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بررسی آیتم های محتوایی در تهیه ی طرح جامع نورپردازی شهری*

جهانشاه پاکزاد** ـ عاطفه مجتبی زاده *** ـ رضا احمدیان**** 

چکیده
امروزه شهرهای ما از لحاظ نورپردازی نیاز به وضعیت مناسب تری دارند تا مناظر شب زیباتر دیده شوند. به همین منظور 
و برای حل برخی مسائل و مشکالت، طرح جامع نورپردازی شهری مورد تأکید قرار گرفته است. این طرح که نقش بسیار 
مهمی را در نورپردازی و روشنایی هر شهر در شب، به منظور خلق محیط مناسب دارد و به عنوان یک طرح فرادست 
کلیه ی امور مربوط به نورپردازی شهرها را کنترل و هدایت می کند، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. از آنجائی که 
به شرح خدمات مشخص و تدوین شده در راستای تهیه ی طرح جامع نورپردازی شهری احساس نیاز می شود، بر این 
اساس جمع آوری آیتم های اساسی برای تدوین این طرح حائز اهمیت است. با توجه به هدف اصلی این مقاله که بررسی 
و جمع آوری آیتم های محتوایی در تهیه ی طرح جامع نورپردازی شهری می باشد، تالش شده است با استفاده از روش 
مطالعات کتابخانه ای و با رویکرد کاربردی ـ عملی، اطالعات مربوط به این آیتم ها در تهیه ی طرح جامع نورپردازی از 
طریق بررسی تجارب موفق شهرهای مختلف در جهان، جمع آوری شده و آیتم های محتوایی حاصل از بررسی های صورت 
گرفته در قالب مدل مفهومی در سه بخش مربوط به شناخت شهر، جنبه های ساختاری شهری و جنبه های نورپردازی 
شهری ارائه شود و در نهایت پیشنهادات کاربردی، در خصوص تهیه ی این طرح بر مبنای بخش های مطرح شده در مدل 

مفهومی، جمع بندی گردد.
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مقدمه
در حال حاضر در شهرهای ایران به نورپردازی مطلوب در شب برای مقابله با مسائل و مشکالت، احتیاج داریم چرا که پر 
واضح است برای مقابله با مشکالتی از جمله تنزل کیفیت فضاهای شهری، افزایش حوادث، تصادفات، جرائم، بزهکاری، 
به  شهری  مختلف  بخش های  مسئوالن  و  شهری  مدیران  سوی  از  است  الزم  نوری  آلودگی  و  اجتماعی  امنیت  کاهش 
نورپردازی شهری در  این طریق اهمیت مسأله ی  از  تا  نورپردازی شهری همت گماشته شود،  مطالعه ی دقیق و علمی 
ارتقای کیفیت محیط شهری، بازاریابی شهری، تصویر ذهنی شهروندان، زیباسازی شهری و سایر عوامل بیشتر عیان شود.

بنابراین، امروزه شهرهای ما از لحاظ نورپردازی کاماًل نیازمند بررسی های علمی و بالفعل کردن ایده های بالقوه ای هستند 
که نقش بسیار مهمی در خلق فضای زیبای شهر در شب دارد و طبعاً جذابیتی ایجاد خواهد کرد که نگاه ها به آن دوخته 
تأکید قرار گرفته است،  نورپردازی شهری مورد  امروزه طرح جامع  این مسائل و مشکالت،  به منظور حل  خواهد شد. 
با در نظرگیری این امر که طرح مزبور، نقش بسیار مهمی را در نورپردازی و روشنایی هر شهر در شب به منظور خلق 
محیط مناسب دارد و به عنوان یک طرح فرادست که کلیه ی امور مربوط به نورپردازی شهرها را کنترل و هدایت می کند 
از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، در بسیاری از کشورها سال هاست که در این زمینه اقدامات فراوانی انجام شده و 
در کشور ما هم تالش هایی در راستای تهیه ی طرح جامع نورپردازی شهری صورت گرفته که البته تا رسیدن به وضع 
مطلوب قدری به تالش و زمان نیازمندیم. این پژوهش در راستای چگونگی تهیه ی راهنمای طرح جامع نورپردازی شهرها 
بر اساس معیارهای مربوط به آن و روند کلی کار بر اساس تمامی عوامل و آیتم های محتوایی مؤثر در تهیه ی طرح جامع 
نورپردازی شهری می باشد. بدین ترتیب، ابتدا مفاهیم مربوط به نورپردازی و سطوح مختلف نورپردازی در شهر بررسی 
می شود، سپس آیتم ها و عوامل همه جانبه ی مؤثر بر آن از طریق بررسي تجارب موفق کشورهاي مختلف در این زمینه 

ارائه و بررسی می شود و در نهایت آیتم های محتوایی ضروری تدوین طرح جامع نورپردازی در شهرها بیان می گردد.

1. روش تحقیق
این پژوهش رویکردی کاربردی ـ عملی داشته و روش آن تحلیلي ـ توصیفي ـ اسنادی و استداللی می باشد که روش 
جمع آوری اطالعات و مدارک از طریق مرور سوابق و بررسی تجارب جهاني موفق در کتابخانه ها یا سایر مراکز اطالعات، 
اینترنت، تجارب کشورها و شهرهای مختلف در تهیه ی طرح جامع نورپردازی شهری انجام شده است، و از این طریق 

آیتم های محتوایی درباره ی راهنمای تهیه ی طرح جامع نورپردازی مشخص می شود.

2. پیشینه ی تحقیق
در بسیاری از کشورها طرح جامع نورپردازی سال هاست مورد توجه قرار گرفته که در جدول شماره ی 1 به سیر پیشرفت 

آن اشاره می شود. 
جدول 1: سیر پیشرفت تحوالت در طرح جامع نورپردازی

اقدامات اساسی دوره

آن  در  که  آهنی  محفظه ی  یک  از  بیشتـر  چیزی  اساساً   1950 دهه ی  در  خیابان ها  نورپردازی 
خفیف  بسیار  دریچه ای  نورانی  منابع  این  نبود.  بودند،  گرفته  قرار  جیوه ای  افروخته  المپ های 
می گشودند. خیابان  مسیر  طول  در  حرکت  حال  در  اتومبیل های  و  دوچرخه ها  روی  را  نور  از 

دهه ی 1950

این  به  و  گردید  منجر  انرژی  بحران  به  که  گردید  نفت  بحران  دچار  اروپا   1970 دهه ی  آغاز  در 
داشته  بهره وری  آنچه  از  بیش  نور  مثال  طور  به  انرژی،  از  صورت  هر  مصرف  که  رسید  نتیجه 
سپس  شود.  هدر  انرژی  این  درصد   95 موارد  بعضی  در  شاید  که  گونه ای  به  می رود،  هدر  باشد، 
سیستم های  اختراع  و  سوخت  و  انرژی  بحران  به  معطوف  شدت  به  اروپا  در  نورپردازی  تکنولوژی 
بود. نرسیده  خود  اوج  نقطه ی  به  هنوز   1980 سال  اوایل  از  قبل  تا  حال  این  با  بود؛  بخار  از  استفاده 

دهه ی 1970

از آغاز سال 1980 استفاده از المپ های تری فسفر فلورسنت آغاز شد و به دنبال آن استفاده از نور سفید 
چراغ های سدیم پرفشار رایج گردید و تمام آنچه در نورپردازی داخلی مورد استفاده قرار گرفت به سرعت در 
نورپردازی خارجی نیز رایج شد و سیر تکامل صنعت و هنر نورپردازی انجام گردید. توجه روزافزون به نور 
که باید به صورتی کنترل شده درآید سبب شد که در بسیاری از کشورهای اروپایی به رهبری کشور فرانسه، 
طرح جامع نورپردازی باب شود که در آن استانداردها، ضوابط، اصول زیبایی شناسی و غیره رعایت شده باشد.

دهه ی 1980

)Alavi Tabari, 2012, pp. 84-85(
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در ایران نیز تصویب طرح جامع نورپردازي شهر تهران در شوراي اسالمي شهر تهران با محوریت سازمان زیباسازي از 
مهم ترین گام هایی است که در سال های اخیر صورت گرفته است. به موجب این طرح سازمان زیباسازي ملزم است ضمن 
انجام فرآیند مطالعات جامع، از پتانسیل، شرایط و ویژگی های نورپردازي تهران در بخش های مختلف فضاهاي شهري، 
برنامه نورپردازي تهران را تدوین و فرآیند اجرایي آن را انجام دهد و سایر ارگان ها، سازمان ها و نهادها به منظور هماهنگي 
در این زمینه، طرح های نورپردازي را باید به تصویب سازمان زیباسازي برسانند )Etemadifar, 2012, p. 294(. لیخت1 در 
زمینه ی نور، نورپردازی و نورپردازی شهری کتاب های متعددی دارد که در برخی از این کتاب ها به طرح جامع نورپردازی 
شهری نیز پرداخته است؛ به عنوان مثال کتابچه ی شماره ی 16، »بازاریابی شهر از طریق نورپردازی«2 )2010(، طرح 

جامع نورپردازی چندین شهر را مورد بررسی قرار داده است.
هدا علوی طبری در کتاب »نورپردازی در معماری منظر« )1389(، نورپردازی در فضاهای مختلف به خصوص فضاهای 
شهری، نورپردازی در آمریکا، اروپا، ژاپن و منظر شب در تهران را بررسی نموده و توصیه هایی به منظور نورپردازی مطلوب 

ارائه نموده است.

3. بدنه ی تحقیق

1ـ3ـ نور
انسان همواره بیش ترین اطالعات از محیط اطراف خود را به وسیله ی چشم هایش دریافت می کند. چشم مهم ترین اندام 
حسی بدن است که تقریباً 80 درصد از اطالعات از این طریق دریافت می شود که بدون نور، این مسئله غیرممکن می شود؛ 

.)Licht, 2008, p. 4( ضمن آنکه توسط نور ادراک بصری ما ممکن می شود
موریس الپیدوس می گوید: »انسان ها مانند پشه هستند؛ هر کجا نوری باشد به سمت آن هجوم می برند بدون اینکه بدانند 
.)Grütter, 2010, p. 449( »چرا. چه بخواهیم و چه نخواهیم به سمت روشنایی می رویم. نور ما را به خود جذب می کند

2ـ3ـ نورپردازی
منظور از نورپردازی شهری در واقع نورپردازی فضاهای باز همگانی شهری ـ فضاهای شهری ـ است و نورپردازی فضاهای 

.)Pakzad & Souri, 2012,  p. 55( شهری در کنار هم، نورپردازی کّل شهر را شکل می دهد
نورپردازي شهري، در واقع ترکیبي از نورپردازي معابر، بناها، مبلمان شهري، چراغ های راهنمایي رانندگي، صفحه های 
نمایش شهري )تلویزیون های شهري( و نورپردازی های موسمي است که عالوه بر ایجاد شرایط ادامه فعالیت ها و کارکردهاي 
ایفا کند  را  نیز می تواند نقش بسزایي  امنیت و آسایش و جذابیت محیط های شهري  ایجاد  شهري در هنگام شب، در 

.)Taghvae et al., 2011, p. 5(
در معماري و شهرسازي نور عملکردي فراتر از روشن ساختن فضا داشته و به عنوان یکي از موارد اصلي مورد توجه طراحان 
قرار می گیرد. در زندگي شهري امروزي، فعالیت شهروندان تا شب ادامه می یابد، بنابراین براي ایجاد بستر مناسب و ایمن 
 Ahmadi, 2011,( زندگي شبانه ی شهري و ارتقای کیفیت بصري، طراحي نورپردازي امري بسیار مهم براي طراحان است

.)p. 1

4. مفهوم طرح جامع نورپردازی شهری
امروزه در بحث هایی که در مورد برنامه ریزی آینده ی شهرها می شود، اصطالحاتی همچون طرح جامع نورپردازی شهری، 
ایده ی نورپردازی شهری3 و پالن تجهیزات نورپردازی4 به کار می رود. ارائه ی طرح جامع برای نورپردازی یک منطقه به 
طرح های تکی که یک موضوع را هدف قرار می دهند بدون اینکه اطراف آن را در نظر بگیرند، ترجیح داده می شوند. یک 
طرح جامع خوب الگویی برای المان های تکی محیط به وجود می آورد و درک راحت تری از سیمای شهر در شب ایجاد 

.)Rastak Pouya Tarh Co., 2010, p. 23( می کند
یکدیگر میسر می گردد.  با  ارتباط آن ها  و  نظر گرفتن منظرهای مختلف شهر  با در  نورپردازی  در حقیقت طرح جامع 
جنبه های مختلف یک شهر از قبیل طراحی شهری، تاریخ، هویت، فرهنگ، جغرافیا و اقلیم همگی عواملی هستند که در 
ارائه ی طرح جامع نورپردازی بایستی مّد نظر قرار گیرند. طرح جامع نورپردازی ایده ی کلی نورپردازی را برای شهر به 

 .)Rastak Pouya Tarh Co., 2010, p. 25( تصویر در می آورد و پروژه های تکی در پی آن اجرا می شوند

1ـ4ـ اهمیت تهیه ی طرح جامع نورپردازی شهری
بشر همواره نیازمند نور است، بدون روشنایی انسان ها قادر به درک واضح محیط پیرامون خود نیستند. شهرهای امروزی 
و فضاهای آن به مکان های شبانه روزی تبدیل  شده اند که به منظور جلوگیری از بال استفاده ماندن شهر در شب و با توجه 
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به اهمیت روزافزون نور که بایستی به صورت کنترل شده درآید، همچنین با در نظرگیری این که طرح جامع نورپردازی 
در واقع کلید نورپردازی موفق شهر است و از طرف دیگر به طراحی صحیح روشنایی و نورپردازی مناسب برای شهر و 
ساکنان آن احساس نیاز می شود، بنابراین تهیه ی طرح جامع نورپردازی شهری امری بسیار ضروری محسوب می شود که 

تهیه ی این طرح نیازمند اطالع از آیتم های محتوایی به منظور تهیه ی طرح جامع نورپردازی می باشد.
همچنین تهیه ی طرح جامع نورپردازی در بسیاری از کشورها، سال ها است مورد توجه قرارگرفته و اقدامات فراوانی در 
این راستا انجام شده است، اما در ایران طرح جامع نورپردازی، سابقه ای کم بار دارد و بیشتر نورپردازی های صورت گرفته 
در سطح شهر فاقد هرگونه برنامه ریزی می باشند. صرف نظر از سلسله پروژه های نورپردازی متعدد در شهرهایی چون یزد، 
قزوین، اصفهان، شیراز و تهران، که عمدتاً به نورپردازی بناهای تاریخی محدود است و از انسجام و جامعیت الزم، برخوردار 
متأسفانه هیچ  که  تهران« می باشد  نورپردازی شهر  نورپردازی شهری، »طرح جامع  پروژه ی طرح جامع  اولین  نیست، 
شباهتی به طرح های جامع نورپردازی در سایر شهرها در خارج از کشور ندارد، و مشکالت فراوانی دارد که به مسأله ی 
شهر به عنوان یک کلیت توجهی صورت نگرفته است و نورپردازی عناصر شهری را به صورت تک تک و مجزا بررسی نموده 

است، که این امر منجر به مشکالت فراوانی در زمینه ی نورپردازی شهرها گردیده است.
سازمان  شهرداری ها،  همانند  نورپردازی  متولی  ارگان های  شهری،  نورپردازی  جامع  طرح  تهیه ی  منظور  به  همچنین 
زیباسازی و غیره نیازمند راهنمای عملی به منظور هدایت نورپردازی های شهری بر مبنای آن می باشند، که بتوانند کلیه ی 
امور مربوط به نورپردازی شهری را بر اساس اصول، معیارها و آیتم های استاندارد و مطلوب جهانی انجام دهند، که این امر 

ضرورت تدوین معیارهای محتوایی در طرح جامع نورپردازی شهری را ضروری می سازد.

2ـ4ـ مراحل تهیه ی طرح جامع نورپردازی شهری
نیاز به یک طرح جامع نورپردازی در زمان تهیه ی طرح تفصیلی مناطق شهری می تواند راه حل مناسبی برای اصالح 
زمینه    این  تجارب موفق در  از  نتایج حاصل  و  بررسی های صورت گرفته  به  توجه  با  باشد.  نورپردازی در شب  وضعیت 

می توان گفت فرآیند تهیه ی این طرح به صورت زیر است:

مرحله ی اول: شناخت )بررسی وضعیت موجود شهر و یا قسمتی از شهر(

ـ دسته بندی فضاهای شهری، مقاطع زمانی مورد نیاز به نورپردازی و نیز نوع نورپردازی.
ـ جمع آوری اطالعات از وضع موجود به تفکیک هر فضا )اقلیم و جغرافیا، تاریخ، عملکرد، ساختار ترافیکی و غیره(.

.)Aminzadeh, 2009, p. 86( ـ ارزیابی وضعیت موجود و شناخت نقاط ضعف و قوت
ـ شناسایی فضاهای مختلف از لحاظ عملکردی به منظور نورپردازی آن ها با در نظرگیری شهر به صورت کلیت یکپارچه.

ـ شناسایی بافت تاریخی، بافت جدید، بافت مرکزی شهرها و تأکید بر آن ها از طریق نورپردازی بر مبنای اهمیت آن ها 
در ساختار شهر.

 Mojtabazadeh et al., 2013,( ـ تعیین پتانسیل ها و نقاط الزم برای نورپردازی که در حال حاضر فاقد نورپردازی هستند
.)p. 8

مرحله ی دوم: طراحی و تدوین ضوابط و دستورالعمل ها

ـ ایجاد تصویری از منظر شب مربوط به هر مکان، با توجه به اهداف )زیبایی، ایمنی، امنیت، اقتصاد، هویت بخشی و غیره(.
ـ مرور استانداردها و ضوابط موجود.

ـ تدوین ضوابط و دستورالعمل های خاص طراحی نور در رابطه با نوع هر فضا )خیابان، پیاده راه، میدان و یا غیره(.
.)Aminzadeh, 2008, p. 86( ـ استفاده از فناوری های پیشرفته و کاربرد تجهیزاتی که آلودگی نوری ایجاد نکند

مرحله ی سوم: اجرا

ـ مدیریت زمانی نورپردازی )کنترل نورپردازی با استفاده از زمان سنج ها(،
ـ نگهداری و پاکیزگی منابع نوری،

.)Aminzadeh, 2008, pp. 86-87( ـ برنامه های بازبینی و کنترل پس از اجرا
ـ در نظرگیری هزینه ها و محاسبه ی آن ها )کارآمدی اقتصادی سیستم های پیشنهاد شده(.

 Mojtabazadeh et( ـ ثابت نبودن برخی طرح های نورپردازی و انعطاف پذیری آن ها متناسب با اوقات روز، فصول و غیره
.)al., 2013, p. 9
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3ـ4ـ سطوح تهیه ی طرح جامع نورپردازی شهری
با توجه به اینکه سطح بندی مشخصی برای تهیه ی طرح جامع نورپردازی شهری تدوین نشده است، بر اساس بررسی های 
به عمل آمده در طرح های جامع نورپردازی شهری در جهان می توان چنین نتیجه گرفت که طرح جامع نورپردازی همواره 
برای شهر و یا بخشی از شهر تدوین می شود. همچنین بایستی در نظر داشت که شهر کلیتی متشکل از اجزا می باشد، و 
نمی توان طرح جامع نورپردازی را فارغ از نورپردازی اجزاء و عناصر آن فقط برای کلیت شهر در نظر گرفت به عبارت دیگر 
نورپردازی تک تک این اجزا و عناصر با توجه به سلسله مراتبی که دارند اثر مهمی بر کلیت فضا دارد، بدین ترتیب می توان 
چنین نتیجه گیری نمود طرح جامع نورپردازی کلیت نورپردازی شهر را مشخص می سازد و اجزاء و عناصر شهر بر اساس 
اهمیت و ضرورتی و تأثیری که در کلیت شهر دارند، در طرح جامع نورپردازی شهری قابل بررسی می باشند. بدین منظور 

در ادامه دو سطح شهر و بخشی از شهر مورد بررسی قرار گرفته است:
ـ سطح شهر: طرح جامع نورپردازی شهری با توجه به جامع بودن آن و این که کلیت شهر را در نظر می گیرد، شامل 
شهر و یا بخشی از شهر می شود؛ البته در طرح های جامع شهرهای کوچک این امکان وجود دارد که بر استخوان بندی و 
ساختار کل شهر تأکید شود و طرح جامع برای کّل شهر تهیه شود اما در شهرهای بزرگ طرح جامع نورپردازی شهری 

معموالً برای قسمتی از شهر تدوین می شود.
از موارد مطرح در تدوین طرح های جامع نورپردازی شهری در سطح شهر، استخوان بندی اصلی شهرها است که به عنوان 
یکی از مهم ترین ویژگی هایی است که شهرها را از هم متمایز می کند. استخوان بندی هر بخش از شهر شامل عناصری 
است که به شکل گیری مسیرها و گره های اصلی و فرعی، ورودی ها، حوزه های خاص، نشانه های طبیعی و مصنوع کمک 
استخوان بندی  مختلف  بخش های  نورپردازی  در  استفاده  مورد  نورهای  رنگ  یا  در شدت  تغییر  از  استفاده  با  می کنند. 
می توان سلسله مراتب فضایی آن را نیز نمایش داد. نورپردازی مصنوعی چنانچه در قالب یک طرح جامع کنترل شود، 
 Pakzad &( می تواند علیرغم وجود نورهای تصادفی در شهر، موجب شود تا شهر به صورت یک کلیت متمایز ادراک شود

.)Souri, 2012,  p. 91
طرح جامع نورپردازی شهری در سطح شهر با توجه به رویکرد جامع خود در موارد ساختار کلی شهر، چشم انداز شهری، 
کانون های شهری، استخوان بندی شهر، سلسله مراتب شهری، عناصر شهری، ارتباط میان آن ها و کیفیت هایی که در این 

سطح مطرح هستند، مورد بررسی قرار می گیرد.
ـ سطح بخشی از شهر: معموالً طرح جامع نورپردازی برای شهرهای بزرگ بدین صورت تدوین می شود که کّل شهر به 
حلقه های مختلفی که بیانگر بافت تاریخی و میانی و جدید است، تقسیم می شود؛ سپس بر مبنای این تقسیم بندی ها برای 
آن بخش از شهر که از اهمیت بیشتری برخوردار است یک طرح جامع نورپردازی تدوین می شود. معموالً عمده ی تأکید 
بر ساختار در بخش مرکزی شهر اتفاق می افتد، و یا ممکن است در بخش تاریخی شهر، بخش تجاری شهر و یا قسمتی 

از شهر باشد که عمده ی تأکید بر بخشی مرکزی و بخش تاریخی شهر می باشد.
طرح جامع نورپردازی شهری در سطح بخشی از شهر در موارد بخش مرکزی شهر، بخش تاریخی شهر، بخش جدید 
شهر، گوشه ای از شهر که دارای اهمیت بسیار زیاد می باشد، کانون های شهری، استخوان بندی شهر، سلسله مراتب شهری، 
عناصر شهری و ارتباط میان آن ها، ساماندهی و برجسته سازی عناصر هویت بخش تاریخی ـ فرهنگی و کیفیت هایی که 

در این سطح مطرح هستند مورد بررسی قرار می گیرد.

5. نمونه هایی از طرح های جامع نورپردازی شهری
در ادامه به بررسی تجارب موفق طرح های جامع نورپردازی شهری از لحاظ اقدامات اساسی که به منظور تهیه ی این 
طرح انجام داده اند، پرداخته می شود؛ سپس بر مبنای بررسی های صورت گرفته آیتم های محتوایی این طرح ها استخراج 

خواهد شد. 

1ـ5ـ طرح جامع نورپردازی بوخولت5 
هدف از اقدامات نورپردازی در بوخولت بهبود تجربه ی حضور در بخش جنوبی مرکز شهر و تقویت سرزندگی آن، به عنوان 
ایجاد  را  این منظور، محیط اطراف و آب رودخانه ی موجود در محدوده، بندرگاه سبزی  برای  بود.  اقتصادی شهر  قلب 
می کند که پس از تاریکی به نمایش گذاشته می شود، و یکی از موضوع های اصلی طرح جامع نورپردازی بوخولت را ایجاد 
می کند. نورپردازی باید خصوصیت های مختلف ارائه شده توسط سواحل در نقاط مختلف را منعکس کند. نورپردازی مالیم 
که یادآور اشکال گیاهی است، در سواحل با لبه های سخت به کار برده شده و نواحی نرم تر ساحل از طریق پرتو افکنی 
نور »سخت« به صورت شکل های تیز نمایش داده شده اند. درختان بید که در طول سواحل یافت می شوند، یک عنصر 
ارتباطی فراهم می کنند. نورپردازی از پایین، توسط المپ پر فشار سدیم تهیه شده، آن ها در نور طالیی غرق شده اند. 
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اثر متقابل میان نورهای رنگی و تمایزها آن اتفاقی است که توجه مشاهده کننده ها را به خود جلب می کند. مخصوصاً 
مشاهده ی سرتاسری خط سبز کریدوری که توسط رودخانه به وجود آمده، به طرف ویژگی های مؤثر معماری شهر، که 
نه تنها احساس عمق فضایی به دست می دهد، بلکه امنیت ذهنی ایجاد می کند )Licht, 2010, p. 19(. همچنین در این 
طرح سعی شده است که ساختار ارتباطی عناصر کلیدی و اقتصادی مرکز شهر از طریق نورپردازی مورد تأکید قرار گیرد 
و با نورپردازی متناسب عناصر طبیعی، فرهنگی و تاریخی تصویر ذهنی مطلوبی از مرکز شهر در ذهن افراد ایجاد کند 

.)Pakzad & Souri, 2012,  p. 49(
شکل شماره ی 1 ساختار طرح جامع نورپردازی مرکز شهر بوخولت را نشان می دهد؛ مسیرها، عناصر اصلی، ارتباطات 
میان آن ها در این تصویر به آسانی قابل تشخیص می باشد. نکته ی قابل توجهی که در این تصویر مشاهده می شود تأکید 

بر نورپردازی رودخانه به عنوان عنصر طبیعی شاخص می باشد.

شکل 1: طرح جامع نورپردازی بوخولت       

 
)Licht, 2010, p. 19(

پارک ها و فضاهای سبز و مناطقی برای استراحت: پارک ها و فضاهای سبز همانند آبادی آرام، به عنوان »ریه های سبز« 
است. دستگاه های  رهگذران  امنیت  تأمین  اینجا  در  نورپردازی  اصلی  می کنند. هدف  گردشگران عمل  و  ساکنان  برای 
نورافکن ستون یا بوالرد مسیرهای باریک را مشخص کرده، به فضا عمق داده و جهت گیری بهتری را در تاریکی ارائه 
انتشار متقارن نور را دارند مستقر  می کند. به همین دلیل، دستگاه های نورافکنی که زاویه ی پهن یا حتی ویژگی های 
شده اند، برای اینکه یک محیط خوشایند برای پیاده ها، دونده ها یا دوچرخه سواران، و حتی برای جلوگیری از فعالیت های 
بزهکاران ایجاد کند. چراغ های رنگی کار گذاشته شده در کف، عالیم رنگی و جذاب را برای تک درختان ایجاد می کنند. 
 Licht,( افزایش داده شود ایجاد می کند،  تاریخی  بناهای  یا  از مجسمه ها  جذابیت منطقه می تواند توسط روشنایی که 

 .)2010, p. 19

2ـ5ـ طرح جامع نورپردازی سنگاپور
طراحی نورپردازی به صورت مطلوب به ساختمان ها شخصیت فراتر می بخشد و منجر به الهام بخشیدن، ادراک، و افزایش 
ارزش آن ها می شود. طرح نورپردازی برای مرکز شهر سنگاپور دید زیبایی در مناطق کالن شهر ایجاد می کند و جذابیت 
 Centre City Development“( سنگاپور به منظور برخوردار شدن از اعجاب انگیزترین لحظات این شهر در شب می باشد

.)Corporation“ ,2012, pp. 3-6
بهترین تکنیک: اسکله ی سنگاپور

نورپردازی جداره ی خیابان: تبیین ریزدانگی ساختمان اسکله شامل برجسته سازی عناصر معماری شامل نوشته های اولیه، 
ستون ها و فاصله ی میان ستون ها، و جزئیات معماری، همانند پیش آمدگی ها.

بوالردهای  و  نوری  تجهیزات  پیاده،  عابر  مقیاس  در  شده  نورپردازی  پیاده روی  مسیرهای  شده:  نورپردازی  مسیرهای 
نورپردازی شده در امتداد لبه ی آب.

Centre City Develop-“(  عناصر نورپردازی شده ی منظر: نورپردازی از باال به درختان دید جذابی از دور ایجاد می نماید
.)ment Corporation“ ,2012, pp. 3-9

3ـ5ـ طرح جامع نورپردازی مونستر6 
طرح جامع نورپردازی مونستر در ابتدا هدفی را به منظور تهیه ی طرح جامع نورپردازی این شهر تعیین نموده است و بر 
مبنای هدفی که مشخص شده است کلیت این طرح تدوین شده است. برای ایجاد طرح توسعه ی شهری یک رویکرد جامع 
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برای این طرح در نظر گرفته شده و چارچوب دقیقی را فراهم آورده است. 
نکته ی مهم در خصوص تهیه ی این طرح جامع نورپردازی این است که برای هر عنصر سطح روشنایی یکسانی در نظر 
گرفته نشده است و بسته به آن عنصر و در قسمت های مختلف مربوط به آن از سطوح نورپردازی متنوع استفاده شده است. 
مفهوم نورپردازی برای شهر قدیمی مونستر به منظور کیفیت بخشی به چشم انداز شهری طراحی شده است. رویکرد جامع 
در سطح برنامه ریزی شهری همچنین یک چارچوب محکم عملی برای صاحبان امالک، سازندگان و سرمایه گذاران فراهم 
می کند. در کنار محیط زیست و بهره وری انرژی، تناسب، قابلیت جابه جایی و کیفیت کلی زمانی که برای ایجاد یک طرح 
توسعه ی شهری می آید، تصویر مهم ترین معیارها هستند. نور یک جزء جدایی ناپذیر از مفهوم طراحی برای برنامه ریزی 
شهری است. با مکان های کالسیک اروپایي، تصویري از شهر و سطوح مورد قبول آن، متأثر از ادراک در سه بعد ایجاد 

می کنند:
ـ با مشاهده ی  مناظر مختلف از یک فاصله چشم اندازی یا دورنمایی از شهر را ارائه می کند. 

ـ ورودی یا مرز شهرها موقعیت نزدیک تری را مشخص می کند.
.)Licht, 2010, p. 8( ـ مرکز شهر و میادین مرکزی، تصویر نزدیک شدن را تعریف می کند

مفهوم روشنایی مونستر توسط مایکل باتس7، برنامه ریز نورپردازی هامبورگی، ایجاد شده است که بر طرح ساختار شهر با 
محور آن، مسیرهای اصلی و شعاعی تأکید می کند.

1ـ3ـ5ـ عوامل اساسی مورد تأکید در طرح جامع نورپردازی مونستر
ـ دسترسی به شهر: خیابان ها و مسیرها

نورپردازی تونل: نورپردازی تونل در جهت سازگاری با چشم است. ورودی آن مستلزم سطح باالتری از روشنایی است که به 
تدریج وقتی در آن پیش می روید سطح روشنایی تونل پایین تر می آید، در حالی که قبل از خروج از تونل، روشنایی دوباره 
افزایش می یابد. محدودیت خیرگی نور و برابری توزیع نور معیارهای مهمی در تضمین ایمنی سرنشینان خودرو هستند.

مسیرهای تردد، تردد خیابان های آرام مسکونی، پیاده روها و مسیرهای گردش، میادین: کاربردهای متفاوت مکان تقاضاهای 
مختلف در نورپردازی می طلبد. ارتفاع نصب، رنگ نور، کنترل نور و غیره بایستی به شرایط الزم قابلیت دید تطبیق داده 
شود. درخشندگی، برابری در توزیع نور و محدودیت تابش خیره کننده، همچنین راهنمای نوری، به طوری که روشنایی 

.)Licht, 2010, p. 9( جاده به خوبی تأمین  شود باعث می شود امنیت ارتقاء  یافته و احتمال وقوع حوادث کاهش یابد
نشانه ها: آنچه در نورپردازی مهم است ظاهر و شکل، بدنه و خطوط آن است. در این خصوص ویژگی اصلی ساختمان 
باید تقویت و برجسته سازی شود. ویژگی برجسته ای که تصویر شهر را شکل می دهد و نشانه ها را فراهم می کند، شامل 
ساختمان های دیدنی یا منحصر به فرد، ویژگی های محلی یا درختان بزرگ می باشد که موضوعات مناسبی برای طراحی 

.)Licht, 2010, p. 11( به شمار می روند
صرفه جویی انرژی: این روزها نگاهی به آینده و بهره وری انرژی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد. بر همین اساس، 
مفاهیم نورپردازی که بر اساس منابع نوری جدید و دستگاه های نورافکن کارآمد یکپارچه شده اند، سیستم های کنترل 
هوشمند نامیده می شوند. شهرها و جوامع سهم قابل توجهی در حفاظت از اقلیم به عنوان بازدهی انرژی به وجود می آورند.

ـ فواید گسترده ی به کارگیری مفاهیم نورپردازی:
شکل دهی به مشخصات جوامع از طریق طرح های نوری جذاب.. 1
بهبود کیفیت نور برای شهروندان و افزایش ایمنی.. 2
به همراه تصویری از طریق تعهد به پایداری انرژی ـ کارآمد محصوالت.. 3
کاهش بار وارد بر محیط زیست از طریق کاهش قابل توجه مصرف انرژی و کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن8.. 4

صرفه جویی انرژی ـ نورپردازی: جوامع می توانند با استفاده از تجهیزات نورپردازی جدید مصرف انرژی را تا حدود 70 
درصد کاهش دهند. این ها نتیجه ی صرفه جویی از طریق اصالح و بهبود المپ ها، دستگاه های عامل و دستگاه های نورافکن 
 LED حتی صرفه جویی باالی 80 درصد نیز امکان پذیر می شود. از طریق پیشرفتی که در تکنولوژی LED است. با نورهای

ایجاد شده است، به زودی زمینه های کاربرد بیشتری نیز فراهم خواهد شد.  
4ـ5ـ طرح جامع نورپردازی هانور9

بزرگ ترین چالش نورپردازان در طرح جامع نورپردازی هانور، هماهنگ سازی نواحي مختلف با فرم هاي متفاوت در منظر 
شبانه بوده است. عامل اصلي موفقیت این طرح جامع در اتصال عناصر مختلف در قالب یک کّل به هم پیوسته مطابق 

تئوري لینچ بوده است. طراحان نورپرداز به دنبال پاسخگویي به این سؤاالت بوده اند:
پارک ها، باغ ها و آب ها کجا هستند و ساکنان و بازدیدکنندگان از مرکز شهر براي رسیدن به آن، چه راهي را باید طي کنند؟ . 1
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آیا مرکز قدیمي سنتي یا آبنماي خاصي در شهر وجود دارد؟ . 2
آیا عنصري وجود دارد که شهر را به چند قسمت تقسیم کرده باشد؟ و مواردی از این دست. . 3

بعد از اتخاذ راهبردها و سیاست های خاّص نورپردازي، براي ایجاد حال و هواي خاص در هر فضا در زمینه ی موارد زیر 
تصمیم گیری نموده اند:

چه تعداد چراغ الزم است؟. 1
این چراغ ها کجا باید نصب شوند؟. 2
در چه ارتفاعی و با چه زاویه ای باید نصب شوند؟. 3
4 ..)Pakzad & Souri, 2012,  p. 97( چه نوع المپی با چه نوع رنگی الزم است؟

5ـ5ـ طرح جامع نورپردازی برمن10 
طرح جامع نورپردازی بر ویژگی های معماری مرکز شهر برمن تأکید نموده، نقاط تمرکز در سطح شهر را تعریف می کند، 

و از این طریق یک ساختار فراهم می سازد.
تغییرات ظاهری شهر طّی 24 ساعت شبانه روز: به عنوان مثال، در طول روز گرم، خورشید تابش به نماها را به وجود 
مه آلود  یا هوای  متمایزتری می بخشد،  به ساختمان ها ظاهر  نسبت هوای مرطوب  به  زمستانی  یا هوای صاف  می آورد، 
خاکستری، به ایجاد سایه منجر می شود. در شب، این داستان باز هم متفاوت است؛ بدین صورت که پنجره ها نور را به 
بیرون انتشار می دهند، روشنایی تبلیغات با یکدیگر رقابت می کنند، نورپردازی خیابان ها و پیاده روها ساختاری و جهت دار 

می شوند.
روشنایی بناها و اشیاء تاریخی: قطعاً برای شناسایی بناهای تاریخی در یک فاصله ی معین، کنتراست روشنایی نسبت به 
محیط اطرافش الزم است، زیرا آن ها عناصر شاخص در محور راه ها، میادین و پارک ها به شمار رفته الزم است خود بنا یا 
نقاطي از آن ها با نورپردازی متفاوت، از زمینه متمایز گردد. بناهای تاریخی بلند و باریک با نورافکن های درخشان نقطه ای 
قوی می توانند شاخص شوند. به منظور حداقل نگه داشتن انتشار نور، منابع نوری باید به دقت موقعیت یابی شوند و در 
یک ردیف قرار گیرند. دستگاه های نورافکن فرورفته در زمین می تواند ماهرانه در میان بناهای تاریخی معماری، به طوری 

 .)Licht, 2010, p. 24( که روشنایی آن ها از پایین باشد بر جزئیات بنا تأکیدی مؤثر داشته باشد
تاریخی  نورپردازی عمارت  برای همه ی فرآیندهای فکری در خصوص  تاالر شهر به عنوان مرکز توجه: نقطه ی آغازین 
شهرداری بود که با توجه به اهمیتش به عنوان مرکز توجه شهر و مکان میراث جهانی یونسکو، خواستار نمایش به صورت 

گویا است. سه ابزار نورپردازی مکمل که برای تأکید بر جزئیات ریز استفاده می شوند، شامل موارد ذیل می باشند:
زاویه ی گسترده ی نورپردازی با فاصله از بنا، نمای آرامی را ایجاد می کند که بیش از حد سه بعدی نیست.. 1
منابع نورپردازی نصب شده ی نزدیک تر به ساختمان حجم سه بعدی ایجاد می کند که با این حال خود به خود اثرات . 2

بسیار چشم گیری را ایجاد خواهد کرد.
نورپردازی از پنجره ها به نماها حیات می بخشد و الحاق جالبی میان درون و بیرون ایجاد می کند.. 3

نورهای این تاالر سخنرانی در تمام چهار طرف ساختمان تکرار شده، برای تاالر شهر تنها افزودن برتری فضایی در برابر 
یک مکان تجاری کافی نیست. نورپردازی در مکان بازار با بیش ترین جزئیات همراه است. در انتهای شیروانی که به مکان 

تجاری می رسد، غرق در نورپردازی متمایز است که از فاصله ی طوالنی قابل مشاهده می باشد. 
روشنایی فواره ها: استفاده از تعداد کمی نورافکن های دفنی اثر مهار کننده ای دارد، اما آن ها شکل انعطاف پذیر با مجسمه های 
مدرن یا فواره ی تاریخی خیلی گویا دریافت می کنند؛ به ویژه LEDها یا سیستم های نورپردازی فیبر نوری. استفاده از 

 .)Licht, 2010, p. 25( روشنایی از طریق ایجاد اثر متقابل برانگیزنده میان نور و رنگ، برای تأکید بسیار  مناسب است
روشنایی مجسمه ها: روشنایی مجسمه ها با توجه به تنوع فراوانشان به عنوان شیوه های مختلفی هستند که هنرمندان آن ها 
را ایجاد می کنند. این چنین روشنایی اشیا، ساختمان ها را تزیین می کند یا آن ها می توانند به عنوان »جذابیت بصری« 

 .)Licht, 2010, p. 25( قرار گیرند

6. استخراج شاخص ها و پارامترهای ماهوی )محتوایی( طرح های جامع نورپردازی شهری
بررسی طرح های جامع نورپردازی شهری از لحاظ ماهوی و محتوایی مشخص می دارند که در این طرح ها به چه موارد ماهوی 
بایستی توجه نمود. سپس بیان می دارند در موقعیت های مختلف چه مواردی را مورد توجه قرار داده اند و چه راه حل هایی را 
پیشنهاد کرده اند. بدین ترتیب در جدول 2 خالصه ای از نتایج اقدامات صورت گرفته در طرح های جامع نورپردازی شهری در 4 
موضوع طرح جامع نورپردازی، عناصر مطرح در ساختار شهر، کیفیت های مطرح در ساختار شهر و کاربرد جنبه های کمی و کیفی 

نورپردازی بیان می شوند و در هر ردیف طرح جامع نورپردازی شهرهای مورد بررسی بر مبنای ستون ها بیان خواهد شد. 
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جدول 2: شاخص ها و پارامترهای محتوایی استخراج شده از طرح های جامع نورپردازی شهری 

کاربرد جنبه های کمی و کیفی 
نورپردازی کیفیت های مطرح در ساختار شهر عناصر مطرح در ساختار شهر طرح جامع 

نورپردازی

نور  های  رنگ  میان  متقابل  اثر  ـ 
ساحل.  طول  در  آن ها  تمایز  و 
اطــراف  درختان  ــردازی  ــورپ ن ـ 
المپ های  با  بوخولت  کلیسای 
زرد. رنگ  نور  و  سدیم  فشار  پر 

در  پایین  از  نـــورپـــردازی  ـ 
و  کلیسا  ــراف  ــ اط ــان  ــت درخ
ــه. ــان رودخ از  قسمت هایی 

رنگ  به  رودخانه  نورپردازی  ـ 
قوی  رنگی  کنتراست  مالیم  آبی 
را در برابر درختان ایجاد می کند.

نورپردازی  تجهیزات  از  استفاده  ـ 
کاربران.  نیازهای  با  متناسب 
گذاشته  کار  رنگی  چراغ های  ـ 
را  جذابی  فضای  کف،  در  شده 
می کند.  ایجاد  درختان  ــرای  ب

نواحی  نــورپــردازی  بر  تأکید  ـ 
اینکه  ــه  ب تــوجــه  ــا  ب ساحلی 
از  پس  که  است  قسمتی  اولین 
شود.  نورپردازی  بایستی  تاریکی 
اشکال  یادآور  مالیم  نورپردازی  ـ 
لبه های  با  نواحی  در  گیاهی 
از  سخت  ــردازی  ــورپ ن و  سخت 
لبه های  در  تیز  شکل های  طریق 
محیط.  با  تلفیق  راستای  در  نرم 
مختلف  برخصوصیات  تأکید  ـ 
نــورپــردازی. طریق  از  سواحل 

درختان  نورپردازی  بر  تأکید  ـ 
در  مشترک  عنصر  عنوان  به 
ساحل. نــرم  و  سخت  لبه های 

درختان  نورپردازی  بر  تأکید  ـ 
میان  ارتباطی  عنصر  عنوان  به 
سواحل. سخت  و  نــرم  نواحی 

ــدور  ــری ک بــرجــســتــه ســازی  ـ 
ــه. ــان رودخ نزدیکی  در  سبز 

مسیر  ــردازی  ــورپ ن به  توجه  ـ 
رودخانه. روی  بر  پل  و   رودخانه 

و  ــور  ن و  ــگ  رن متقابل  ــر  اث ـ 
نشانه ها. در  آن هــا  میان  تمایز 

ـ تأکید بر ساختار ارتباطی عناصر 
شهر. مرکز  اقتصادی  و  کلیدی 

مطلوب  ذهنی  تصویر  ایجاد  ـ 
طریق  از  ــر  شــه ــز  ــرک م از 
عناصر  متناسب  ــردازی  ــورپ ن
تاریخی. و  فرهنگی  طبیعی، 

نورپردازی مجسمه ها،  بر  تأکید  ـ 
تاریخی.  بناهای  و  المان ها 
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ـ به کارگیری تجهیزات نورپردازی 
نورپردازی  بوالردهای  و  مناسب 
آب.   لــبــه ی  ــداد  ــت ام در  ــده  ش
درختان  برای  باال  از  نورپردازی  ـ 
می کند.  ایجاد  را  زیبایی  دید 

مبنای  بــر  ــردازی  ــ ــورپ ــ ن ـ 
منظور  به  ساختمان ها  شخصیت 
آن ها. ادراک  و  ارزش  افزایش 

مسیرهای  ــردازی  ــ ــورپ ــ ن ـ 
پیاده. عابر  مقیاس  در  پیاده روی 

معماری  عناصر  برجسته سازی  ـ 
)جزئیات معماری، ستون ها و غیره(.

ـ نورپردازی ساختمان های مجاور 
اسکله. با  ارتباط  در  خیابان 

شـــــاخـــــص ســـــازی  ـ 
آب.  لــبــه ی  نــــورپــــردازی  ور

گاپ
سن

ی 
داز

پر
ور

ع ن
جام

ح 
طر

زیست  محیط  ــه  ب ــوجــه  ت ـ 
ــرژی. ــ ان ــره وری  ــهـ بـ و     

 LED تکنولوژی  از  استفاده  ـ 
عمومی  فضاهای  نورپردازی  در 
بازدهی  ــرژی،  انـ کم  )مصرف 
طول  مطلوب،  نور  تولید  ــاال،  ب
غــیــره(. و  ــاال  ب مصرفی  عمر 

نــوآورانــه ی  ــای  ــل ه ح راه  ـ 
با  ترکیب  طریق  از  نورپردازی 
هوشمند.  کنترل  سیستم های 

ــور. ن پــیــوســتــه ی  ــی  ــراح ط ـ 
نورپردازی  مختلف  راه حل های  ـ 
متفاوت  کاربردهای  اســاس  بر 
انسان. نیازهای  مبنای  بر  مکان 

ـ عالئم تأکیدی از طریق نورپردازی 
کناره های  و  عبور  مسیر  در 
غیره( و  بوته ها  )درختان،   آن 

ساختار  طــرح  ــر  ب تأکید  ـ 
طریق  از  آن  محور  ــا  ب شهر 
شعاعی. و  اصلی  مسیرهای 

ورودی  نــورپــردازی  بر  تأکید  ـ 
شهرها با استفاده از طراحی پیوسته 
طریق  از  شهر  ورودی  منظم  و 
نور. بندی  میزان درجه  آن،  رنگ 

مسیرها  تغییر  از  آگــاهــی  ـ 
نــــورپــــردازی. طـــریـــق  از  تر

س
مون

ی 
داز

پر
ور

ع ن
جام

ح 
طر

الزم،  چراغ های  تعداد  به  توجه  ـ 
نورپردازی،  منابع  نصب  محّل 
منابع  نصب  ــه ی  زاوی و  ارتفاع 
نوری، نوع منابع نوری و رنگ آن.

ـ هماهنگ سازی نواحی مختلف با 
شبانه. منظر  در  متفاوت  فرم های 

مختلف  عــنــاصــر  ــال  ــص ات ـ 
هم  ــه  ب کـــّل  ــک  ی ــب  ــال ق در 
لینچ. تئوری  مطابق  پیوسته 

ع 
جام

ح 
طر

ور
هان

ی 
داز

پر
ور

ن
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7. نتیجه گیری
شهرهای ما از لحاظ نورپردازی نیاز به وضعیت مناسب تری دارند تا مناظر شب، زیباتر دیده شوند. به همین منظور و 
برای حّل این مسائل و مشکالت، طرح جامع نورپردازی شهری مورد تأکید قرار گرفته است. طرح جامع نورپردازی در 
هر شهر با توجه به ویژگی های شهر و مخصوص آن شهر تهیه می شود؛ و این بدان معنی است که طرح جامع نورپردازی 
برای یک کالن شهر با یک شهر متوسط و یا کوچک متفاوت می باشد و بر مبنای ویژگی های طبیعی و مصنوع آن شهر 
تهیه می شود. عناصر طبیعی در این طرح ها شامل توپوگرافی ها، نشانه های طبیعی، حوزه های خاّص طبیعی و غیره از 
عناصری هستند که باعث تمایز بیشتر میان شهرها و به تبع آن طرح جامع نورپردازی در آن ها می شوند که از اهمیت 
باالیی برخوردار می باشند. عوامل و عناصر مصنوع مانند فضاهای شهری، ورودی ها، مسیرها و گره ها، بافت های تاریخی، 
نشانه های مصنوع، حوزه های خاّص مصنوعی و غیره نیز از موارد متمایز کننده ی میان شهرها می باشند، ضرورت توجه به 
این عوامل به همراه استخوان بندی شهرها و سلسله مراتب فضایی میان آن ها منجر می شود تا طرح جامع نورپردازی برای 
هر شهر مخصوص آن شهر تهیه شود. همچنین در تهیه ی طرح جامع نورپردازی بایستی به نقشی که این عناصر در سطح 
باالتر خود ایفا می کنند نیز توجه نمود، و باید در نظر گرفت که فضاهای شهری و عناصر شهری همواره زیر مجموعه ای 
از یک کّل بزرگتر که همان شهر است، می باشند. مواردی را که به آن ها اشاره گردید، ویژگی های شهرها هستند که این 

ویژگی ها تشکیل دهنده ی آیتم های محتوایی در تهیه ی طرح جامع نورپردازی شهری می باشند.
بنابراین آگاهی از آیتم های محتوایی در تهیه ی طرح جامع نورپردازی شهری، برای کلیه ی مسئولین، سازمان ها، مشاوران 
و افرادی که به نوعی در تهیه ی این طرح درگیر هستند، کاربردی است. بر اساس بررسی های صورت گرفته در طرح های 
جامع نورپردازی، آیتم های محتوایی ضروری به منظور تهیه ی طرح جامع نورپردازی شهری را می توان در قالب سه بخش 
مربوط به شناخت شهر، جنبه های ساختاری شهری و جنبه های نورپردازی شهری دسته بندی نمود که نتایج حاصل شده 

در مدل مفهومی زیر با جزئیات بیان شده است.

8. مدل مفهومی

نمودار 1: مدل مفهومی آیتم های محتوایی در تهیه ی طرح جامع نورپردازی شهری

9. پیشنهادها
به منظور کاربردی تر شدن موضوع و توجه هر چه بیشتر به حّل مسائل نورپردازی شهری از طریق طرح جامع نورپردازی 

شهری، پیشنهادات زیر بر مبنای آیتم های محتوایی این طرح ها ارائه می گردد:

1ـ9ـ شناخت شهر
شناسایی شهر از جنبه های مختلف تاریخی، جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و غیره.. 1
تأکید و توجه به محدودیت ها و یا فرصت های جغرافیایی شهر از طریق نورپردازی )عوامل اقلیمی، توپوگرافی و غیره(.. 2
برجسته سازی منظره هاي گسترده و عمده ی طبیعی شهر در طرح جامع نورپردازی شهری.. 3
بر . 4 )تأکید  شهر  برای  بیشتر  اقتصادی  افزوده ی  ارزش  ایجاد  راستای  در  موجود  پتانسیل های  تقویت  و  شناسایی 

نورپردازی مسیرهای تاریخی، پل ها، میدان های شهری، المان های شاخص و غیره(.  
شناسایی فرهنگ و اعتقادات مردم در استفاده ی صحیح و به جا از رنگ نور.. 5
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استفاده از رنگ نور و شدت آن بر اساس ماهیت شهر )شهر ساحلی، کویری، کوهستانی و غیره(.. 6
تأکید بر نورپردازی جنبه های خاص و منحصر به فرد محیط مانند مسیرهای تاریخی، بناهای خاص و غیره.. 7
تأکید بر نورپردازی روزهای خاص، مراسم و رویدادهای خاص و مناسبت های ویژه در طرح جامع نورپردازی شهری . 8

)جشن ها، اعیاد، عزاداری ها و غیره(.
شناسایی فرصت های گردشگری و جذب گردشگر از طریق طرح جامع نورپردازی.. 9

بررسی امکانات مالی، اجرایی، فنی و پرسنلی شهرداری به منظور اجرایی شدن طرح جامع نورپردازی شهری.. 10
شناسایی و تقویت فرصت های بازاریابی شهری از طریق نورپردازی )از طریق افزایش جذابیت های شهری، تقویت . 11

کاربری های جاذب جمعیت در شب و غیره(.
تعیین محدوده های ویژه ی نورپردازی )محدوده هایی که توجه بیشتر به آن ها ضروری می باشد، مثل بناهای تاریخی، . 12

بازار قدیم، مراکز تجاری، مراکز شهر و غیره(.

2ـ9ـ جنبه های ساختاری شهر
برجسته سازي ساختار شهر در شب از طریق نورپردازی )تأکید بر استخوان بندی شهر، عناصر کلیدی و غیره(.. 1
برقراری ارتباط میان عناصر کلیدی شهر از طریق نورپردازی در طرح جامع نورپردازی شهری.. 2
تأکید بر کریدورها و محورهای حمل و نقل که منطبق بر مسیرهای اصلی، نظیر کریدورهای ریلی )خطوط راه آهن( . 3

و رودخانه ها می باشند.
برجسته سازی عناصر طبیعی، منظره ها، پستی ها و بلندی ها.. 4
تأکید بر نورپردازی ساختمان های ارزشمند، تاریخی، میادین و پارک ها و عناصر حائز اهمیت در شهر.. 5
توجه به شخصیت و هویت ساختمان های شاخص در روز و حفظ آن در شب )ساختمان های تاریخی، ساختمان های . 6

مذهبی و غیره(.
تأکید بر نورپردازی نقاط ویژه و تأثیرگذار در امنیت شهرها )مثل تقاطع ها، مسیرهای پیاده و سواره در کّل مسیر . 7

حرکت آن ها(.
توجه به شخصیت و هویت ساختمان های شاخص در روز و حفظ آن در شب از طریق نورپردازی.. 8
تأکید بر نورپردازی تقاطع های مهم، کانون فعالیت ها و تعامالت و بناهای با اهمیت و فعال در ساعات شب )سینما، . 9

تئاتر و غیره(.
تأکید بر نورپردازی حوزه ها و بخش های مختلف شهر، در راستای قانونمندی نورپردازی حاکم بر کّل شهر.. 10

3ـ9ـ جنبه های نورپردازی شهری
تأکید بر فناوری های پیشرفته و به کارگیری تجهیزات نوین نورپردازی در طرح های جامع نورپردازی شهری.. 1
برجسته سازی نشانه های شاخص شهری در شب از طریق منابع نوری )نشانه های طبیعی مثل کوه، رودخانه و غیره . 2

و نشانه های مصنوع مثل برج های شاخص، بناهای تاریخی و غیره(.
تأکید بر بخش های مختلف استخوان بندی شهر از طریق تغییر در شدت یا رنگ نور )تأکید بر راه های اصلی به عنوان . 3

ستون فقرات استخوان بندی شهر، متمایز نمودن ساختار اصلی شهر نسبت به ساختارهای فرعی شهر(.
در نظرگیری صرفه جویی قابل توجه در مصرف انرژی در طرح جامع نورپردازی شهری )استفاده ي بهینه از انرژي . 4

برق، و پرهیز از نورپردازي بي حساب و کتاب(.
5 ..)LED تأکید بر استفاده از منابع جدید نورپردازی )تولید نور کافی با کمترین انرژی، به عنوان مثال المپ های
بررسی جانمایی و جهت دهی منابع نور بر مبنای قسمت های حائز اهمیت بنا )ورودی ها، پنجره ها، بام و غیره( در . 6

طرح جامع نورپردازی شهری.
بررسی چگونگی قرارگیری منبع نور نسبت به عناصر مختلف به خصوص عناصر شاخص شهر )در ساختمان های . 7

مجاور، در نمای ساختمان و غیره(. 
شاخص سازی عناصر )ساختمان ها و بناها و غیره( از طریق نورهای رنگی.. 8
کاهش آلودگی نوری از طریق تأکید بر فناوری های پیشرفته و کاربرد تجهیزات نوین.. 9

تنظیم زاویه ی منابع روشنایی و استفاده از زوایای مناسب تابش نور برای کنترل آلودگی.. 10
به کارگیری رنگ های نوری متناسب با مکان های مختلف در شهر )به عنوان مثال استفاده از رنگ های محرک در . 11

اماکن تجاری به منظور رونق بیشتر فعالیت های تجاری(.
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