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بررسی و تحلیل تاثیر نور در معماری فضاهای آموزشی
دکترعرفان محمدی ،مدرس گروه معماری وشهرسازی،دانشگاه ایوان کی سمنان،ایران
لیال رضایی مهردار ،1دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی معماری،دانشگاه ایوان کی سمنان،ایران
سیامک سیلوایه ،گروه مهندسی معماری،واحد اسالم آباد غرب،دانشگاه آزاد اسالمی،کرمانشاه،ایران

چکیده
معماری و نور به همان اندازه به یکدیگر وابسته اند که جسم و روح .استفاده از نور یا روشنائی نمودی از طراحی مناسب می باشد .کيفيت محيطيی کيه ديرد در ن
موزش ميبيند یعنی عواملی چون دضا ،رنگ ،نور و صدا و ميزان لذت وی از ن دضا که بر اساس مطالعات صورت گردته مطرح شده است که این عوامل می توانيد بيه
شيوه های مختلف که ذکر شد بر کيفيت یادگيری دانش موزان مؤثر باشد .توجه به ویژگيهای روحی و جسمی در طراحی دضياهای موزشيی ،ميتوانيد بيه یيادگيری
عملی و بروز استعدادها و در نهایت به رشد و شکودایی کمك کند .در این پژوهش پس از شنایی با مبانی معماری ،دضای موزشی و نور سعی شده است با رویکيردی
توصيفی ˚ تحليلی ،در یك کليت منطقی و علت و معلولی در قالب درایند علمی پژوهش به بررسی و تحليل تاثير نور در معماری دضاهای موزشيی پرداتتيه شيود و
در نهایت تحليل و نتيجه گيری از پژوهش به جهت ارتقاء کمی و کيفی معماری دضاهای موزشی بواسطه تاثيرات نور مطرح گردد.
واژگان کلیدی :معماری ،نور ،کيفيت محيط ،دضای موزشی
.
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مقدمه و بیان مسئله
اهلل نور السموات و االرض (اصل و مبدا هستی و پيدایش کائنات بر پایه و اساس نور است).
سورۀ مشهور نور در قر ن ،انعکاسی از وجودی الهی و برتر را ميان مسلمانان القا می کند ( .)Arjmandi, 2011تمثيل نور دارای پيشينه ای قدیمی در باور ایرانيی
است .پيش از ورود اسالم به ایران ادیانی مانند زرتشتی ،مانوی و ميترایی از تمثيل نور برای روشن کردن تعاليم تود اسيتفاده کيرده انيد ( .)Javani,2010اميروزه
تکنيك های مدرن ساتت و ساز و دستيابی به سهولت اجرا معماران را از محدودیت های سازه ای رهانيده و نان مسحور از تکنولوژی دست به تلي دضياهایی زدنيد
که متاسفانه در بيشتر موارد سببب گردید توجه و ظرادت هایی که در گذشته در معماری کشورمان در استفاده و پرداتتن به نور بوده ،دیگر به چشم نخيورد و حتيی
بسياری از نکات مثبت و مورد نياز زندگی انسان نيز به دراموشی سپرده شود و در واقع نيروی کار مد نور در ایجاد تنيو دضيایی و هيم چنيين رسييدن بيه بياالترین
کيفيات معماری و در پی ن کيفيت زندگی ،بالاستفاده شود.
روشن است که هستی و بقاء بشریت و همچنين یادگيری ،پيشردت و ارتقاء مداوم کيفيت زندگیِ اکثر انسان ها در گرو نگاه کردن و دیدن است و الزمه دیدن ،همانا
نور می باشد .قطعاً اگر نور نبود هستی هم به وجود نمی مد و پدیدۀ نورتواست 2بود که تودي حيات در روی زمين را به انسان داد (نایبی و همکاران .)1386 ،نور
و معماری موضوعاتی به هم پيوسته اند .در طول زمان های گذشته ،معماران اهميت نور در معماری را دریادته اند و روشيهایی هوشيمندانه بيرای اسيتفاده از نيور در
ساتتمان ها ابدا کرده اند .در معماری ایرانی نور به یك روش واحد استفاده نشده؛ بلکه به صورت های مختلف به کار گردته شده است ( .)Naseri,2011بيه نظير
ماریا ریبا  ،نویسنده متن کتاب «تسهيالت موزشی» ،اگر دیسپلنی وجود داشته باشد که بتوان تکامل بشر را کامال به روشنی در ن به روشنی در ن مشياهده کيرد
ن دیسيپلين  ،معماری است.زیرا دم با توجه به انوا  ،تعدد و بسط و گسترش درم های معماری در طول تاریخ ميتواند مسير طيوالنی و جيه بسيا نيامنظم تحيول
تاریخی را ترسيم کند و ار نها به شرایط اجتماعی  ،مذهبی  ،اقتصادی یا شرایط اتالقی و سياسی پی ببرد (محمدرضا جودت .)3 :1388 ،معماری ،گذشيته از ایين
که دضاهای جالب و درتور توجه تل ميکند ،هنری است که به بيان ویژگی و توانایی ذهنی نانی که با معماری زندگی ميکنند  ،و بيه طيور کليی بيه شييوه درك
زندگی کمك می کند.
موزش و به تبع ن محيط های موزشی بيشترین اثر و نقش را بر ذهنيت و تمدن سازی جوامع به عهده دارند (ترکمان و همکاران .)1395 ،توجه نور و روشينایی در
طراحی دضاهای معماری بسيار مهم است .در محيط های موزشی ،به دليل ميزان باالی عاليت های بصری که در اکثر موارد در طول روزانجام می شود ،توجه به نيور
و به تصوص روشنایی طبيعی اهميت بيشتری دارد .دعاليت در کالس های تاریك و داقد روشنایی روز ،در دراز مدت باعث به وجود مدن مشکالتی ديزیکی و روانيی
در کاربران دضاهای موزشی می شود سابقه مطرح شدن مسئله روشنایی طبيعی در طراحی محيط های موزشی به دهه  1950تا اواتر  1960در کاليفرنيا می رسيد
(احدی و تان محمدی .)1393 ،ویژگی های تاص محيطی متأثر از هر دو مقوله معماری و موزش نظير نور  ،رنگ  ،حرارت و...به ویژه تيأثير دضيای موزشيی بير
کيفيت موزش و ردتار دانش موزان و معلمان سبب رابطه ای بسيار تنگاتنگ ميان معماری و موزش شده است.
روش تحقیق
این تحقي براساس موضو از نو پژوهش های موردی و از نظر ماهيت از نو روش های توصيفی ˚ تحليلی است .روش گيرد وری اطالعيات بيه گونيه کتابخانيه ای
صورت گردته و در بخش توصيفی با استفاده از مقاالت و گزارش ها ،پژوهش ها و اسناد مرتبط با موضو  ،اطالعات مورد نظر دراهم گردیده اسيت .در بخيش تحليليی
نيز با توجه به اهميت نور و روشنایی ،با تطبي و تحليل مفاهيم نظری ،به مطالعه نور و اثرات ن بر معماری دضاها و بصورت مورد دضاهای موزشيی پرداتتيه شيده
است.
مبانی نظری تحقیق
ماهیت نور
نور در شهر ،به عنوان یکی از عناصر غيرکالبدی منظر ش هری ،تاثير بسيار زیادی در کيفييت دضيا ،احسياس ،ادراك ،تصيویرذهنی اديراد از محييط ،ردتيار و حتيی
سالمتی جسمی و روانی انسان ها دارد .بشر اولين و بيشترین اطالعات از محيط پيرامون تود را از طری چشمهایش کسب می کند .محيط اطراف او جهيان دیيداری
است .چشم انسان مهمترین اندام حسی است که حدود  80درصد اطالعات محيطی را از طری ن دریادت می کند ،بدون نور این کيار ممکين نخواهيد بيود (پياکزاد:
. )1 ،1391
ما با نور قادریم دضا را تجربه کنيم .رابطه ميان سطوح ،ابعاد و عم با تفاوتهای ميان روشنایی سطح از طری سایه ها و بازتاب ها دیيده ميیشيود .هميان طيور کيه
ميلت 3نوشته است " :نور بدون درم قابل ادراك نيست و  ...برعکس ،درم بدون نوری که ن را شکار کند ،قابل ادراك نيست ".میتوان گفت که انتشار نور مهمتيرین
کيفيت برای ادارك و تجربه دضایی است .نور داکتوری است که به دضا اضاده میشود و باید توجه داشت که تاریکی نيز به همان انيدازه وجيود داردlindh: 2012, ( .
 )17ارزش نور ،تنها برای ادراك بينایی و یك ضرورت ديزیکی نيست .بلکه بار روانشناتتی ن یکی از مهمترین عوامل زندگی انسان در هميهی زمينيههاسيت و تياثير
بسزایی روی حاالت ،احساسات ،ردتار و سالمت ما در طول شبانهروز دارد( .پاکزاد1 ،1391 :و)2
نور به دو دسته تقسيم می شوند :نورطبيعی که تورشيد مهم ترین منبع توليد ن است و نور مصنوعی که به وسيله چراغ ها و سایر منابع مصنوعی توليد کننيده نيور
تصوصاً برای استفاده شبانه ،تامين میشود و این پژوهش به نور مصنوعی در شب توجه بيشتر تواهد داشت( .همان)2 ،
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نورپردازی
نورپردازی ،4عبارت است از طراحی کيفی و هنرمندانه نور یك بنا یا دضا که به جنبههای درمال و زیبایی شناتتی بستگی بيش تری دارد تا استانداردها و اندازههيا .از
این رهگذر «نورپردازی» مفهومی است ميان رشتهای که با مفاهيم و ایدهها و حيطههای پيچيده ای از انوا رشته های علوم انسيانی سير و کيار دارد و نيورپردازی بيا
اصطالح روشنایی 5رابطه نزدیکی دارد .روشنایی ،عبارت است از مفهومی کمی که به روشن کردن کاربردی و استاندارد یك دضا میپردازد و قابل محاسبه و انيدازه-
گيری است .صرف نظر از نسبی بودن استاندارد و بستگی ن به روان شناسی اجتماعی هر جامعه و درهنگ هر کشور یا حتيی شيهر ،اسيتانداردهای روشينایی توسيط
انجمن های مختلف روشنایی ،بر حسب لوکس برای انوا دضاها وضع و تدوین شده است ( پاسخی.)4 :1390
در روشنایی بيشتر مباحث کمی و مهندسی و در نورپردازی بيشتر جنبههای کيفی و زیباییشناتتی مطرح است .لذا پيچيدگی زیادی دارد .ولی در عمل نمیتيوان
و نباید این دو مفهوم را از یکدیگر تفکيك کرده و به طور جداگانه به ن پرداتت .همان طور که در معماری نمیتوان عملکرد و درم را جدا کرده و هر یك را بيه طيور
جداگانه طراحی کرد ،در طرح نورپردازی نيز بحثهای روشنایی که به زمينه های مهندسی و اجرایی می پردازد ،نمیتواند جدا از بحثهيای کيفيی نيورپردازی ميورد
مطالعه و طراحی قرار گيرد ( .همان)5-4 :
اصول اساسی طراحی نور
طراحی با نور نيازمند دقي ن با دیگر عناصر طراحی است .اگر جهت گيری اتاق و بازشوهای ن ،موجب تضاد در سطوح روشنایی شود ،روشنایی اتاق باید به
دقت با نور مصنوعی متعادل شود .همچنين پالتهای رنگی هم باید با کيفيت نور طبيعی اتاق هماهنگ شوند؛ در اتاقهای با نور طبيعی مستقيم که در طول زمان
تغيير ميکند ،پالت تنثی مناسبتر است اما اتاقهایی که از روشنایی با نور پراکنده شمال برتوردارند ،رنگهای بيشتری نياز دارند که نمودهای ن در معماری بومی
نيز به چشم ميخورد؛ برای مثال معماری سنتی اسکاندیناوی به شدت رنگی است در حالی که تانههای سنتی یونان و اسپانيا به رنگ سفيد هستند (ویسی و درجی،
 .)2 :1396اصول اساسی طراحی نور به شرح زیر می باشد:
 .1تابش مستقيم دتاب با روشنایی طبيعی متفاوت است.
 .2پخش یکنواتت نور روز در دضا
 .3جلوگيری از بازتاب و درتشندگی نور روی سطوح تا حد امکان
 .4کنترل کميت نور در دضا
 .5برای استفاده بهينه از روشنایی طبيعی جایابی صحيح دضاها با کاربریهای مختلف ضروری است.
 .6تلفي روشنایی روز با سایر عوامل محيطی
تأثير عوامل محيطی بر یادگيری و ردتار در محيط های موزشی
در معماری مدارس توجه به تواسته ها و نيازهای محصالن الزامی است ،زیرا توجه به نيازمندی ها از پارامترهای مؤثر به شمار می یند .یکی از عوامل موثر
تربيتی در موزش و پرورش نوین ،چگونگی معماری دضای مدرسه است .معلم ،مربی ،کتاب ،دانش موز ،روش های تدریس ،مدیریت موزشی و تانواده از جمله
عواملی هستند که معموال در درایند یادگيری موثر هستند و مورد بررسی و کند و کاو قرار می گيرند .در حالی که در تعليم و تربيت جدید ،دضای ديزیکی مدرسه،
نه تنها یك محيط تشك و بی روح داقد تاثير در درایند یادگيری محسوب نمی شود بلکه به عنوان عاملی زنده و پویا در کيفيت دعاليت های موزشی و تربيتی
دانش موزان ایفای نقش می کند .به عقيده صاحب نظران تعليم و تربيت ،در یك نگاه چگونگی معماری مدارس و عناصر تشکيل دهنده ن نظير رنگ ،نور ،صدا،
تجهيزات ،حياط مدرسه و  ...می تواند در کنار سایر عوامل موزشی و تربيتی اثرات قابل توجهی به دراگيران و دانش موزان باقی گذارند (حسين پور و نجفی:1364 ،
.)10
محيط موزشی زیبا یادگيری را سان ک رده ،نشاط و شادابی را برای کودکان و نوجوانان به ارمغان می ورد و محيط موزشی نامناسيب ،تنيگ وتاریيك تشيك و بيی
روح ،کسالت و ادسردگی را برای دانش موزان به همراه تواهد داشت و بر ميزان یادگيری و حضور دعال و با نشاط نان در مدرسه تأثير منفی دارد .برای رسييدن بيه
دضا ی موزشی مطلوب ،ابتدا باید به شناتت نيازهای گروههای سنی پرداتت .در این ميان ،مطالعه الگوهای ردتاری در محيط هيای موزشيی شيناتت نيازمنيدیها را
سهل تواهد نمود .در این باب بارکر روانشناس اکولوژیك ،عقيده دارد :بين ابعاد ديزیکی -معماری و ردتاری (قرارگاههای ديزیکی-ردتاری) رابطيه تاصيی وجيود دارد.
در این پی ،نيمکت های کالس درس ،طرز چيدن نها بر ردتار و یادگيری ن ها تأثير تواهد گذاشت (غفاری.)67 :1378 ،

شکل شماره  :1الگوی تحليلی عوامل مؤثر و تأثير پذیرنده یادگيری مناسب
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تاثیر نور در معماری ایرانی
نور یکی از موضوعات مهم و اساسی در طراحی معماری بخصوص معماری سنتی ایران به شمار می رود .معماری سنتی ایران سرشار از نمونه هایی است که در
ن نور روز به توبی برای روش نکردن مناسب و البته کار مد محيط مورد استفاده قرار گردته است (مهدوی نژاد و مطور.)42-41 :1391 ،
به همين دليل می توان ،این مهم را بخشی از زیبایی شناسی معماری سنتی و معماری معاصر ایران دانست .تاکيد بر جنبه های تاثيرگذاری نورپردازی و معماری نور
در ارتقای حس مکان و هم چنين حس تعل شهروندان به دضاهای شهری (مهدوی نژاد و پور دتح اله .)133 :1394 ،و یا نقش نور در احساس زیبایی بخصوص در
تحليل برداشت مخاطب از ثار معماری معاصر ایران (مهدوی نژاد و نيکودل .)135-133 :1394 ،نمودی از نقش نور در درك ثار معماری ،بخصوص ارتباط معماری
و مخاطب به شمار می ید.
بهره گيری از نور در ایران به دليل وجود اقليم های متفاوت ،بر توردهای متفاوتی را می طلبد .نجا که در اقليم گرم و تشك ،شدت نور ،معمار سنتی را وادار به
کنترل دریادت نور کرده است ،در پی ن محدود کردن اندازه بازشوها ،ایجاد تزیينات مشبك و متخلخل با کاشی و جر ،پنجره ها ،ایوان ها و رواق ها به وجود مده
است .اما همين موضو در اقليم معتدل و مرطوب شمالی به دليل تابش مایل و شدت کمتر ن سبب ادزایش ابعاد پنجره ها به دليل اهميت یادتن موضو تهویه و
رطوبت شده است.
بحث و تحلیل (تاثیر نور در معماری فضاهای آموزشی)
پيروان مکتب کنش متقابل براین باورند که با وقو ادراك ،معنا نيز درك می شود و بيرای دادن معنيایی جدیيد ،تجربيه ی گذشيته در ادراك مداتليه ميی کنيد.
تحليل درون -نگر می گوید که معانی قبالً به وجود مده اند .روانکاوان ویژگی ناتود گاه ذهن را در نظر می گيرند ،که تاطراتی در ن ثبت و توسط روان بييدار نگيه
داشته می شوند( .لنگ .)109 ،1386 :در این ميان برای درك و اهميت معماری محيط به نظریه واسطه ای شناتت رابرت هرشبرگر را می توان ارائيه داد .هرشيبرگر
پنج سطح معنا را تشحيص داده است .اول معنای ظاهری است .که شامل ادراك شکل و درم می باشد؛ دوم معنای رجو کننده؛ سوم معنای عاطفی؛ چهيارم معنيای
ارزشيابانه و این که یا چيزی توب است یا نه؛ و سطح پنجم معنای تجویزی است .تفاوت قابليت محيط با مفهوم معنای تجيویزی ایين اسيت کيه اوليی بيه امکانيات
ردتاری ساتتار محيط بازمی گردد و دومی با اتکا به ساتتار محيط به درجه ای از اجبار در ردتار داللت می کند.

شکل شماره  :2نظریه واسطه ای شناتت رابرت هرشبرگر(( )1974ماتذ :لنگ)1386:

از جمله علوم و هنرهایی که می توان به نقش نور در ن اشاره داشت  ،هنر معماری است که بحث مفصيلی را در زمينيه رونيد بهيره گييری از نيور طبيعيی بيه تيود
اتتصاص می دهد .در هنر معماری نور یکی از اجزایی است که کنار عناصر و مفاهيم دیگر از قبيل ساتتار  ،نظم دضایی ،مصيالح ،رنيگ و  úمطيرح ميی شيود و در
طراحی به عنوان یك عنصر مجزا باید نقش تود را ایفا کند .در هنر معماری ،نور یکی از اجزایی است که کنار عناصر و مفاهيم دیگر از قبييل سياتتار ،نظيم دضيایی،
مصالح ،رنگ و غيره مطرح می شود .معماری بازی هنرمندانه دقي و تيره کننده مجموعه ای از اجسام ساتته شده در زیر نور است .هر دضا بيا نيور دو چهيره ميی
یابد ،روز و شب که با تغيير مقدار نور ،این دو با هم پيوند می یابند .نور موضوعی است که در هر دوره زمانی ،احسياس و مفهيومی تياص بيه معمياری و زنيدگی داده
است .نور می تواند به عناوین مختلفی برای القاء مفهوم و هددی مورد استفاده قرار گيرد ،به عنوان مثال می توان با ایجاد یك روزن و هدایت نيور بيه موضيوعی باعيث
تاکيد در ن موضو شویم و یا با استفاده از حرکت های مالیم و نرم نور یك حس روحانی را به دضا بدهيم.
دضاهای موزشی به دليل محدودیت های تاص تود برای تشك و بيروح شدن مستعد است اما باید تميام تيالش هيا را بيه کيار گرديت تيا از وقيو ایين حادثيه
جلوگيری کرد .اهميت دادن به دضاهای موزشی و رعایت اصول و استانداردهای مربوط به ن در طراحی این مراکز منجر به تل محيطی متناسب بيا تواسيته هيای
روانی دانش موزان و درنتيجه جامعه می گردد .به عن وان مثال برای کودکان وجود دضاهای متنو از نظر تنيو در ديرم و کيفييت نيور و کياربری و همچنيين وجيود
اتتالف سطح های متفاوت در محيط موزش باعث ایجاد حس کنجکاوی و تحرك بدنی در کودکان می شود که در نتيجه از این طری تمودگی و کسالت از طریي
تخليه صحيح انرژی کودك از او د ور می شود و محيط هایی دراهم می شود که کودك تودش باانگيزه و کنجکاوی در این محيط ها به دنبال کشف مسيائل ميی رود
و در نهایت با دستيابی به نتيجه و جواب سؤالش یادگيری در ذهن او اتفاق ميادتد .از نجایی که یکی از نيازهای بسييار مهيم در دوران کيودکی برقيرار کيردن رابطيه
دوستانه و اجتماعی در گروه همساالن است تل دضاهایی که این تعامالت به راحتی در ن صورت گيرد باعث موزش این مهارت به کودکان می شود و همچنيين در
این دضاها بسياری از مطالب مهم از طری همين ارتباطات دوستانه بين کوکان ردوبدل می شود که این تود بخشی از یادگيری را ميسر می سازد .درواقع زميانی کيه
کودك احساس کند در محيطی قرارگردته که در ن به تصوصيات روحی و ديزیولوژیکی او توجيه شيده و درواقيع ن محييط بيرای او طراحيی شيده مييل و رغبيت
بيشتری برای حضور پيدا کردن و ماندن در ن محيط پيدا ميکند درنهایت موجب سهولت در امر یادگيری می شود (ترکمان و همکاران.)1395 ،
نورپردازی یکی از اصول بسيار مهم در طراحی دضاهای موزشی محسوب می شود و طراحی مود در این زمينه تا حد زیادی وابسته به تامين شرایط نيوری مناسيب
جهت انجام دعاليتهای موزشی است .در نتيجه کميت و کيفيت روشنایی دضاها ،با توجه به نو دعاليت نها ميتواند به عنوان مهمتيرین ميالك در ارزیيابی مطلوبييت
دضایی در محيط های موزشی باشد .همچنين محققين بر این باورند که در طول ساعات روز در مدارس ،نور روز باید به عنوان اولویت اول در نورپردازی دضياها ميورد
توجه قرار گيرد .زیرا همانطور که قبال نيز گفته شد ،نور مناسب باعث بهبود عملکرد دانش موزان ،تل یك محيط داتلی سالم تر ،ادزایش تالش در دانش ميوزان و
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معلمان ،جلوگيری از یکنواتتی محيط با تغييرات مناسب نور ،تآثيرات ديزیکی که باعث باالبردن کارایی و دعاليت بدنی نها ميی شيود ،ایجياد سيرزندگی و شيادابی و
تاثير مثبت بر جنبه بهداشتی(جسمی و روانی) دانش موزان می شود (بابائی در و نيك پور.)1394 ،

شکل شماره  :3نورپردازی در معماری داتلی (ماتذ :نگارنده)

دضای موزشی شامل معماری و عوامل کالبدی است که در شکل  3عوامل سازنده محيط موزشی که بر سطح یادگيری ،دانش موزان و دانشجویان و  ...مؤثر اسيت،
معردی شده اند .تأثير پذیرنده از یادگيری نيز به ميزان موزش و یادگيری مربوط هستند.

شکل شماره  :3عوامل سازنده کيفيت محيط موزشی (ترکمان و همکاران)1395 ،

کيفيت محيطی که درد در ن موزش ميبيند یعنی عواملی چون دضا ،رنگ ،نور و صدا و ميزان لذت وی از ن دضا که بر اساس مطالعات صورت گردته مطرح شده
است که این عوامل می تواند به شيوه های مختلف که ذکر شد بر کيفيت یادگيری دانش موزان مؤثر باشد .توجه به ویژگيهای روحی و جسمی در طراحی دضاهای
موزشی ،ميتواند به یادگيری عملی و بروز استعدادها و در نهایت به رشد و شکودایی کمك کند.
تامين دید عادی و مناسب در یك کالس درس نيازمند کنترل مناسب اتتالف روشنی سطوح داتلی ن است و چون چشم دانش موزان در دضای تدریس دائماً
بين سطوح مختلف در حرکت می باشد ،بهتر است اتتالف روشنی سطوح مختلف در حد نسبتاً پایين و ثابت حفظ گردد .همچنين انعکاس نور سمان و تورشيد
بر روی ميز مطالعه و سطح کار ميتواند باعث تاثيرات مذکور گردد .اگر ميدان حداقل و حدا کثر روشنایی موجود در یك دضا ،اتتاف داحشی (عدم یکنواتتی) وجود
داشته باشد ،چشم در تطبي تود با سطح باالی تغييرات دچار مشکل تواهد شد و این مشکل به ویژه در هنگام حرکت چشم از بخش روشن به بخش تاریك مدت
بيشتری ادامه تواهد یادت (.)IEA, 2000
نتیجه گیری
نورپردازی ،عبارت است از طراحی کيفی و هنرمندانه نور یك بنا یا دضا که به جنبههای درمال و زیبایی شناتتی بستگی بيش تری دارد تا استانداردها و اندازههيا.
طراحی با نور نيازمند دقي ن با دیگر عناصر طراحی است.
طراحی مناسب دضاهای موزشی و رعایت استانداردها و شاتص های کيفی از قبيل هوای سالم ،دمای مناسب،رطوبت کادی ،نيور ،صيوت،دید ومنظير مناسيب،کارایی
انرژی،دسترسی ها وارتباطات و ...یکی از عوامل مهم و تاثير گذار در باال بردن سطح کيفيت این محيط ها می باشد.
همان طور که نور به لحاظ دیداری در تغيير ساتتار ظاهری اشيا موثر است ،در تغيير شرایط ظاهری محيط و ویژگی های معماری ن نيز می تواند نقيش بيه سيزایی
داشته باشد .برتی از این تغييرات عبارتند از:
الف :تغيير وسعت محيط :می ت وان به وسيله نور ،دضایی را وسيع تر و یا کوچك تر نمایش داد .برای این منظور ،کادی است نورپردازی هيا را بير روی دیوارهيا و کينج
های محيط انجام داد .به این ترتيب اطراف محيط روشن تر از مرکز شده و بزرگ تر جلوه می کند .حال نکه به عنوان مثال اگر در نورپردازی یك سالن مطالعه تنهيا
به منبع نور زایی برای روشن کردن منطقه ای کوچك در محدوده ميزهای مطالعه بسنده کنيم ،دامنه دید ادراد محيدود شيده و در نتيجيه دضيا ممکين اسيت حتيی
کوچك تر از نچه هست به نظر می ید.
ب :تغيير مسير دید :گاهی ممکن است برای پنهان ساتتن مشکلی ساتتاری در بخشی از دضای کتابخانه و یا هر هدف دیگر دکوراسيونی تصميم بگييریم قسيمتی از
دضا در همان وهله اول ورود مورد توجه مراجعه کننده قرار نگيرد.
ج :تأثير نور بر رنگ محيط :نور یکی از عوامل تغيير دهنده و اساساً هویت دهنده رنگ است .یك رنگ در معرض نورهای رنگی مختلف جليوه هيای گونياگونی را دارد.
این موضو حتی در مورد شدت های متفاوت از یك نور نيز صدق می کند.
د :نور عامل تفکيك کننده دضا :به عوامل دکوراسيونی -کاربردی تفکيك کننده دضا نور را نيز بایيد اديزود .البتيه ایين جداسيازی بيه لحياظ ظياهری بيوده و ترکييب
ساتتاری واقعی برای منفك کردن دضاها از هم وجود ندارد ولی انتخاب یك ترکيب نورپردازی مناسب یك دضای بزرگ را ميی تيوان بيه دضياهایی بيا کيارایی هيای
مختلف تقسيم کرد.
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نور مناسب عالوه بر تامين نور بصری در شخصيت درد و روح و روان و موزش او تاثير گذار است .یکی از اصول مهم در طراحيی دضياهای موزشيی ،تيامين سيایش
بصری است که این امر با تامين نور کادی کالس ها و محيط موزشی امکان پذیر می باشد .این مهم عالوه بر تامين سيایش بصيری دانشيجویان،بيه ایجياد بهيره وری
موزشی نيز بسيار موثر است .حفظ سالمت و قدرت بينایی ،کاهش تستگی اعصاب و در نهایت اثر مطلوب در کيفتيت موزشی از جمله موارد مثبت نيور مناسيب در
دضاهای موزشی است .از نور می توان در کنار سایر عوامل موزشی و تربيتی اثرات قابل توجهی بر یادگيری دانش جو ایجاد کرد.
منابع
 احدی ،امين اله و تان محمدی ،محمدعلی ( ،) 1393عملکرد بهتر دانشجویان با بهره گيری مناسب از نور روز در کالس های موزشی؛ بررسی موردی :دانشکدهمعماری دانشگاه علم و صنعت ایران ،دو دصلنامه دانشگاه هنر ،شماره .15
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 مهدو ی نژاد ،محمدجواد و نيکودل ،دهيمه ( ،)1394تعامل زیبایی بصری و دناوری های نوین نورپردازی در معماری شبانه ساتتمان ها ،رمانشهر، نایبی ،بتول و کاتب ،داطمه و مظاهری ،مهرانگيز و بيژنگ ،بهروز ( ،) 1386تأثير نور دضاهای داتلی برکيفيت زندگی و ردتارهای اتالقی انسان ،دصلنامهی اتالقدر علوم و دنّاوری ،سال دوم ،شماره های  3و 4
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