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 چکیده
سمان بودن آ و داراشب  یمساعد بودن هوا در بازه زمانشهر یزد بدلیل قرارگیری در منطقه بیابانی و 

دارد که در این راستا را  «ساعته 22شهر»و تبدیل شدن به  شبانه یزندگکویر قابلیت خوبی برای گسترش 
اما آنچه که در حال حاضر  .سرعت بخشید این روندتوان به می یمصنوع یبا کمک صنعت نورپرداز

راین . بناباستافراط در بکارگیری نور رنگی  و شهرهایی با آشفتگی بصری نوریآن هستیم شاهد 
فنون نورپردازی مصنوعی و اثرگذاری آن بر احساسات و معنای عاطفی فضا شناسایی  ضرورت دارد که
تای در راس تواندمیهای نورپردازی مصنوعی بطور مطلوب بهره برده شود. این امر شود تا از پتانسیل

و  تحلیلی-ماهیت پژوهش حاضر در بخش ابتدایی توصیفینیز باشد.  یزدشهر صیانت از جایگاه جهانی 
 یپردازنورفنون  بدین ترتیب که ،بود آزمایشیشبهو در بخش دوم از نوع  ،دلفی-روش پیمایشی به

 توان گفتمیبا توجه به نتایج پژوهش  سنجیده شد. نفر 05و نظر سازی شبیهدر هتل داد یزد ی مصنوع
شدت  ی،یرامونپ-موضعی پردازیفنون نور یریبکارگ یزد،شهر از معماری در نورپرداز نظر متخصصین  که

 جام آزمایشبا اند و ندار یعاطف یمعناخلق را در  یرتاث یشترینب درخشندگینور و  یعتوزنحوه  ،روشنایی
در فضا،  یبا نور عموم یسهدر مقاپیرامونی -موضعی پردازینورمشخص شد که فن  مخاطبیناز 
 یعوزت با یرامونیپ-یموضع ینورپرداز یبجذاب و سرزنده ترک ییخلق فضا یندتر است. جهتخوشا
بخش آرامش ییخلق فضا و جهت باشد یابزار مناسب تواندیم یادز ینور و درخشندگ یریکنواختغ

 یکم راهبرد یکم و درخشندگ ییشناروو شدت یکنواختنور  یعتوزپیرامونی با -موضعیترکیب نور 
 .ودبخواهد مناسب 
.انهزندگی شب، مناطق بیابانیشهرهای ، خوشایند ، معنای عاطفیمصنوعی نورپردازی :کلیدی کلمات

                                              
 یضاف یندیمعمارانه و خوشا یمصنوع ینورپرداز یفنون طراح»مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری معماری با عنوان  -1
 باشد.نژاد در حال انجام مینیا و دکتر مهدویراهنمایی دکتر صالحیباشد که در دانشگاه هنر اصفهان تحت می« یمعمار یرونیب
 salehinia@aui.ac.ir                                                                                 نویسنده مسئول: -2
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 مقدمه

ر بطو ی عمومیدر اکثر فضاها« یمصنوع ینورپرداز» یامروز یشرفتهدر روزگار پ

 یمعمار یبطور عام و فضاها هاشهراکثر  آشفتهشبانه چهره  امروزه رود.یکار مه گسترده ب

موضوع  یروانشناخت در سطح باالتر زیباشناختی و پرداختن به جنبه اهمیت، بطور خاص

در  هامروزگفت  توانیم .کندمیبرجسته  را و نظارت بر اجرای آن یمصنوع ینورپرداز

 یالگوهابا توجه به متعدد بودن فضاهای عمومی و شهری،  ،مدرن یایدن همانند ایران

رو  ینز اا ؛یدآیبه وجود م خوشایندی فضابر اساس  یشتراستفاده از فضا ب و یتفعال

های مختلف توزیع نور در فضای سه به معنی روش یمصنوع ینورپرداز شناسایی فنون

معنای »تاثیرات احساسی بر مخاطب که در این پژوهش با تاکید بر با توجه به  بعدی

حیط، کیفیت مارتقا تواند متضمن یابد و مییضرورت م شودتعریف میفضا « عاطفی

نژاد و یمهدوحس تعلق افراد به مکان )ایجاد خلق فضایی خوشایند و در نهایت 

( 1932یروزیان، فو  یانصالحیجذب گردشگر ) و در سطح باالتر، (193: 1932، اهللپورفتح

در نتیجه آن افزایش میزان اشتغال و درآمد ملی، رشد اجتماعی و توسعه صنعت سودده  و

 گردد.  (1933ارزی )الیوت، 

 
 )نگارندگان( فرایند پژوهش -8شکل 

 
 ،یعیهای طبجاذبهنیز و  هزارساله تمدنی و فرهنگی چند -پشتوانه تاریخی باایران 

نتوانسته جایگاه درخور توجهی  با این حال کسب کرده،جایگاه ده کشور اول جهان را 

طور ب بطور عام و به کمک صنعت نورپردازی مصنوعی قابلیتبه لحاظ شکوفایی این را 

یزد شهر  .(09 :1933، همکارانو  )سرایی گسترش زندگی شبانه کسب کندنیز  و  خاص

ی و نیز اهمیت زندگ« یجهان شهر»شناخته شدن به عنوان باتوجه به  های ایرانراز میان شه

ی شب مساعد بودن هوا در بازه زمان و یریکو یماقلداشتن با توجه به  در آن شبانه
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ایران را  را دارد که قابلیتاین  ،یکویرزیبای و دارا بودن آسمان  (31 ؛1933، زادهیآن)

این روند با کمک صنعت نورپردازی که  قرار دهد مقاصد گردشگری جهان تردر رتبه باال

 تواند تسریع گردد.می مصنوعی

تاثیر  و یمصنوع ینورپرداز فنون موارد باال، ضرورت پرداختن به بحثتوجه به  با

مبحث مد نظر  ینها ااست که سال یهیشود. بدیآشکار م احساسات مخاطب برآن 

و در  مغفول مانده یکه تا حد یکردیبوده است اما رو یپردازان معماریهمعماران و نظر

ی عمصنو یفنون نورپرداز شناساییاز یک طرف  ،ن پرداخته خواهد شدآاین پژوهش به 

ه از و استفاد دلفی تکنیککه با خواهد بود ها و اصول آن ها، روشاز بین تعداد زیاد ایده

 اثیر بکارگیریتمستقل بودن فنون شناسایی شد و از طرف دیگر شناسایی  ،ضریب پیرسون

از این رو  .خواهد بود یمعمار یفضا یعاطف یمعناو  احساسات گیریشکل در فنون

 : به قرار زیر هستندپژوهش های پرسش

 ؟را شناسایی کرد فضای معماریدر نورپردازی مصنوعی فنون توان چگونه می

 ؟باشدمی مصنوعی بیشتر تحت تاثیر چه نوع نورپردازی ،معنای عاطفیابعاد 

 تاثیری بر دریافت معنای عاطفی افراد دارد؟چه زندگی در مناطق بیابانی و گرم وخشک 

باشد. اما یم «ییروشنا یمهندس»و  «یورپردازن» شترک در دو مبحثم ینور عنصر

از آن  1که کارمونا ییاست. روشنا ییروشنا یبا مهندس یپردازنور یزوجه تما سوال مهم

که به روشن  یکمّ یعبارت است از مفهوم کندیاد می« مندنورپردازی قاعده»به عنوان 

صرف  است، یریگپردازد و قابل محاسبه و اندازهیفضا م یکو استاندارد  یکردن کاربرد

رهنگ هر و ف هر جامعه تماعیاج یآن به روانشناس یبودن استاندارد و بستگ ینظر از نسب

 عبارت به منظور ارتقا کیفیت محیط« ینورپرداز» و (19 :1931 ی،)پاکزاد و سور مکان

-ایییبفرمال و ز یهافضا که به جنبه یابنا  یکو هنرمندانه نور  یفیک یاست از طراح

 خالصه مطالعات درهمان(. )دارد  یشتریب یبستگاستانداردها  در مقایسه با یشناخت

 است.ذکر شده (1 جدول)در  و نورپردازی روشناییاصطالح شناسی 

                                              
1 Carmona 
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 های مختلف معماری و طراحی شهری )نگارندگان(جایگاه نور در حوزه -8جدول 

 حوزه نظرصاحب
 اصطالحات
 کیفیت نور کمیت نور

 نورپردازی کیفی نورپردازی کمی معماری (1332گانزالند و هافمن )
 نورپردازی روشنایی معماری (1931پاکزاد و سوری ) (،2552کپس )

 (1931کارمونا و همکاران )
طراحی 
 شهری

 مندنورپردازی قاعده
منظور ایجاد کیفیت در ه نورپردازی ب

 فضا

 کلی (1930سریری و شیرزادی )
نور بهداشتی، نور 

 علمی
 نور هنری

 

در  یمختلف طراح یهایاسمق هدف از طراحی و یدبا ینورپرداز یر روند طراحد 

د توانهای طراحی نورپردازی در سه مقیاس می. مقیاسدر نظر گرفته شود یمنظر شهر

دارد نورپردازی مصنوعی فضای  اهمیتآنچه که  شدر این پژوه(. 2مطرح شود )جدول

زی نما نورپرداباشد. می ( فارغ از نورپردازی نمابیرونی بعدیبیرونی معماری )فضای سه

و در مقدم بر آن  فضا نورپردازی درحالی که باشد میو در مقیاس خرد  دوبعدی هنر

تاکید این پژوهش بر نورپردازی  (.02-03 :1932اهلل، )پورفتح مقیاس میانی  مطرح است

ی و اکمتر سلیقهو موضوعی که کمتر به آن پرداخته شده  ؛خواهد بود میانی مقیاسدر 

 باشد.میبیشتر اصولی 
 (1-3 :8932، کامیابهای طراحی نورپردازی )مقیاس  -0جدول 

 مثال هدف زاویه دید مقیاس

 مقیاس خرد
 زاویه دید محدود 

 )اهمیت ورودی، مسیر و ...(
 تاکید بر عناصر خاصی از نما
 ...( )مصالح، جزئیات ساختمانی و

 نورپردازی ساده نما

 زاویه دید وسیع  مقیاس میانی 
تاکید بر عملکرد و معنای فضا به 

 عنوان جزیی از کل محله
نورپردازی فضای سه بعدی و 

 نحوه توزیع نور در آن

 مقیاس کالن
ای اهمیت نشانهسیع )زاویه دید و

 بودن بنا به عنوان جزیی از شهر(
تاکید بر نقش فضا در هویت بخشی 

 به شهر
 اینورپردازی نمای رسانه

 

سال دارند که در این  35حدود  اینورپردازی مصنوعی سابقهها و مطالعات پژوهش

از پیشروان در این  (22: 2512لیوینگستون، ی )نورپردازپدر طراحی ، 1یچارد کلیرراستا 

                                              
1 Richard Kelly 
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 ویجترای داشت و به سعی در ترویج نورپردازی به عنوان یک کار حرفه حوزه است. وی

وهه، فیلیپ روندرمانند میس المللیاین موضوع در میان معماران بزرگ جنبش بین

 1302وی در سال . (111: 2515اسکارلتو، ت )ون، لویی کان و ارو سارنین پرداخجانس

کمی  نورپردازی: 2محیطی نور. 1یل بیان کرد: اصلی نورپردازی را به شرح ذ 1سه عملکرد

 دریابی در محیط و حرکت ها و جهتباشد که برای ادراک اشیا و ساختمانمی و عمومی

شود و میدار ایجاد های پایهبا کاربرد چراغکه در فضاهای عمومی معموالً  آن الزم است

های محدوده بر که در آن: 9موضعیتابش . 2 .کندو خیرگی زیاد ایجاد می یآلودگی نور

ر د گیرد.زمینه و درجه دوم از اهمیت قرار میپیششوند و بقیه محیط در مهم تاکید می

کوچک نصب  یهاچراغ یریبکارگ با معموالً تابش موضعیو فضاهای شهری معماری 

یک شی مکمل فضا  منبع نور :2هاششنمایش درخ. 9و  شوندایجاد میشده بر نما 

گانزالند و هافمن، ) یک منبع اطالعات بصری است ،ی خودکه به خود شودمحسوب می

ندی بنورپردازی را دسته ،افراد دیگری از ابعاد مختلف ،بعد از ریچارد کلی .(22: 1332

های ایده 0مارک کارلن و جیمز بنیااست. به تفصیل ذکر شده (9جدول )کردند که در 

 یجول(. 06: 2552کارلن و بنیا، اند )معرفی کرده 6هامختلف نورپردازی را با رویکرد الیه

ع داشته است و موضو یمصنوع یپردازبه موضوع نور تریگسترده یدد 21اکسانن در قرن 

  .(2513اکسانن، ) است لحاظ نموده هابندیدر نوع دسته یزرا ن یکیتار یتو اهم یانرژ

و  از بعد جهتکنند؛ بندی میهای نورپردازی را دستهروش ،تنها از یک بعد برخی دیگر

 ،و دیگران یابکام) هندسه نور یا از بعد، (62 :1931 ی،)پاکزاد و سور موقعیت منبع نور

 ..سایر موارد و (92-20 :1932

 

                                              
1 Function 
2 Ambient Light 
3 Focal Glow 
4 Play of Brilliance 
5 Mark Karlen and James Benya 
6 Lighting Concepts: The Layers Approach 
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 )نگارندگان(ی نورپرداز یهاها، اصول و روشیدهانواع ا -9جدول 
 توضیحات نظرصاحب ماهیت گستره موضوع

 ایده
 جامع

 (2513جولی اکسانن ) معنایی
 خورشیدی ابتکاری، استعاره، انرژی و نورپردازی، انرژی

دی، روند طراحی ریچارد کلی، طراحی تاریکی ایالو 
 و سایه، طرح جامع نورپردازی شهر.

 اصول

 زیباشناختی

 (2515و )اسکارلت
جهت و موقعیت منبع نور، هندسه توزیع نور، پرسپکتیو 

 رابطه ترکیبی سطح و منبع.روشنایی، 

 جزیی روش

 هانمایش درخششنور محیطی، تابش موضعی،  (1302ریچارد کلی )
 ای، الیه موضعی، الیه تزئینیالیه محیطی، الیه وظیفه (2552مارک کارلن و جیمز بنیا )

 (1931پاکزاد و سوری )
جهت و موقعیت منبع نور: نور باال تاب، کنار تاب، 

 پایین تاب و نورپردازی از درون.

 (1932) و دیگران کامیاب
سطحی، تاکید نوری، ضد  هندسه توزیع نور: نورپردازی

نور، نورپردازی از داخل بنا، تاکید خطی، نورپردازی 
 ای، نورپردازی تزیینی و نورپردازی ترکیبینقطه

  

در این  اصطالحات گسترده ها وها، ایدهفنون، روشعلیرغم   1وتاسکارلدر این میان، 

، و)اسکارلت تدوین کندرا برای طراحی نورپردازی فضاها  2کلیاصول  که کرد سعی حوزه

 وتوسط اسکارلت 9فضای معماریاصل اساسی در تاثیر نور بر  پنجدر نهایت . (28: 2515

نسبت به سطح  0جهت تابش منبع نور: 2جهت و موقعیت منبع نور. 1: داستخراج ش

هندسه . 2. شودو فضا مشخص میانسان ارتفاع  نسبت بهو موقعیت نور گیرنده نور 

 (بندیپرسپکتیو )درجه. 9تعیین کننده شکل نور است. هندسه توزیع نور : 6توزیع نور

فاع ارت ، عرض یاطول) فضا ابعاد مختلفدر  درخشندگیتغییر  ،در این روش: 3یروشنای

در انتزاع : 2در فضاهای روشن انتزاع. 2 .گیردانجام می و زیباییبه دالیل عملکردی ا( فض

های بصری به نفع آگاهانه و استادانه از یکسری از دادهبه معنای کاهش  فضای معماری

                                              
1 Alkistis-Zoi Skarlatou 
2 General Ideals (Axiom) 
3 Five criteria that work as an articulation of architectural lighting design principles 
4 Direction and position of light source 

 شود.تقسیم می کنار تاب یت وفرا تاب، فرو تاب، بک ال دسته کلی 2به  جهت تابش منبع نور. 0
6 Geometry of light distribution 
7 Illumination Perspective 
8Abstraction in illuminated spaces 
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همیشه  ،منبع: 1نوررابطه ترکیبی سطح و منبع . 0 .باشدمیبه کمک نور  های دیگرداده

یژگی که و بوده است و مفعول نورعنصر گیرنده  ،و سطحانتشار دهنده نور و عنصر فاعل 

، و)اسکارلتنهایی بسیار اهمیت دارد نورپردازی . در .هر دو اعم از مصالح، بافت، رنگ و .

2515 :121). 

های نورپردازی مصنوعی بار شرو ، اصول وهاباید توجه داشت که هر یک از ایده

ر د تاثیرات انواعدرک جهت که  متفاوتی را به همراه داردو تاثیرات احساسی  ییمعنا

رداخته، پ فضای نورپردازی شده معنای عاطفیتاثیرات احساسی و  شناخت دقیقتربه ادامه 

سپس رابطه نورپردازی مصنوعی با معنای عاطفی شکل گیرنده در ذهن مخاطب بررسی 

 شود.می

 شناسی، فلسفی و ... بررسیشناسی، زبانهای مختلفی مانند جامعهاز دید رشته معنا

معنای . باشدمیشود اما آنچه در این پژوهش مدنظر است معنا از دید روانشناسی می

: استشدهبر اساس رویکرد عاطفی  به دو مولفه تقسیم  2راسلاز دید جیمز ای. محیط 

 ،اطفیبه مولفه ع انگیزفرتو ن خوشایند مانندکلماتی  ؛معنای عاطفی و معنای غیرعاطفی

 اردکالبدی و غیرعاطفی اشاره د ،و کلماتی مانند سبز، مرتفع، قدیمی به مولفه فیزیکی

 . (121: 1322)راسل، 
 

 )نگارندگان( از منظر روانشناسان و معماران یعاطف یمعنا -1جدول 
 «معنای عاطفی»استنتاج مفهوم  «معنای عاطفی»ها در رابطه با دیدگاه پردازنظریه

 احساسات درونی احساسات و هیجانات درونی انگیخته شده در پاسخ به محرک هرشبرگر
 جنبه احساسی از پدیده احساسی قابل درک از پدیده جنبه گیبسون
 کیفیت غیرکالبدی منسوب به محیط کیفیت عاطفی و غیرکالبدی و غیرفیزیکی نسبت داده شده به محیط راسل

راسل و 
 النیوس

 یجانی انگیخته شدهاحساسات ه یجانیکردن احساسات ه یدارب یمکان برا ییتوانا

 احساس و هیجان شور و احساس، انفعال هیجان، پارسا
 احساس ذهنی احساس ذهنی در واکنش به رویدادهای موقعیتی مهم ریو

 یاحساسات مثبت تا منف یاز عاطفه مثبت تا منف یوستاریاحساسات متشکل از پ فرانکن

                                              
1 Syntactic relationship of surface and source 
2 James A. Russell 
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شود، هم در کل معنای نسبت داده شده ه به محیط نسبت داده میک« معنای عاطفی»

ها با یکدیگر بزرگ مقیاس( و هم در مقایسه محیط هایبه محیط )خصوصا در محیط

معنای کاربرد فراوان  رغمعلیاما  .(121: 1322)راسل،  کندنقش کلیدی و اساسی را ایفا می

در زبان گفتاری، شناخت دقیق و مطالعه عمیقی از آن صورت نگرفته است که در عاطفی 

 ود.شبه تعریف و ابعاد آن پرداخته می ادامه

 باشدمی 1«حساسات هیجانیا»توانایی مکان برای بیدار کردن  حاکی ازفی عاط معنای

های عاطفه، شور، احساس بطور عام با واژه« هیجان» واژه(. 113: 1322راسل و النیوس، )

تر قروانشناسان منجر به تعریفی دقی ترعمیقتر و و انفعال معادل است اما مطالعات گسترده

روشنگر پاسخی است که موجود زنده از نظر  ،هیجان شده است. آنها معتقدند که

 دهدمی ها از خود نشانهای بیانی و تجربه آگاه در برابر محرکبرانگیختگی بدنی، واکنش

 ترکیبی از بصورت هیجان را 2ایزاردچند بعدی هستند؛  هاهیجان .(261: 1936)پارسا، 

-912 :1935 ،)ریو داندمیی ذهنی )احساس ذهنی(، زیستی، هدفمند و اجتماعی هاپدیده

 شود.ای است که هر روز در برخورد تن و روان مالحظه میر واقع هیجان پدیدهد. (916

 
 )نگارنده(ابعاد هیجان از منظر ایزارد  -0شکل 

 
دهد، خاطرات، اهداف و رویداد رخ مییک زمانی که بازنمایی محیط کالبدی یا 

گیرند. بازنمایی شکل گرفته ممکن های درونی شکل میشوند و پاسخها بیدار میارزش

خسته کند. در این حالت است که احساسات و و یا  است شما را متحیر، خوشحال

                                              
1 Emotional Feelings 
2 Izard 
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 یمعنای عاطف»معنای متاثر از معماری را  ین نوعاشوند که هیجانات ما برانگیخته می

مبین  1معنای عاطفی از دید گیبسونهمچنین (. 26: 1335هرشبرگر، ند )ناممی «معماری

. (20: 1931 یری،و مد ی)کاللد باشقابل درک از پدیده می «های احساسیجنبه»

تا  مثبت پیوستاری از عاطفهتوان بصورت را می «هااحساس»روانشناسان معتقدند که 

 .(015: 1922، )فرانکنعاطفه منفی قرار داد 

تعداد بسیار زیاد احساسات هیجانی و اصطالحات منسوب به آن، شناسایی با توجه به 

یف ط بسیار کارآمد باشد بطوریکه تواندمی تمعیارهای منحصر بفرد سنجش هیجانا

 که این امر پوشش دهد و درک معنای عاطفی را تسهیل بخشد وسیعی از اصطالحات را

 برای توصیف عمومی از کیفیت« سه عاملی هیجانمدل » عنوانبا  راسل و محرابیانتوسط 

. 2، 9ناخوشایند-خوشایند. 1: استانجام شده به شرح ذیل 2«انگیزی محیطهیجان»

 .(906: 1332راسل و محرابیان، ) 0تسلط -فرمانبرداری. 9، 2برانگیختگی و آرمیدگی

 

ساختار نمایش ارزیابی عاطفی  -9شکل 
محیط بر اساس نظر راسل و پرت و 

 (گانهای آن )نگارندپیامد

میزان خوشایندی )نظم( و  -1شکل 
برانگیختگی )تنوع( جهت ایجاد محیط 

 (گان)نگارندبراساس نظر باکر هماهنگ 
 

                                              
1 Gibson 
2 Emotion-Eliciting qualities of environment 
3 Pleasure-Displeasure 
4 Arousal-Unarousal 
5 Dominance-Submissivness 
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« مدل سه عاملی هیجان» اساس برتواند میهمچنین « معنای عاطفی» معیار ارزیابی

با این تفاوت که برای  (122: 1322)راسل،  بنا شود که در باال ذکر شدراسل و محرابیان 

ر ترای توصیف آسانب« دو بعدی فضایی» مکان از یک مدل« ارزیابی عاطفی» توصیف

دو معیار خوشایندی )بعد افقی( و برانگیختگی این مدل، بر اساس  که شودبهره گرفته 

نشانگر  یندناخوشا-یندبعد خوشا. (125: 1322 یوس،)راسل و الن باشدمی)بعد عمودی( 

 یندو ناخرس یتینارضا ی،در مقابل ناراحت یو خرسند یتمندیرضا ی،مقدار احساس شاد

در مقابل  ییجان)ه تیاز فعال یبیبصورت ترک یدگیآرم-یختگیبعد برانگ .فرد است

)مک اندرو،  است( یکامل در مقابل خواب آلودگ یداری)ب یاریشو( و هیجانیهیرغ

 خودآگاهی، )مثبت( خوشایند معانی عاطفی پیامد ،(9)شکل طبق این دو عامل .(33 :1932

 ماللت خواهدرفتار اجتنابی و  ،(یمنف) ناخوشایند پیامد معانی عاطفیو  ؛آوریروی و

طرفانه به مرکز های بیارزیابی ،در این مدل. (13: 1932نژاد، و حمزه یمحمد جعفر) بود

د. تر هستنهای شدیدتر به محیط مدل نزدیکارزیابیشوند و مختصات مدل نزدیک می

باشد که محیطی هماهنگ می ؛کنندایجاد نمی« 1هماهنگی»های شدیدتر لزوماً ارزیابیاما 

. برخی معتقدند که (2شکل) ندی را داشته باشداز انگیختگی و خوشای 2سطح متعادلی

 هستندقابل توضیح نیز  2و تنوع 9میزان خوشایندی و انگیختگی به ترتیب با میزان نظم

( معتقد است میزان زیاد نظم باعث کسالت 1323) 0اشنایدر(. 3: 2512باکر و همکاران، )

ن جهت خلق متعادلی، از آگردد از این رو میزان و میزان زیاد تنوع باعث اغتشاش می

و  میدانی مطالعات تعدادی(.3: 2512)باکر و همکاران،  تمحیطی هماهنگ ضروری اس

نجش فضای معماری برای س مصنوعی نورپردازی تاثیراتبررسی  با موضوع آزمایشیشبه

های مختلف نورپردازی که در آنها تعدادی از روش  استگرفتهانجام معنای ادراک شده 

 . (0)جدول  فضا اجرا شده و نظر مخاطبین سنجیده شده استدر یک 

                                              
1 Harmony 
2 Well-balanced level 
3 Order 
4 Variation 
5 Schneider  
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 )نگارندگان(خالصه پیشینه عملی پژوهش  -1جدول 
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 (1322جان فلین )

 
 6 میدانی

اتاق 

 کنفرانس
* * * 

وضوح، وسعت، 

 عمومی، پیچیدگی
 ارزیابی

 (1332ویچ و نیوشام )

 (225: 2512بویس، )
 3 میدانی

اتاق کار 

 گروهی
 جذابیت وضوح، پیچیدگی * * -

 2 میدانی (2552) اینگرید وگلز
فروشگاه 

 لباس
 پیچیدگی - * -

آرامش، 

 جذابیت

 (2511داوودیان )
 شبه

 آزمایشی
2 

یادمان در 

 میدان شهری
 پیچیدگی - * -

آرامش، 

 جذابیت

 

گر دارای متغیرهای مداخله مانند پژوهش حاضرمحیط روانشناسی های حوزه پژوهش

 و بیرونی نظیر کالبد، رایحه، صوت، دما هایگر؛ مداخلههستندفراوانی بیرونی و درونی 

 ،رادافشخصیت  نظیر فرهنگ مردم، سن افراد، جنسیت،درونی  هایگررطوبت و مداخله

د و با انتخاب جامعه نآیهای پژوهش به حساب میباشند که از محدودیتو ... می اقلیم

 .را کنترل کردگر متغیرهای مداخلهتاثیر  توانمیآماری و نمونه آماری 

 

 
 )نگارندگان(ی چارچوب نظر ینجهت تدو یشینهحاصل از پ یهایافته -1شکل 
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 ها ها و روشداده

 شهری عمومی معماری و یفضاها یکه هدف پژوهش حاضر بهبود و ارتقا ییاز آنجا

هش نوع پژو باشد،یمطلوب م یعاطف یو با توجه به معنا یمصنوع یبه کمک نورپرداز

ها با استفاده از نوع  پژوهش ینچراکه ا ،باشدیم «ایتوسعه– یکاربرد»از نظر هدف 

ضر که در پژوهش حا یادیبن یهاپژوهش یقکه از طر یمعلومات و یو بستر شناخت ینهزم

ع رف یبرا است و فراهم شده باشدیم یمصنوع یو نورپرداز یطمح یشامل روانشناس

ح سط یها در جهت توسعه رفاه و ارتقاالگو یسازینهبشر و بهبود و به یهایازمندین

 یارتقاجهت پژوهش  یهاگام (.03 :1922 یا،)حافظ ن دنباشمیانسان  یزندگآسایش 

ه ب خوشایند یعاطف یو با توجه به معنا یمصنوع یبه کمک نورپرداز فضاهای معماری

 معماران یبر رو یمطالعه مورد به روش دلفی، در بخش اول .دو بخش تقسیم می شود

 ینورپرداز یهاروش آزمایشی،به روش شبه صورت گرفت و در بخش دوم یزدشهر 

 دهیو نظر مردم سنج یسازیاده)هتل داد( پ یزدشهر  یرونیب یاز فضاها یکیدر  مصنوعی

 شد.

و رشد شهری ارگانیک آن منحصر بفرد  یخیبافت تارعلت انتخاب شهر یزد، 

ه.ش.  1936سال در باشد که همین امر باعث شد ( می329: 1936و فتوحی،  )منتظرالحجه

هت ج یزدشهر با این حال، خواند. به خود فرا  را یو گردشگران فراوان شود یثبت جهان

همسو  یجهان یشهرها یبا اهداف جهان یستی، بای خودجهان یگاهجا و صیانت حفظ

 یریو بکارگ یبطور عموم یاروز دن یهایفناور یریراستا بکارگ ینکه در ا شود

 یناسبتواند راهکار میم یحو صح یاصولبه شکلی  ی،بطور اختصاص یمصنوع ینورپرداز

شهر یزد، مکانی عمومی با فضای معماری واقع در همچنین نمونه موردی هتل داد  باشد.

بود  نسبتاً محصور و یزمتما ،مشخص یشکل یفضادرونگرا، انتخاب گردید چراکه دارای 

 نمود.را فراهم می ادارک بهتر فضا یبرا یطیمح و

شناخت  یها براداده یگردآور ،گام اول در عمل شد؛ ذیل بیبه ترت بخش اولدر 

 یعاطف یشناخت معنا زیطرف و ن کیاز  یمصنوع ینورپرداز یهاها و روشدهیاصول، ا
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-پیمایشی و تحلیلی-توصیفیروش به ترتیب به  گریو ابعاد آن از طرف د یمعمار یفضا

ام در گ .گرفت شکل ،یسازهیپژوهش جهت فرض یچارچوب نظرگرفت و انجام  طولی

به  یازن یزو ن یگر فرهنگمداخله یهایرو توجه به متغ فرضیهتعیین اعتبار جهت دوم، 

 یبترت ینبد .انجام شد یزد،شهر کسب نظر همگنان در  یندموضوعات، فرا یسازیبوم

 معماری یعمصنو یفنون نورپرداز یدلف-تحلیلی و روش پیمایشی-توصیفی که به روش

ز معماران ا به عنوان متغیر وابسته یعاطف یآن بر معنا یرتاث یزانو م عنوان متغیر مستقل هب

 یمحدود بود برابسیار حوزه  ینپرسش شد. چون تعداد افراد در ا یزدشهر نورپرداز در 

ش پرس حوزه یننظران ااز کل صاحب یشمارتمامبصورت  شد یحجم نمونه سع یافتن

مورد یزد شهر متخصص نورپرداز در  12 گردد. یبتتث یشود تا چارچوب مدل نظر

متغیرهای مداخله گر اقلیمی، فرهنگی  در مورد آنهاتا از تجربه های  ندقرار گرفت پرسش

 و... جهت بومی سازی موضوع بهره گرفته شود. 

 جودو هابا واژه یچالش ،اول یفی حاصل از بخشک هایداده یلو تحل یهتجز فراینددر 

و  «عرضه داده»، «داده یصتلخ» فعالیت سه هاداده یلتحل یبرا بنابراین. داشت

منظور  ینا یبرا .(253: 1939 دیگران، و سرمد) گرفت انجام یببه ترت« یید/تاگیرییجهنت»

 یازنورپرد هایروشو از  یدگرد یهته« پرسشنامه باز» قدم یندر مرحله اول و به عنوان اول

. سپس (6 )مرحله اول شکل شد پرسش شدیکه توسط معماران بکار گرفته م یمصنوع

در  .یدتر خالصه گردیعوس یهایبنددر دسته ،شده یآورجمع ینورپرداز هایروش

 یهایندبدسته در موردنظرشان از آنها خواسته شد « پاسخ-رسشنامه بستهپ»با  مرحله دوم

 م موافقت،عدرا بیان کنند و در صورت « یمصنوع ینورپردازفنون » با نام کلی انجام گرفته

 در صورت لزوم به فهرست عرضه را ذکر و یا حاضر یبنددسته با تفاوت نظر خود دلیل

 ها در دور دومداده یپس از گردآور .(6)مرحله دوم شکل نمایند اضافه  یزن یشده موارد

جدید  یبنددسته یشد که حاو یمتنظ یگرد یاپرسشنامه سومدر دور بندی دوباره، و جمع

 تمام یها برایهاز گو یامجموعه به این ترتیب که .در دور دوم بود یحاصل از نظرخواه

در ایجاد معنای را  فنون یتو از آنان خواسته شد که درجه اهم یدخبرگان ارسال گرد
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 فنون یتدرجه اهم ی وتعیینبندرتبه یبرا .(6وم شکل )مرحله س نمایندمشخص عاطفی 

 بهره برده شد. یادرجه 0 یاسدر مق یکرتل یفاز ط

 
نتایج حاصل از سه مرحله دلفی جهت شناخت فنون نورپردازی مصنوعی  -1 شکل

 )نگارندگان(

ارائه  6جدول در)که نتایج آن بصورت خالصه  یفیتوص یآمارها یبعد از جمع آور

صورت  یآمار یهاداده لیو تحل هیمرحله تجز ،یفیک یهاکردن داده یو کم (است شده

 کت Tها از آزمون داده لیو تحل هی. در تجزگرفت تا آمارهای استتنباطی استتخراج شود  

تعداد هایی که در آزمون کهچرا ؛شدبهره گرفته  SPSSدر نرم افزار  ویتنیمنو  یانمونه

 .(205: 1922 یا،)حافظ نشتتتود یآزمون استتتتفاده ماین از باشتتتد  95 ازکمتر  اهنهونم

 یمصنوع یدر حوزه نورپرداز نیتعداد کم متخصص لیدر پژوهش حاضر به دل همچنین

 یعو واق یقیحق نیانگیو از جنس م نبوده یاستتتتنباط نیانگیحاصتتتل شتتتده م نیانگیم

ا میزان ت نیز بهره گرفته شد پیرستون  همبستتگی ضتریب   در انتها نیز از روش .باشتد می

 شده محاسبه یاز آنجا که سطح خطا .ی تعیین شودمصتنوع  ینورپردازهمبستتگی فنون  

(P-value ایsig.  )برای (Test Value=2/5 )یاز سطح معنادار ( مفروضα=0.05 )کمتر 

ه در کبود  یمعن دینفرض صفر ب نجایکه در ا شتد واقع قبول مورد فرض صتفر   ،استت 

از  ندییبر خوشتتا یمصتتنوع یفنون نورپرداز یرتأثبود که  یمعن ینفرض صتتفر بد ینجاا

   .بیشتر است 0/2حد میانگین 
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طبق فنون نورپردازی مصتنوعی یافت شده در بخش اول، نورپردازی   ،بخش دومدر 

بر یک نمونه موردی )هتل داد( مورد آزمایش شتناخته شده   فن 2با توجه به روش  6به 

ز ا ستتنجیده شتتد.  افتراق معنایی روشبا استتتفاده از  مخاطبین فضتتاقرار گرفت و نظر 

 ؛نورپردازی در نمونه موردی بود روش 6های پژوهش عدم اجرای واقعی محتدودیتت  

 های پیشتین سنجش نورپردازی در فضای داخلی بوده که اجرای آن چراکه اکثر پژوهش

بدلیل شتتباهت از لحاظ انتخاب  پژوهش حاضتتراستتت. تر بوده تر و امکانپذیرهزینهکم

بصورت ، 1های اخیرپژوهش مانند یکی ازهفضای بیرونی و موضوع سنجش و مقایسه، 

به کمک نورپردازی متفاوت  نمونه 6 ؛ به این ترتیب کهآزمایشتتی صتتورت گرفت شتتبه

ر دهای تصویری پرسشنامهو  ستازی شد هادپی «هتل داد»برنامه فوتوشتا  روی تصتاویر   

، و ستتتوری )پاکزاد« 2پس تصتتتویر»ثر . جهت حذف اقرار گرفت اختیار جامعه آماری

فراهم باشد و خطای  ه شتد تا امکان مقایسه ئه اراعکس در یک صتفح  شتش ، (3 :1931

از شش  یک میزان تاثیرگذاری هر تصاویربا دیدن  شوندگانپرسش .انستانی کاهش یابد 

مشتتتخص  ایدرجه 0طیف  درروش افتراق معنایی به را ابعاد معنای عاطفی  بر روش

جهت ستتتنجش تنظیم گردید و در گویه  9. برای هر یک از ابعاد معنای عاطفی، نمودند

نمونه نورپردازی و سرسطرها،  6ها تشتکیل شتد که سترستون    6*6نهایت یک ماتریس 

ی و نگیختگابرها تلفیق و دو معیار بودند. ستتپس گویه ها )ستتواالت پرستتشتتنامه( گویه

 د.  خوشایندی سنجیده شدن

                                              
 سنجش تاثیر تراکم»یان در لندن با موضوع نورپردازی در فضای شهری )بیرونی( با عنوان نواز داوود پژوهش 1

  انجام گرفت. 2513در سال « یالمان شهرنورپردازی زمینه بر جذابیت 
2 After image effect 
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 8 تصویر

 تاب-یینپا ینور موضع
 0 تصویر

 نورپردازی پیرامونی
 9 تصویر

 ی با شدت کمعمومنور 

 
 1 تصویر

موضعی  نور پیرامونی و 
 تاب-پایین

 1 تصویر
 ی با شدت عمومنورپردازی 

 زیادروشنایی 

 1 تصویر
نور پیرامونی، موضعی 

 یعمومتاب و -پایین
 

نفر  05، (102 :1922 یا،)حافظ ن بندی شتتدهنمونه های احتمالی طبقه ،جامعه آماری 

هتل  مهماناناز افرادی که بیشتترین تعامل را با فضا داشتند اعم از کارمندان، کارگران و  

تا شتتتد  یستتتعانستتتانی گر متداخلته   یهتا یرجهتت کنترل متغ  .بودنتد  ،و رستتتتوران

انتخاب شتتوند تا پژوهش و فرهنگ مختلف  ، اقلیم، جنستتیتستتناز شتتوندگان پرستتش

 .  قابلیت تعمیم داشته باشد

 

 (ه ها، تجزیه، تحلیل و تفسیر آنهاارائه یافت)اصلی بحث 

 گیدرخشند یبه معن ،«یرامونیپ-موضتعی  ینورپرداز»در این پژوهش متغیر مستتقل  

یا  یکنواخت توزیع یبه معن« نور یعتوزنحوه » ،ینستتبت به ستتطوح افق یستتطوح عمود

شدت »، در فضا ایتاکیدی و وظیفه نورهای موضعی به کمک در فضا نور غیریکنواخت
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 ییه معنی روشناب« درخشندگی»و به معنی شار نوری تابیده شده از منبع نور  «1روشنایی

« درخشندگی»؛ (11 :1931 یو سور )پاکزاد باشدمی انسانچشم مشتاهده شتده توستط    

گر فراوان بیرونی و عوامل مداخلهچرا که تحت تاثیر  معیاری وابستتته و نستتبی استتت  

گیری، درخشتتندگی درخشتتندگی قابل اندازهو انواع مختلفی دارد؛  گیردقرار میدرونی 

 2توستتط لیشتتت  مطالعات صتتورت گرفته. (16 :همان)تطابقی و درخشتتندگی ادراکی 

کند یم یهاطرافش توص یطنسبت به مح یءش یدرخشندگ یرا برا 1به  0نسبت  (2552)

 قل به شدتحدا ییشتدت روشتنا  نستبت   ی،متعادل درخشتندگ  یعتوز یکه برا یدرحال

( و 12 :1931 ،یو سور )پاکزاد داندمناستب می  1.0به  1داقل ح را ،متوستط  ییروشتنا 

وشن و ر یکبخش تار ینب یحداکثر درخشندگ ،از تضتاد  یناشت  یرگیاز خ یزجهت پره

 یعاطف یوابسته، معان یرمتغ یگراز طرف د .(129 :)همان کندمیمعرفی  15به  1فضتا را  

و بر اساس نظر راسل و  یشتتینپ هایکه طبق پژوهش استت شتده   ینورپرداز یفضتاها 

 و یو خرسند یتمندیرضتا  یت،مطلوب ی،شتاد  یبه معن  «یندیخوشتا » یارپرت با دو مع

اط و نشتتت یبه معن یذهن یتو فعتال  حرکتی-یجستتتم یتت از فعتال  یبیترک« یختگیانگ»

 شد. سنجیده یسرزندگ

متخصتتتصتتتین نورپرداز بطور هتای انجام گرفته در بخش اول که از  طبق بررستتتی

ناقص حذف  ییپاسخگو یلنفر بدل 1یزد پرستش شتد،   شتهر  در  نفر(12شتماری ) تمام

رجه د و تعیین یبندرتبه یبرا. قرار گرفت ینفر مورد بررستتت 11نظرات  یتاو نها یدگرد

 یآمارها بهره برده شتتد. یاهجدر 0 یاسدر مق یکرتل یفاز طفنون نورپردازی  یتاهم

در  یانسوارو  یارانحراف معشامل میانگین، ها داده یلو تحل یهحاصتل از تجز  یفیتوصت 

                                              
شیاء واضح ا تمورد نیاز برای رؤی قتمبنای خصوصیات مکان و د میانگین شدت روشنایی عمومی داخلی اماکن مختلف بر1 

 توسط، کار یطمت محالمرکز سکه در « حدود مجاز مواجهه شغلی»در کتاب و تصاویر به همراه شاخص یکدستی روشنایی 

 است.انجام شده، ذکر شدهکشور  یابهداشت حرفه یآموزش یقطب علم

2 Licht 
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اسخ پ رسد، آمارهای استنباطی است که بنظر میآن یجنتا یده است کهگرد ارائه 6 جدول

 .باشدمیسواالت پژوهش مناسبی برای 
 یفنون نورپرداز یرتاث یزانم یدر بررس SPSSافزار حاصل از نرم یجنتا -6 جدول

 )نگارندگان( یحاصل از پژوهش دلف یعاطف یبر ابعاد معنا یمصنوع
 متغیر مستقل درخشندگی نحوه توزیع نور شدت روشنایی نورپردازی پیرامونی

یندخوشا

 ی

یخبرانگ

 تگی

یندخوشا

 ی

یخبرانگ

 تگی

یندخوشا

 ی

یخبرانگ

 تگی

یندخوشا

 ی

یخبرانگ

 تگی

 متغیر وابسته

تعدا کل 12 12 12 12 12 12 12 12

ناق 1 1 1 1 1 1 1 1 د

 ص

 میانگین 2 23/2 20/2 55/2 53/9 21/9 69/9 20/9

 انحراف معیار 55/1 35/5 62/5 23/5 19/1 23/5 22/1 12/1

 واریانس 55/1 21/5 23/5 25/5 23/1 36/5 60/1 23/1

  

ول و ها، اصبسیار زیاد روشاز بین تعداد « فنون نورپردازی مصنوعی»شناسایی  :8فرضیه

با استفاده از تکنیک دلفی و  ؛استپذیر امکانتا حدودی  ،(9)جدول های مختلف آنایده

ردازی نورپ»متغیر مستقل  چهاریزد شهر پرسش از متخصصین نورپردازی مصنوعی در 

 .شد شناسایی« درخشندگی»و  «شدت روشنایی»، «نحوه توزیع نور » ،«پیرامونی-موضعی

جهت سنجش مستقل بودن  یرسونپ یهمبستگ یبضربخش اول پژوهش  یانتها در  

 ،رحاض در پژوهش این ضریببا محاسبه  .یدمحاسبه گرد یمصنوع یفنون نورپرداز

 دکننیعموما بطور مستقل عمل مانتخاب شده  یمصنوع یفنون نورپرداز که مشخص شد

همبستگی  یببا ضر درخشندگیمعنادار است، تنها  %35 یباال یبکه ضر ییو از آنجا

در رابطه  %35 کمتر از یرتاث یب. ضرداردرابطه معنادار و همسو  شدت روشناییبا  33%

قابل  ریکنند و تاثیکه فنون بطور مستقل عمل ماین است از  یفنون با هم، حاک یرسا

 بر هم ندارند. یامالحظه

نحوه توزیع  یر( متعلق به تاث23/5) یانسوار ین(، کمتر6ول )جد در بخش اول :0 فرضیه

. باشدوضوع میین با این متوافق متخصص یشترینب یبه معناکه  است یختگیبر برانگ نور
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 یشترین. اما بکندتاکید میرا موضوع  ین( ا20/2) یانگینم یندارا بودن باالتر ینهمچن

 ختگییآن بر برانگ یرو تاث یرامونیپ-موضعی هایی( مربوط به نورپرداز63/1) یانسوار

 یجهتدر ن ،باشد فن یننسبت به ا یقعدم شناخت عم تواندیم زیاد یانسوار ت. علاست

 یشیآزماشبهو  یدانیمانند انجام مطالعه م ترعمیق و ترگسترده یقاتضرورت دارد که تحق

با توجه به آمارهای  .گذاشته شد یشموضوع به آزما ینا ،که در بخش دوم یردانجام گ

نحوه  نفها متعلق به دو یانگینم ینباالتر، در بخش اول توصیفی میانگین و واریانس

 با توجه ینمتخصصکه دین معنی ب ؛بوده است (23/2) درخشندگیو ( 20/2) توزیع نور

 یختگیرانگب افزایش بر غیریکنواخت توزیع نور یرچشمگ یرمعتقد به تاث به تجربه خود،

 .هستند یندیخوشا بر درخشندگی تاثیر و

 
 )نگارندگان( آزمایشیشبه پژوهشنتایج حاصل از  -0جدول 

های نورپردازی مصنوعی بر روی هتل نمونه
 داد

 6تصویر 0تصویر 2تصویر 9تصویر 2تصویر 1تصویر

 8/76 7/90 5/42 2/76 4/33 2/57 میانگین میزان خوشایندی
 8/71 7/52 6/42 2/61 4/00 3/57 میانگین میزان برانگیختگی

 

 یشترینب در بخش دوم، (3و شکل  3 )جدول یشیآزماشبههای اما با انجام پژوهش 

یرامونی پ-یموضع ینورپرداز ترکیب با در درجه اول، انگیختگیبر یشترینبیندی و خوشا

 اول در بخش نظرات متخصصین باگردید که نتایج حاصل  غیریکنواخت توزیع نورو 

 بر خوشایندی به تنهایی درخشندگیاز نظر مخاطب، که  ، بدین معنیمتفاوت بود

نسبت  هاهواردرخشندگی دی)به معنی  یرامونیپ-یموضعنور  ترکیب گذار نیست بلکهتاثیر

تری تگی و خوشایندی بیشبرانگیخ ،غیریکنواختتوزیع نور به سطوح کف و سقف( و 

 . (3)جدول  دکنخلق می

با بکارگیری  0تصویر مربوط به انگیختگی برباالترین خوشایندی و در درجه دوم، 

)شکل  بود زیاد )بیش از حد استاندارد برای فضای عمومی(نور عمومی با شدت روشنایی 

 شندگیدرخبود که نیز یزد شهر راستا با نظر متخصصین نورپرداز که این موضوع هم( 3
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 رایبرا از مهمترین عوامل  (برای هر فضااستاندارد )بیشتر از حد  و شدت روشنایی زیاد

دگی مربوط بیشترین آرمیهمچنین  پنداشتند.می در ساکنین مناطق بیابانی خوشایندی خلق

ن همچنیتوزیع نور یکنواخت با درخشندگی و شدت روشنایی کم بود. با  9به تصویر 

در عین حال عدم  و طبعاً خیرگی، درخشندگی زیاد با 1 ، تصویرموردناخوشایندترین 

 فضا بود. در صحیحمسیریابی  و امکان ادراک

 
 تایی 3بندی نوع نورپردازی مصنوعی بر اساس مقیاس 1ها از ارزیابی آزمودنی -0شکل 

 )نگارندگان(

 

شد که  مشخص ،ویتنیمنبا انجام آزمون  آزمایشیشبهپژوهش همچنین در  :9فرضیه

دت و ش درخشندگینورپردازی با  ،خشک گرم وبا اقلیم  یابانیمناطق بافراد ساکن 

ز را خوشایندتر ا از حد استاندارد برای هر فضا با کاربری خاص( )بیش زیاد روشنایی

اد به دلیل عادت آنها به تابش زی احتماالارزیابی کرده بودند که  ساکن مناطق دیگرافراد 

 باشد.میخشک  گرم و اقلیممناطق بیابانی با به عنوان ساکنین 

 

  گیرینتیجه

 به منظورنورپردازی مصنوعی  بکارگیریراهبردهای عملی برای  در این پژوهش  

نتایج حاصل از پژوهش نشان . ارائه شده است ایجاد معنای عاطفی مطلوب در مخاطب

ه )ب یرامونیپ-یموضعنورپردازی فنون های متفاوت، ، اصول و ایدههااز بین روش داد

میزان )به معنی  شدت روشنایی ،جداره نسبت به کف( یبرابر 0 درخشندگیمعنی 
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و ( اختیکنوتوزیع نور یکنواخت یا غیر) نحوه توزیع نور ،(روشنایی حاصل از منبع نور

که زمینه و محیط پیرامون در  )روشنایی مشاهده شده توسط چشم انسان درخشندگی

 لقو خ تاثیرات روانیکاربرد را در جهت ایجاد بیشترین ( ادراک آن بسیار اهمیت دارد

فنون از بین در این پژوهش باید توجه داشت که  معنای عاطفی حاصل از آن دارند.

دلیل دخیل کردن ه ب« رنگ نور»نورپردازی مصنوعی به عنوان متغیر مستقل، فن 

 همچنین .شدحذف گردد می هاکه موجب تعدد و پیچیده شدن متغیر روانشناسی رنگ

و فن زیر حاصل د ترکیب با و بیشترین برانگیختگی خوشایندیبیشترین مشخص شد که 

 شود:می

  ه ک سطوح عمودی نسبت به سطوح افقی درخشندگیبه معنی  :یرامونیپ-یموضعنور

 یآلودگی نور وشود ایجاد میها بر نما چراغو با نصب  باشدمی 1به  0میزان مطلوب آن 

نایی روش عملکرد یبازده یشافزاتواند باعث و می دنمایکنترل میبسیار و خیرگی را 

 .گردد

  و توزیع  نورهای تاکیدی ،ایبه معنی استفاده از نورهای وظیفه :توزیع نورنحوه

خود باعث ایجاد  کهباشد می به جای نورهای عمومی نور در فضا غیریکنواخت

طلوب باشد باید م نور البته میزان غیریکنواختی .شودمی و کنترل نور درخشندگی در فضا

ث تواند باعزیرا توزیع بیش از حد غیریکنواخت نور می ،فضا حفظ شودتا هماهنگی 

 اغتشاش شود.

در مقایسه با نور عمومی در فضا،  پیرامونی-موضعیتوان گفت نور می در مجموع  

ای هنور کنترل شدپیرامونی، -نور موضعیچراکه  ؛همطلوبتر و خوشایندتر ارزیابی شد

 تکویر اسزیبای حافظ آسمان ، یو در شهرهای کویر داشتهآلودگی نوری کمتری  ،است

، خلق فضایی جذاب. حال اگر هدف دارد درخشندگی بیشتریقابلیت خلق و در نهایت، 

 هاانخیاببندی ، آذینهای تجاری، فضای بازی کودک)مانند مجتمع پویا و سرزنده باشد

پیرامونی به همراه توزیع غیریکنواخت نور و -موضعینور  فنترکیب  ،...( یا و

 خشباگر هدف خلق فضایی آرامشاما تواند ابزاری مناسبی باشد. درخشندگی زیاد می
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ور نباشد بکارگیری  (، جلوخان فضای تاریخی، میدان تاریخی و ...)کافه و رستوران

  کم درخشندگی و شدت روشنایی کم ویکنواخت  نوروزیع ت به همراه یرامونیپ-یموضع

 مناسب است.  یراهبرد

 )نگارندگان( راهبرد عملی جهت خلق فضای خوشایند -1جدول 

سته
واب
ر 
تغی
م

قل 
ست
ر م
تغی
م

 

 راهکار معنای عاطفی

ی 
ند
شای
خو

ی  
مون
یرا
ر پ
نو

 

 = خوشایندی + برانگیختگی جذاب
 + شدت روشنایی و + توزیع نور بطور غیر یکنواخت نور پیرامونی

 درخشندگی زیاد

 بخش = خوشایندی + آرمیدگیآرامش
نور پیرامونی +  توزیع نور یکنواخت + شدت روشنایی کم و  

 درخشندگی کم

 

ارزیابی افراد از معنای عاطفی فضا متاثر از اقلیم  نشان داد آزمون تی مستقل، همچین

، انجام گرفته آزمایشیشبهدر پژوهش چراکه  ؛اشدبو منطقه محل سکونتشان نیز می

نها آ با سایرین تفاوت معنی داری داشت. شکوخگرم و یابانیافراد ساکن مناطق بارزیابی 

 نمودند. یابیارزسایر مناطق از افراد  یندتررا خوشا یادز درخشندگیبا  ینورپرداز
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Abstract 
Due to its being located in a desert area, the city of Yazd has a 

favorable weather and a clear starry sky at nighttime. So, has the 

potential to expand nightlife and become a "24-hour city". This purpose 

can be achieved with the help of the artificial lighting industry. 

However, what we see nowadays is cities with optical visual 

perturbation and excessive use of colorful lights. Therefore, it is 

necessary to identify the techniques of artificial lighting and its effects 

on the affective meaning of space. This can be effective for the 

protection of Yazd's global status. The nature of the present study is 

descriptive-analytical one, using a Delphi-based survey method. A part 

of the study is quasi-experimental in which artificial lighting techniques 

at the Dahd Hotel were simulated and 50 people were surveyed. 

According to the results of the research and from the viewpoint of 

architectural lighting experts in Yazd, local-peripheral lighting 

techniques, illuminance intensity, and the way light is distributed have 

the most impact on the creation of affective meaning. By doing 

experiment on people, it was found that local-peripheral lighting 

techniques are more pleasant than the general lighting. It can be a good 

approach to create an attractive space with a combination of local-

peripheral lighting, a non-uniform distribution of light and high 

luminosity. It will also be suitable for creating a relaxing space with a 

combination of peripheral light with uniform light distribution and low 

luminosity. 

Keywords: Lighting, Artificial lighting of buildings, Affective 

meaning, Desert regions, Nightlife. 
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