
 

 همه چیز در ارتباط با نورپردازی نمای ساختمان

 :تاریخچه نورپردازی نمای ساختمان

جنرال الکتریک )شرکتی که ادیسون از موسسان  شرکت پس از جنگ جهانی اول در یک بروشور

های یک بنا را با شکوه و توان ویژگیآن بود( به این نکته اشاره کرده بود که با نور مناسب می

 .زیبایی بیشتری نشان داد

 .سازی شدآمریکا پیاده منهتن در ۱۹۳۰اولین نورپردازی نما در سال 

ترین شهر دنیا بعد از مدتی این ایده در تمام نقاط منهتن گسترش یافت و این شهر به نورانی

 .تبدیل شد

 .بعدا این تکنیک در کشورهای اروپایی انجام شد

در نهایت با رشد تولید برق و رایج شدن صنعت مد در دنیا، بسیاری از شهرهای اروپایی 

 .روی آوردند نورپردازی نمای ساختمان به

 .ها تاکید داشتکارینگر بود و روی ظرافت و ریزهالبته در آن دوران اروپا بیش از آمریکا جزئی

 .ر اروپا بودتر دهای تاریخی و تمدن قدیمیدلیل آن وجود ساختمان

گذاریم، بناهایی به همین دلیل است که به محض اینکه پای خود را در کشورهای اروپایی می

 .اندمیبینیم که به طور هوشمندانه با نور تزئین و طراحی شده

رشد هنر نورپردازی در اروپا به دو علت گسترش یافت: پیشتازی در ُمد و رشد ظرفیت تولید 

 .الکتریسیته
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 .بود ۱۹6۹مهم تاسیس انجمن نورپردازی در سال یک اتفاق 

 .یکی از اهداف این انجمن جلب توجه عمومی به طراحی نورپردازی بود

ها گرد هم آورده ای را برای نمایش خصوصیات منحصر بفرد سازهاین انجمن امروزه افراد حرفه

 .است

 .باشدر در بناها مییکی از اهداف آن رشد سلیقه سازندگان و طراحان شهری با کاربرد نو

ها و شکوفایی ها و منابع ناکافی، موجب پیدایش راه حلهمیشه در طول تاریخ بشر، محدودیت

 .شدند
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 نورپردازی نمای ساختمان چیست؟

های دکوراتیو مانند های دور تنها کاربرد آن در روشن کردن بخشدر گذشته نورپردازی

 .ها و بناهای تاریخی بوده استمجسمه

 .ناپذیر هر بنا استروزه نورپردازی یک بخش جداییاما ام

نورپردازی نمای  های جدید، تحوالت عظیمی در حیطهرفته رفته با پیشرفت تکنولوژی و نوآوری

 .رخ داد و ذهن معماران ساختمان را نیز درگیر کرد ساختمان

از جایگاه  (Lighting) نورپردازی نمای ساختمان در حال حاضر طراحی نمای ساختمان یا

 .ای برخوردار استویژه

 .است ساختمان کننده افراد بادهنده و جذبزیرا نمای ساختمان اولین عامل ارتباط

لیل نیست، با این ابزار نه تنها ظاهر یک بنا مورد توجه قرار داین توجه روز افزون به نورپردازی بی

 .باشدگیرد بلکه مکمل معماری آن نیز میمی

 .شود که نمای ساختمان، معرف نوع و کیفیت ساختمان هستگاهی شنیده می

 .بر همین اساس در حین طراحی نما باید به نمای روز و شب یک ساختمان توجه کرد

 .تری در طراحی نما استنورپردازی یک ساختمان در شب، مسئله بسیار حساس

 .تواند یک ساختمان معمولی را به یک جاذبه توریستی در شب تبدیل کندنورپردازی اصولی می
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که نورپردازی غیراصولی، یک ساختمان بسیار زیبا را به یک منظره ترسناک در شب تبدیل درحالی

 .کندمی

ها، ها مزایای دیگری نظیر کاهش هزینهنید که در ماجرای زیباسازی ساختمانجالب است بدا

 .ایجاد جذابیت، تحوالت بصری و کاهش انرژی ایجاد شد

 .با یک تیر چند نشان زدند نورپردازی نمای ساختمان پردازانبنابراین ایده

 

 :نورپردازی مدرن

 .است نورپردازی نمای ساختمان مهم درکاربرد و زیبایی دو موضوع 
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کند و تر در ذهن ثبت مینورپردازی از آن جهت اهمیت دارد که عالوه بر زیبایی، تصاویر را دقیق

 .آوریمبه راحتی خاطرات را به یاد می

تر خواهد بود های نورپردازی است، در ذهن مخاطبان محبوببه عنوان مثال خیابانی که پر از سوژه

 .و پس از مدتی تبدیل به مکانی پر رفت و آمد و مشهور خواهد شد

ها برای سازمان شهرت از این جهت نورپردازی یکی از عوامل مهمی است که موجب برندینگ و

 .خواهد شد

را با  نورپردازی نمای ساختمان امروزه بسیاری از طراحان نورپردازی و معماران نور، طراحی

 .کنندهای سازمان طراحی میها و رنگهای برند و طرح و سبکتوجه به قابلیت

کنند و ها استفاده میها یا سازمانشرکت ختماننورپردازی نمای سا هایآنها از ظرفیت

 .کنندهای تبلیغاتی و فاخر برای مشتریانشان خلق میجنبه
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 :اصول و ضوابط نورپردازی نمای ساختمان

 .باشداولین نکته در نورپردازی توجه به رنگ و شدت نورها می

 آپارتمان  ها نباید به داخل ساختمان بیایند زیرا باعث رنجش ساکنیننور مسئله دیگر اینست که

 .شوندمی

 .اما نکته دیگر آنست که منبع نور نباید جز در موارد خاص دیده شود

باعث  های انتخاب شدهها با رنگ متریالهماهنگی رنگ نور باید هدفمند باشد تا با رپردازینو

 .زیبایی هر چه بیشتر بنا شود

ریزی برای نورپردازی به آن توجه کرد که کدام ی که باید در هنگام برنامهترین مواردیکی از مهم

نورپردازی  جنبه معماری بایستی مورد تاکید قرار گیرد یکی دیگر از ضوابط در مورد طراحی

دست در های صاف و یکدر مورد هماهنگی با محیط اطراف و آرایش دیواره نمای ساختمان

 .دباشتناسب با ابنیه مجاور می

ها چگونه ها و آرک، نظم قوسها وجود داردآیا یک خط پیش آمدگی در طول سطح دیواری یا لبه

است، ستون یا ایوان در نمای خارجی به کار رفته است آیا برج، مناره، یا دیگر عناصر شاخص در 

 .شودظاهر ساختمان پیدا می

رد مهم انواع نورپردازی در انتخاب رنگ یکی از موا نورپردازی نمای ساختمان در قواعد

 .شودمعماری محسوب می

 .بخشدها میمثال استفاده از رنگ سفید گرم )طیف نور خورشید(، ابهت خاصی به ساختمان
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باید در نظر داشته باشید که نور به داخل ساختمان نفوذ نکند و مزاحمتی برای ساکنین ایجاد 

 .ننماید

 .نصب منابع نور باید به شکلی باشد که نتوان منبع را دید

 .باشدها، تناسب رنگ نورها با رنگ نما می نورپردازی نمای ساختمان یکی از موارد ضروری در

شود و اگر رعایت نشود ظاهر ناخوشایندی این تناسب باعث زیبایی و جذابیت نمای ساختمان می

 .دهدبه ساختمان می

های های اطراف هماهنگ باشد و از چراغت نورپردازی نما با محیط و ساختمانهمچنین بهتر اس

 .مخصوص نورپردازی نما استفاده شود

در شب قابل مشاهده هست باید مورد توجه قرار  نورپردازی نمای ساختمان عوامل زیر در

 .بگیرند

 :شدت و رنگ نور

جه به رنگ نور و شدت نوری است که اولین اصل در نورپردازی نما که مهمترین آن نیز هست، تو

 .بریمدر نمای خارجی ساختمان بکار می

 :مخفی بودن منبع نور ال ای دی

های نور از دید برای اینکه ظاهر نمای ساختمان هماهنگی الزم را داشته باشد، بهتر است منبع

 .عموم پنهان باشد

 :هماهنگی نورها
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 .ر ساختمان استفاده شده، هماهنگی الزم را داشته باشدباید نورهای بکار رفته با نوع متریالی که د

 

 :های نورپردازی نمای ساختمانشیوه

 :نور پردازی خشن

های کوچک و سطوح و عناصر معماری در نمای نورپردازی برای نشان دادن بافت از این

 .شودها به کار برده میساختمان

های توان سطح گسترده ای از بنا را نشان داد زیرا وسایل و ابزاردر واقع با استفاده از این روش نمی

هایی که قرار است بیشتر مورد توجه و دید قرار بگیرند ها و سازهپردازی بر روی همان قسمتنور

 .گرددنصب می
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یده نصب شده و از نمای ای که نورشان به آن تابادوات نورپردازی معموال روی همان سازه

 .ساختمان فاصله ندارند

 :نور پردازی یک دست

 .شودنورپردازی یک دست و نرم، معموال از یک نقطه در مجاورت نمای ساختمان انجام می

 .توان نمای ساختمان را به صورت یک نواخت و در سطح وسیعی روشن کردبه وسیله آن می

 :نورپردازی از خارج

های ها و المانهای مسکونی است، از پنجرهساختمان ترین روش برایبدر این روش که جذا

شود و به این ترتیب حجم و طول ساختمان دیگری که در نمای ساختمان وجود دارد استفاده می

 .کندتری پیدا میجلوه بیش

ها و سایر شیوه کار به این صورت است که با نصب چراغ یا فیبرهای نوری در زیر طاقی پنجره

 .شودانجام می نورپردازی نمای ساختمان خطوط افقی و عمودی ساختمان،

 نورپردازی نمای ساختمان چند نکته مهم در اصول

ترین نکته در نمایش حجم شدت نور کلیدی اگر بخواهید حجم ساختمان بیشتر به نظر برسد

 .ساختمان است

 .تابد متفاوت باشدبرای این کار باید شدت نوری که از جهات مختلف به ساختمان می

جا استفاده از چندین رنگ توان انجام داد اما از آناین کار را به کمک تغییر رنگ نور هم می

مختلف برای نورپردازی نمای ساختمان چندان متداول و زیبا نیست، بهتر است با کنترل شدت 

 .نور این کار را انجام بدهید
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 :نورپردازی کامل و گسترده

 .های تاریخی استی نما برای سازهنورپردازی کامل بهترین روش نورپرداز

 .دهدهای بنا را به نمایش گذاشته و بیننده را تحت تاثیر قرار میدر واقع نور، تمام قسمت

توان با ترفندهایی دیگر گذارند اما گاهی میهای بنای تاریخی میاغلب طراحان این نور را روی پایه

 .لوه دادهای مجسمه یا بنا را به وسیله نور زیباتر جقسمت

پارچه کند که تمامی آن به صورت یکفلسفه رفتن به یک بنای تاریخی و قدمت آن بنا، حکم می

 .ها قرار داشته باشددر دید مخاطبان و توریست

های ایجاد شده در اثر سطوح نا هم سطح در نورپردازی کامل و گسترده باید دقت شود که سایه

 .نما به خوبی خنثی شوند

 :کیدینورپردازی تا

شود که قصد دارید، قسمتی از ساختمان، مسجمه یا بنا نورپردازی تاکیدی زمانی استفاده می

 .بیشتر در خاطرات بمانند

 .کنیم Bold خواهیم یک سوژه ایجاد کنیم یا قسمتی از کار رااصطالحا وقتی که می

ازی نمای برج ایفل، به برای مثال ارتفاع و عظمت برج ایفل بسیار اهمیت دارد در نتیجه در نورپرد

 .ها بماندکنند تا قد آن در ذهنسازی میصورت افقی نورپردازی را پیاده

 

 :نورپردازی نما به سبک مجلل
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های تجاری، تفریحی و به غیر موارد باال یک نوع دیگر از نورپردازی نما را داریم که برای ساختمان

 .شودفاخر انجام می

ای جذاب و های رنگی، تک رنگ و دینامیک استفاده شده و جلوهغها چرادر این گونه نورپردازی

 .تر دارندخاص

 .ها از آنها استفاده کنیمها باید دقت کنیم و با توجه به محیط و مناسبتالبته در استفاده این رنگ

ای، زرد های فاخری مانند فیروزهدر نورپردازی نما به صورت تک رنگ، باید دقت کنیم که از رنگ

 .کرد استفاده خوبی به توانمی …ای و سفید یخی و بهان

 .در هنگام طراحی رنگ نور باید حتما به رنگ متریال پس زمینه نما دقت شود

ها به خوبی طراحی شوند تا با موقعیت ذهنی نمای ها و انیمیشندر نورپردازی داینامیک باید افکت

 .ساختمان در ذهن مخاطب هماهنگ باشند

 .انتقال مفاهیم به ذهن مخاطب بسیار اهمیت دارد پارچگی دریک

توانید در این مقاله از سلسله مقاالت مندان به روانشناسی نور هستید، میاگر شما هم از عالقه

 .نورنگار، روانشناسی نور را مطالعه کنید

 :نورپردازی نمای ساختمان با روش پس زمینه

 .وشمندانه و منحصر به فرد استبسیار ه نورپردازی نمای ساختمان این دسته از

 .کنیددر اصل شما با هنر نورپردازی یک شی را از تصویر جدا می

 .های تئاتر و سینما نیز کاربرد دارداین شکل از نورپردازی در سالن
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، نورپردازی پس زمینه را باید به نحوی به کار بگیریم که نورپردازی نمای ساختمان در مورد

تر نما را برای مشتری های زیباتر و جذابموزون نما را مخفی سازد و قسمتها و موارد نانقص

 .بیشتر نمایان کند

کیدی است که أهای تس زمینه نوعی از نورپردازیتوان گفت که نورپردازی پدر حقیقت می

 !کندتتار میها را بیشتر اسنقص

 :نورپردازی نمای ساختمان به صورت سه بعدی و نئون

شود که به محیط حالت سه بعدی استفاده می LED هایهای نورپردازی از ریسهدر برخی از طرح

 .دهدمی

های تجاری یا پاساژها نیز مورد استفاده بوده و به دلیل کم هزینه بودن این تکنیک برای ساختمان

 .طرفداران خود را دارد

کشی و جریان دی باید خیلی دقت کنیم که محاسبات سیمایهای الالبته در استفاده از ریسه

 .ریسه به خوبی حساب شود

 .تا بتواند سالها عمر کند های مرغوب بازار باشدریسه باید از مدل

 .محل تعبیه ریسه در نما هم باید کامال از نفوذ آب و رطوبت در امان باشد
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 :ابزارهای نورپردازی نما

نورپردازی نمای بیرونی ساختمان هم به روشنایی بیشتر و هم دارای عملکرد هنری جهت 

 .زیباسازی فضا است

 .انداز خیابان، کوچه و پارک تقسیم و طراحی کرد چشم حسبتوان برروشنایی نما را می

افزاید، بلکه باعث پذیری معماری مینه تنها به تطبیق (LED) های ال ای دیها و روشناییچراغ

 .شودتغییر در نحوه مشاهده و استفاده از عملکرد ساختمان می
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ال پیام، برقراری ارتباط و تواند برای انتقنمای ساختمان، ظاهر ثابت و قدرتمندی است که می

 .عواطف و ایجاد توجه مورد استفاده قرار گیرد

و باعث  شودعنوان ارزشی تجاری شناخته میهای روشنایی برای نمای ساختمان، امروزه به حلراه

و کار  های بالقوه محصول را نشان داده و به تبلیغ کسبشود بنا به بهترین وجه ممکن ویژگیمی

 .کمک کند

شود که میزان روشنایی بنا باعث می نورپردازی نمای ساختمان تفاده از تجهیزاتاس

 .باالتر از روشنایی محیط باشد

 .کندگیرد و معماری بنا را برجسته مینورپردازی، ظاهر ساختمان را نشانه می

 .دهداثر نورپردازی فقط مربوط به شدت منبع نور نیست، بلکه رنگ و جزئیات را نیز نمایش می

نورپردازی نما در چشم مردم بسیار جذاب است، آنها به دنبال سرگرمی و اطالعات هستند و از 

 .کنندهایی استقبال میچنین شگفتی

 .یکی در شب باید تأمین شودگیری برای طراحی نور با وجود تاربا این وجود، هدف و جهت

دهد که باعث جلب توجه تعداد زیادی از نورپردازی نما، تصویر از منظره شهری را شکل می

 .شودگردشگران می

 .شوداین باعث افزایش درآمد و افزایش اعتبار گردشگری کشور در نزد مسافران می

ک و مستغالت خود جهت بخشد تا از امالگذاران، انگیزه اقتصادی میهمچنین به سرمایه

 .به خوبی استفاده کنند درآمد کسب

 .کنددر کنار فواید اقتصادی، نورپردازی نما ارزش فرهنگی خاصی ایجاد می
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بازتابش آن گرفته تا تحت تأثیر قرار دادن  در خارج از نمای ساختمان، از تجهیزات ایجاد نور و

 .ای برای زیبایی ظاهر ساختمان استرهگذران، نورپردازی نما، شیوه

 :ها باید دارای سه شرط باشندجهت نورپردازی نما، ساختمان

 .نمای ساختمان باید از نظر طراحی و زیبایی دارای بازتاب خاصی باشد

 .ش نور مناسب باشدنمای ساختمان باید برای انتشار و پخ

ها، نورپردازی نما های مسکونی کوچک و یا بیمارستانکاربری ساختمان مهم است؛ در ساختمان

 .مفهومی ندارد

ها ها و هتلهای مسکونی، مراکز تفریحی، رستورانهای تجاری، برجنورپردازی نما برای ساختمان

 .گیردمورد استفاده قرار می

 :پروژکتور

 .کندها را با وسعت بیشتری روشن میتری عمل کرده و سازهپروژکتور به شکل گسترده

 .شوندهای تاریخی پروژکتورها بیشتر استفاده میالجثه یا کاخهای عظیمبرای مثال در ساختمان

 .در اصل، پروژکتورها برای روشنایی یک مساحت بسیار بزرگ از نما کاربرد دارند

هایی هستند که امروزه ترین پروژکتوردی دو مورد از پرکاربردایو پروژکتور الدی ایواشر الوال

 .گردداستفاده می نورپردازی نمای ساختمان توسط دیزاینرها برای

 .شودترین منابع نور است و به موازات دیوار نصب میدی یکی از جالبایواشر الوال
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تواند یک مساحت نسبتا بزرگ کنند که میها را از خود ساطع میها نوری موازی با دیوارهواشروال

 .های پراکنده و بسیار جذابی روشن کندنواخت و با سایه روشناز نما یا دیوار را به صورت یک

 :نور دکوراتیو

 .کندتر است و فقط اطراف خود را روشن مییک درجه از پروژکتور پایین

 .شوددر اصل روی کل نما تابیده نمی

 .تابندهای پخش یا باریک نور و به موازات نما مینورهای دکوراتیو به صورت هاله

های ها و چهارچوبسازیتواند در زیبایی نما بسیار موثر باشد و فضااستفاده از نور دکوراتیو می

 .ذهنی بسیار شگفت انگیزی را خلق کند

 :چراغ دفنی

ترین منابع نور برای تامین نور ها توان پایین از مشهورواشرالیت و والی کوچک، جتچراغ دفن

 .دکوراتیو هستند

ا های حکاکی شده در نمها و ستونستونتوان برای نورپردازی سراز چراغ دفنی کوچک می

 .استفاده کرد که حالت بسیار جالبی دارد

توانند خطوط نوری بسیار جذابی را در نما ایجاد گرا مشهورند و میها به انتشار نور همالیتجت

 .کنند

 .ها استفاده کردواشرتوان از والهای باریک نما هم میها و مساحتبرای نورپردازی کنگره

 .آوردحداکثر درخشندگی و زیبایی را به ارمغان میواشر برای این مورد، استفاده از وال
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 :نور رنگی

 .دی بوده و بیشتر تزئینی هستندایها از الاین دسته نورپردازی

 .های تزئینی در انواع شکل و رنگ موجود استالمپ

 .اما برای به کارگیری آنها باید دقت نظر داشته باشیم

 .هدف از آنها استفاده کنیمو نباید بی زیرا هرکدام قابلیت و کاربرد جداگانه داشته

سیم، المپ فلورسنت، المپ کاتدی سرد، المپ جانبی درخشان فیبری و المپ الکترود بی :نکته

ای با صفحه موارد بیشتر، روشنایی کانتور هستند که آشکارا برای ساخت و ساز یا نورپردازی شیشه

 .نمایش بزرگ در شب کاربرد دارند

کننده نور، المپ همچنین، با داشتن فیبر نوری، المپ گوگرد مایکروویو، لیزر، چراغ دو راه ساطع

آوری مخصوص نورپردازی برای ایجاد تصویر خوب در نئونی، المپ پروژکتور و سایر تجهیزات و فن

 .گیردشب مورد استفاده قرار می
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 :انتخاب سبک نورپردازی نما

بندی به ترکیب سازه، ابعاد و نوع معماری، متریال بیرونی، رنگ نورپردازی نمای ساختمان در

 .نما و تاثیر فرهنگی آن در ذهن مخاطب دقت کنید

 .های مجاور نیز مهم استبرای تزئین بیرون ساختمان، جایگاه بنا در مقایسه ساختمان

های اطراف هم فراموش نکنید که هرکس ساختمان نورپردازی شده شما را ببیند، به ساختمان

 .کندکند و آنها را با هم مقایسه مینگاه می

های دور و نزدیک قابل هر ایده نورپردازی که برای ساختمان دارید، باید به خوبی از فاصله

 .تشخیص باشد

 .تر داشته باشیمتر و زیبادهیم که ساختمانی جذابیفراموش نکنیم که نورپردازی را انجام م

https://ostovarsazan.com/%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86/


 

 .ها و نصب تجهیزات دقت کنیدچراغ سیم گیریبه نحوه ساخت و محل قرار

 .نمای روز مواجه هستندکشی و استتار چراغ در های نورپردازی با مشکالت سیمبسیاری از پروژه

 .های نما را در نظر داشته باشیمها، همه محدودیتبهتر است قبل از طراحی

 :نکات مهم تجهیزات نورپردازی نمای ساختمان

 پذیری تجهیزاتسرویس 

 تاکید بر ایمنی ساختمان 

 حفاظت در برابر محیط 

 های ساالنهمقاومت در برابر شستشوی نما یا بارندگی 

 مقاومت و پایداری در برابر تغییرات دمای هوا 

 قابلیت چرخش و تنظیم زاویه پس از نصب 

 :مراحل اجرای تجهیزات نورپردازی نمای ساختمان

 .شودفرم طرح نور و جزئیات تزئینی را در امتداد نصب ساختمان، مطابق با طرح کلی بنا اجرا می

 .امل طراحی، مهندسی و ساخت و نصب باشدرویکرد درست در مورد اجرای نورپردازی نما باید ش

 :با این حال، مراحل سفارش و اجرای نورپردازی نما به شرح زیر است

 :طرح

طراحی با روشنایی خالقانه، همان چیزی است که تجهیزات نورپردازی برای نمای بیرونی 

 .دهدساختمان انجام می
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 .شودی نور برجسته میبندجزئیات و حرکت نور در معماری ساختمان از طریق الیه

 :تولید

کنندگان پیشرو در صنعت نورپردازی معماری، در مورد کیفیت با انتخاب یکی از بهترین تولید

 .تجهیزات مرتبط، اطمینان الزم را به دست آورید

 :عرضه

 .شوندتجهیزات مناسب با مقدار الزم محاسباتی، جهت نصب و استفاده فوری در محل آورده می

 .به عالوه تجهیزات روشنایی، الزم است لوازم مورد نیاز برای کار در ارتفاع نیز انجام گیرد

 :اندازینصب و راه

 .باید با نهایت دقت و امکانات انجام گیرد نورپردازی نمای ساختمان اندازی تجهیزاتنصب و راه

 .شوندگذاری میدر این مرحله بر حسب طرح، تجهیزات جای

 :نگهداری

 .برداری و اطمینان از نصب صحیح تجهیزات، مرحله نگهداری استهبهر

 .اینکه طرح به خوبی اجرا شده و روشنایی و نمای مورد نظر کامالً قابل مشاهده باشد
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 :تاثیر نورپردازی نمای ساختمان بر مصرف انرژی

 .های مناسب متریال استترین مسائل در نمای ساختمان در شب استفاده از رنگیکی از مهم

توانند در طول روز جلوه زیبایی به ساختمان ببخشند اما در شب مشکالت ها میاگر چه این رنگ

 .توانند حتی باعث از بین رفتن زیبایی نمای ساختمان در شب شوندآورند و میزیادی به وجود می

از این جهت توجه به نمای ساختمان در شب تاثیر بسیار زیادی بر نورپردازی نمای 

 .داردساختمان 

تر برای نما در شب استفاده شود که های قویشود تا از نورپردازیرنگ نامناسب متریال باعث می

 .برداین مصرف انرژی را به میزان زیادی باال می
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تواند نورپردازی , طوسی و فیلی میاز سنگ ساختمانی با رنگ های قرمز, سیاهبرای مثال استفاده 

 .یددر شب را با مشکل مواجه نما

ناچار است  طراح امکان ترکیب نورهای مختلف در نورپردازی نمای ساختمان وجود ندارد از این رو

 .تری استفاده نمایداز نورپردازی قوی

 .شودازهای زیبا در نمای ساختمان میکه باعث افزایش مصرف برق و انرژی و کاهش چشم اند

 .شوددر شب می ساختمان نورپردازی نمای امروز بخش زیادی از هنر و سلیقه طراحان صرف

 مهندسین و نورپردازی متخصصین معماران، طراحان، ترکیبی، تیم توسط  معموال این کار

 .شودمی انجام کشینقشه

 .تا زیبایی ساختمان صد چندان شده و در طول شب همچون نگینی بدرخشد
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 :اصطالحات نورپردازی نمای ساختمان

 :سایه روشن

تواند سایه روشن ایجاد نماید و بیننده درک تغییرات بافت سطح متریال و تضادهای آن می

 .تری از متریال خواهد داشتعمیق

بسیار اهمیت دارد و نقش  نورپردازی نمای ساختمان برای ایجاد سایه روش منبع نوری در

 .کنداساسی بازی می

های بافت توان ویژگیمی زی نمای ساختماننورپردا در این روش با تغییر موقعیت منبع نور در

 .سطح متریال را با درجات مختلف نمایش داد

 :بازتاب سطح

توانند ذهنیت بیننده را است که می نورپردازی نمای ساختمان هایبازتاب سطح ناشی از روش

 .از متریال به کار رفته شکل دهد

تواند نور را بازتاب دهد اما با وجود تاثیرات محیطی باز هم یک سطح صاف و صیقلی بهتر می

 .شاهد بازتاب نور تیره از این سطوح هستیم

توان بازتاب پخشی را به دست آورد که باعث بازتاب نور در همه جهات از سطوح ناهموار می

 .شودمی

 .تواند چنین بازتابی را ایجاد نمایدده مینخوردار و سابسنگ ساختمانی ناهموار و حفره

 :رنگ
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 .نمایدشود رنگ آن را مشخص میکند و جذب آن مینوری که به هر جسم برخورد می

کنند و های سطح آن مشخص میطیف نور مرئی رسیده از اجسام به چشم انسان را رنگدانه

 .شوندتر دیده مییند و پر رنگنماهای روشن نور را به خود جذب میتر بیش از رنگهای تیرهرنگ

 .بسیار اهمیت دارد نورپردازی نمای ساختمان انتخاب رنگ مناسب نور در

 :انتقال نور

تواند از میان اجسام و مواد شفاف عبور کند و ترکیبات داخلی این مواد روی میزان و نور می

 .تواند اثرگذار باشدکیفیت نور انتقال یافته می

 .تواند در نمای ساختمان نور را از خود عبور دهد سنگ مرمر استکه می هایییکی از متریالی
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 :نورپردازی نمای ساختمان با طبقات بیشتر

 .یابدتر باشد قیمت ساختمان افزایش میطراحی نمای ساختمان هر چقدر زیباتر و جذاب

های دو یا چند طبقه بیشتر در معرض دید هستند از این رو بهتر است در طراحی نمای ساختمان

 .های الزم را به خرج دهیدها حساسیتآن

دو طبقه و دوبلکس به طور ترکیبی از دو و یا چند  مدرن هایامروزه برای طراحی نمای ساختمان

 .شودرنگ و مصالح ساختمانی و طرح استفاده می

ختمان یکی دیگر از مواردی است که باید مورد عالوه بر این موارد، نورپردازی نمای بیرونی سا

 .توجه قرار بگیرد

توانید زیبایی و جذابیت نمای ساختمان خود را ، مدرن و شیک میبا طراحی نورپردازی پرسپکتیو

 .در شب چند برابر کنید

 :نورپردازی نمای ساختمان ویالیی با سبک کالسیک

ارجی ساختمان خود از نمای رومی و یا همان اغلب افراد تمایل دارند تا برای طراحی نمای خ

 .کالسیک استفاده کنند

 .شودهای ساختمانی با قیمت باال مثل سنگ تراورتن استفاده میدر نمای رومی از انواع سنگ

ترین نماهای خارجی ساختمان محسوب نمای رومی یا کالسیک سنگی یکی از زیباترین و لوکس

 .شودمی
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های ویالیی های دو طبقه از نمای رومی در طراحی نمای ساختمانختمانامروزه عالوه بر نمای سا

 .شودو چند طبقه استفاده می

های ساختمان و چگونگی تابش نور در هنگام کاریدر هنگام نورپردازی نمای رومی باید به ریزه

 .تاریکی شب توجه کافی داشته باشید

کاری شده برخوردار باشد؛ های کندهاگر ساختمان با نمای رومی، از سقف گنبدی شکل با حاشیه

 .ای باشد، که حاشیه دور گنبد از خود گنبد پرنورتر باشدبهتر است که نورپردازی به گونه

، زیبا و لوکس به نظر برسد و مخاطب مجذوب جذاب شود که ساختماناین امر سبب می

 .شود هانورپردازی
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 نویسنده : سیدعلی منتظری

 استوارسازان سایت تخصصی مقاالت بخش منبع :
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