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پیـشگفتار

نورپردازی دانشــی جوان در کشور ماست و چند سالی بیش نیست که بدان پرداخته 
می شود. اگرچه این رشته در بسیاری از کشورهای جهان پذیرفته شده و در دانشگاه ها به نام 
یک رشته دانشگاهی در رده کارشناســی، کارشناسی ارشد و دکترا آموزش داده می شود، 
اما در کشور ما این رشته حتی در چهارچوب یک درس دو یا چند واحدی در رشته های 
نزدیک به آن مانند معماری نیز جایگاهی ندارد و در بازار هم شاید نورپردازی جای خود 

را به چراغ پردازی و چراغ فروشی! داده باشد. 
بخشــی از دانش نورپردازی که در کشــور از گذشته و بیشتر از سر نیاز بدان پرداخته 
شــده، روشنایی خیابان و راه  ها است که دارای استانداردهای جهانی و کشوری است و به 
یاری نرم افزارهای محاســباتی راه خود را تا اندازه بسیار زیادی یافته است. در کنار آن نیز 
کارخانه های سازنده چراغ های روشنایی گسترش پیدا کرده اند. بخش بسیار بزرگ دیگری 
از این دانش، نورپردازی فضاهای داخلی و بیرونی، چشــم اندازها، فضای سبز و درختان، 
کارخانه هــای صنعتی بزرگ و کوچک، نورآرایی نماها و دیگر گونه های نورپردازی را در 
بر می گیرد که اگر چه، نرم افزارهای پیشرفته ای در دسترس بوده، اما آنگونه که باید و شاید 
پیشرفت و گسترش نداشته و به گویشی دیگر، شیوة دانش محور آن، جا نیفتاده است؛ شاید 
از آن رو که دانش اندوخته های این رشته بسیارکم شمار بوده و کتاب و نوشته های کافی در 

همه زمینه های این دانش در دسترس نیست.
کتاب اصول و روش های طراحی نورپردازی نوشــته خانم »ساناز امید« که از دانش 
آموخته های رشــته نورپردازی هستند، به پشتوانه آشــنایی مولف با منابع و شرکت های 
نورپردازی بین المللی و ارائه طرح هــای نورپردازی متنوع به همراه تجربه های گوناگون 
آموزشی، می تواند راهگشایی در زمینه آشنایی بیشتر عالقه مندان این رشته با ساختارهای 

بنیادی این دانش باشد. 
انجمن مهندسی روشنایی و نورپردازی ایرانیان که ایشان را به عنوان یکی از اعضاء 
درکنار خود دارد، امیدوار است این کتاب که برآیند چند سال کوشش نامبرده است، بتواند 
ابزار کارآمدی برای مخاطبان آن باشد و شاهد روند رشد و ارتقاء روزافزون جایگاه علمی 

و حرفه ای این رشته باشیم.

انجمن مهندسی روشنایی و نورپردازی ایرانیان
www.iesi.ir



در دنیای معاصر به تبع پیشرفت تکنولوژی سبک زندگی تغییر یافته و طراحی روشنایی 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. با این وجود در برخی از کشورها از جمله ایران 
توجه چندانی به کاربرد صحیح نور نمی شــود و اغلب اوقات در نورپردازی تنها به تامین 
روشنایی کافی در فضا بســنده شده، سایر ویژگی های نور نادیده گرفته  می شود. باالبردن 
کیفیت نور مصنوعی در معماری به همت و سعی بسیار نیاز دارد. از این رو، امیدوارم با ارائه 
مطالب این کتاب بتوانم نقش کوچکی در ارتقا سطح کیفی نورپردازی معماری ایفا نمایم. 
منابع اصلی استفاده شــده در کتاب شامل کتاب های آموزشی دانشگاه پلی تکنیک میالن، 
کتاب های مرجع ایتالیایی زبان در طراحی روشــنایی، قوانین و اســتانداردهای روشنایی، 
رهنمودهای ارائه شده توسط شرکت های مطرح  تولیدکننده، تجربیات شخصی در تدریس 
و طراحی روشــنایی پروژه های مختلف اســت. الزم به ذکر است که همواره نیم نگاهی 
به کتاب های فارســی زبان موجود در ایران که خوشبختانه طی چند سال اخیر تعدادشان 
افزایش یافته است داشته و تالش شده از طرح مباحث و موضوعات تکراری خودداری و 
در بیان مفاهیم پایه مانند آشنایی با مشخصات فنی نور که گریزی از آنها نیست به تعاریف 

مختصر اکتفا نمایم.
مخاطبان اصلی این کتاب عالوه بر دانشــجویان، از یک ســو معماران با درکی قوی 
از فضا و کیفیت نور و از ســوی دیگر مهندســین برق با دانش فنی در مورد منابع نوری 
هستند. این کتاب پلی اســت که این دو دانش را به یکدیگر مرتبط  می سازد. موضوعات 
مطرح شــده  مطالبی هســتند که به طور معمول در رشــته برق و معماری به آنها اشاره 
 نمی شــود. در این کتاب سعی شده است که مطالب با زبانی ســاده بیان شوند و در اکثر 
مواقــع تصویری نیز برای درک روشــن تر از موضوع ارائه گــردد. این کتاب در قالب دو 
بخش اصلی تهیه شــده اســت. بخــش اول، مفاهیم پایه و معرفی ابزار و وســایل مورد 
اســتفاده در نورپردازی و بخش دوم مســائل مهم و کاربردی در طراحی روشنایی را در 
بر  می گیرد. فصل ها  به گونه ای دســته بندی شــده  اند  که مخاطب  در صورت آشــنایی 
بــا مفاهیم نورپردازی   می تواند بنــا به نیاز خود به فصل مورد نظــر مراجعه نموده و از 
مطالب آن بهره مند شــود. موضوعات مطرح شده در هر فصل به اختصار بدین شرح اند:

فصل اول به ماهیت نور و ویژگی های قابل اندازه گیری آن می پردازد. از آنجا که امروزه 
بیشتر محاسبات روشــنایی با نرم افزارها انجام  می شود و در کتاب های فارسی زبان دیگر 

مقـدمـه



نیز روش های محاسباتی توضیح داده شده  اند  از تکرار آنها خودداری شده است. در فصل 
دوم ابتدا ویژگی های منابع نوری که شناخت آنها به انتخاب صحیح منبع نور در فضاهای 
مختلف کمک  می کند بیان، و سپس انواع منابع نوری به طور خالصه توضیح داده شده  اند .
فصل ســوم به مشخصات و وظایف چراغ ها و انواع آنها اختصاص دارد.آشنایی با منحنی 
توزیع شدت نورچراغ ها که از مهمترین المان ها در نورپردازی است و لوازم جانبی موجود 
برای کنترل آن از اهداف اصلی این فصل اســت. در فصل چهارم که خود آغازگر بخش 
دوم کتاب اســت؛ به بیان مراحل مختلف نورپــردازی و ارتباط نور و معماری پرداخته و 
شیوه های مختلف نورپردازی به طور مســتقل از کاربری فضا معرفی  می شوند. در فصل 
بعدی کمی  تخصصی تر به نورپردازی نگاه  می شــود و جنبه های کمی و کیفی نور که در 
طراحی روشــنایی فضاهای مختلف باید رعایت شــوند مطرح  می گردد. در فصل ششم 
نورپردازی برخی از فضاهای داخلی شامل هتل ها، فضاهای مسکونی، گالری ها و موزه ها، 
فروشگاه ها و ادارات و کارخانه ها به طور جداگانه بررسی شده  اند . در فصل آخر نیز کاربرد 
نور در فضاهای خارجی برای نورپردازی  مســیرها، گیاهان، آبنماها و نمای ساختمان ها 

مطرح شده است.
از زحمات کلیه افرادی که سبب پیشرفت من در این رشته بوده  اند  و در تهیه این کتاب 
به من یاری رسانده  اند  قدردانی می نمایم: پیرو کستیلیونی که من را در استودیو نورپردازی 
خود پذیرفت و نقش مهمی در شــکل گیری نگرش من به این رشــته ایفا نمود؛ دوستان 
و همکارانم آقای امانوئل برتانی و خانم ســیلویا پرگو که همواره یار و یاور من بوده  اند  و 
تجربیات زیادی را در کنار آنها کسب نمودم؛ جناب آقای مهندس حمید مصلحی که وقت 
ارزشــمند خود را دراختیار من قرار دادنــد و مطالب را بازبینی نمودند. همچنین از خانم 
آزیتا ایزدی که ویرایش اولیه کتاب را انجام دادند، خانم مینو اســماعیل زاده مدیرمسئول 
فصل نامه شارستان و  آقایان دکتر بابک صیرفی، امیرحسین والیی، سعید نخعی و حمیدرضا 
مبارک که هریک به نوعی در این راه من را یاری کردند و از آقای مهندس مهدی آتشــی 
مدیر مسئول انتشــارات کتابکده کسری که با نظریات خود من را راهنمایی کرده، موجب 

باالرفتن کیفیت کتاب شده  اند کمال تشکر را دارم.  
س. امیـد
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