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 چکیده 

امروزه نور و نور پردازی نقش بسیار مهمی در زندگی انسانها ایفا می آند. اصوال نور ریشه در انفجار بزرگ 

آورد. اگر نور نبود پیدایش آب هم ه واقعه نورانی بوجود کزمین و نخستین روز خلقت دارد یعنی زمانی 

ه ضامن بقای همه موجودات هست عینیت نمی یافت. تمدن و دانش بشری در زمینه نور مشعلها و ک

نونی کبه تکامل گذاشت و به مرحله اعجاب انگیز ا شمعها و پدیده های ابتدائی تولید نور و روشنائی ر

ی در خدمت ساخت اجسام و اشیاء پیرامون ما نیست رسید. اما در زندگی مدرن امروزی نور تنها وسیله ا

ه بهره گیری درست و عالمانه از آن می تواند تاثیر سازنده ای در روح و روان، شادابی، کبلکه عاملی است 

موفقیت و افزایش سطح بهره وری انسان در محیط و زندگی داشته باشد و درست به همین دلیل است 

 ی به یکی از رشته های بسیار مهم در جهان تبدیل شده و سرمایه گذاریه امروزه علم و هنر نورپردازک

شورهای پیشرفته کهای هنگفتی هم در زمینه تولید انواع و اقسام وسایل و تجهیزات نورپردازی در 

م، جایگزین اصلی تمام کحرارت تولیدی بسیار  کم مصرف باصنعتی صورت گرفته است. امروزه المپهای 

یگر می باشند و روز به روز با توجه به اهمیت صرفه جویی انرژی، شاهد حضور بیشتر ود دجالمپهای مو

ه بواسطه آن دیدن اشیاء ممکن می شود. نور می تواند ریتم کاین تکنولوژی هستیم. نور عنصری است 

ت رد، نه رنگ را و نه بافکخالقانه ای به یك فضای داخلی ببخشد. بدون نور نه فرم را احساس می توان 

را. نورپردازی در یك فضای داخلی پیامدهای مهمی در بردارد. چه بسا نورپردازی مناسب یك فضا آن 

نار ابعاد زیباشناختی، بعد عملکردی هم دارد. نور کند. نورپردازی در کفضا را خوشایند و چشم نواز 

ند. کا بر طرف مناسب در طول شب در یك فضای داخلی می تواند حس محدود بودن یا ابهام و هراس ر

دراین مقاله پس از تعریف و . ندکنور مناسب یك اتاق حتی می تواند چهره آدمی را گرم و صمیمی 

تشریح رنگها با مطالعات کتابخانه ای، اقدام به آوردن اطالعات پرسشنامه ای که به همین منظور تهیه و 

 .تشریح شده است، می گردد

 یون داخلینور، نورپردازی، دکوراسواژگان كلیدی: 
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 مقدمه  

رد. برای ایجاد نوعی طبقه بندی اولیه و کمك نورپردازی می توان یك فضای داخلی را به جزایر نورانی متنوعی تبدیل کبه 

. نور پردازی خانگی: را تفکیك می نماییممجزا نورپردازی خانگی و نورپردازی عمومی  به صورتافزایش سهولت دسترسی، 

زی فضاهای خارجی در فضاهای داخلی است که با انجام این کار به محیط عالوه بر روشنایی، حس هدف از نورپردازی بازسا

داده می شود. به قسمتی از نور که نور از آن گسیل می شود، منبع نور و به تشعشع نور به قسمتهای مختلف پرتو نور گفته می 

گازی، رشته ای یا حرارتی، فلورسنت، کم مصرف وغیره شود. نور طبیعی نور خورشید است و نور مصنوعی شامل: المپ های 

درست به همان اندازه که نسبت به خرید وسایل زندگی دقت می کنیم، مثال نسبت به اینکه مبلمان منزلمان چه می باشد. 

پردازی خوب،  رنگی باشد یا رنگ دیوارها و نوع کف پوش اتاقمان چگونه باشد، موضوع نور و روشنایی نیز، مورد توجه است. نور

در انسان احساس امنیت و آرامش به وجود می آورد و مانع از خستگی مفرط می شود. گاهی ما خود موضوع نور پردازی در 

محیط را بی دلیل پیچیده کرده، فراموش می کنیم که قابل اعتمادترین ابزارمان برای تعیین تاثیر نور، همان چشمان ماست. 

ا نور کافی و ناکافی، به صرف نگاه کردن به آن و اثری که بر اشیا می گذارد میسر است. وقتی که تمایز میان نور خوب و بد، ی

 شخص در یك اتاق کار و فعالیت روزانه انجام می دهد، معایب نور اتاق، بیشتر و راحت تر بر وی آشکار می شود.

استفاده شده و پرسشنامه تخصصی تدوین گردیده الزم به ذکر است در تحقیق انجام شده از روش اینترنتی و کتابخانه ای  

 است و توسط افراد مختلف جامعه تکمیل گردیده که نتایج آن به صورت توصیفی نشان داده شده است .

 

 بیان مساله

کیلومتر بر ثانیه در فضا سیر می کند. چشم انسان به نور به دو صورت  033333نور صورتی از انرژی تابشی است که با سرعت 

 (.0: 9031کنش نشان می دهد: به وسیله چشم و حسگرهای عصبی که میله نامیده می شوند )کاتب، وا

برخوردار  شهرسازی و معماری در ای ویژه جایگاه از عملی کارکرد نظر از و بوده نمادین و کیفی عوامل مهمترین از یکی نور

 روشنایی می را آن که است ساختمانی های فرم و فضا کردن روشن مصنوعی، چه و طبیعی چه نور، کارکرد ترین اصلی .است

 تعریف جهت نمادین و معنایی - مفهومی شناسی، زیبایی عامل سه به توجه و معمارانه نبوغ از استفاده با نور حال این با .نامیم

 (. 9031نامیم ) گروتر،  می نورپردازی آنرا که گیرد می قرار استفاده مورد شهری فضاهای مجدد

 بنابراین .میشود آشکار اشیا و ها پدیده رنگ بتابد، اشیا بر کافی اندازه به نور اگر .است ضروری پدیده ها دیدن برای نور وجود

 شخصی تجربه یك واقع در آن درک و رنگ هر روانی اثر (.  03: 9033است ) سلطان زاده،  نور به وابسته رنگ درک و شناخت

 به نه را خود پیرامون رنگهای مدام انسان رنگی حافظه این اساس بر و میدهد کیلتش را ما رنگی که حافظه است ذهنی و

 نور رنگ .مییابد در باشد داشته وجود باید میکند گمان که بصورتی بلکه دارد وجود شرایط آن تحت و آن لحظه در که صورتی

 میتواند رنگی سطوح انعکاس با آن، رنگ نوع به توجه با نور .نمود تلقی نور کننده منعکس سطوح مشخصه بعنوان یك نباید را

 (. 9033کند ) مجلسی و مهر آرام،  ایجاد افراد در را متفاوتی روانی تأثیرات

 پیرامون محیط شامل ادراک که فرایندی .گرفت نظر در ادراکی پیچیده فرآیند یك نتیجه را افراد محیطی ترجیحات میتوان

 کاپالنها، رویکرد در .پی دارد در پشتیبانی و بودن مفید در محیط قابلیتهای به توجه با را آنها واکنش و میشود افراد توسط

 در بسزایی نقش ترجیحات محیطی و اوست ترجیحات و محیط در قرارگیری از فرد اهداف تأثیر تحت مشخصاً ادراک، فرایند

 به محیط پیرامونشان اتفاقهای به افراد واکنش اینکه قبول با(. Dicleli, 1979)    دارد محیط از فرد زیباشناختی قضاوتهای

 .هستیم اهداف آنها فهمیدن نیازمند آنها، ترجیحات از آگاهی برای که گرفت میتوان را نتیجه این است، وابسته آنها اهداف

 است، متعددی پی اهداف در مختلف زمانهای در فرد یك حتی و هستند متفاوتی اهداف دنبال به معموالً مختلف، افراد ازآنجاکه

 (.0: 9011) سعیدی و ندایی،  .باشد پیچیده قدری مسئله این که میرسد نظر به
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می  خود به اصلی شکل نور،چهار زیر در بافت ما، تجربه اساس بر.باشد می اهمیتی حائز ی جسم، نکته سطح و بافت بر نور تاثیر

 برخورد آن نوع به که کند می ایجاد حالتی نور.کنند می شخوم را ماده سطح سایه و نور آن در که است حالتی شکل اولین.گیرد

میزان  اما گذارند می تاثیر خاص ماده یك تجربه نوع بر فاصله و مقیاس.است درونی بافت شکل دومین.دارد بستگی ماده به

نور  آن به ه ک ستا بافتی سوم، شکل.کند می تر ضعیف و حادتر را شده گذاشته بجا تاثیر گذرد، می آن از که نوری تمرکز

عمل  موقت الیه یك مانند که تاریکی و روشنایی ترکیب بوسیله کاربردی بافت یك ایجاد برای نور اینجا در.است شده تابانیده

یا  عمق ایجاد برای را دیگر بافت روی بر بافت یك از استفاده امکان موضوع این.میکند عبور هادی وسیله یك از کنند، می

 (. 9031کند ) میجر،  می ایجاد را زیبایی و متنوع اثرات نور نتیجه در.دکن می فراهم تحرک

 و حصولی درک به باید حضوری درک بر عالوه مخاطب .حضوری درک و حصولی درک است نوع دو ازفضا درک کلی طور به

 به ورود از قبل ما رد احساس دو این ایجاد علل از یکی .یابد دست محل ترک از بعد ذهنی خاطره کسب و به یادآوردن حس

 (. 91: 9011باشد ) عباس نجاتی و همکاران،  می آن هنرمندانه و درست نمایش و بنا و فرم ظاهر توسط فضا

 

 نقش نور در فضاهای مختلف داخلی 

 استفاده از نور برای فضاهای مختلف به اشکالی متفاوت است که در ادامه آورده می شود: 

استفاده را ببرند. چون از  نهایتد طوری طراحی شود که کاربران آن بتوانند از موقعیت خورشید فضای نشیمن بایاتاق نشیمن:  

اتاق نشیمن معموالً در بعد از ظهرها و شبها استفاده می شود باید طوری طراحی شود که بتوان از موقعیت خورشید در 

نور  -٢روشنایی عمومی. -9و دسته تقسیم می گردد: ساعتهای بعد از ظهر استفاده نمود. نور یا روشنایی اتاق نشیمن به د

کردن سرتاسر اتاق نشیمن می توان از سقف، دریچه های دیواری و بازشوها یا نور خارجی استفاده کرد.  منطقه ای. برای روشن

ا استفاده از المپ نور منطقه ای برای کار مخصوصی از قبیل خواندن، رسم یا خیاطی و امثال آن به کار می رود. نور منطقه ای ب

های رومیزی، المپ های دیواری، چراغ های پایه دار یا المپ سقفی قابل ایجاد است. کنترل نور می تواند فضای اتاق غذا 

خوری را تغییر دهد، آرامش ایجاد کند و فضایی دلچسب تر فراهم آورد. نور عمومی که می توان شدت آن را کم و زیاد کرد می 

عیتی، محیطی مناسب ایجاد کند. به عالوه برای روشنایی عمومی میز باید از لوستر یا نور سقفی استفاده تواند برای هر موق

 شود. 

 
در آشپز خانه استفاده از نور طبیعی و منظره ی بیرون در اولویت است، ولی نور مصنوعی هم حتی در طول روز مهم  :آشپزخانه

ه تشعشع مستقیم خورشید، به دلیل ایجاد حرارت در آشپزخانه مطلوب نمی و مفید است. ذکر این نکته حائز اهمیت است ک

 ٢33نورپردازی کلی برای حرکت درون فضا و نظافت )حدود  -9باشد. روشنایی آشپزخانه به سه بخش اصلی تقسیم می شود: 

سطوح کار، محل قرار روشنایی  -0نورپردازی میز صبحانه به ترتیب توصیف شده در بخش نهارخوری؛  -٢لوکس(؛  033تا 

لوکس(؛ روشنایی منحصر به چراغ  333تا  033)بین  گیری ظروف مورد نیاز و حاوی مواد غذایی و روشنایی اجاق پخت و پز

مرکزی سقفی برای آشپزخانه مناسب نیست. کابینت های دیواری و بدن فردی که به آشپزی مشغول است سایه های مزاحم و 
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سیستمهای آشپزخانه این مسائل را حل و اغلب روشنایی مناسبی را در زیر کابینت های دیواری،  نامناسب را ایجاد می کنند.

روی اجاق و درون قفسه ها پیش بینی می کنند. هنگام کار در آشپزخانه چشم مرتبا به اطراف نگاه می کند و از این جهت 

ت های در شیشه ای را نیز می توان با استفاده از کاهش کنتراست نوری در ایجاد حس آرامش موثر است. طبقات داخل کابین

روش های گوناگون روشنایی بخشید. اما یکی از بهترین راه ها نصب چراغ های کوچك در زیر هر یك از طبقات و یا در مواقعی 

 که طبقات شیشه ای هستند نصب یك المپ در قسمت باال و یا پایین کابینت است. 

شخیص این موضوع که آیا در اتاق خواب تان نورپردازی درست و اصولی وجود دارد یا نه در وهله شاید ت :اتاق خواب بزرگساالن

اول کار چندان راحتی نباشد اما به راحتی از تبعات آن می توان به این مطلب پی برد. اگر صبح ها با سردرد از خواب بیدار می 

چشم هایتان دیده می شود یا اگر از همان اولین ساعات شوید وچشمهایتان می سوزد و هاله ای قرمزرنگ اطراف مردمك 

شروع روز عادت به بدخلقی و پرخاشگری دارید، همه و همه نشانگر جای خالی نورپردازی مناسب در اتاقتان است؛ چرا که 

د یك نورپردازی خوب موجب می شود در خانه خود احساس آرامش و امنیت داشته باشید. راه حل تمامی این مشکالت ایجا

شمای انعطاف پذیر نوری است به نحوی که برای تمامی ساعات روز مناسب باشد و به اتاق های شما در هر لحظه از شبانه روز، 

حالتی خوشایند ببخشد. نورپردازی باید به گونه ای طراحی شده باشد که با فشاردادن یك کلید ساده، به راحتی بتوانید نور 

ثالً اتاق خود را از یك اتاق نورانی، به یك اتاق آرام با نوری رمانتیك که برای خوردن یك شام اتاق را زیاد یا کم کنید و م

دونفره با همسرتان مناسب است، تبدیل کنید. اگرچه نور پردازی سقفی و عمومی برای اتاق خواب خوب است و نظافت اتاق را 

ن تر و بصورت موضعی باشد. میز آرایش، کمدهای لباس، میز آسان می کند، نور اصلی و کاربردی بهتر است در ارتفاعات پایی

پاتختی و دیوار پشت تلویزیون به روشنایی نیاز دارند. در اتاق خواب می توان از چراغهای پایه دار)استند( آباژور و چراغ برقی 

فرد نیمه شب از تخت لوکس( برای موقعی که  ٢3تا  3استفاده کرد. تأمین حداقل روشنایی الزم برای جهت یابی)حدود 

برخاسته ودر اتاق حرکت می کند ضروری است. این نور می تواند در ارتفاع بسیار پایین و حتی در نزدیکی سطح زمین یا 

بصورت غیر مستقیم و مخفی باشد تا اشعه مستقیم آن باعث خیرگی چشم در اتاق خواب تاریك نشود. منابع روشنایی قرار 

لوکس باشد.  ٢33لت استراحت و خواب را تداعی می کنند. شدت نور کلی اتاق خواب می تواند حدود گرفته در ارتفاع پایین حا

 لوکس روشن کرد.  333ولی بصورت موضعی نقاط خاصی را می توان تا 

های متحرک پایه دار و در دسترس است. روشنایی عمومی  مهمترین مسئله در اتاق بچه اجتناب از چراغ کودکان:اتاق خواب 

ه کلوکس روشنایی داشته باشد. یکی از مسائل مهمی  033تا  ٢33لوکس باشد، ولی روی میز بهتر است  933تاق باید حدود ا

ودک باید به آن توجه شود، وضعیت نور اتاق است. اتاق خواب کودک بهتر است در بخش جنوب شرقی خانه کدر اتاق خواب 

ودک مفید است، در فنگ شویی آمده بهتر کم طلوع آفتاب برای سالمتی ه انرژی زندگی بخش در هنگاکباشد. به این خاطر 

ودک هشت ضلعی، با نور طبیعی و تهویه مناسب باشد و البته با فاصله بسیار نزدیکی به اتاق والدین. اگر اتاق به کاست اتاق 

ان به لحاظ نیازهای خاص کودکلی وضعیت نور اتاق خواب کبه طور . نیدکطور طبیعی تاریك است، چراغهای اتاق را بیشتر 

ودک نیز مانند فرد بزرگسال، باید نوری در کاین سنین، توجه و حساسیت بیشتری نسبت به اتاق خواب بزرگساالن می طلبد. 

ند، امکان کردن اشیا را به خوبی امکان پذیر کارهایی از قبیل پوشیدن لباس و پیداکه هنگام روز انجام کاتاق خواب داشته باشد 

افی و جهت مناسبی کارهایی همچون نقاشی و مطالعه و نوشتن تکالیف درسی، مقدار کیص رنگ ها را به او بدهد و برای تشخ

 جهت که ها زبان فارسی برای تحریر میز به نسبت – مطالعه چراغ از چه و پنجره از چه –داشته باشد؛ مثال جهت تابش نور 

ودک، هم که کز چپ به راست باشد. هنگام شب نیز باید آنقدر نور در اتاق باشد ست به چپ است، باید ارا از آنها نوشتاری خط

ند و هم در صورت نیاز به برخاستن از تختخواب در نیمه شب، توانایی تشخیص اشیای پیرامون خود را کبتواند خوب استراحت 

 ه قرار بگیرد، ایمنی است. ودک باید مورد توجکه در مورد نور مصنوعی اتاق کداشته باشد. مهم ترین نکته ای 

نورپردازی در فضای حمام و دستشویی از اهمیت کمتری برخوردار است و به سادگی با نصب  :حمام و سرویس های بهداشتی

چراغ های سقفی قابل اجرا است. در حمام و دستشویی عالوه بر چراغ های سقفی که برای تأمین روشنایی محیط مورد 
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صب یك چراغ دیواری در باالی آینه نیز ضروری است اما توجه داشته باشید که برای این منظور از استفاده قرار می گیرند ن

چراغ های فلوئورسنت استفاده نکنید زیرا نور این چراغ ها موجب تغییر برخی از رنگ ها شده و تصویر شما را با رنگ های 

 غیرواقعی در آینه منعکس می کنند. 

نورپردازی قسمت های مختلف خانه، هال ورودی، راهروها و راه پله ها را نیز فراموش نکنید.  :انهنورپردازی قسمت های دیگر خ

این اماکن در هر خانه ای باید از نور فراوان برخوردار باشند به خصوص راه پله ها که در حفظ ایمنی و سالمتی خانواده و 

زیبایی است و بهترین روش نورپردازی روشن کردن مسیر حرکت و میهمانان اهمیت به سزایی دارد .در اینجا ایمنی مهم تر از 

سطح روی پلکان با چراغ هایی است که به دیوار نصب می شوند و نور را به طرف پایین می تابانند. استفاده از چراغ های 

ط های عمومی قواعد دیواری کار تعویض المپ را نیز ساده تر می کند. نورپردازی عمومی : محیط های اداری نورپردازی محی

 ویژه ای دارد و استانداردهایی جدا از محیط های خصوصی و مسکونی می طلبد. 

 

از آنجایی که عموماً بیشتر فعالیت های اداری در در طول روز انجام می گیرد روشنایی مصنوعی جنبه ی اماکن غیر مسکونی: 

مکمل دارد. در ساختمانهای اداری که عرض ساختمان زیاد 

اغلب بخشهای مرکزی ساختمان از نور طبیعی مستقیم و است، 

کافی برخوردار نیستند؛ در بخشهای مرکزی ساختمان نور 

مصنوعی اولویت دارد در مکانهای کاری نزدیك به پنجره، 

چنانچه پنجره رو به جنوب، غرب یا شرق باشد، اجتناب از 

خیرگی چشم با استفاده از انواع وسائل شکست یا کاهش نور 

تقیم اهمیت می یابد. اگر میزهای کار با توجه به نور طبیعی مس

پنجره ها طراحی شوند، نور مصنوعی می تواند در نزدیکی پنجره 

نیز قرار گیرد تا تفاوت بین جهت تابش نور طبیعی و مصنوعی به 

لوکس روشنایی برای  933الی  933حداقل برسد. محلهای تردد، ورود و خروج باید به صورت یکنواخت و کافی روشن شوند. 

لوکس روشنایی داشته باشد. نمای بیرونی ساختمانهای  33اینگونه فضاها کافی است. قسمت بیرونی فضای ورودی باید حداقل 

اداری به لحاظ نور پردازی مهم است. چراغها باید در رابطه با فرم معماری نما طراحی شوند. چنانچه نمای ساختمان در 

مومی قرار گیرد، بخش پائینی نما می تواند نور پردازی قویتری در مقایسه با قسمتهای باالیی نما )در مورد خیابانها و معابر ع

لوکس روشنایی ضروری است و  033تا  ٢33ساختمانهای مرتفع اداری( داشته باشد. در دفاتر و فضاهای کاری اداری تأمین 

لوکس روشنایی تأمین شود. چراغها باید به  ٠33چشمی تا حدود لوکس و در شرایط کار دقیق  333روی میز کار بهتر است 

گونه ای قرار گیرند که نور مستقیم آنها در مخروط دید افرادی که پشت میز کار نشسته اند، قرار نگیرد. نور غیر مستقیمی که 

بلند طراحی شود منابع  به سقف می تابد، یا چراغهای مجهز به پرده های هدایت نور یا چنانکه سقف فضاهای وسیع اداری

کمتری روبه رو  3متر( و نور پردازی با مسئله عمق یا در پشت سقفهای کاذب شبکه ای مناسب )  1تا  0روشنایی کار شده در 

می شود. در سالنهای کنفرانس و گردهمایی تأمین روشنایی برای سطوح عمود برای بهتر دیدن چهره ها به اندازه ی روشن 

لوکس روشنایی  ٢33لوکس و سطوح عمودی اطراف میز حدود  133دارد. میز کنفرانس می تواند حدود  کردن میزها اهمیت

داشته باشند. روشنایی سطوح عمودی در محلهایی که بطور مداوم مراجع دارند نیز اهمیت دارد. در این فضاها بهتر است متن و 

نور پردازی باید به جهت یابی در فضا و تشخیص محلهای محیط اطراف محل مراجعه عموم بصورت متنوعی نور پردازی شود. 

فضاهای مسکونی نور پردازی شوند تا   تردد و مراجعه اصلی کمك کند. محلهای گفتگو، انتظار و استراحت بهتر است به سبك

غ و نمایش چهره محیطی دوستانه و آرامش بخش بوجود آید. نور پردازی یك فضای اداری گذشته از کاربردهای علمی ابزار تبلی

شرکت به عموم است. در انتخاب نوع چراغ و نحوه نور پردازی باید به این مسئله توجه شود. نور پردازی نمی تواند یکسره به 
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مهندس برق محول شود. روشنایی مصنوعی به عنوان مکمل نور طبیعی، نقش مهم و موثری در طرح معماری ودر کیفیت کلی 

ازی مناسب می توان زیبایی ساختمان راتا حد قابل توجهی افزایش داد. در هر حال معماری و ساختمان دارد. با نور پرد

روشنایی دو مقوله ی غیر قابل تفکیك و در رابطه ی مستقیم باهم هستند. رستوران ها شرط اصلی و بنیادین نورپردازی در 

ه به سالن غذا خوری کن در هتل باید طوری باشد هتل یا رستوران توجه به سالمت و اثربخش و مفید بودن آن است. رستورا

صفایی خاص و حالتی گرم و صمیمانه ببخشد و با زیبایی و جذابیّت جالب توجهی پذیرای میهمانان باشد. در تأمین روشنایی 

مناسب  ه هر نوری هنگام صرف غذا در رستوران هتل ، مطلوب وکرستوران نکات ظریفتری نیز وجود دارد. مهمتر از همه این 

ه غذاها را بدرنگ نشان می دهد، کنیست. به طور مثال دادن نور سبز به سالن غذا خوری بسیار نامناسب است، زیرا ضمن این 

بهتر است در رستوران هتل از نور غیر مستقیم استفاده شود. موضوع نور پردازی در رستوران  .میل به غذا را نیز از بین می برد

ه صاحب رستوران به دلخواه کفنی و تخصصی است. توان، شدت و رنگ نور از لوازم ساده نیست  برای سرویس غذا، یك امر

رنگها و  منابع نور و سپسبه  ه هنگام عصر وارد رستورانی می شود اولکخود آن را طرح ریزی و عملی سازد. هر مشتری 

ی افکند. هتل ها مسأله تأمین نور قسمتهای وراسیون نظر مکتغییرات نور و سایه ها توجه می کند و در آخر به محل و د

ه نیاز به تأمل ودقّت و ظرافت طبع و ذوق کمختلف هتل یکی از مسائل فنی و هنری و درعین حال بسیار حسّاس وظریف است 

بی  و سلیقه دارد و حتی با مسائل روحی و روانی نیز بی ارتباط نیست. مقدار برق مصرفی و تأمین هزینه آن را هم نمی توان

 رد. همچنین تأمین نور هتل در رفاه و آسایش مسافران تأثیر به سزایی دارد. کاهمیّت تلقی 

 

 روانشناسی نور در معماری داخلی 

روانشناسان محیط نگر، طی پژوهشی تاثیر اتاق هایی را که افراد از آن استفاده می کردند از نظر نورپردازی مناسب فضای اتاق 

رسیدند که اتاق های شلوغ، بی تناسب و نامرتب باعث تحریك بسیار زیاد افراد می شوند، در حالی که  بررسی کرده و به نتیجه

که اتاق های مناسب و مرتب کمتر افراد را تحریك می کنند. در مورد انجام دادن کارها نیز به همین شکل عمل شد. انجام 

تن علمی، جز کارهای دشوار هستند، حال آنکه تکالیفی مثل دادن بعضی از کارها مثل خواندن کتاب پیچیده یا نوشتن یك م

پرداخت صورت حساب یا تمیز کردن منزل کارهایی ساده تر هستند. برای انجام دادن بهینه کارهای دشوار، فضاهایی مورد نیاز 

دشوار مناسب است. است که کمتر افراد راتحریك می کند. بنابراین فضاهای مرتب دارای نور کافی برای این گونه کارهای 

نورپردازی را می توان به عنوان عامل محرک در کاهش یا افزایش نیرو و ایجاد موقعیتی شایسته برای به انجام رساندن کارها به 

 (.99٢: 9031کار برد ) کاتب، 

 
 

 اطالعات استخراج شده از پرسشنامه

د که یکی از این فضاها ،فضاهای مسکونی هستند که در در مقوله شهر و فضاهای معماری رنگ و نور امری مهم به شمار میآین

 طول روز و شب با آنها بسیار سروکار داریم و فضایی هستند برای استراحت، احساس آرامش ، آسایش و امنیت. 

 تاثیر روانشناسی نور در زندگی روزمره ما کامال مشهود است شناخت و آگاهی از چگونگی تاثیرات نورها بسیار  مهم است و

هنگام استفاده از آنها در طراحی محیط باید به دقت مورد توجه قرار گیرد نمی توان نورپردازی را آزادانه در هر جا به کار برد 

چرا که ممکن است باعث اختالالت و درگیری های ذهنی و فیزیکی شود طرز استفاده از نور در محیط باید با دقت و 

نوان خالق یك فضا الزم است که کاربرد درست از نور را درک کند، خواص آنها را هوشمندانه انجام شود . یك معمار به ع

بشناسد ، منطق آنها را بفهمد و با ترکیب و مکان نمایی مناسب آنها آنچه را که می خواهد به ناظرین و ساکنین محیط انتقال 

 دهد، بگوید.
 پرسشنامه ای تهیه و توزیع گردید که نتایج آن به شرح زیر است:به منظور بررسی تاثیر نور بر محیط و روانشناسی افراد       
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 داده های توصیفی

 جنسیت پاسخ دهندگان  

 

 
 

 درصد مرد بوده اند.  03درصد پاسخ دهنگان زن و  ٠3همانطور که مشاهده می شود، 

 

 تحصیالت پاسخ دهندگان 
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 سن پاسخ دهندگان 

 
 

 های آماری: درصد افراد پاسخ دهنده به هر پرسشداده 

       

ف
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م 
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 20 10 0 30 40 نورپردازی در معماری داخلی باعث شادابی افراد می شود. 1

 10 0 0 20 70 نورهای گرم در رفع خستگی افراد تاثیر دارد. 2

 0 20 5 15 60 نورگیرهای طبیعی در صرفه جویی انرژی تاثیر دارد.استفاده از  3

 10 30 0 40 20 نورپردازی در زیبایی نمای بیرونی ساختمان تاثیر دارد. 4

 10 0 60 20 10 تلفیق رنگ و نور متضاد حس خوبی را القا می کند. 5

 0 30 10 45 15 نورمستقیم در خانه های مدرن مناسب است. 6

 37 3 0 50 10 سرد  وآبی رنگ برای اتاق خواب مناسب است. نورهای 7

 2 8 80 10 0 استفاده از نور پردازی خوب باعث زیبایی نما می شود. 8

 1 4 0 5 90 استفاده از نور مناسب در نمای خارجی ساختمان باعث جلب نظر می شود. 9
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 10 0 0 10 80 استفاده از نور مناسب باعث آرامش در محیط داخلی می شود. 10

 0 4 6 60 30 بین نور و رنگ در فضای داخلی باید ارتباط معناداری ایجاد شود. 11

 0 0 0 4 96 نور در ساختمان های اداری باید هویت دهنده باشد. 12

 30 6 20 30 14 استفاده از نور در اقلیم های مختلف، باید متفاوت باشد. 13

 2 3 15 10 70 متفاوت است.نورپردازی در کاربری های مختلف،  14

 20 0 0 30 50 نور مناسب بر ظاهر بنا و مصالح استفاده شده منجر به افزایش زیبایی بصری می گردد. 15

 0 0 0 14 86 انتخاب نور مهتابی بهتر از نور آفتابی است. 16

 10 0 0 40 50 نورپردازی  سرد و مالیم برای فضای داخلی مناسب است. 17

 0 50 20 30 0 گرم و سرد به احساس گرمی و سردی افراد در محیط تاثیرگذار است.نورهای  18

 0 0 0 10 90 نور مناسب به زیبا دیده شدن محیط کمك می کند. 19

 30 0 15 35 20 نور سفید، بهترین نور برای محیط های عمومی است. 20

       

 گیرینتیجه        

ی محیط محسوب می شود ، انسان در محیط زندگی خود به صورت آگاهانه یا نا آگاهانه با یکی از عناصر اساسی در طراح نور

در حال تعامل است و ازآن ها تاثیر می پذیرد . این تاثیرات می توانند به صورت فیزیولوژیکی و پسیولوژیکی نورهای ادراکی 

تفاده قرار گیرد ، نمی تواند مورد پذیرش قرار گیرد ، چرا به صرف زیبایی در محیط مورد اس نورپدیدار شوند. امروزه بیان اینکه 

که مساله مهم در طراحی یك محیط نیاز ها و احساسات کاربران آن می باشد . بنابراین آگاهی از این تاثیرات و نحوه استفاده از 

 . آن ها در بهبود کیفیت فضا می تواند موثر واقع شود

ه همه این بررسی ها حاکی از این است که یك ارتباط پیوسته میان نور و رنگ محیط ، از این تحقیق می توان نتیجه گرفت ک 

احساس و برداشت ما از آن وجود دارد . در این این بررسی ها بعضی از نورپردازی ها بسیار فعال و بعضی دیگر معمولی و بعضی 

می توان نور را به عنوان یك عنصر خنثی از دیگر آرامش بخش توصیف شده اند همه نتایج مرور شده نشان می دهند که ن

محیط در نظر گرفت . بررسی ها نشان می دهد که بین نور و رنگ در یك محیط باید ارتباط معناداری برقرار باشد و نور 

 مناسب به زیبا دیده شدن محیط کمك می کند. همینطور نور مناسب در ظاهر بنا منجر به افزایش زیبایی بصری می گردد.
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