
 

 نقش نور و نورپردازی در معماری و دکوراسیون داخلی

 

برای این منظور کافی است نورپردازی ها را بر روی  .شما می توانید به وسیله نور، فضایی را وسیع تر و یا کوچک تر نمایش دهید

کند. حال آنکه به  انجام دهید. به این ترتیب اطراف محیط روشن تر از مرکز شده و بزرگتر جلوه می دیوارها و کنج های محیط

نورزایی برای روشن کردن منطقه ای کوچک در محدوده مبلمان بسنده  عنوان مثال اگر در نورپردازی یک اتاق نشیمن تنها به منبع

آید کوچکتر از آنچه هست به نظر میدید افراد محدود شده و در نتیجه فضا حتی  کنیم، دامنه . 

می شود. نور از جمله مهم ترین مواهب الهی است  طلوع خورشید با پراکنده شدن اشعه هایی همراه است که مجموع آنها نور نامیده

ر ندارد. نو بسزایی برخوردار است. در واقع هیچ عنصری در دنیا بدون وجود نور هویت دیداری که در زندگی بشر از ارزش

که نوری به چشم ما نرسد تصویری در شبکیه تشکیل نشده و  واسطه ای میان چشمان بیننده و محیط اطراف اوست یعنی در صورتی

شود. این تاریکی یا حاصل از  معنا و مفهوم کاربردی نخواهد داشت. ارزش واقعی نور هنگام تاریکی نمایان می در نتیجه حس بینایی

است و یا در نتیجه خاموش کردن کلیدی از یک نورپرداز و یا سیستم  عرصه دیگری از گیتیغروب خورشید و تابش آن بر 

است نورپردازی . 

 .در یک تقسیم بندی کلی نور خورشید را نور طبیعی و نور حاصل از نورپردازی های دیگر را نور مصنوعی می نامیم

نور طبیعی در واقع همان نور خورشید است که  ورشید است ودر نورپردازی طبیعی تنها یک وسیله نورزا وجود دارد که آن هم خ

پرانرژی است و همه  مزایای بسیار دیگری نیز دارد. زندگی همه موجودات وابسته به این منبع گذشته از ایجاد روشنایی در زمین،

 .هستی از نور خورشید هویت می گیرند

این کره خاکی زندگی می کنند و از نور خورشید  ه در مناطق شمالیتحقیقات دانشمندان نشان داده است که شش درصد از مردمی ک

بهره مند نیستند، از ناراحتی های روحی شبیه به افسردگی رنج می برند به میزان کافی و طوالنی مدت دانشمندان ثابت کرده اند  .

ثیر می گذارندوجود می آیند نیز بر روحیه افراد تا تغییرات تابش نور که در نتیجه تغییرات فصلی به . 

مالتونین آنها بر این عقیده اند که قرار گرفتن در معرض نور خورشید از تولید هورمون  (melatonin)  در خون جلوگیری به عمل

افرادی که به سندرم افسردگی فصلی یا همان می آورد و به همین جهت است که  (Seasonal Affective Disorder) ،مبتال هستند

مالتونین خون شان که رابطه مستقیمی با وضعیت روحی و ایجاد اضطراب در  ن قابل توجهی از سطح هورموندر فصول سرد میزا

برابر بیشتر از آنچه به طور  ۰۱مصنوعی و تقریباً  دارد باال می رود. لذا برای درمان آن، بیماران را در معرض نورهای شدید آنها

در صنعت و نقش آن  ازند. از دیگر مزایای بسیار مهم نور خورشید، کاربرد آنمی گیرند مواجه می س معمول در مجاورت آن قرار

 .در صرفه جویی انرژی های پایان پذیر است

 

 

انرژی حاصل از نور خورشید سبب شارژ باتری  ساخت چراغ ها و اتومبیل های خورشیدی از جمله آنها است. در این قبیل لوازم

نور  یگر تبدیل می شود که این انرژی تبدیل شده در چراغ های خورشیدی به صورتد های مخصوص شده و سپس به انرژی های

کرده و به محض غروب آفتاب، آن را در قالب نوری  نمایان می شود یعنی این چراغ ها در تمام طول روز انرژی خورشید را جذب

بدیل نوری )خورشید(،  ره شده از این منبع بیسازند. فارغ از این تبدیل ها و همچنین مزایای اشا مصنوعی بر فضا پراکنده می

که به هنگام تاریک شدن هوا و پایان این نور پرارزش طبیعی، نوری را  موضوع مهم دیگر نیاز به وجود منابع نورزای دیگری است

ی هستند که با از فضاها دارای شرایط ساطع می سازند که آن را نور مصنوعی می نامند. البته در هنگام روز نیز برخی از خود

به عنوان تنها منبع نورزا یا نورپرداز مکمل نیازمندند وجود تابش نور خورشید به نورپرداز دیگری . 

 

عامل پدید آمدن آن هستند. اغلب این منابع صرف  نور مصنوعی به زبان ساده نوری است که از خورشید تابیده نشده و منابع دیگری

الکتریکی هستند. حال از  ی خود را از گاز، نفت و یا مانند اینها تامین می کنند، دارای سیستمیانرژ نظر از آتش و منابع محدودی که

واقعی نور زمانی پی خواهیم برد که تاثیرات ناشی از آن را بشناسیم انواع نورها در یک تعریف کلی که بگذریم به ارزش … 

 

 … نور در اتاق خواب

 

اتاق هایی است که نور یکی از اصلی ترین اجزای آن  خوابتان بر می گردد. اتاق خواب از آناین اشکال از شما نیست و به نور اتاق 

حساب می آید است و رکن اساسی آن به . 

یک خواب راحت و آسوده داشته باشید. همچنین  یک نور بسیار مالیم برای شب ها، باعث می شود تا شما به راحتی خوابتان ببرد و

ترک کنید.  ها دچار مشکل باال نشوید و برای پوشیدن لباس الزم نباشد اتاق خوابتان را شما صبحیک نور قوی باعث می شود 



تخت خواب است. این چراغ ها برای زمانی کارایی دارند که  مهمترین چراغ و نور در اتاق خواب شما چراغ هایی است که در کنار

خواهید کتاب بخوانید یا تلویزیون تماشا کنید و فرد دیگری می خواهد بخوابد یکی از شما می برای قرار دادن این چراغ ها شما می  .

تخت از آن  چراغ را روی دیوار نصب کنید. دقیقاً مشابه چراغ هایی که در هتل ها وباالی توانید از دیوار پشت تخت استفاده کنید و

استفاده کرد. چراغ ها را می توانید با استفاده از این دیوار پشت آن  ر از یک دیوار کاذب هم می شودها استفاده می شود. برای این کا

را ندارید می توانید از ساده ترین راه یعنی چراغ  کرد. اگر استفاده از هیچکدام از این ها را قبول ندارید و توانایی اجرای آن نصب

خواب رومیزی استفاده کنیدیا همان چراغ  های خواب روی میز کنار تخت . 

 

دهید که ارتفاع چراغ های پشت سرتان نباید زیاد  اگر از چراغ های پشت تخت استفاده می کنید این نکته را باید مورد توجه قرار

به سراغ چراغ قرار دهید . اگر هم  نفره استفاده می کنید حتماً آنها را جدا کنید و کلید را هم به صورت جدا باشد. اگر از تختخواب دو

ارتفاع آنها طوری تنظیم شود که نور مستقیم به صورت شما نخورد خواب های رومیزی رفته اید دقت کنید که . 

 .اما راه حل های دیگری هم هست که شما می توانید در نور و تنظیم آن در اتاق خوابتان استفاده کنید

کنید. از این کلیدها حتی برای چراغ اصلی اتاق خواب هم  خوابتان استفادهاز کلیدهای دیمر یا همان تنظیم کنند های نور در اتاق  -

کنید. بدین ترتیب شما می توانید نور را به دلخواه تنظیم کنید می توانید استفاده . 

ست و باعث اذیت شما می شود، راه کار این ا اگر نور خورشید که از پنجره اتاق داخل می شود مستقیم به صورت شما می خورد -

ای استفاده کنید تا از این مشکل نجات پیدا کنید که از پرده های حصیری یا کرکره . 

همین طور خارج شدن از اتاق بتوانید چراغ ها را  کلید چراغ ها را در کنار در ورودی اتاق قرار دهید تا به هنگام وارد شدن و -

دیگر نیازی به این ندارید که  تختخواب هم بگذارید. بدین ترتیب شماچراغ ها را عالوه بر کنار در، کنار  روشن و خاموش کنید. کلید

بیایید برای خاموش کردن چراغ ها از تخت خواب بیرون . 

می کند. سعی کنید از صندلی های کوتاه افقی استفاده  اگر از صندلی در اتاق استفاده می کنید، ارتفاع آنها مشکل برای شما ایجاد -

ایه آنها روی صورت شما می افتدس کنید. در غیر اینصورت . 

 .از شمع در اتاقتان استفاده نکنید. البته تا زمانی که مطمئن نشده اید قبل از اینکه خوابتان ببرد آن را خاموش خواهید کرد -

پنجره  اگر چراغ آویزان در نقطه ای است بین دیوار و پنجره مطمئن باشید هرکاری که شما انجام می دهید را همسایه شما از -

 .خواهد دید

 

 اتاق خواب کودکان

 

اما باید حواستان باشد، این مدل را با بزرگتر شدن  .اتاق خواب کودکان نیاز به طراحی نوری متفاوت از اتاق خواب بزرگساالن دارد

 .کودکتان تغییر دهید

کودکان با نقش های رنگی. راه های زیر مختلف برای  برای طراحی نور اتاق کودکان شیوه های مختلفی است. استفاده از چراغ های

 .هم به شما کمک می کند

می تواند جو اتاق را طوری تنظیم کند که کودکان احساس  برای اتاق کودکانتان هم می توانید از کلیدهای دیمر استفاده کنید. این کار -

راحت تر و زودتر به خواب بروند خواب آلودگی کنند و . 

ندهید در تاریکی کامل از آنها استفاده کنند. برای چشم آنها  تلویزیون یا کامپیوتر وجود دارد به آنها اجازهاگر در اتاق کودکانتان  -

نیز خوب است. همچنین از چراغ رومیزی  نور مالیم استفاده کنید. استفاده از دیمر یا کنترل کننده نور در این مورد بهتر است از یک

 .هم برای این کار استفاده کنید

ز چراغ های دیواری به جای آباژور یا چراغ های پایه دار برای اتاق استفاده کنید. ممکن است کودکتان با آن برخورد کندا - … 

 

 نور پردازی درآشپزخانه ، هال وحمام ورودی

 

ل و دیگر محل مشخصی برای اجاق گاز، یخچا در آشپزخانه های قدیم که مانند امروز دارای کابینت های ثابت و جاسازی شده و

می  اغلب به وسیله یک چراغ آویز سقفی که در مرکز سقف آشپزخانه نصب می شد انجام وسایل آشپزخانه نبودند ، نورپردازی

غذایی ( بر روی میز وسط آشپزخانه انجام می شد. اما  گرفت. چرا که اغلب فعالیت های داخل آشپزخانه ) مانند آماده سازی مواد

دیوارهای آشپزخانه نیازمند شیوه  ردیفی از کابینت ها ، اجاق و یخچال جاسازی شده به موازات و در کنار آشپزخانه های امروزی با

امروزی قسمت اعظم کار در آشپزخانه بر روی سطح کابینت ها در کنار اجاق گاز  دیگری از نورپردازی هستند. در آشپزخانه های

کنار دیوار قرار دارند اما هنوز چراغ های سقفی  اغلب آشپزخانه ها همگی دریا شیر آب و سینک ظرفشویی انجام می شود که در  و



کار هستند و هنگام  زیر سایه خود مشغول به هستند ، در نتیجه افراد اغلب پشت به منبع نور و در از وسط سقف آشپزخانه آویزان

ی امروزی نسبت به گذشته ، ما در بخش هایی از ساختار آشپزخانه ها کار از نور کافی برخوردار نیستند. با توجه به تغییرات

اجاق گاز، سینک ظرفشویی و سطوح  اغلب محل انجام کار محسوب می شود به نور کافی نیاز داریم. مانند سطح روی آشپزخانه که

در این  ه روشناییآشپزی و مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرند. عالوه بر نیاز ب روی کابینت ها که برای آماده سازی وسایل

همچنین در بسیاری از آشپزخانه ها بعضی از کابینت ها با  .اماکن، فضای کلی آشپزخانه نیز باید از نور کافی برخوردار باشد

تزئینی استفاده شود. این کابینت  صورت ویترین ساخته شده اند تا از آنها برای به نمایش گذاشتن ظروف زیبا و درهای شیشه ای و به

قابل  این ترتیب ما نیاز به یک مجموعه منابع نوری داریم که هریک به صورت جداگانه ز نیاز به نورپردازی داخلی دارند. بهها نی

 .کنترل باشند

 

در باالی اجاق گاز هستند به راحتی توسط  نور کافی برای سطح روی اجاق گاز در آشپزخانه هایی که دارای یک هواکش یا هود

باالی اجاق گاز  باالی اجاق گاز، هواکش مجهز به چراغ وجود ندارد باید یک چراغ قابل تنظیم در چراغ هواکش تأمین می شود. اگر

د غذایی تا شب هنگام نور کافی برای شست و شوی ظروف و موا نصب شود. همچنین باالی سینک ظرفشویی نیز به یک چراغ نیاز

فقط در مواقع لزوم مورد استفاده قرار  کند. ترجیحاً هر یک از این چراغ ها باید دارای کلید کنترل مجزا باشند تا را برای ما فراهم

 .گیرند

 

کابینت های دیواری قرار دارند به راحتی می  برای تأمین نور کافی در سطح روی کابینت ها از آنجا که اغلب این سطوح در زیر

زیر کابینت  زیر کابینت ها نصب می شوند بهره گرفت. به این ترتیب چراغ های نصب شده در ن از چراغ های مهتابی که درتوا

کافی را بر سطح روی کابینت ها می تابانند. چنانچه کابینت های  های دیواری بی آنکه دیده شوند و یا موجب آزار چشم باشند نور

به وسایل داخل این نوع کابینت ها می  اندازه کافی درون آنها را روشن نکند برای دسترسی راحتباشند و نور محیط به  زمینی عمیق

خاموش  که با کلیدهای اتوماتیک کنترل شوند و با باز و بسته شدن در کابینت ها روشن و توان چراغ های کوچکی در آنها نصب کرد

 .شوند

ارتفاعشان قابل تنظیم است درست در باالی میز  چراغ های سقفی که اگر آشپزخانه شما محل صرف غذا نیز هست استفاده از

که از میز  چراغ ها می توانند هنگام صرف غذا روی میز را به خوبی روشن کنند و در مواقعی غذاخوری ایده خوبی است. این

 .استفاده نمی شود فضای کلی آشپزخانه را روشنایی ببخشند

 

 

دستشویی عالوه بر چراغ های سقفی که برای  چراغ های سقفی قابل اجرا است. در حمام ونورپردازی در فضا سادگی با نصب 

داشته باشید  قرار می گیرند نصب یک چراغ دیواری در باالی آینه نیز ضروری است اما توجه تأمین روشنایی محیط مورد استفاده

ین چراغ ها موجب تغییر برخی از رنگ ها شده و تصویر نور ا که برای این منظور از چراغ های فلوئورسنت استفاده نکنید زیرا

غیرواقعی در آینه منعکس می کنند شما را با رنگ های . 

 

 

فراموش نکنید. این اماکن در هر خانه ای باید از  نورپردازی قسمت های مختلف خانه ، هال ورودی، راهروها و راه پله ها را نیز

سزایی دارد. در اینجا  پله ها که در حفظ ایمنی و سالمتی خانواده و میهمانان اهمیت بهبه خصوص راه  نور فراوان برخوردار باشند

روشن کردن مسیر حرکت و سطح روی پلکان با چراغ هایی است که به  ایمنی مهم تر از زیبایی است و بهترین روش نورپردازی

تعویض المپ را نیز ساده تر می کند غ های دیواری کارشوند و نور را به طرف پایین می تابانند. استفاده از چرا دیوار نصب می . 

 

فعالیت های گوناگون در هر یک از اتاق ها بود ؛ اما  آنچه تاکنون بیان شد در جهت تأمین نور کافی و روشنایی الزم برای انجام

اتاق نیز باشد. برای این  بای یکجهت زیباسازی و جلب توجه بیننده به سوی اشیای تزئینی و ویژگی های زی نورپردازی می تواند در

که به صورت تک، دوتایی و سه تایی در بازار موجودند و پس از نصب در  منظور بهترین انتخاب چراغ های قابل تنظیمی هستند

 محل مورد نظر ما را روشن کند. نور این از دیوار می توان هر یک از آنها را به سمت دلخواه تنظیم کرد به صورتی که یک نقطه

اتاق )  یک دیوار، یک تابلو و یا یک مجسمه دلخواه تنظیم کرد و یا حتی بخشی خاص از چراغ ها را می توان به راحتی بر روی

روشن کرد مانند محل قرارگیری شومینه و یا یک آرک در سقف ( را به وسیله آنها . 

 

گوناگون روشنایی بخشید. اما یکی از بهترین راه ها  ایطبقات داخل کابینت های در شیشه ای را نیز می توان با استفاده از روش ه

قسمت باال و یا  هر یک از طبقات ، و یا در مواقعی که طبقات شیشه ای هستند نصب یک المپ در نصب چراغ های کوچک در زیر



 …پایین کابینت است

 

 

   نورپردازی خوب در خانه

 

بزرگساالن بپردازیم، یکی از اصولی است که در چیدمان  ی و نور در اتاقها، نور خوب، نور طبیعمبانی نورپردازی در داخل اتاق

داده شود خانه باید به آن اهمیت . 

 نورپردازی مناسب
دارد یا نه، در وهله اول، کار چندان راحتی  شاید تشخیص این موضوع که آیا در اتاق خوابتان نورپردازی درست و اصولی وجود

هایتان چشم شوید،ها با سردرد از خواب بیدار میتوان به این مطلب پی برد. اگر صبحمی نراحتی از تبعات آنباشد اما به

یا اگر از همان اولین ساعات شروع روز، عادت به بدخلقی و  شودهایتان دیده میای قرمزرنگ اطراف مردمک چشمهالهسوزد،می

شود در نورپردازی خوب موجب می همه و همه نشانگر جای خالی نورپردازی مناسب در اتاقتان است؛ چرا که پرخاشگری دارید،

 .خانه خود احساس آرامش و امنیت داشته باشید

ساعات روز مناسب باشد و به  برای تمامی پذیر نوری است به نحوی کهاین مشکالت، ایجاد یک شمای انعطافراه حل تمامی 

که با فشاردادن یک کلید  ای طراحی شده باشدروز، حالتی خوشایند ببخشد. نورپردازی باید به گونهشبانه ما در هر لحظه ازهای شاتاق

کنید راحتی بتوانید نور اتاق را زیاد یا کمساده، به  . 

 

 نور طبیعی

 

ت نور در هر قسمت خانه متفاوت است و اما کیفی تواند داشته باشدهای مثبتی است که یک خانه مینور طبیعی، یکی از ویژگی 

ها داردبستگی به جهت اتاق عرض و طول جغرافیایی  شان درها با توجه به جهت قرارگرفتنشاید بد نباشد نگاهی به نحوه نور اتاق .

 .بیندازیم

های رو به شمالاتاق معموالً اتاق  تابد. هنرمندان نقاشمیای دارند و نور مستقیم خورشید به آنها نزننده ها سرد هستند، نوراین اتاق :

های مختلف را تشخیص بدهندها و طیفبتوانند رنگ کنند تا در نور آن، بهترکار خود را رو به شمال انتخاب می . 

های رو به شرقاتاق  های رو به شرق هستند اما بعد از گذشت چند ساعتشوند، اتاقروشن می هایی که با طلوع خورشیداولین اتاق :

ها دیگر خبری از نور خورشید در این اتاق افکند و طی روزها سایه میمدت بر این اتاقای بلند و طوالنیطلوع، سایه از زمان

استفاده شود. با این کار  ها از نور مصنوعیکننده آفتاب در زمان طلوع، در این اتاقشدید و خیره نور نیست. بهتر است برای تعدیل

شمال  های رو بهها ایجاد کرد. این تمهید برای اتاقروز را به نوعی در این اتاق روز نیز تا حد ممکن، نور طبیعی توان در اواسطمی

 .هم کارآیی دارد

های رو به جنوباتاق ها وجود دارد؛ البته ممکن است طی روز و در در این اتاق نور و گرمای خورشید در تمام مدت روز :

جایی که معموال مدت زمان زیادی را  یزان آن اندکی تغییر کند. بهتر است آشپزخانه، اتاق نشیمن و هرکیفیت و م های مختلف،فصل

باشد گذرانید، رو به جنوبطی روز در آنجا می . 

های رو به غرباتاق تابد و زمانی که نور شدید است، چشم را آزار ها میبه این اتاق ترین ساعات روز، نور خورشیددر گرم :

ددهمی شودتر میافتد و نور خورشید، مالیمها سایه میبعدازظهرها در این اتاق . . 

  

 نور اتاق خواب بزرگساالن

  

سخــت کاری، خوابـــی راحــت داشته باشید. البته این  دهد کــه بعد از یــک روزنور خوب در اتاق خواب، به شما این امکان را می

این صورت، صبح روز بعد  ست که اتاق خواب باید تاریک باشد تا خوب بخوابید، چون درمنظورمان این نی را فراموش نکنید که

های لنگه به لنگه سر کار برویدجوراب کنید و ممکن است بابرای پوشیدن لباس مشکل پیدا می ! 

اتاقی شما حتی اگر همدیدن تلویزیون خوب است و  بهترین نور برای اتاق خواب، نور کنار تختخواب است که برای مطالعه و حتی

استفاده کنید یا نوری را در  تان از آباژورهای کنار تختیتوانید برای نور کنار تختخوابدهد. میآزار نمی بخواهد بخوابد، چشمانش را

های دیوارکوب در اتاق خود نصب کنیدروشنایی قسمت باالیی تخت خود تعبیه کنید یا  


