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ص خود را 

بيروني  ط

دن اشياء 

ز متفاوت 

حساسات 

ط بيرون 

 امنيت و 

 در نحوه 

ي خواب، 

ر آن نياز 

  دارد.

هاي خاص گي

كند محيط مي

ي روشن كرد

رد آن در روز

تواند روي اح ي

طبيعت محيط

ار است. اين

هميت دقت

 از مردم براي

كي و در كنار

يق و مناسب د

بط و پيچيدگ

ان را روشن م

 منابع نور براي

با نحوه عملكر

ط اطراف ميي

ع ورزشي و ط

ساسات اثرگذا

  ست آيد.

د و اين بر اه

ر مثال برخي

 مردم به تاريك

و طراحي دقيق

ت است و ضواب

كه تمام آسما

 نيست و اين

سان در شب با

 روشنايي محي

ي درام، وقايع

ز بر روي احس

ي مناسب بد

شود  ديده مي

رل شود، بطور

كي دارند. نياز

ياز به كنترل و

 

1 

اخلي متفاوت

ند خورشيد ك

شيد قدرتمند

يي چشم انس

 نورپردازي و

هاي دن صحنه

ش در شب نيز

و نورپردازيي

 فواصل زياد

وشنايي كنتر

. نياز به تاريك

هاي بيروني ني

ازي فضاي دا

تواند همانن مي

ي مانند خورش

همچنين كارا

اوتي دارند و

ن فقط با ديد

نيت و آرامش

 ايجاد روشناي

 در شب از

ست ميزان ر

ب آرامش و ...

رپردازي فضاه

وني با نورپردا

ي الكتريكي نم

يچ منبع نوري

سب هستند. ه

حساسات متفا

حساس انسان

ه احساس امن

تواند با ني مي

حجام بيروني

 

بيروني الزم ا

كسبز ذهني،

ن است كه نور

  

ي محيط بيرو

شد. روشنايي

شن نمايند. هي

 كوچك مناس

دم در شب اح

رگذار باشد. ا

شود بلكه نمي

ر فضاي بيرون

ي فضاها و اح

افزايد.  ي مي

دازي محيط ب

خصي، تمركز

يي نشانگر آن

 
  
 

 

  

  مقدمه

نورپردازي

با دارا مي

ما را روش

يا نواحي

است. مرد

آنها تأثير

تحريك ن

آرامش د

نورپردازي

نورپردازي

در نورپرد

خلوت شخ

به روشناي
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مل شامل 

مين را به 

ده نشود، 

 بايد ن)

 چراغ، ر

قابل  ش

زه ديد و 

ف كامل 

  

 

رند. اين عوامل

طح شيء و زم

ص نبوده و ديد

زمين (سطح يء

نور توزيع به ي

افزايش آستانه 

دود شدن حوز

ست كه حذف

توجه قرار گير

  . است.

تراكم نور سط

 قابل تشخيص

زمينه شي ي

بستگي فزايش

تنظيم با گي

كه باعث محد

شود. بديهي ا

  هد.

 

ت عوامل مورد 

خشندگي و ...

ت و در واقع ت

سد كه شيء

درخشندگي ار

اف ارد. آستانه

خيرگ بنابراين

باشد ك ايي مي

ست محدود ش

د  را نشان مي

 

 

2 

م است برخي

روشنايي، درخ

ح زمين) است

به آن حد برس

مقد كه صدي

د نام» فزايش

ب دارد. ناظر

نده در روشنا

كه ممكن است

نه از خيرگي

 خيرگي- 1- 1

 يك پل الزم

 رنگ، شدت ر

مينه آن (سطح

 كه خيرگي ب

درص صورت ن

اف آستانه«د،

محل و صب

عامل آزار دهن

بايد تا آنجا ك

نمون يك 1-1

شكل

  ي

ي و روشنايي

ح رنگ، دماي

ان اشياء و زم

. در شرايطي

اين درشود.  ي

شو ديده واند

نص ين، آرايش

ه عنوان يك ع

فراد شده و با

1باشد. شكل  ي

  

عاريف روشنايي

حي نورپردازي

شاخص وضوح

  يرگي

امل تمايز ميا

كند زديك مي

طلق ايجاد مي

بتو شيء تا بد

زمي سطح گي

خيرگي به .ت

ستگي براي اف

پذير نمي كان

 
  
 

 

تع -1

جهت طراح

خيرگي، ش

خي -1-1

خيرگي عا

يكديگر نز

خيرگي مط

ياب افزايش

درخشندگ

است كنترل

ايجاد خس

خيرگي امك
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 خطرات 

ر نور يك 

Color R (

  ست. 

هاي  ژگي

شود.   مي

ه قرمزند، 

ه و در نتيجه

ري آن در زير

Rendering I

تر اس نگ واقعي

 همچنين ويژ

 رنگ اشياء

گ اشيائي كه

رانندگان شده

 به رنگ ظاهر

 CRI )Index

رن باشد نمود

نور آن است.

ايي در درك

قرمز باشد رنگ

  ن

 قدرت ديد ر

 تا چه اندازه

را به اختصار

ن عدد باالتر

بودن طيف نو

ها ر به تفاوت

ق ن كمي نور

  
ت راست ماشين

 

3 

  بارتند از:

  ب

 باعث كاهش

ي يك جسم

 رنگ كه آن 

ست. هرچه اين

المپ، كامل 

 يكسان منجر

ط داراي ميزان

1-2(  

ور قرمز در سمت

رگي شوند عب

عيت نامناسب

تواند ها، مي 

  CRIگ

 كه رنگ واقعي

شاخص وضوح

اس 100صفر تا

سط نور يك ال

ود نور رنگ

يك المپ فقط

ت راست شكل

ميزان كم نو - 2-

عث ايجاد خير

  مناسب

پنجره در موقع

  ح مختلف

ردازي بزرگراه

   باشد.

خص وضوح رنگ

نده اين است

ديك است. ش

عددي بين ص

 مطلوب توس

ها با وجو المپ

كه طيف نور ي

آيد. (قسمت ي

-1شكل 

  

توانند باع ه مي

ده از چراغ نامن

ري چراغ يا پ

س باالي سطوح

مطلوب نورپر

دنبال داشته

شاخ -ود رنگ

ص تعيين كنند

جع مرتبط، نزد

دهند ع ش مي

ي نمود رنگ

ضوح رنگ ال

ال هنگامي ك

ص به چشم مي

 
  
 

 

  

عواملي كه

استفاد  - 1

قرارگير  - 2

انعكاس  - 3

خيرگي نام

جانبي به د

نمو -1-2

اين شاخص

منبع مرجع

نمايش Raيا 

عامل اصلي

متفاوت وض

بعنوان مثا

بطور ناقص
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مود رنگ 

گ براي 

د به كار 

و هر چه 

تر است.  ك

كلوين به 

ن مثال، 

 ... رنگ 

 صنعتي 

نع خواب 

ل، راهرو 

و يا نيمه 

قطه واقع 

ست و به 

 با شاخص نم

شود. دماي رنگ

ننده استاندار

نزديك است و

تهابي) نزديك

كدرجه  300

شود به عنوا ي

ها و زل، هتل

هاي در محيط

ه شود كه مان

پزخانه منازل

  

قي، عمودي و

يي در يك نق

ر آن واقع اس

هايي از المپ

ش توصيف مي

اه تشعشع كن

سفيد و سرد ن

الت ي از المپ

0تر از   پايين

ن انتخاب مي

مارستان، مناز

د. در مقابل د

ي روز استفاد

ر اداري، آشپ

 تخاب گردد.

 مشخص (افق

 شدت روشناي

، كه نقطه د

دارد استفاده ا

سب كلوين ت

ك جسم سيا

هاي س ده رنگ

ظير رنگ ناشي

و دماي رنگ

ب با كاربرد آن

دازد نظير بيم

شود وصيه مي

 نظير روشنايي

مدارس، دفاتر

 سفيد سرد انت

 بر يك سطح

عبارتي ديگر

كوچك سطح

 

4 

ميت زيادي د

Colo(  

بر حس Tcگ

 آن با رنگ يك

شتر به محدود

هاي گرم ( نظ

ان نور سرد و

حيط، متناسب

ستراحت بپرد

 سفيد گرم تو

 نورهاي سرد

هايي نظير م

نظير سفيد و

  اي) نه

ك منبع نور

شود. به   مي

يده به جزء ك

قعي رنگ اهم

or Temperat

 نام دماي رنگ

ريق مقايسه

 رنگ نور بيش

ه محدوده رنگ

كلوين به عنو

  د.

سب در هر مح

د در آن به اس

عني نورهاي

 است از رنگ

ه براي محيط

ورهاي ميانه نظ

استوان ي، نيمه

يده شده از يك

گيري هس انداز

شار نوري تابي

كه نمايش واق

tureرنگ نور (

 شاخصي به

نبع نور از طر

باالتر باشد، گ

 رنگ نور به م

درجه ك 400

شود گرفته مي

رنگ نور مناس

قرار است فرد

پايين، يع رنگ

 و پرس بهتر

. همچنين ب

شود كه نو مي

E افقي، عمود)

شار نوري تابي

 حسب لوكس

ت با نسبت ش

  شد:

  

راي جاهايي ك

  شود. ه مي

دماي ر -گ نور

 يك المپ با

كردن رنگ من

دماي رنگ دد

كوچكتر باشد

0گ بيشتر از 

 گرم در نظر گ

كر است كه ر

هايي كه قر ط

رم با دماي ر

گاه تراشكاري

شود. فراد مي

ن و ... توصيه م

Eت روشنايي 

شنايي مقدار ش

) است كه بر

طح برابر است

باش طه زير مي

 
  
 

 

  

بنابراين بر

باال توصيه

رنگ -1-3

رنگ نور 

مشخص ك

  رود. مي

هر چه عد

اين عدد ك

دماي رنگ

عنوان نور

الزم به ذك

براي محيط

نورهاي گر

نظير كارگا

آلودگي اف

بيمارستان

شدت -1-4

شدت روش

اي) استوانه

بر يك سط

صورت رابط
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سب متر 

و مقاصد 

اي مورد  

يي نيمه 

 3-1كل 

 است در 

مورد نياز 

تر كار دف

ها  و چراغ

 كمتر از 

بر حس Aحت 

ناسايي كرده و

استوانه ي نيمه

 شدت روشناي

كند. شك ن مي

يتي كه قرار

ت روشنايي م

ت روشنايي د

ي ساختمان و

 روشنايي به

 لومن و مساح

شوند شنا  مي

شدت روشنايي

 زمين است.

تابد را بيان مي

ب با نوع فعالي

ستاندارد شدت

لوكس، جهت 8

سطوح داخلي

ي شده شدت

Φ بر حسب

 را كه نزديك

ند. حداقل ش

ري از سطح

اي م استوانه  ه

  

  اي استوانه 

ارد و متناسب

ل بر اساس اس

800. حدود

  باشد.

بار گرفتگي س

ط نورپردازي

 

5 

  
  

E
dΦ
dA

س، شار نوري

هايي تا چهره

سب آماده كنن

متر 5/1فاع

ك سطح نيمه

ت روشنايي نيمه

جداول استاند

به عنوان مثال

ير ساعت و ..

ب لوكس مي 5

ها و گرد و غب

در هيچ محيط

  

Φ
A

 
 حسب لوكس

سازد ت در مي

العمل مناس س

ر ارتفلوكس د

ودي كه بر يك

 دهد. ان مي

شدت - 3- 1كل

يي از روي ج

گردد. به ص مي

ك نظير تعمي

50ي پاركينگ

ه سايش المپ

جه شود كه د

بر Eوشنايي

ين پياده را قا

د را براي عكس

ها يك لو چهره

 روشنايي عمو

اي را نشا توانه

شك

 شدت روشنا

 شود مشخص

 قطعات كوچك

جهت روشنايي

ر زمان با فرس

بايد توج ن مي

   نكند.

  

فوق شدت رو

  شد. 

مناسب، عابرين

بيني و خود ش

ت شناسايي چ

 مقدار شدت

است شنايي نيمه

روشناييبات 

رد نظر انجام

هاي تعمير ن

لوكس و ج 3

شنايي به مرور

يابد. بنابراين ي

ي نزولار نام
  

 
  
 

 

در رابطه ف

با مربع مي

روشنايي م

آنها را پيش

نياز جهت

اي استوانه

شدت روش

در محاسب

محيط مور

براي سالن

500-00

شدت روش

كاهش مي

مقد 60٪
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ه در اين 

ظر ديده 

 منعكس 

گي را به 

 روشنايي 

ي تعيين 

 منعكس 

صورت زير 

 

 نور آن صفحه

 كه توسط ناظ

يانتشر شده 

يف درخشندگ

  

نايي به ويژه ر

ك اصلي براي

رسد نور  مي

كنند به صو مي

نسبت شدت

ين (سطحي

شدت نور منت 

طه زير و تعري

حاسبات روشن

خشندگي مالك

ك موتور سوار

   دارد.

 را منعكس م

برابر است با ن

ن جهت معي

گر اين كميت

درستي رابط 4

  ي

 است و در مح

ي معابر، درخ

 به چشم يك

ر ساطع شده

خشنده كه نور

 

6 

جهت معين، ب

ي عمود بر آن

 به عبارتي ديگ

4-1شكل  د.

E
d

dA. c

درخشندگي - 4-

ر روي چشم

د. در روشنايي

ك جاده آنچه

ده و جهت نور

ي سطح درخش

اني در يك ج

ور در راستاي

باشد. ربع مي

كند ح بيان مي

I
cosθ

 

-1شكل 

ي روشنايي بر

ت زيادي دارد

ي مثال در يك

 به جنس جاد

 نور و هم براي

   Lراكم نور

ه كوچك نورا

فه سطح مزبو

ندل بر متر مر

در واحد سطح

ر فيزيولوژيكي

ها اهميت ابان

يي است. براي

ت كه بستگي

م براي منابع

  

خشندگي يا تر

گي يك صفحه

 مساحت مؤلف

و واحد آن كان

ك صفحه را د

  دهد. ن مي

گي در واقع اثر

روشنايي خيا 

يستم روشناي

طح جاده است

هم خشندگي،

  شود: ي

 
  
 

 

  

درخ -1-5

درخشندگ

جهت به

شود) و مي

شده از يك

خوبي نشان

  

  

درخشندگ

بيروني و

كيفيت سي

شده از سط

پارامتر درخ

تعريف مي
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 دو منبع 

تر به  نده

تر باشند، 

شن شده، 

نايي آن، 

دارد. چنانچه

وچكتر درخشن

تر  سطوح براق

د سطوح روش

ن شدت روشن

  خواهد بود.

 مساحت آن د

 منبع نور كو

ود. هرچه اين

. در موردسند

سطح و ميزان

دگي بيشتر خ

در هر زاويه و

داشته باشند،

شو  تابيده مي

رس به نظر مي

انعكاس آن س

ميزان درخشند

 

7 

ور آن منبع د

ور يكساني د

و به چشم ما

تر ب طوح براق

بد با ضريب ا

 باالتر باشد م

ي به شدت نو

نوم كه شدت

نعكس شده و

س شده و سط

تابد چشم ما مي

ضريب انعكاس

 ز منبع نور

بع نور، بستگي

 داشته باشيم

ز سطوح براق

وح مختلف، من

 چشم منعكس

 سطوح به چش

ست هرچه ض

  

ندگي ناشي از

رخشندگي منب

 ابعاد مختلف

  هد رسيد.

ندگي ناشي از

 شده به سطو

 بيشتري به

ي كه از آن

ست. بديهي اس

 
  
 

 

 درخشن

مقدار در

نوري با

نظر خواه

 درخشن

نور تابيده

مقدار نور

ميزان نوري

متناسب اس
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ورپردازي 

سبز و ... 

سازگاري 

ينندگان 

يابان نيز 

اي   بگونه

ي و نصب 

م. (شكل 

  

 

د. سيستم نو

ا، فضاهاي س

رگذار باشند. س

شود كه بي  مي

ي و بافت خي

ر شب نبايد

ود كه طراحي

در روز هستيم

كند كمك مي

ها ، ساختمان

نورپردازي اثر

گيرد باعث ي

ي با معماري

 نورپردازي د

شو ستفاده مي

هاي آن د  پايه

  ران

 

م و مناظر ك

ها، وها، پارك

يستم ند بر س

دازي قرار مي

د شده بايستي

منظور شده به

هايي اس  چراغ

اي پل وز نم

ك پل در شهر تهر

 

 

8 

ها، احجا كس

رو رو، پياده اره

توانند ها مي اغ

ه مورد نورپر

پردازي ايجاد

هاي نصب ش 

ها از دازي پل

ي ناهمگون از

    
يكموجود   ورپردازي

  

في اشياء، عك

هاي سو  پل

ازه و نوع چرا

ه با فضايي كه

همچنين نور

چراغ كر است

  جاد كنند.

د جهت نورپرد

اي شاهد منظره

 
نمايي از نو -1-2ل

  دازي

اسب به معرف

ها، ها، بزرگراه

حوه نصب، اند

 طراحي شده

شته باشند. ه

شد. شايان ذكر

ه نامناسبي ايج

شود شاهده مي

ي است كه ش

شكل

  

 طراحي نورپر

ورپردازي منا

ه راي خيابان

شود. ارتفاع، نح

ي نورپردازي

س بهتري داش

 و مرتبط باش

 در روز منظره

ثال گاهي مش

ا گونه ي آنها به

 
  
 

 

  

ضوابط -2

سيستم نو

تواند بر مي

طراحي شو

و هماهنگي

آن احساس

هماهنگ

باشند كه

به طور مث

غير اصولي

2 -1(  
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 )2- 2ل 

قل تعداد 

 همگوني 

 

هاي غير 

 

 سيستم 

ي داراي 

اني براي 

(شكل  محيط

تفاده از حداق

ز مناظر غير

ود آمدن فضاه

ظت الكتريكي

هاي صب چراغ

د خطرات جا

عث آشفتگي

شته باشد است

ر، در روز نيز

 ران

اال باعث بوجو

  ان

ر گيرد حفاظ

طور مثال نص ه

تواند ها مي لوله

و گوناگون باع

نقش داشتواند

ف انرژي كمتر

ك پل در شهر تهر

هاي با ي رنگ

پل در شهر تهرا دو

قرار مد نظرد

باشد. به ب مي

ها از درون ل ن

 

9 

ي نامناسب و

ت ها مي زي پل

الوه بر مصرف

موجود يك  ورپردازي

متفاوت و دماي

  )3-2ل

موجود د  نورپردازي

بايدها  زي پل

 زمين مناسب

كابل تغذيه آن

هاي ه از چراغ

ه در نورپرداز

ت است تا عال

نمايي از نو -2-2ل

 با رنگ نور م

شكلشود.. ( ي

نمايي از ن -3-2ل

يي و نورپرداز

سيستم اتصال

 عبور دادن ك

وقات استفاده

عات مهمي كه

رايي و كيفيت

شكل

هايي  از چراغ

گ در شهر مي

شكل

طراحي روشناي

 و برقراري س

ها و حافظ پل

  )4-2كل

  

ديگر گاهي او

موضوع زكي ا

 با بهترين كا

  دد.

ديگر استفاده

 و غير هماهنگ

ري كه در طر

و نورپردازي

ي گاردريل مح

جاد نمايد. (شك

 
  
 

 

  

از سوي د

شود. يك مي

منابع نور

ايجاد نگرد

د از طرف 

يكنواخت

مورد ديگر

روشنايي و

حفاظ روي

عابرين ايج
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فاصله  ط

 

ردهاي مربوط

  )5- 2ل 

 

  ران

و استاندا سي

س است. (شكل

 

  ورپردازي

 

پل در شهر تهر دو

طراحي مهندس

 بخش ملموس

غذيه روشنايي و نو

 

 

10 

  

  

گاردريل  ورپردازي

 از ضوابط ط

در اينشرايط

نامناسب براي تغي

نمايي از نو -4-2ل

ها غذيه چراغ

ن برق واجد ش

كابلكشينمايي از  -

شكل

 به منظور تغ

رت مهندسين

5-2شكل 

  

ت كابلكشي

د و لزوم نظار

 
  
 

 

گاهي اوقا

زيادي دارد
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ي از اين 

خش نور 

خاص قرار 

نايي و ش

يه نصب 

 است در 

ن موضوع 

سطوح  ت

و ساير  ل

  يرد.

 

 بگيرند. برخي

ق منحني پخ

قت و توجه خ

ر سيستم روش

 از تنظيم زاو

شود بهتر مي

ان شوند. اين

يكنواخت ايي

يط موجود پل

ي صورت پذي

د مد نظر قرار

انطباقمچنين 

 بايد مورد دق

عمرطول ش 

ر مثال پس

 

 خاطر نشان م

ها پنها ي چراغ

ه امروز روشنا

ري پل و شراي

روشنايي شهري

 

هيه چراغ بايد

راغ باشد. هم

شود داري مي

 منظور افزايش

طور  نصب. به

ت تغيير يابد.

راغ در روز (

هاي فلزي شش

ال تا بهور مث

 رسد. ي

 توجه به كاربر

نورپردازي و ر

 

 

11 

 ها ردازي پل

ر طراحي و ته

پخش نور چر

راغي كه خريد

اظت باال به

مطمئن براي

ن اين تنظيمات

ي از سرقت

خص بودن چر

 يا توسط پوش

طو ي چراغ. به

نظر نمي ي به

گيرد و بايد با

كنواختي در نو

وشنايي و نورپر

ها مواردي در 

ايد منحني پ

شود و چر  مي

 با درجه حفا

زات جانبي م

 گذشت زمان

نظور جلوگيري

 مناسب

 صورت مشخ

ها مخفي و غ

خواهد نمود.)

جه به كارايي

قتصادي و فني

 خاص قرار گي

ي مناسب و يك

غ به منظور رو

نورپردازي پل

خاب چراغ با

احي استفاده

هاي مرغوب

هايي با تجهيز

ش آن نبايد با

ظ چراغ به من

ا بازده نوري م

در ،ي مناسب

ل نصب چراغ

ر روز كمك خ

 مناسب با تو

اق LEDهاي  غ

د مورد توجه

تا هماهنگي د.

  

ط انتخاب چراغ

ر روشنايي و ن

  ارتند از:

ن گام در انتخ

ي كه در طراغ

 .د

ه فاده از چراغ

 ردازي

ه فاده از چراغ

غ و جهت تابش

ن نصب محافظ

فاده از چراغ با

ظاهري خصات

ت امكان محل

جاد زيبايي د

فاده از چراغ

گ توسط چراغ

 نور چراغ بايد

انتخاب شود ا

 
  
 

 

 

ضوابط -3

به منظور

موارد عبا

اولين - 1

چراغ

گيرد

استفا - 2

نورپر

استفا - 3

چراغ

امكان - 4

استفا - 5

مشخ - 6

صورت

به ايج

استفا - 7

بزرگ

رنگ - 8

ها پل
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 و شكل 

ورد و به 

 و فضاي 

 

آميزي  گ

 

 

)، 3-4ل 

 

وح، موقعيت

ها بدست آ ن

ها ماري پلع

 ارائه نمايد. 

ها رنگ خي پل

     ي شهر تهران

اي (شكل وزنقه

  باشد. ي

  اي وانه

ز جنس سطو

نعكاس نور آن

مود. بررسي مع

ي قابل قبولي

سطوح برخت. 

هاي كي ديگر از پل

ذو-مربعي خي

) مي6-4شكل 

ستون استو - 4- 4ل 

خت مناسب از

ك مناسبي از ا

ب استفاده نمو

 خوب طراحي

است )2- 4كل

   شوند. ي

يكستون بتوني  - 2

طور مثال برخ

بدون شيار (ش

                 شكل

 

12 

 آوردن شناخ

توان درك مي

ش نور مناسب

زد كه با ديد

(شك و سيمان

پوشيده مي )1

    

2-4شكل            

ط باشند. به مي

) و مربعي ب5-

    

                      

ورپردازي پل

دازي بدست

خت سطوح م

و منحني پخش

سا   فراهم مي

وشش بتوني

1- 4(شكل  ت

 

    هاي شهر تهران

ي گوناگون م

-4ردار (شكل

 

اي                  ه

د روشنايي و نو

ر نحوه نورپرد

 است. با شناخ

 با رنگ نور و

 را براي طراح

 

ون تغيير با پو

هاي كامپوزيت

ه يكي از پلپوزيت

هاي ها به شكل

)، مربعي شيار

ذوزنقه- تون مربعي

  

هاي ارزشمند ص

وامل مؤثر در

رد نورپردازي

هايي  از چراغ

ها اين امكان

 رو هاي سواره

ها بدو خي پل

ه خي با صفحه

ديوارپوش كامپ -1- 

ه ضي پايه پل

)4- 4 (شكل 

ست - 3-4شكل      

 
  
 

 

 

شاخص -4

يكي از عو

احجام مور

دنبال آن

ه اطراف آن

ه پل -4-1

سطوح برخ

شده و برخ

-4شكل       

طع عرامق

اي استوانه
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كامپوزيت 

  

 

 يار

 ها ز پل

يده با ورق كا

 .استوني 

   بروجردي

ن مربعي بدون شيا

 سقف بتوني يكي ا

و گاهي پوشي

بتو راي سطح

مپوزيت پل شهيد

 

ستون - 6- 4شكل  

-8( 

ديواره و - 8- 4ل

گاهي بتوني و

دا 9-4شكل

ديواره كام - 4-10

 

 

13 

     

                     

-4و  7-4ل

     

شكل                  

ها نيز گ ديواره

است و پل شت

     

                شكل

 

  ر                  

باشد. ( شكل ي

 

ها           لي از پ

 جنس اين د

كامپوزيت واره

 

ها        يكي از پل

تون مربعي شياردار

بتوني مي عموالً

ره سقف بتوني يكي

 ديواره دارند،

داراي ديو 10

داراي طرح اطراف

  

ست - 5-4شكل     

معمها  سقف پل

ديوار - 7-4شكل   

ها اطرافشان

0- 4پل شكل 

ديواره بتوني و د -9

 
  
 

 

  

 

                

ديواره و س

                

ه برخي پل

پ باشد. مي

9-4شكل      

www.Cheraghchi.ir    @CheraghchiChannel

Page 15 of 27

barghnews.com

http://www.Cheraghchi.ir/
mehdi
Rectangle



   

ت مردم و 

A و غير (

ك بودن 

شود و  مي

شناخت هويت

 دي است. 

 يي

Activeفعال (

ك يا ديناميك

تقيم روشن م

  شود.

شناسي، ش زيبا

 و بعد اقتصاد

گيري روشنايي

 محسوس و ف

لحاظ استاتيك

سط چراغ مست

ستقيم روشن

ل زيبايي و ز

 ذخيره انرژي

گ جهيزات اندازه

سنتي، مدرن،

ورپردازي از ل

ي حجمي توس

ه بطور غير مس

 

14 

رپردازي شامل

لودگي نوري،

پل مورد نظر

ها و تج ستگاه

 وطه

  روشنايي

 عبارتند از س

تخاب نوع نو

  شندگي

بيروني: گاهي

 و ايجاد سايه

وابط مرتبط

  خاص پلك

 از اهداف نور

 عدم ايجاد آل

برداري از پ شه

پل با دس وجود

افزار مربو ط نرم

رهاي مختص

ي نورپردازي

جهت ديگر انت

 ي

و درخش شنايي

 روي محيط ب

وت تابش نور

انداردها و ضو

ي نورپردازي يك

ردازي: برخي

مش و امنيت،

تصويري و نقش

 نورپردازي مو

دي پل توسط

افزار پل در نرم

زي: انواع كلي

Sub (و از ج

جهت نورپردازي

ان شدت روش

ها ر نور چراغ

جهات متفاو ز

 توجه به استا

  

 اصلي طراحي

ن اهداف نورپر

قه، ايجاد آرام

شت اطالعات ت

ي روشنايي و

م پالن دو بعد

م سه بعدي پ

ن نوع نورپرداز

bduedسوس (

 ردازي. 

ن نوع چراغ ج

ظر گرفتن ميز

ن چگونگي اثر

ي با استفاده ا

رائه طراحي با

 
  
 

 

  

مراحل -5

تعيين - 1

منطق

برداش - 2

بررسي - 3

ترسيم - 4

ترسيم - 5

تعيين - 6

محس

نورپر

تعيين - 7

در نظ - 8

تعيين - 9

گاهي

ار -10
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 از جنگ 

ن پل نوع 

ل جنگ 

باشد.   مي

طراح قرار 

ي مناسب 

ن شهر و 

ورپردازي 

 

 

اين پل پس

ورپردازي اين

سال 8شهر در 

حصر به فرد

يد مد نظر ط

گردد. طراحي

مش ساكنين

هاي نو  روش

5شهر با بند 

و ا است رفته

 توجه براي نو

 شهر خرمشه

و منح  خاص

ها باي ساير پل

مشهر تلقي گ

 امنيت و آرام

س جديدترين

 

 

آرا خرمش  جهان

كارون قرار گر

نكته قابل ت.

ش و اهميت

 و نورپردازي

ل نسبت به س

راي شهر خرم

ايجادي در

 بايد بر اساس

  آرا د جهان

 

 

15 

زي پل شهيد

ي رودخانه ك

خته شده است

 توجه به ارزش

رح روشنايي

ردازي اين پل

وان نمادي بر

د نقش مؤثري

كور طراحي

پل شهيدنمايي از  -

نايي و نورپرداز

) روي6- 1كل

خرمشهر ساخت

 همچنين با

هان ارائه طر

شنايي و نورپر

تواند به عنو ي

تواند ن پل مي

 به نكات مذك

-6-1شكل 

 طراحي روشن

 خرمشهر (شك

ي پل قديم خ

باشد.  آن مي

ي محترم خوا

ودن طرح روش

گر اين پل مي

ر به فرد اين

ايد. با توجه

  

 سازي مراحل

آرا هيد جهان

لي در نزديكي

 فلزي خاص

لي، كارفرماي

ن شاخص بو

 از سوي ديگ

يي و منحصر

رين ايجاد نما

 ت پذيرد.

 
  
 

 

  

همانند - 6

پل شه - 1

تحميل

سازه

تحميل

بنابراين

گيرد.

روشناي

مسافر

صورت
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هاي  ست

 جغرافيايي

دليل  ت به

3-6( 

  

 

ير، موقعيت پس

ل و عرض جغ

 فته است

 

 اين تجهيزات

3اند. (شكل  ده

رداشت تصوير

رمشهر در طو

كارون قرار گر

 قرار گرفتند.

تخريب شدي 

  آرا يد جهان

 

ري متريك، بر

آرا خر د جهان

وي رودخانه ك

  آرا هيد جهان

 مورد ارزيابي

رمشهر به كلي

پل شهي زي موجود

 

 

16 

گير امل اندازه

پل شهيدفت.

) و بر رو6- 2

پل شهاز  باال مايي

پردازي قبلي

هوايي شهر خر

 روشنايي و نورپرداز

ت اطالعات شا

ز انجام پذيرف

(شكل 2°30

نم -6-2شكل 

وشنايي و نورپ

شرايط آب و ه

از تجهيزات نمايي

راحي برداشت

موارد مورد نيا

E "56 '25و

ل تجهيزات رو

 با توجه به ش

ن -6-3شكل 

  

 بخش از طر

 برق وساير م

و 11°48' 56

 مراجعه به پل

تخاب مناسب

 
  
 

 

 

در اين - 2

تغذيه

N "6

پس از - 3

عدم انت
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كه  )6

  

 

6- 5و  6-4ي  هاي (شكل شد

  گرفت.

 

   است

 پل برداشت ش

ه مجاز قرار نگ

 

فزار پردازش شده

 

17 

تصوير از اين

طه در محدوده

ا آرا كه توسط نرم ن

ن پردازشگر ت

ستاندارد مربوط

وير سطح پل جهان

 توسط دوربين

نايي طبق است

درش آن
دهد   مي

وده مجاز

سطح پل

تصو -6-4شكل 

  

يگر تصاويري

گيري روشن زه

و نتايج پردازش
ربوط نشان
ح پل در محد

  دارد.
 روشنايي س

 رسد. مي

 
  
 

 

  

از سوي دي

نتيجه اندا

  
  

  

  

  

  

  

  

  

صوير مقابل و
رم افزار مر
وشنايي سطح
ستاندارد قرارند

ذا طراحي
زامي به نظر م

تص
نر
رو
اس
لذ
الز
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  ش شده است

 

افزار پردازشسط نرم

 

18 

آرا كه توس پل جهان

ن
د
ه
د

ا

صوير عرشه و سازه

ج پردازش آن
دهد نشان مي

 عرشه و سازه
جاز استاندارد

ها ردازي آن
 د.

تص-6-5شكل

  

   

مقابل و نتايج
افزار مربوط ن 

ها و ستوني 
 محدوده مج

  د.
راحي نورپر

رسد به نظر مي

 
  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

تصوير م
در نرم

روشنايي
در پل

قرارندار
لذا طر
الزامي به
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پالن اين 

ويري از 

  

 

يك براي 

 اجراي ت.

  ، ت ساعت

آرا پ هيد جهان

 در ادامه تصاو

تيك و دينامي

گرديده است 

كيلووات 14 

 نقشه پل شه

شود. عدي مي

  

رپردازي استات

 مناسب ارائه

ن مصرفي كل

سترس نبودن

سازي سه بعد ه

. 

آرا پل شهيد جهان

وشنايي و نور

 زواياي نصب

ساعت) با توان

 

19 

وجه به در دس

روشنايي شبيه

ده شده است.

سازي شده پل  شبيه

ل دو طرح رو

نوري ثابت با

س كيلووات  14

جام شده با تو

 گردد. ي

رم افزارهاي ر

قرار داد )6-6

تصوير -6-6شكل

پردازي اين پل

مبناي منابع ن

44ي كنوني (

اي متريك انج

وط ترسيم مي

ذكور توسط نر

(شكل ي پل

ش

شنايي و نورپ

 اين طرح بر م

ل توان مصرفي

  

ها گيري اندازه 

 نرم افزار مربو

 بخش پل مذ

سازي سه بعدي

ت اهميت روش

گردد. ئه مي

رح استاتيك:

ح نسبت به كل

 
  
 

 

 

پس از - 4

پل در

در اين - 5

س شبيه

به جهت - 6

پل ارائ

طر - الف

اين طرح
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زگشت سرمايهه خواهد 

  

  

 

سال باز 3ت 

  ت.

  شده است

پس از گذشت

ه استده شد

ط نرم افزار روشن ش

 

20 

نمايد و پ  مي

) قرار دا7-6

آرا كه توسط  جهان

 انرژي ايجاد

مذكور (شكل

تصوير سطح پل -

ي در مصرف

يري از طرح م

-6-7شكل 

  

جويي صد صرفه

در ادامه تصاوي

 
  
 

 

  

درص 90

داشت. د
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ط نرم افزار روشن ش  شده است

 

21 

آرا كه توسط  جهان تصوير سطح پل - -6-7شكل 
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ين طرح 

 90عت، 

د داشت. 

ست. اجراي اي

كيلووات ساع 

سرمايه خواهد

  

 

ائه گرديده اس

14رفي كل 

سال بازگشت س

  شده است

ار ر رنگ نور

 با توان مصر

س 5 گذشت 

  ه است.

ط نرم افزار روشن ش

 

22 

با تغيير نوري

ساعت) ووات

مايد و پس از

شده قرار داده

آرا كه توسط  جهان

مبناي منابع

كيلو 144ي (

نم ي ايجاد مي

) ق6-8شكل

تصوير سطح پل -

ين طرح بر م

مصرفي كنوني

 مصرف انرژي

طرح مذكور (

-6-8شكل 

  

ح ديناميك: اي

ه كل توان م

جويي در صرفه

 تصاويري از ط

 
  
 

 

  

طرح -ب

نسبت به

درصد ص

در ادامه
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ه شرايط 

اظت باال 

ي با توجه 

 توجه به 

مقاوم در 

) و 9-6 

 

ت. با توجه به

حفا د با درجه

غ با نور رنگي

. همچنين با

گيرند از نوع م

ستاتيك(شكل

فاده شده است

ها بايد ، چراغ

ستفاده از چراغ

باشد نده نمي

گ شيد قرار مي

ه در طرح است

 

  

اظت باال استف

ودخانه كارون

ر عين حال اس

ند، نگران كنن

ر خورشرض نو

اي بكار رفته

 

 در طرح استاتيك

 

23 

  

  

ب با درجه حفا

ها به رو   چراغ

ود نگردند. در

ا ها نصب شده

يي كه در معر

ها تصوير چراغ

ه شده است.

  

هاي بكار رفتهچراغ

هاي مرغوب غ

هر و نزديكي

هاي موجو چراغ

ه ها روي آن غ

هايي ستان چراغ

د. در ادامه ت

 گزارش آورده

تصوير چ-6-9كل

 شده از چراغ

ب شهر خرمشه

الت كنوني چ

وحي كه چراغ

رشيد در تابس

اند نتخاب شده

) در6-10ل

شك

  

 دو طرح ارائه

هوايي مرطوب

تا دچار مشكال

س فلزي سطو

شديد نور خور

ور خورشيد ان

شكليناميك(

 
  
 

 

در هر - 7

آب و ه

باشند ت

به جنس

تابش ش

برابر نو

طرح د
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  ك

 

ه در طرح ديناميك

 

24 

  

هاي بكار رفتهچراغ
  

چتصوير-6-10ل شكل
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 موقعيت 

رد حدود 

يرفته كه 

 استفاده 

 سيستم 

  

مد. همچنين

مايند. در مور

رد صورت پذي

مستقيم غير 

 نحوه كنترل

ل شده است.

ش نخواهد آم

نم ز ايجاد نمي

ساس استاندار

   طراحي

5/6 

2 

 - 
C2 (0. 

7/0 
 ب روبرو

30 

1 

7 

1 

10 

70 

590 

 حدود مجاز

15/1- 8/0 

33/0> 

20/0> 
15< 

طراحي از نور

ها و ب چراغ

ي محترم ارسال

 و عابرين پيش

سبي را در روز

سطح پل بر اس

مقادير
 اسبات

5

.07)

76

نصب
0

0

0

00

 نتايج

01/1 
47/0 
24/0 
8/4 

 در هر دو طر

و محل نصب

كارفرماي راي

 

25 

راي رانندگان

ز مناظر نامناس

ي روشنايي س

 ي
هاي اوليه محا ده

  مسير

 ر)

  (متر)

 يه

 ن)

 ت
 )cd/m2سب (

 )U0دگي (
 )Ulندگي (

T( 

اند و ن نموده

ي الكتريكال و

برجراي نهايي

ونه خيرگي بر

ست كه هرگز

جاز نيز طراحي

 نماييم. ي

حاسبات روشنايي
الف )داد

 عرض راه (متر)

اند حركتي در هر
ض رفوژ وسط (متر

راهوع رويه سطح
 ضريب نگهداري

 آرايش نصب

بين دو پايه مجاور
د چراغ روي هر پا
رتفاع نصب (متر)
يش آمدگي (متر)
اويه چراغ (درجه)
توان المپ (وات)

ر نوري المپ (لومن
نتايج محاسبات)

) بر حس Laveسط (
ختي كلي درخشند
ختي طولي درخشن

%TIتانه افزايش (

طوح را روشن

زئيات اجرايي

فزارها براي اج

گو ه شده هيچ

تخاب شده اس

روشنايي مجت

ه آن اشاره مي

محا

تعداد با
عرض
نو

فاصله بي
تعدا
ار
پي
ز
ت
شار

ب)
درخشندگي متو
ضريب يكنوا

ضريب يكنواخ
آست

ر مستقيم سط

همراه جز ح به

حاسبات نرم اف

  

 دو طرح ارائه

اي انت گونه ا به

ندگي و شدت

ه مختصري به

ها بطور  چراغ

 ست.

ش نهايي طرح

نتايج مح ند و

 
  
 

 

 

در هر - 8

ها چراغ

درخشن

در ادامه

 

تمامي - 9

نشده اس

گزارش -10

هوشمن
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