص با نورپردازي هرگونه از استفاده

 شـايد  و آمـد  نخواهد دست به دلخواه نتايج نيز، روز برتر يها ازتكنولوژي استفاده با حتي مسلماً اصول اين گرفتن نظر در

 داشـته  پي در نيز اقتصادي ضررهاي و كرده منصرف شبانه شهري فضاهاي در حضور از را مردم و باشد داشته معكوس اثر

  باشد.

 امكانـات  نـوري،  منابع كنندگان، استفاده تا گرفته فضا از طراحي ابعاد ي همه به توجه نيازمند نورپردازي جامع طرح ارائه

 و قـوت  نقاط از استفاده با كه باشد مي نورپردازي طرح هر ارائه ابعاد ترين مهم از بستر به توجه باشد، مي... و مالي و فني

  داد. ارائه را طرح ترين بهينه توان مي موجود هاي پتانسيل

  

  

  

        مراجع مراجع مراجع مراجع         ----18181818
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 صحيح براصول تاكيد با( تهران شهر درامنيت نورپردازي طراحيو شهر روشنايي نقش ، )1388احسان،( سيد فر، اعتمادي -1

 .تهران شهر ايمن جامعه همايش دومين مقاالت مجموعه برگزيده). شهري درمناظر نورپردازي

 نمونه شبانه( شهري فضاهاي در زنان اجتماعي امنيت احساس افزايش در نور تاثيرمولفه ، )1392( اميني،الهام،نعيمي،فاطمه، -2

 ايران. نورپردازي و روشنايي المللي بين همايش تهران). شهر شهرداري 4 منطقه ميدان هروي ي:مورد

شهرها  كالن در شبانه نورپردازي و روشنايي نقش ).آناليزوبررسي1393باقرزاده، نسرين، حسن حسيني، معين، ايرواني،هوتن.( -3

 هتل تهران، ايران، نورپردازي و روشنايي المللي بين همايش ندومي مقاالت اصفهان).مجموعه چهارباغ موردي :خيابان (مطالعه

 المپيك.

 شماره. منظر. ها ضرورت و ها ظرفيت ارزيابي درتهران شبانه منظر ، )1391رضا،( حميد ابيانه، محملي رضا، مژدهي، بصيري -4

21،36 

 شهر. آرمان ن:انتشاراتشهري.تهرا هاي مكان نورپردازي ).راهنماي1391پاكزاد،جهانشاه؛سوري،الهام.( -5

 المللي بين ونمايشگاه همايش نخستي مقاالت شهري.مجموعه طراحي ومالحظات شهري )نورپردازي1389پاكزاد،جهانشاه.( -6

 تهران. شهر سازي زيبا نورپردازي شهري،سازمان

موردي:  شهري(مطالعه شگريگرد درتوسعه نورپردازي نقش بررسي )،1390( دركي،افشين، حميدرضا، ورائي، مسعود، تقوايي، -7

 اي. منطقه و شهري هاي پژوهش و مطالعات اصفهان).مجله شهر

 7 شماره منظر، مجله شهر. نورپردازي با روز تصوير انطباق ضرورت شبانه سيماي )،1389( عبداهللا، خيري، محمد، رضوان،-8

 .48شماره نظر، باغ نور. معماري و نور فضاي )،1384( موسي، ديباج، -9

 برتر، شهر المللي بين همايش ساعته.اولين24 شهرهاي مفهوم تحقق براي ).راهبردهايي1385چي،پ.( رضواني،ن؛سيني سعيدي -10

 همدان. شهرداري عمران ،سازمان 1385 مرداد 12و 11

 4 پنجره، مهفصلنا شهري. فضاهاي شبانه حيات ارتقاي در شهري ريزي برنامه و طراحي راهبردهاي )،1391( قديسه، ساماني، -12

 نخستين مقاالت مجموعه.مصاديق و رويكردها هاي شهري،روش وروشنايي نورپردازي جامع ).طرح1387طاهباز،م؛موسوي،ج.( -13

 تهران. شهر زيباسازي شهري،سازمان نورپردازي المللي بين نمايشگاه همايش و

 مورد گردشگري( توسعه و شهري امنيت در ورپردازين تاثير )،1392( فرزانه، احمدي، محسن، كالنتري، رحيم، غالمحسيني، -14

 .3سال اي، منطقه ريزي برنامه فصلنامه كالنشهرشيراز). مطالعه:

 ني. شهري.تهران:نشر شناسي ).انسان1383فكوهي،ناصر.( -15

 نامه پايان. شبانه منظر درخلق انسان احساسات بر نورپردازي تاثير ، )1391مهدي،( شيباني، حسين، مدي، فرناز، فريد، فروغي -16

 .قزوين) ره(خميني امام المللي بين دانشگاه منظر، ارشدمعماري كارشناسي

 همايش. شهري نورپردازي جامع طرح تهيه راهنماي سند ،تدوين )1392رضا،احمديان،( جهانشاه، عاطفه،پاكزاد، زاده، مجتبي -17

 .ايران نورپردازي و المللي روشنايي بين

 .شهريور 12 ايران، تهران. نيست چراغ نصب تنها نورپردازي نورپردازي، تئوري به پايتخت نياز ، )1391(حامد، محمدنژاد، -18

 بين همايش دومين مقاالت شبانه.مجموعه عمومي فضاهاي در نورپردازي ).كاركردهاي1393مسيبي،عظيمه، نيلي پور،نازنين.( -19

 يك.المپ هتل تهران، ايران، نورپردازي و روشنايي المللي
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