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The Impact of New Technologies on Quality of Lighting in the 
Historical and Cultural Areas (Case: Tehran, Si-e Tir Street)

[1] Psychological processes influencing lighting quality [2] Defining natural tourism zones 
based on landscape architecture principles, combined application of FGD and AHP [3] 
Urban lighting guide [4] New lighting technologies and enhancement in sense of belonging 
(case study: Tehran buildings) [5] Approval of lighting in urban security and tourism 
development (case study: Shiraz) [6] Place attachment; conceptualization, principals and 
criteria [7] Mosque design requirements based on socio-cultural functions [8] Objectives 
and effective factors in urban landscape lighting [9] Lighting techniques in landscape design 
[10] Urban Lighting and the Techniques [11] Suitable lighting for national and religious 
celebrations [12] Lighting master plan for Tehran [13] The floodlight of historical landscape; 
Revitalization of the historical center of Kanazawa, based on illuminating [14] Heritage 
lighting master plan for old town Toronto [15] General and executive technical specifications 
of road [16] Occupational exposure limit [17] Lighting strategies for urban public spaces 
using SWOT and QSPM: A case study of Karim Khan Zand Street, Shiraz

Aims Lighting cultural-historical areas is one of the factors enhancing nightlife identity and 
sense of place in cities. However, it should be noted that in any lighting scheme, the use of 
optimum light sources and the use of appropriate optical techniques can lead to higher quality, 
energy efficiency, tourist attraction and economic savings for the city. The purpose of the 
present study is to investigate the impact of modern technologies on the quality of lighting in 
historical and cultural areas. To achieve this goal, it is very helpful to achieve an optimal pattern 
of lighting using modern equipment.
Instruments & Methods Firstly, using descriptive-analytical methods and library studies, 
lighting documents and successful internal and external experiences, important criteria 
for lighting cultural-historical areas have been extracted. These criteria are then prioritized 
and scored by experts. In addition, Dialux 4.13 software has been used to model the street 
lighting of Si-e Tir Street in Tehran, in order to measure the variables of light intensity and color 
temperature in different states. Finally, each of these modes was evaluated by Delphi method 
and in-depth interviews with experts.
Findings The mode of use of LED lights with a color temperature of 4000K was chosen, so that 
the optimum brightness was higher than the background.
Conclusion The software output also uses 250-watt mercury vapor lamps to illuminate the 
sidewalks and sidewalks of the street, mounted on 7-meter bases at a distance of 26 meters 
from each other and illuminated at a 5-degree angle to the street surface.
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  چکيده
، یکی از عوامل تاریخی -فرهنگیهای نورپردازی بناها و محوطه اهداف:
ه داشت ککننده هویت شبانه و حس مکان در شهرها است. اما باید توجه تقویت

ی نوری هارفتن تکنیککاردر هر طرح نورپردازی، استفاده از منابع نوری بهینه و به
وری در مصرف انرژی، جذب گردشگر تواند باعث باالرفتن کیفیت، بهرهمناسب می

 هایو صرفه اقتصادی برای شهر شود. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر فناوری
های تاریخی و فرهنگی بود. برای رسیدن به این نوین بر کیفیت نورپردازی بافت

هدف، دستیابی به یک الگوی بهینه نورپردازی با استفاده از تجهیزات نوین بسیار 
  کننده است.کمک

و با استفاده از مطالعات  تحلیلی -توصیفیروش ابتدا به  ها:ابزار و روش
جی بررسی و معیارهای ای، اسناد نورپردازی و تجارب موفق داخلی و خار کتابخانه

استخراج و سپس این معیارها  تاریخی -فرهنگیهای مهم در نورپردازی محوطه
مک کاین، بهبر  بندی و امتیازدهی شده است. عالوهتوسط متخصصین اولویت

تیر تهران برای سازی نورپردازی خیابان سی مدلبه  ۱۳/۴ افزار دیالوکسنرم
های مختلف، پرداخته نور در حالتی رنگ نور و دماسنجش متغیرهای شدت 

ها به روش دلفی و مصاحبه عمیق با هر یک از این حالتشده است. در نهایت 
  متخصصین سنجش شده است.

دی با دمای رنگ ایهای العنوان نتیجه نهایی، حالت استفاده از چراغبه ها:یافته
اشد، ینه بیشتر از زمینه بصورتی که درخشندگی بنا در حالت به کلوین به۴۰۰۰نور 

  انتخاب شده است.
 رو خیابان،رو و سوارهافزار، برای نورپردازی بخش پیادهخروجی نرم گیری:نتیجه

متری و با ۷های وات است که روی پایه۲۵۰های بخار جیوه استفاده از المپ
خیابان درجه به سطح  ۵اند و نور آنها با زاویه متر از یکدیگر قرار گرفته۲۶فاصله 

  کند.برخورد می
  تاریخی -های فرهنگینور، نورپردازی، محوطه ها:کلیدواژه
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  ۱۵/۱۰/۱۳۹۸ تاريخ پذيرش:
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  مقدمه
 تیفیک یعوامل و ابزارها نیاز موثرتر یکیآن،  یو طراح ینورپرداز 

تواند یمآن  نهیبا زم ی بنانورپرداز  یاست. هماهنگ یمنظر شهر 
 یو ارتقا یشهر  یفضا کی تیکننده هوتیاز عوامل تقو یکی

 دلیلبه یخیتار یهابافت انیم نیا درآن باشد.  ژهیو تیشخص
 .ندهست در شهرها برخوردار زیادی تیاز اهم ،ژهیو تیو هو تیشخص
در کنار  یعنوان مکملبه ینورپرداز  حیصح یهاوهیش نیبنابرا
ننده کتیو تقو گذاراز عوامل تاثیر  یکیتواند یم یخیتار یفضاها
توسط  یشهر  یفضاها تیفیک ی. ارتقاباشدو حس مکان  تیهو

 ییایو پو یسرزندگ جهیحضور شهروندان و درنت افزایش ،ینورپرداز 
 به عوامل یتوجهکم دلیلبهامروزه  متاسفانهفضا را به همراه دارد. 

ها و یاجراشده ناهماهنگ یهادر نمونه یگاه ،یبصر  ی وفن
ند، نصب شو نادرستکه  یزاتی. تجهکندیمبروز  یمشکالت متعدد
اب انتخ یکنند. گاه جادیای خطرات ایآزار باشند و ممکن است چشم

جدی  یهابیرنگ نور باعث آس منابع نوری، شدت و حیناصح
  شود.می

بهینه نورپردازی، از روش منظور یافتن الگوی  در این مطالعه به
سازی دیجیتالی استفاده شده است. به این ترتیب که پس از شبیه
های استاندارد سازی نورپردازی خیابان سی تیر براساس جدولمدل

های فرهنگی و تاریخی روشنایی معابر، یک نمونه برداشت از محوطه
ف لهای مختطور تصادفی از میان سایتخیابان سی تیر تهران، به

انتخاب و برای آن سناریوهای متفاوت (شامل حاالت مختلف دمای 
پس شود. سرنگ نور و درخشندگی بنا نسبت به زمینه) استخراج می

استانداردسازی و در اختیار  ۱۳/۴ افزار دیالوکسها با نرمخروجی
شود و در نهایت به کمک گروه متخصصین نورپردازی قرار داده می

های عنوان بایستهمتخصصین استخراج و بهمصاحبه عمیق، نظرات 
  شود.طراحی معرفی می

  ادبیات نظری مطالعه
در این قسمت، به تبیین مفهوم نور و نورپردازی و جایگاه آن در 
تاریخ و سپس به مالحظات نورپردازی در منظر شبانه پرداخته 

  شود.می
  مفهوم نور و نورپردازی

 هایسر مقوله مفهوم نور بحثدر طول ادوار مختلف زمانی همواره بر 
نامه دهخدا به معنای روشنایی تعریف زیادی بوده است. نور در لغت

شده است. به عبارتی نور به معنی کیفیتی است که به وسیله حس 
  شوند.شود و به وساطت آن اشیا دیده میبینایی درک می

نورپردازی عبارت است از طراحی کیفی و هنرمندانه نور یک بنا یا 
های فرمال و زیباشناختی نسبت به فضا که در پرداختن به آن، جنبه

ها اهمیت بیشتری دارند. نورپردازی مناسب استانداردها و اندازه
کننده هویت یک مکان و ارتقای تواند یکی از عوامل تقویتمی

شخصیت ویژه آن در شب محسوب شود که بر میزان پویایی و 
افزاید. همچنین شب می سرزندگی شهر و فضاهای شهری در

تواند از طریق جذب بیشتر افراد به فضا، باعث نورپردازی اصولی می
  .[1]ایجاد رونق اقتصادی برای شهر و فضای شهری شود

کردن میالدی با روشن ۱۵تا  ۱۲های بار در قرننورپردازی اولین
ها شروع شد. این فضاهای معماری توسط منابع نماهای مهم و باغ

نور به دو شکل طبیعی (استفاده از نور خورشید که توسط مختلف 
های نفتی و ها، چراغها فیلتر می شد) و مصنوعی (مشعلپنجره
آندریا معماری به نام  ۱۵۸۱شدند. در سال ها) روشن میفانوس
ها نامه، ساختمانی را طراحی کرد تا برای تئاتر و اجرای نمایشپاالدیو

در این ساختمان اجراها در فضای آزاد و در مورد استفاده قرار گیرد. 
شدند و هنگام اجرا در شب، شرایط آب و هوایی مطلوب انجام می

ه گرفت. استفادای به خود میبازی رنگ تازهنمای ساختمان با آتش
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بازی، شروع مرحله نخستین نورپردازی بود، چراکه از آتش و آتش
ها با هدف ایجاد یک نامهبار در اجرای این نمایشبرای نخستین

های محیط مناسب برای اجرای نمایش، مطالعات و تکنیک
	نورپردازی هنری انجام و اجرا شد.

 نسانا اجتماعی زندگی الکتریسیته اختراع با میالدی نوزدهم قرن در
ها امروزه استفاده از انواع المپ. کرد پیدا ارتقا صورت چشمگیریبه

های متنوع و گوناگون و درنتیجه طرحایجاد  باعث و تجهیزات نوری،
  .های بسیار در حوزه روشنایی و نورپردازی شده استپیشرفت

  در منظر شبانه یمالحظات نورپرداز 
انسان و محیط شهری تاثیر متقابلی بر یکدیگر دارند. یکی از نیازهای 

 است. در این میان، در روز و شب اساسی شهر، ارتقای کیفیت محیط
ا و کیفیت فضحس تعلق، یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در ارتقای 

شود. از نظر روانشناسی محیط، مفاهیم شهر محسوب می ظرمن
ه ند کهست زیادی در ایجاد حس تعلق در فضاهای شهری تاثیرگذار

یکی  .[2]اجتماعی اشاره کرد -توان به عوامل کالبدیاز آن جمله می
توان به وسیله آن منظر شبانه شهر را ارتقا بخشید، هایی که میهاز را

نورپردازی است. منظور از نورپردازی شهری، نورپردازی فضاهای باز 
همگانی شهری است و نورپردازی فضاهای شهری در کنار هم، 

  .[3]دهدنورپردازی کل شهر را شکل می
 گیریبر شکلثر ونماهای شهری از مهمترین عوامل ماز آنجایی که 
هرها ش ه، بر منظر شبانآنهانورپردازی شوند، محسوب میسیمای شهر 

بنابراین نور از  .[4]کندتاثیر دارد و به انتقال حس فضا کمک می
جمله عناصری است که در کیفیت و جلوه بصری، خصوصًا سیمای 

همچنین  .[5]شبانه ابنیه و فضاهای شهری بسیار موثر است
نقاط عطف خاصی در شهر و فضاهای مختلف آن،  نورپردازی با خلق

منجر به حفظ و ارتقای شخصیت فضا و همچنین ایجاد پویایی و 
شود که این موضوع سرزندگی در ساعات شب در فضاهای شهری می

دلبستگی، در . [6]تواند موجب افزایش دلبستگی مکانی نیز شودمی
هر قرار شیک اجتماعی  -های اصلی کارکردهای فرهنگیاولویت
  .[7]دارد

عنوان یک مکان دارای شخصیت، حس هر یک از فضاهای شهری به
ای است که از طریق عوامل فیزیکی و ذهنی القا و بار معنایی ویژه

شود. نکته خاص در طراحی نور هر فضا، توجه به معنا و مفهوم می
آن فضا است، به نحوی که طراحی نور باید در راستای توقعاتی باشد 

طور مثال در طراحی یک فضای بایست برآورده کند. بهفضا میکه 
انگیزی آن مورد تاکید قرار گیرد، در تاریخی باید قدمت و خاطره

صورتی که در طراحی یک فضای مدرن باید بر شادابی و دقت در 
طور کلی در نورپردازی منظر شهری، اجرای آن تاکید شود. به

  باشند: توانند تاثیرگذارمالحظات زیر می
یابی) شامل خوانایی (شناسایی مسیر، شناسایی فضا، جهت -۱

های های ارتباطی، فضاهای فعال در شب (ساختمانمسیرها و گره
ها و غیره)، فضاهای غیرفعال در شب (فضاهای تجاری، پارک
ها، نقاط مرجع، نقاط های مخابراتی و غیره)، محلهتاریخی، برج

  رسانیبلوهای اطالعها، تاخطرآفرین مثل تقاطع

های خاص، زیبایی شامل نورپردازی، حرکت و صدا در مراسم -۲
انداز منحصر به فرد، توجه به عدم ایجاد آلودگی نوری و تجاوز چشم
  نوری
شدن، جلوگیری از ایمنی و امنیت شامل قابلیت دیدن و دیده -۳

	[8]بزهکاری و مبارزه با وندالیسم
شهری و اقدامی در فضای شهری بر  همچنین از آنجایی که هر طرح

کنندگان از آن فضا موثر است، در نورپردازی نیز باید رفتار استفاده
به این نکته توجه شود که مخاطبین این طرح چه کسانی هستند و 

هایی بسته به موقعیت اجتماعی و شخصیت خود باید به چه جنبه
ه و عنوان زمینهاز فضا توجه و بر آنها تاکید کرد. بنابراین محیط ب

. [9]بستر نورپردازی یکی از عوامل مهم در طرح نورپردازی است
 کیتکن نیچندموضوع حایز اهمیت دیگر، استفاده از ترکیب 

 است، زیرا در این صورت کیتکن کی یبه جا نورپردازی متفاوت
 یهاکیشود. تکنگر میجلوه یتر جذابصورت به طیمح ینورپرداز 

نها آو منظر وجود دارند که تفاوت  طیدر مح ینورپرداز برای  یار یبس
  .[10]استآنها  یمنبع نور  یر یدر مکان قرارگ شتریب

  اسناد نورپردازی
امروزه نورپردازی شهری امری است که از مفهوم روشنایی آن فراتر 
رفته و تبدیل به اقدامی طراحانه شده است. نورپردازی منظر شهری 

تواند بخش قابل توجهی از دانش، و می ماهیتی پویا و زنده دارد
عواطف و رفتار محیطی شهروندان را تحت تاثیر خود قرار دهد. 

رود که امروزه در میان اسناد اهمیت این موضوع تا آنجا پیش می
های هدایت طراحی شهری، اسناد نورپردازی در زیرگروه طرح

  شوند.موضوعی تهیه، تدوین و اجرا می
یک طرح یکپارچه و جامع برای هدایت در صورت عدم وجود 

هایی که توسط مدیریت شهری یا بخش خصوصی در شهر نورپردازی
افتد، هر مکان یا بنا در شهر با روشی مبتنی بر سلیقه اتفاق می

شود. این امر نه تنها اثرات شخصی طراح و یا کارفرما نورپردازی می
منظر شبانه، خوردن نظم نامطلوبی چون بروز ناهماهنگی و برهم

رفتن آلودگی نوری و اثرات مخرب آن و در بدترین سطح، ازبین
شود، بلکه در موارد متعددی مشاهده هویت شهر را موجب می

های های شخصی یا مجموعهشود که نورپردازی نمای ساختمانمی
الشعاع قرار تجاری، یک بنای ارزشمند تاریخی یا مذهبی را تحت

های طراحی ردازی نیز مانند سایر روشدهد. بنابراین نورپمی
  .[11]محیطی، باید از مقیاس خرد تا کالن مورد توجه قرار گیرد

 بندیانواع اسناد در حوزه نورپردازی شهری در دو سطح اصلی دسته
  شوند:می
 بناهای برای نورپردازی هایدستورالعمل و راهنماها سطح خرد: -۱

 هایچراغ فنی یاتجزی کردنشهری مانند مشخص ارزش واجد
 و محیطیزیست الزامات به توجه با آنها، نصب نحوه و روشنایی
  بناها حفاظتی

 شهری منطقه یا شهر یک برای نورپردازی جامع طرح سطح کالن: -۲
شهری  نورپردازی کلی معیارهای و ضوابط ها،چارچوب شامل
، آن زمان و شهر کلیت فضا، با نورپردازی منظور ایجاد هماهنگیبه
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 اهایفض میان در هااولویت تعیین و بندیطبقه شناسایی، همچنین
 در دخیل شهری، از عوامل نورپردازی هایطرح برای انجام شهری
 امکانات طرح، مخاطب شهر، اجزای نورپردازی، جامع طرح اجرای
  .[10]شهر هستند نقش و شهر قدمت شهر، مقیاس فنی، و مالی

طور نورپردازی شهر تهران بهدر همین راستا در طرح جامع 
اختصاصی، برای نورپردازی بناهای تاریخی ضوابط و استانداردهایی 

  توان به موارد زیر اشاره کرد:تعیین شده است که از جمله آنها می
 خاص بنای همان برای و موردی صورتبه بنا هر نورپردازی طراحی -۱

	شود (توجه به هویت).می انجام
 فرده منحصر ب هایویژگی و بافت کاررفته،به الحمص نوع به توجه -۲

 حمصالاست (توجه به رنگ  برخوردار خاصی اهمیت از تاریخی بنای
	بر قدمت بنا). تاکیدو 
 سایر و ابعاد موقعیت، تابع پروژكتورها نصب موضع انتخاب -۳

 نما باید بر در نورپردازی. است ساختمان معماری هایمشخصه
 و تزیینات ها،سرستون و هامانند ستون بنا معماری مشخصات

تاکید شود (تاکید بر جزییات معماری  خاص و غیره نیز هایبریگچ
	بنا).
 رفتهكاربه مصالح رنگ و بافت جنس، به نور شدت و رنگ انتخاب -۴
 طراحی نتیجه حصول به دیگر طرف از و نورپردازی مورد سطوح در

  .[12](توجه به استانداردهای فنی)  است وابسته آن هنری
  تاریخی -های فرهنگیتجارب نورپردازی محوطه

های گوناگون و در با توجه به مطالب ذکرشده، نورپردازی با هدف
شود. بررسی و تحلیل سازی میهای متفاوت طراحی و پیادهزمینه

گیری و تواند در نتیجهمصادیق کارشده در این خصوص، می
ی هاخصوص در مورد محوطهالگوی بهینه نورپردازی بهآوردن دستبه

تاریخی موثر باشد. تحلیل چگونگی طراحی نورپردازی در  -فرهنگی
های تواند به ارایه راهکارهای جدید و طرحهای موفق، مینمونه

های اخیر به مبحث نورپردازی توجه در سال متنوع کمک کند.
دن موضوع نورپردازی ای شده است ولی با توجه به جدیدبوویژه

شده های انجامهای باارزش تاریخی و فرهنگی، پژوهشمحوطه
  ها محدودتر است.مرتبط با این حوزه

تاریخی ایرانی دارای طرح  -از جمله محوطه ها و بناهای فرهنگی
، سی و سه پل و مجموعه چهارباغ مدرسه بهتوان نورپردازی، می

  ).۱کلیسای وانک اشاره کرد (جدول 
آمده در نورپردازی بناهای فوق، مواردی همچون دستطبق اسناد به

سازی جزییات معماری بنا و سازی، برجستهبخشی، شاخصهویت
استفاده از عوامل فنی و تکنیکی مناسب نورپردازی مد نظر قرار داده 

 ،نباشد تیها قابل روچراغشده است. همچنین سعی شده است تا 
چراغ با درنظرگرفتن  شکل، سان باشدها آچراغ یو نگهدار  نصب
رار ق ییهانور در محل یمخف منابعو  بنا انتخاب شود یخیتار تیهو

 د.نرا آشکار نکن گرید یهاچراغ یر یکه محل نصب و قرارگ اندگرفته
 یانعکاس بیبراساس رنگ و ضر یمنبع نور  انتخابعالوه بر این 

ه انجام شد نما کاررفته دربه مصالح به توجهو همچنین  سطح بنا
  .است

ای هها، ترکیبی از المپکاررفته در این مجموعهنوع منابع نوری به
ای است که با توجه به مصرف باالی هالید و رشتهبخار سدیم، متال
از  شودنبودن آنها پیشنهاد میصرفهبهها و مقرونانرژی در این المپ

مصرف برق کم و دی استفاده شود، چراکه عالوه بر ایهای الالمپ
طول عمر باال، دارای قابلیت کلیدزنی، تنوع در انواع خود، ایجاد 

  ریزی هستند.نورهای رنگی و امکان برنامه
تاریخی خارجی  -های فرهنگیهای موفق نورپردازی محوطهاز نمونه

  ).۲اند (جدول نیز مواردی بررسی شده
دریافت که در توان ها میبا بررسی اسناد نورپردازی این محوطه

بخشی، تمامی این موارد عالوه بر رعایت نکاتی چون هویت
سازی، نورپردازی عناصر و جزییات بنا، انتخاب نوع منابع شاخص

 های نویننوری متناسب با بافت و زمینه تاریخی بنا، از فناوری
دی نیز ایهای النورپردازی مانند تابلوهای نوری دیجیتال و المپ

  است.استفاده شده 
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  مجری  سال پروژه نورپردازی  سال ساخت	کارکرد  مکان	نام پروژه

  مدرسه چهارباغ

  

  مذهبی -تاریخی  اصفهان
  دوره صفویه 

  هجری قمری) ۱۱۲۶-۱۱۱۶(
-  

شرکت پایاپرتو 
  سپاهان

  سی و سه پل

  

  تاریخی  اصفهان
  دوره صفویه 

  هجری قمری) ۱۰۱۱(
۱۳۸۰  

شرکت روشنایی 
  شید

  مجموعه کلیسای وانک

  

  مذهبی -تاریخی  اصفهان
  دوره صفویه 

  (شاه عباس دوم)
۱۳۸۲  

شرکت روشنایی 
  شید
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  های نورپردازی خارجینمونه پروژه )۲جدول 

  سال ساخت	کارکرد	مکان	نام پروژه
زمان آخرین پروژه 

  نورپردازی
مجری طرح 
  نورپردازی

  موزه لوور

  

  فرانسه
 -تاریخی
  فرهنگی

  شرکت توشیبا	میالدی ۲۰۱۱میالدی ۱۷۹۳

مرکز تاریخی کانازاوا؛ قلعه تاریخی 
  و محوطه اطراف آن

  

  تاریخی  ژاپن
 ۱۶قرن 

  میالدی
  میالدی ۲۰۱۰

شرکت 
  [13]ریکوچیکادا

آیرن مرکز تاریخی تورنتو؛ بنای فلت
(Flatiron) ، برزی پارک

(Berczy) ،الرنس  و تاالر بازار
(Lawrence) ، کاتدرال سنت

، ایستگاه اتحاد بانک تجارت، مزیج
(Union)  ان سیو برج(CN)  

	

	میالدی ۲۰۱۱میالدی ۱۸۱۵  تاریخی  کانادا
شرکت گابریل 

  [14]مکینون

  تاریخی  ارمنستان  (Northen) نورثن ادهپی محور
۲۰۰۷-۲۰۰۲ 

  میالدی
-  -  

  
های جالب ارمنستان از ایده (Northen)همچنین در محور نورثن 

ای همچون رویدادهای طراحی شهری جاذب جمعیت و خالقانه
مانند موسیقی خیابانی، هنرهای خیابانی و ترکیب نورهای رنگی با 
آب در ورودی برخی بناها استفاده شده است. این موارد در کنار 

تر پذیری بیشتوانند به اجتماعوجود یک طرح اصولی نورپردازی می
فضا و جذب گردشگر کمک کنند و در نهایت باعث ارزش افزوده 

  ).۱-۳های برای شهر شوند (شکل
 

  چارچوب نظری
  

بر مبنای نتایج حاصل از بررسی مبانی نظری، اسناد نورپردازی و 
توان مهمترین معیارهای تجارب نورپردازی داخلی و خارجی، می

 ۳با جدول  های فرهنگی و تاریخی را مطابقنورپردازی محوطه
  بندی کرد.دسته

  
استفاده از ترکیب آب و نور برای ورودی فضا در ارمنستان (منبع:  )۱شکل 

  نویسندگان)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی صفو یدعلیسو  ییطباطبا یاللهتیزهراسادات آ ۳۲۸

   ۱۳۹۸ زمستان، ۴، شماره ۹دوره                                                                                                                                                                             پژوهشی نقش جهان -فصلنامه علمی

  
  هنرهای خیابانی در ارمنستان (منبع: نویسندگان) )۲شکل 

  

  
  هنر موسیقی خیابانی در ارمنستان (منبع: نویسندگان) )۳شکل 

  

  تاریخی -های فرهنگیمعیارهای نورپردازی محوطه )۳جدول 
  زیرمعیارها  معیارها

  بخشیهویت
  تاکید بر قدمت بنا

  سازی بنا در زمینه خودشاخص
  هماهنگی هویت بنا با هویت زمینه

عدم ایجاد آلودگی 
  نوری

  نورپردازی مناسب برای جزییات بنااستفاده از تکنیک 
توجه به استانداردها و مسایل فنی نورپردازی شامل 

  بودن دمای رنگ نور، شاخص نمود رنگ و شدت نورمناسب

  صرفه اقتصادی
  سازی طرح نورپردازیهای پیادهتوجه به هزینه

  های نوین نوریاستفاده از فناوری

  خالقیت

  متناسبهمزمانی نور با موسیقی 
  هماهنگی نورپردازی با محیط طبیعی پیرامون
  استفاده از تجهیزات نوری جذاب و خالقانه

  پذیری و رویدادمداری به کمک طراحی نوراجتماع

  هاابزار و روش

ای است روش مطالعه حاضر در مرحله گردآوری داده از نوع کتابخانه
 ندارزشم هایمحوطه نورپردازی کیفیت بر جدید هایفناوری و تاثیر
 افزارسازی به کمک نرمتاریخی با استفاده از شبیه و فرهنگی

و سپس مصاحبه عمیق با متخصصین حوزه  ۱۳/۴دیالوکس 
عنوان نورپردازی بررسی شده است. در ادامه خیابان سی تیر تهران به

  شود.نمونه موردی معرفی می
  معرفی نمونه موردی

 شهر ۱۲ منطقه در ال قدمت، واقعس ۱۰۰با حدود  تیر سی خیابان
 در و شروع خمینی امام خیابان از جنوب سمت است که از تهران
ابان، خی رسد. اینخیابان نوفل لوشاتو به پایان می تقاطع در شمال
 پطرس( انجیلی قرارگیری چندین بنای مذهبی مانند کلیسای دلیلبه

 دیانا خیابان به آدریان زرتشتی آتشکده و ، کنیسه حییم)مقدس
وضعیت . است تیر ۳۰ قیام از برگرفته نام آن و است معروف

نورپردازی فعلی این خیابان در شب شامل یک روشنایی کلی و رایج 
رو است و برای بناهای باارزش موجود در آن برای خیابان و پیاده

  طرح نورپردازی خاصی وجود ندارد.
  طرح روشنایی عمومی پیشنهادی خیابان سی تیر

یک طرح  ۱۳/۴افزار دیالوکس در این بخش، با استفاده از نرم
شده برای روشنایی روشنایی بهینه براساس استانداردهای تدوین

ریزی راهبردی و نظارت ریاست جمهوری معابر توسط معاونت برنامه
شود. سازی می) و وزارت بهداشت و درمان، شبیه۶۱۴(نشریه 
فنی روشنایی معابر، بسته به بیانگر مشخصات  ۵و  ۴های جدول

، انواع معابر بسته به میزان ۶۱۴نوع آنها هستند. در نشریه شماره 
بندی دسته (ME)بودن در چند کالس روشنایی اصلی و فرعی

، خیابان سی تیر ۱۲اند. از آنجا که در طرح تفصیلی منطقه شده
کننده شناخته شده است، عنوان خیابان فرعی جمع و پخشبه

ات فنی روشنایی برای آن طبق جدول استاندارد نشریه شماره مشخص
  گیرد.قرار می ME4aبندی در دسته ۶۱۴

لوکس ۱۵میانگین شدت روشنایی عمومی مورد نیاز برای معبر فرعی 
). برای دستیابی ۵و  ۴های لوکس است (جدول۲۰روها و برای پیاده

وه های بخار جیز چراغافزار، "استفاده ابه این استانداردها پیشنهاد نرم
متر از یکدیگر ۲۶متری و با فاصله ۷های وات است که روی پایه۲۵۰

درجه به سطح خیابان برخورد  ۵اند و نور آنها با زاویه قرار گرفته
  کند".می

  
  [15](لوکس)  باز یهامحوطه و معابر یبرا ییروشنا شدت نیانگیم یالزام حدود )۴جدول 

  avg/Emin(E(شاخص یکدستی   (لوکس)میانگین شدت روشنایی عمومی موردنیاز   مبنای سنجش  مالحظات  خصوصیات مکان
های تولیدی و محوطه عمومی کارگاه
  ها و باراندازهاساختمانی، توقفگاه

  ۳۳/۰  ۵۰  کف زمین  شامل تردد افراد
  ۱۷/۰  ۱۵  کف زمین  بدون تردد افراد

  ۳۳/۰  ۲۰  کف زمین  -  اصلی و شریانی هایراه
  ۳۳/۰  ۱۵  کف زمین  -  های فرعیراه

  ۳۳/۰  ۲۰  کف زمین  -  روهاپیاده
  ۳۳/۰  ۵۰  کف زمین  -  های عبور سوارهتونل

  



 ۳۲۹... یخیو تار یارزشمند فرهنگ یهامحوطه ینورپرداز  تیفیبر ک دیجد یهایفناور  ریتاثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Naqshejahan                                                                                                                                                                               Volume 9, Issue 4, Winter 2020 

  [16]استاندارد براساسانواع معابر  مجاز یدرخشندگ زانیم )۵جدول 

نوع کالس روشنایی 
(ME)  

حداقل شاخص روشنایی 
	SRمحیط 

  زدگی بیشینه چشم
)Ti(؛ درصد	

حداقل یکنواختی طولی 
)min(UO  

حداقل یکنواختی کلی 
)min(UO	

حداقل درخشندگی متوسط 
)minLav(؛ کاندال بر مترمربع

ME1  ۵/۰  ۱۰  ۷/۰  ۴/۰  ۲  

ME2  ۵/۰  ۱۰  ۷/۰  ۴/۰  ۵/۱  

ME3a  ۵/۰  ۱۵  ۷/۰  ۴/۰  ۱  

ME3b  ۵/۰  ۱۵  ۶/۰  ۴/۰  ۱  

ME3c  ۵/۰  ۱۵  ۵/۰  ۴/۰  ۱  

ME4a  ۵/۰  ۱۵  ۶/۰  ۴/۰  ۷۵/۰  

ME4b  ۵/۰  ۱۵  ۵/۰  ۴/۰  ۷۵/۰  

ME5  ۵/۰  ۱۵  ۴/۰  ۳۵/۰  ۵/۰  

ME6  نیازی نیست	۳/۰  ۳۵/۰  ۴/۰  ۱۵  

  
ت، سازی شده اسافزار دیالوکس شبیهدر طرحی که با استفاده از نرم

شود که پس از اعمال این شرایط، سایر متغیرهای فنی مشاهده می
 ینواختکیحداقل ی، طول یکنواختیحداقل ی، زدگچشم نهیشیبمانند 
نیز در طیف استاندارد قرار دارند.  متوسط یحداقل درخشندگی و کل

این  افزار برایتوان گفت مقادیر پیشنهادی توسط نرمبنابراین می
  ).۶؛ جدول ۵و  ۴های خیابان، صحیح و قابل قبول هستند (شکل

  تاریخی -های فرهنگیطرح پیشنهادی نورپردازی محوطه
کلیسای مریم مقدس واقع در ضلع شرقی خیابان سی تیر یکی از 

رود. این کلیسا در های تاریخی این محدوده به شمار میوطهمح
گونه روشنایی فعال ندارد و محوطه آن کامالً های عادی هیچشب

طوری که تشخیص آن تاریک و بدون هر گونه نورپردازی است، به
  ).۶در شب کمی مشکل است (شکل 

  

  
  سازی روشنایی عمومی خیابان سی تیرشبیه  )۴شکل 

  

  
  سازی وضعیت عمومی روشنایی خیابان سی تیرشبیه )۵شکل 

  

  مقایسه وضعیت طرح پیشنهادی روشنایی با مقادیر استاندارد )۶جدول 
  افزارخروجی نرم  مقدار استاندارد  ی نورفن یرهایمتغ

  زدگیبیشینه چشم
 )Ti(؛ درصد  

۱۵  ۶  

  min(UO  ۶/۰  ۶۱/۰(حداقل یکنواختی طولی 
  min(UO  ۴/۰  ۷۲/۰(حداقل یکنواختی کلی 

  حداقل درخشندگی متوسط 
)minLav(؛ کاندال بر مترمربع  

۷۵/۰  ۲۲/۱  

  

  
ا ب آن اطراف محوطه و مقدس میمر یسایکل یبنا یبعد سه یساز هیشب )۶شکل 

  افزار (منبع: نویسندگان)استفاده از نرم

  
، روشنایی این ۱۳/۴دیالوکس افزار در این بخش با استفاده از نرم

تاریخی، به  -های فرهنگیهای محوطهیکی از نمونه عنوانمحوطه به
سازی شده است و سه متغیر دمای رنگ نور، شکل سه بعدی شبیه

 هایشاخص نمود رنگ و درخشندگی بنا نسبت به محیط در حالت
شوند. سپس با استفاده از روش دلفی و از طریق مختلف بررسی می

 ت بهینه از لحاظمصاحبه عمیق با متخصصین حوزه نورپردازی، حال
کیفیت درک مخاطب از بنا در شب و کاهش آلودگی نوری، انتخاب 

های و از آنها خواسته شد تا در انتها معیارهای نورپردازی محوطه
  بندی کنند.تاریخی را به ترتیب اولویت، دسته -فرهنگی
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زیباسازی و اساتید دانشگاه، از میان متخصصین مشغول در سازمان 
نفر از آنها دارای تحصیالت  ۷نفر برای مصاحبه انتخاب شدند که  ۱۰

  ).۱نفر دارای تخصص دکتری بودند (نمودار  ۳کارشناسی ارشد و 
های معماری و طراحی شهری این متخصصین بیشتر در رشته

ن، نفر در رشته مهندسی عمرا ۲تحصیل کرده بودند، اما در میان آنها 
نفر در رشته طراحی صنعتی  ۱نفر در رشته مهندسی برق و  ۱

نفر  ۶تحصیالت داشتند. همچنین از میان این تعداد متخصصین، 
سابقه کار عملی در حوزه روشنایی و نورپردازی را دارا هستند 

  ).۳و  ۲(نمودارهای 

  

  
  میزان تحصیالت متخصصین مورد مصاحبه (درصد) )۱ نمودار

  

  
  )درصد( مصاحبه مورد نیمتخصص ه تحصیلیترش )۲ نمودار

  

  
  تجربه عملی متخصصین در حوزه نورپردازی (درصد) )۳ نمودار

  

  هایافته

در این بخش سه متغیر مهم و اثرگذار در طرح نورپردازی معرفی 
 هایشوند. سپس حالت بهینه آنها در طرح نورپردازی محوطهمی

و نظر متخصصین تاریخی به کمک استدالل منطقی  -فرهنگی
  شود.سنجش می

  متغیر اول (شاخص نمود رنگ نور)
کننده این است که رنگ واقعی یک شاخص نمود رنگ نور تعیین

جسم تا چه اندازه به رنگ ظاهری آن در زیر نور یک منبع مرجع، 
است که هر چه  ۱۰۰نزدیک است. این شاخص، عددی بین صفر تا 

 ۷تر است. در جدول رنگ واقعینزدیکتر باشد نمود  ۱۰۰این عدد به 
 ها بیان شده است. طبق این جدولشاخص نمود رنگ برخی از المپ

های التهابی و المپ مربوط بهبیشترین میزان شاخص نمود رنگ 
 ها از هدررفتاما با توجه به اینکه این المپ است.هالید سپس متال

 دیایالانرژی و حرارتی باالتر و بازده نوری کمتری نسبت به 
شود در این طرح برای نورپردازی بنا و برخوردار هستند، پیشنهاد می

دستیابی به حداکثر کیفیت درک منظور محوطه اطراف آن، به 
  استفاده شود. دیایالهای المپ فناوری مخاطب از بنا در شب، از

  
	[10]هاالمپ رنگ نمود شاخص )۷ جدول

  شاخص نمود رنگ  نوع المپ
  ۱۰۰  التهابی
  ۹۰  هالیدمتال
  ۸۰  دیایال

  ۴۰	بخار جیوه
  ۲۵	پرفشار میبخار سد

  

  متغیر دوم (دمای رنگ نور)
برای آزمایش دمای رنگ نور مناسب، نورپردازی بنا با چهار رنگ نور 
متفاوت (نورهای گرم، سرد، سفید و خنثی) و در حالتی که بقیه 

بق سازی شده است که طافزار شبیهمتغیرها ثابت هستند، توسط نرم
برای نورپردازی  کلوین)۴۰۰۰نظر متخصصین، استفاده از نور خنثی (

ا رنگ و فرم اصلی بنا نمایان است و بین منظر تر است، زیر مناسب

فوق لیسانس دکترا و باالتر

30

70

معماری طراحی شهری عمران برق طراحی صنعتی

10

10

20

20

40

دارد

ندارد

40

60
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شود. همچنین این شب و روز در بنای تاریخی تفاوتی حس نمی
نوع نورپردازی بیانگر حس تاریخی و همگرایی بهتر با هویت سایت 

  ).۷است (شکل 
  متغیر سوم (درخشندگی بنا نسبت به زمینه)

ح بر سط دلیل اینکه متغیر درخشندگی با شدت روشنایی واردبه
توان با افزایش میزان شدت نسبت مستقیم دارد، بنابراین می

روشنایی وارد بر سطح شاهد افزایش میزان درخشندگی آن نیز بود. 
داشتن شدت روشنایی زمینه، شدت نگهدر این مرحله، با فرض ثابت

روشنایی بنا در چهار حالت تغییر پیدا کرد و خروجی با استفاده از 
 ۳سازی شد. طبق نظر متخصصین، حالت شماره هافزار شبینرم

بهترین نسبت درخشندگی بنا نسبت به زمینه است، زیرا موجب 
شود و امکان خوانایی بهتر بنا و درک بهتر آن در شب می

ردازی، ـدهد. همچنین در این نوع نورپش میـدادپذیری را افزایـروی

  ).۸ (جدول دهدمی رخ بنا هویت حفظ با نوری آلودگی میزان کمترین
تاریخی از  -های فرهنگیبندی معیارهای نورپردازی محوطهاولویت

  دید متخصصین
از مطالعه مبانی نظری، اسناد نورپردازی و با بررسی دقیق تجارب 

 -های فرهنگیاین حوزه معیارها و زیرمعیارهای نورپردازی محوطه
ز تاریخی در بخش قبل استخراج و بیان شد. در این بخش ا

و  بندیمتخصصین خواسته شد تا آنها را براساس اهمیت، اولویت
شود دو معیار طور که مشاهده میامتیازدهی کنند. همان ۵تا  ۱از 

بخشی و جلوگیری از بروز آلودگی نوری از دید متخصصین در هویت
) هستند و پس از آن استفاده از خالقیت در ۵اولویت اول (امتیاز 
) و درنظرگرفتن مسایل مالی ۴تبه دوم (امتیاز طرح نورپردازی در ر 

) در طرح نورپردازی قرار ۳و صرفه اقتصادی در اولویت آخر (امتیاز 
  ).۸دارد (شکل 

  

 
  (ب)  (الف)

  (د)  (ج)
کلوین؛ نور سفید؛ د) ۵۵۰۰کلوین؛ نور خنثی؛ ج) ۴۰۰۰کلوین؛ نور گرم؛ ب) ۳۰۰۰؛ الف) ۱۳/۴ دیالوکس افزارنرم توسط متفاوت نور رنگ یدما یساز هیشب یخروج )۷شکل 
  (منبع: نویسندگان) کلوین؛ نور سرد۶۸۰۰
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  (منبع: نویسندگان) ۱۳/۴ دیالوکسافزار با استفاده از نرم نور شدت ریمتغ یساز هیشب یخروج )۸جدول 

  ردیف
شده به حداکثر شار نوری تابیده

  (لومن)سطح بنا 

شدت نور وارد بر سطح بنا 
  (لوکس)

شدت نور وارد بر سطح زمینه اطراف 
  شکل  (لوکس)

Emin	Emax	Emin Emax	

۱  ۵۰۰  ۸  ۱۲۵  ۱۰  ۴۵  

  

۲  ۱۰۰۰  ۱۰  ۲۵۰  ۱۰  ۴۵  

  

۳  ۲۰۰۰  ۱۵  ۴۰۰  ۱۰  ۴۵  

  

۴  ۴۰۰۰  ۳۰  ۷۵۰  ۱۰  ۴۵  

  
  

  
  تاریخی از دید متخصصین (منبع: نویسندگان) -های فرهنگیمعیارهای نورپردازی محوطه بندیاولویت )۸شکل 
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  گیریبحث و نتیجه

ناهماهنگی نورپردازی بنا با زمینه آن و استانداردنبودن شیوه 
نورپردازی، یکی از عوامل کاهش کیفیت منظر شبانه شهرها و بروز 

زدگی ای همچون آلودگی نوری و چشمهای آزاردهندهپدیده
. بنابراین معرفی یک الگوی بهینه برای نورپردازی [17]است

تاریخی شهرها که بخشی از هویت آنها نیز  -های فرهنگیمحوطه
  تواند به رفع این مشکل کمک کند.هستند، می

 تر اسناددر مطالعه حاضر، در ابتدا تالش شد تا با بررسی دقیق
نورپردازی و تجارب داخلی و خارجی این حوزه معیارهای نورپردازی 

تاریخی استخراج شود. سپس این معیارها از  -های فرهنگیمحوطه
بندی و امتیازدهی شدند. به این ترتیب که نظر متخصصین اولویت

بخشی به مکان باشد و برای جلوگیری نورپردازی باید در جهت هویت
ر زیستی همچون آلودگی نوری، باید از های مضاز بروز پدیده

ها و استانداردهای فنی مناسب استفاده شود. در درجه دوم، تکنیک
ها و تجهیزات نوری خالقانه برای افزایش جذب توان از روشمی

گردشگر استفاده کرد که این عامل باعث رونق اقتصادی برای شهر 
های طرح توجه هشود. در نهایت نیز باید به مسایل مالی و هزینمی

های نوین، مصرف انرژی را و سعی کرد که با استفاده از فناوری
االمکان طوری باشد که در کاهش داد و طول عمر تجهیزات حتی

  جویی شود.های تعمیر و نگهداری آنها صرفههزینه
الگوی بهینه ، ۱۳/۴دیالوکس افزار کارگیری نرمدر قدم بعد با به

تاریخی  -های فرهنگیسی تیر که محوطه نورپردازی برای خیابان
بسیاری دارد، معرفی شد. از آنجا که در معرفی این الگو به ویژگی 

های خاصی از مکان اشاره نشده، نتایج این مطالعه برای سایر محوطه
  مشابه نیز قابل تعمیم است.

افزار، متغیرهای شاخص نمود رنگ، همچنین با استفاده از همین نرم
ور و درخشندگی بنا نسبت به زمینه در کلیسای مریم دمای رنگ ن

سازی و توسط متخصصین به مقدس در حاالت مختلف شبیه
سنجش گذاشته و حالت بهینه انتخاب شد. در نهایت برای نورپردازی 

دی با دمای ایتاریخی بهتر است از فناوری ال -های فرهنگیمحوطه
ه خشندگی بنا نسبت بطوری که در کلوین استفاده شود، به۴۰۰۰رنگ 

  زمینه در حالت بهینه بیشتر باشد.
امید است که نتایج مطالعه حاضر بتواند گامی هر چند کوچک در 

های فرهنگی و تاریخی شهرها جهت تقویت نورپردازی شبانه محوطه
  برداشته باشد.

  

انم خ نامه کارشناسی ارشدپایان بخشی از مطالعه حاضر تشکر و قدردانی:
الگوی بهینه نورپردازی با عنوان " اللهی طباطباییآیت زهراسادات
 "تاریخی (نمونه مورد بررسی: تهران، خیابان سی تیر) -های فرهنگیمحوطه

و مشاوره جناب آقای دکتر  صفویاست که با راهنمایی جناب آقای دکتر 
نژاد از استاد محترم جناب آقای دکتر مهدوی ت.اس انجام شدهنژاد مهدوی

صمیمانه  ایشان دریغهای بیتمامی زحمات و راهنماییبه پاس 
  شود.می سپاسگزاری
با اعالم موافقت خود مبنی بر  این مطالعهنویسندگان  اخالقی: تاییدیه

 هاى نوینیارسال این مقاله به نشریه نقش جهان، مطالعات نظرى و فناور 

برای در زمان ارسال مطالعه که این کنند معمارى و شهرسازى تعهد می
و ست ااین نشریه در هیچ نشریه ایرانی یا غیرایرانی در حال بررسی نبوده 

تا تعیین تکلیف قطعی در این نشریه برای هیچ نشریه ایرانی یا غیرایرانی 
  .دیگری ارسال نخواهد شد

  .موردی از سوی نویسندگان یافت نشد تعارض منافع:
 شگرپژوه اول)، (نویسنده طباطبایی اللهیآیت زهراسادات نویسندگان: سهم

  )%۵۰( شناسروش دوم)، (نویسنده صفوی سیدعلی )؛%۵۰( اصلی
عهده نویسندگان بوده  رب حاضر های مرتبط با مطالعههزینه منابع مالی:

  .است
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