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 چکیده
ای هیکا از جنته نراید.در تجربه مخاعب از فضرررا نمه م را را ایفا ما عنصررررعتی    ترینفراگیر نور به عنوان

برداری از نور روز در م راری سنتا ایران ایران  به کارگیری خردمندانه نور اس . ب رهقدرترند فضرای م راری تاریخا  
رد  شناسا بوده اس . در راستای این رویکعالوه بر تامین روشنایا  پاسخگوی نیازهای اقلیرا  فیزیکا  روانا و زیتایا

های نوری خلا دارد. ترکیتات متنوع از مدخلگیری خالقانه نور در فضررراهای داهای موفما در ب رهم رار ایرانا تجربه
منظور بررسرا جایگاه نورپردازی عتی ا در م راری ایران  پووهشا در مجروعه بازار قیصریه  نشران این ادعا اسر . به  

های نور در یک هدف از این پووهه  بررسررا کری  و کیفی  نور روز و عرلکرد انواع مدخلاصررف ان صررورت پذیرف . 
 دارد. در این تحلیل ها مندی از انواع روزنهایا در ب رهتجاری اس  که بنا بر کاربری خاص  محدودی  -فضای عروما

 هایسازی و شاخصافزارها  شتیهنرم از استفاده و نیز به صرورت سراهنه  با   های م لومها و سراع  در تاریخ عتی ا  نور
های تحمیق نشان از تت ی  توزیع روشنایا نور روز از س . یافتهکرا ارزیابا نور روز اعم از ایسرتا و پویا بررسرا شده ا  

های سرر م روشررنایا در کل سررال تمریتا ساب  اسرر  و با ت ییر فصررل تفاوت    که بازهعورینراید. بهالگویا خاص ما
و  از مساح  راسته قیصریه %16شود. هرچنین میزان نور دریافتا در بیه از چشررگیری در سر م دریافتا دیده نرا  

 شررود.لوکس قرار دارد که نوری مطلوب برای یک فضررا محسرروب ما 4666تا  766های کاربری  بین بازه از زمان 56%
 ها  از اهم نتایج پووهه حاضر اس .میزان تامین نور کرا و کیفا در بازار قیصریه بر اساس آنالیز یافته

 های کلیدی:واژه
 .روز  راسته قیصریه  بازار اصف ان نور ارزیابا واحدهای کرام راری نور  نور روز  نورپردازی عتی ا  
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 مقدمه -1

های خورشرررید و نور برآمده از آن  جایگاه ویوه در تردن
ترین نور برره عنوان تجریرردیگررذشرررترره داشرررترره اسررر .  

 .ای داردجایگاه ویوهدر تجربه مخاعب از فضا  عنصررعتی    
نمه م م این پدیده در علوم مختلف  مذهب  فلسرررفه و از 

تر توانایا آن در ادراک و تاسیرات بصرررری محیطا هره م م
هرزمان با ادراک فضرراهای  کالتد م راری  قابل توجه اسرر .

اف  یابیم که حضرررور نور و دریما م رراری فاخر ایرانا در 
دانه وتتحر مولف آن در   نشرران از شررناسررانه از فضررا  ازیت

به سررتب ایفای توان نور را ما»دارد. وری از روشررنایا ب ره
  ت ریف سرراختار سرراختننمه چندسررویه شررامل پدیدار  

فضرایا  کارا نرودن و نیز کیفی  بخشا به مکان    -کالتدی
 یترین عناصررر سازنده و ریر ساختاری م راریکا از بنیادی

. که وجود و حیات م راری به آن بسررتگا تام دارد برشررررد
ود و شترین مرتته سررتب پیدایا فیزیکا اسر مانور در پایین

تواند کارآیا شکلا  ف الیتا و محیطا را در گاما پیشتر ما
شررود و رنگ فضررا را . نور باعث پیدائا رنگ ماب تود بخشررد

کوشد حاضر ما(. مماله Mahvash, 2014, 20« )کندم نا ما
خاصررا از م راری دوره  تا نمه کیفا و کرا نور را در گونه

صفویه  تح  عنوان راسته و چ ارسوق بازار قیصریه اصف ان 
های آن با اهداف و با هدف بازبینا ارتتاط بین نور و ریشررره

 کاربردی  بررسا کند. 
اتفاق نظری ج انا متنا بر شرراخص بودن فضررای تجارت 

زنردگا روزانه بشرررر وجود دارد. از این رو   در رویرداد اصرررلا 
اند  از توجه بیشررتری بناهایا که این رویداد را در خود جا داده

ای م راری توسرر ه یافته برخوردار بوده و هسررتند. بازارها گونه
هستند که عرلکرد و عناصر ساختاری مصادیق قتلا را ترکیب 

ه اند و پالن سررلسررلو در یک عرح مشررترک سرراماندها شررده
مراتب دسررترسررا به عرلکرد تجاری را که هرراه با تشررریفات 

کنند. فضررراها به تدریج با باشرررد را  دنتال مادادوسرررتد ما
بازارها »گذاری شررده اسرر .  ها مطابم  یافته و نامعرلکرد آن

ای م راری اسرر  که فرد را از یک سررفر  نرونه کاملا از گونه
رایه فضرررایا و دهرد و این کرار را از عریق آ  حواس عتور ما

های دهد. این فرآیند شررامل عاقاجزاء م راری خود انجام ما
چشرررگیر اسرر  که با سررایه روشررن نور عتی ا و راهروهای  

کند و نوعا انتظار در مخاعب درپیچ و قوه تخیل بازی ماپیچ
های بزرگ شناور در نورِ تابیده از کند و او را به تماععخلق ما

 (. Najdjavadipour, 2011, 36« )کشاندهورنو گنتد ما
بره عور کلا نورپردازی در برازارهرا عرردتا از عریق نور     

شررود و نور مصررنوعا به عنوان نور کرکا  عتی ا تامین ما
گیرد. نور روز از عریق بازشرروهای زیر مورد اسررتفاده قرار ما

ها در رسررد. ت داد و موق ی  دهانهعاق و سررمف به فضررا ما
و رهای فضایا مرتتط اس . از اینهبازار مسرتمیرا با مشرخص  

ها های دیواری چندان رایج نیسرررتند و این نور بازشررروروزن
شررروند. ارلرب در ارتفراع براهتر و توام برا حجاب  لحا  ما    

نورگیرهای سرررمفا از جرله بخه میانا عاق و سرررمف یا 
نورگیرهررای دیواری زیرعرراق منررابع م م نورگیری در بررازار 

هندسه مربع  شه و هش  ضل ا و  ها باهسرتند. این روزن 
ام بصورت دایره در قالب هورنو و بر اساس ساختار پش  یا به

در ارلب موارد بدون پوشه هستند. گاها نیز تتدیل به یک 
های مختلف در سررطوح عنصررر تزئینا شررده و با ایجاد نمه

شوند. فضرای داخلا منجر به آفرینه یک فضررای خالق ما 
روی روشنایا بازار عردتا بر کیفی   مطال ات انجام شرده بر  

کری  و دسرترسرا به نور عتی ا روز در یک فضای داخلا   
دارد. این واق یر  که روشرررنایا بازار بر متنای نور روز بوده  

رود که تراز و توزیع آن مسرررتمیرا با عرح اسررر   انتظار ما
م رراری )انردازه  فرم  برافر   تزئینات( و عرلکرد فضرررا در     

 ارتتاط باشد.

 شناسی ثبت تراز نور روز در بازار صفویروش -2
برداری از نور رو بر اسرراس درک رفتار و ب رهمطال ه پیه

روز در یک بخه از بازار صفوی صورت پذیرفته اس . بخشا 
فزاری اتحلیلا و بخشا دیگر تحلیل نرم -از مطال ه توصیفا

اس . به این منظور  باف  قدیرا تجاری در مجاورت میدان 
ج ان تح  عنوان راسته و چ ارسوق قیصریه انتخاب و هنم

 زا اسررتفاده این تحلیل  بامورد تحلیل قرار گرفته اسرر . در 
عررتی ا و  نررور  Ladybug و Honeybeeی هرراپررالگرریررن
 با های م لوم ها و ساع تاریخ های مربوط به آن درشراخص 
 اس .و بررسا شده  ازیسشتیه Radiance موتور از استفاده

 هستی شناسی نور و جایگاه آن در معماری -3
موق یر  یک اسر م راری و نسرررت  بینابین آن با محیط  
پیرامونه  زاویه تابه و نیز شرردت روشنایا  چگونگا حضور 

اگرچه وجود نور به مف وم »کند. نور در م رراری را ت ریف ما 
ا سرررازگاری چیرگا آن بر م راری خارج از مداخله اسررر  ام

م رراری و ارائره راهکارهای انطتاقا ب ینه  ارزش کیفا بنا را   
کند. نظام فیزیولوژیک بدن انسرران و در قتال نور مشررخص ما

ای اسررر  که ت ییرات عتی ا و مدام نور اب اد روانا او به گونه
های او را پاسررخ دهد. تواند خواسررتهروز به عور ناخودآگاه ما
اد خسررتگا اس  و فمدان ت ییرات نور یکنواختا از عوامل ایج

 (.Evans, 2000, 39« )در تمابل با ترایالت عتی ا انسان دارد
 دهنده فضا درکت ییر روشرنائا و درخشه عناصر تشکیل »

د. شواز فضرا را مت یر و در حمیم  ستب پویائا م راری ما 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2k7vy5LvVAhVQaVAKHXpxBWsQFgg8MAc&url=https%3A%2F%2Fwww.iherb.com%2Fc%2Fhoneybee-gardens&usg=AFQjCNFpkM8ZZ5ATCKr4XAg_EDbaHdvDKg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibybba5LvVAhWHblAKHYx_DbsQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.grasshopper3d.com%2Fgroup%2Fladybug&usg=AFQjCNHqj3HhcX2Q3IjsSatfqFxJEC-TWQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmh_m-5bvVAhVRK1AKHRzgA8gQFghCMAQ&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FRadiance_(software)&usg=AFQjCNGwgSuyJk-bYbYowfd-BsnyUHXWjA
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قیصریه تحلیل حضور نور در راسته و چ ارسوق 
 بازار اصف ان

ANALYSIS OF THE PRESENCE OF LIGHT IN RASTEH AND 

CHARSOOQ OF THE GRAND (QEYSSARIYEH) BAZZAR OF 

ISFAHAN  
7 

 

 
به سرخن دیگر دگرگونا در شردت و میزان روشررنایا ستب   

های متناوب م راری در عول زمان روح بخشرررا بره کرالتد  
نور از عریق (. »Meiss, 2005, 125« )گرددت ییرات نوری ما

ب دی بخشا مضاعفا حرک  و ایجاد سایه روشن توانایا سه
گذارد و به اجزا و عناصررر م راری به عور متناوب برجای ما

ر کننده موسور و تجربهدر ارزیابا مطلوبی  فضرررا از نظر ب ره
های ها و مولفه(. تراما شیوهMahvash, 2014, 236« )اس 

موسر در ج   حضررور نور و کیفی  آن  ضرررن اینکه هجرم  
روشنایا  دید   -های یک م راری اس کننده خواس تامین

نرای باورهای انسرررانا آیینه ترام -شرررناسرررات ویه  زیتایا

ی رابطه نور هئوتسه دربارهمحمق شرده در یک تجسم اس .  
م راری تن ا چ ار دیوار و یک سرررمف : »گویداری ماو م ر

نیسررر   بلکره فراتر از آن هوای درون این محدوده و فضرررا  
ی مف وم این چ ار دیواری اسرر  و شرراید این  دهندهنشرران

چرایا وابسرررتگا جراودانه و هینفک نور و م راری در عول  
تواند درک انسران را از احساس و  نور ما«. تاریخ بوده اسر  

میز آفضا دگرگون کند و فضا را دلپذیر  دلگیر و یا اسرارباف  
توانررد حس خوبا را در فرد جلوه دهررد. یررک نور خوب ما

 دتر و زیتاتر ایجاد نرایایجاد کرده و فضایا ماندگارتر  انسانا
(Portela, 2009, 72 .) 

 

 
Fig. 1 From the radiation to the presence of light in the architectural context 

 
 پیشینه تحقیق -4

مندی از آن های ب رهمطال ه در مورد نور عتی ا و شیوه
یکا از موضررروعات مورد توجه م راران در عول تاریخ بوده 
اسرر . اگرچه با کشررف الکتریسرریته و دسررترسررا به انواع    

نور عتی ا به عور  های مصررنوعا  نیاز انسرران به نورپردازی
موق  برآورده شررد  ولا ریت ن نور عتی ا  انواع مشررکالت  
جسررا و روانا را در انسران پدید آورده اس . در این راستا   

مندی هر چه حرکتا نو در شررناخ  رفتار نور عتی ا و ب ره
هایا نیز در شررود و سررازمان بیشررتر از آن در دنیا دیده ما

 در. »7اندبه ف الی  نروده دها به این مطال ات  شروعج  

 در علرا دانه سررط  گسررترش به توجه با اخیر  سررال چند

 هایانجام پروژه به دانشجویان از برخا مندی عالقه و کشرور 

 م راری  رشرررتۀ در عتی ا نورپردازی زمینۀ در تحمیماتا

 یا روز محاسررتات نور زمینۀ در به صررورت تروریک تحمیماتا

 نورپردازی شررررایط با رابطه در میدانا پیرایه روش بره 

« شررده اسرر  انجام اداری یا آموزشررا فضرراهای در عتی ا

(Tahbaz, Jalilian, Mousavi & Kazemzadeh, 2014, 89 .)
افزاری و ورود آن برره متحررث نور نیز  پیشررررفرر  دانه نرم

های جدید پووهشررا را در حیطه ارزیابا توانسررته اسرر  افق
 یان سازد. مندی از نور روز  نرامیزان ب ره

با توجه به عنوان پووههِ حاضر  پیشینه تحمیق  به اعتتار 
تفکیک موضوع تحمیق )بررسا رفتار نور در ابنیه سنتا(  به 

رهای افزااعتتار متدلوژی یا هران شیوه تحمیق )استفاده از نرم
ساز نور در ابنیه( و به اعتتار مکان مورد تحمیق )بازار شتیه

بندی شده اس . بدی ا اس  برخا از قیصریه اصف ان( دسته
ها  در بیه از یک مورد با پووهه پیه رو این پیشینه

مشترک هستند که در جدول مشخص شده اس . قابل ذکر 
اس  پیه از این  بررسا و تحلیل نور روز در بازار قیصریه 
انجام نشده اس . نگارندگان ضرن بررسا نمه کیفا نور  با 

ر  ها با یکدیگهای آنها و ترکیب قابلی افزارگیری از نرمب ره
 وزیعت در فضا س م ساهنه شیوه جدیدی از تحلیل کرا الگوی

 اند.روشنایا ارائه داده
 

Table 1: Research background 

Year Author Title Significant points Conclusion 
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increase of visual comfort - the 

difference between the colors used for 
glasses based on climatic indicators 

a 

b 

 

20
17

 

Turani 
et al 

Evaluating the impact of the 
atrium inclination angel on 

visual comfort of students by 

Study of the relationship between the 
angles of atrium and the depth of 

daylight penetration - Simulation of 

Comparative correspondence between 
the illuminance simulated by software 
and the illuminance measured in the 

 

b 

available light how light enters
facing of light with 

the structure
presence of light in 

space
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the effectiveness of daylight in 

educational buildings of 
Tehran (a field study and 

simulation). 

atrium daylight of a school using 
Daysim and Radiance software - 

Comparison of the results of 
simulation and field study. 

field study - Verification of research 
findings (simulation of daylight) with 
an approximation of 2% - Providing 
all aspects of illuminance, optimal 

depth of penetration and uniformity. 

 
20

17
 

Shirani 
et al 

Spatial resilience In traditional 
bazaars; case study: Esfahan 

Qeisariye Bazaar. 

Factors affecting urban resilience - 
spatial resilience - Factors affecting 
the resilience of physical factors in 
the bazaar - Factors affecting the 
resilience of social factors in the 

bazaar - Investigating the 
aforementioned factors in the Grand 

Bazaar of Isfahan. 

Reasons for physical resilience: flexible 
structure, strength, continuous 

restoration, and functional conformity. 
Reasons for social resilience: diverse 

land-uses tailored to contemporary needs, 
accessibility and movement in space, the 

existence of environmental comfort, 
attention to aesthetic factors, unique 

identity, customers’ sense of belonging 
and sense of attachment 

 

 

c 

20
17

 

Gorji & 
et al 

The analysis of daylight 
factor and illumination in 

Iranian traditional 
architecture, case Studies: 

Qajar era houses, Qazvin, Iran 

Features of Qajar Houses - 
Modeling of natural lighting in 

four Qajar houses using different 
software. 

Acceptable level of average daylight 
illuminance - no need for artificial 

light in 76% of spaces studied - 
Visual comfort resulting from 

balanced light distribution. 

a 

b 

 

20
15

 

Hosseini 
et al 

The role of natural lighting in 
Islamic architecture (a case 
study of traditional bazaar) 

Bazaar architecture - light in 
architecture - how to use light in the 
market - the evolution of using light 

in architecture - the relationship 
between light and movement 

Sequence of spaces using light - optimal 
use of natural light according to the 
function of the market - smart use of 

daylight is the reason for the survival of 
commercial spaces 

a 

 

 

20
15

 

Tahbaz 
et al 

Effects of Architectural Design 
on Daylight Fantasy in Iranian 

Traditional Houses. 

Analysis of daylighting in 
different spaces of Ameriha’s 

house (useful daylight 
illuminance) 

The use of sky light – orientation of 
spaces in accordance with the motion 
of the sun, based on the priorities of 
functions - controlling the depth of 
daylight penetration with the shape, 

size and position of the daylight-
catcher 

a 

b 

 

20
15

 

Tahbaz & 
et al 

The effect of architectural 
details on daylight 

distribution 
inside a room 

Investigating the level of daylight 
and daylight distribution in the 

Shah-Neshin room of Ameriha’s 
House 

Designing the space and architectural 
details in order to receive the best 

distribution of daylight in all seasons 
and hours - Providing the pleasant 

quality of daylight in accordance with 
the trajectory of the sun. Entrance of 

light through the Sash window, 
provision of the right depth of light. 

a 

b 

 

20
15

 Giovanni 
Ciampi & et 

al 

Daylighting contribution for 
energy saving in a historical 

building 

Field study of daylight quality in 
an old building and validation of 

Dialux software based on 
experimental data 

Differences between the data obtained 
from simulation and experimental 

data – lower level of daylight reported 
by simulation than the experimental 
data - Compliance of the changes in 

the level of daylight with the day and 
hour assessed 

 

b 

 

20
14

 

Miri 
Et al 

A new method for achieving 
daylight in working spaces by 
finding the efficient type and 

size of windows, shading 
systems and depth of rooms 

Requirements for access to natural 
light - Natural daylight assessment 
units - Software used for modeling 
and analysis of daylight - Design 
process to achieve the minimum 

acceptable conditions in the 
workplace 

Provision of an algorithm for 
calculating the optimal ratio of 

window area to wall area and optimal 
room depth based on type, direction, 
geographical specifications, location 

in the building and external barriers to 
space. 

 

b 

 

20
14

 

Nekoui 
et al 

Climatic Architecture of 
Traditional bazaar a fieldwork 

of Isfahan Caesarea Bazaar 

Field measurement (measurement 
of temperature, humidity and air 

velocity) in the part of 
Qeysarriyeh Bazaar - 

characteristics of Qeysarriyeh 
Bazaar - analysis of comfort in 

specified spaces. 

Lower temperature of the Grand 
Bazaar than the local temperature in 
summer - Successful control of daily 
temperature fluctuations and proper 

ventilation in the Bazaar – the 
performance of Timcheh likes the 
performance of Atrium in modern 

markets – being in accordance with 
thermal needs - Possibility of long 

stay in spite of unfavorable climatic 
conditions. 

a 

b 

C 
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20
14

 

Tahbaz 
et al 

Natural lighting in traditional 
houses of Kashan Case study: 

Ameri House 

Investigation of the daylighting of 
spaces with sunlight-catcher in 

terms of illuminance, uniformity 
of light distribution and control of 

glare- the relationship between 
illuminance and the distribution of 

natural light with the 
characteristics of daylight-catcher, 

and geometry of space. 

The importance of access to daylight 
and the share of sky light – provision 
of more light in the warm season and 

use of daylight-catcher in the cold 
season - depth of all spaces less than 

the depth of light penetration - control 
of light distribution, contrast between 

lighting and glare 

a 

b 

 

20
13

 

Humani rad 
et al 

Assessment of daylight role in 
creating spiritual mood in 
contemporary mosques. 

Investigating the daylight-catchers 
used in the Gonbad-Khaneh of the 
mosque - Simulating the daylight 

in the Qoba Mosque using 
Readiness software – investigating 

the daylight distribution in the 
Karbandi dome – the relationship 

between the pattern of light 
distribution and the worship space 

Efficiency of Rozan (orifice), the 
type, location and shape of Rozan 

affecting the quantitative and 
qualitative presence of light - the role 
of the functional presence of light in 

meeting material and existential needs 
to fix spiritual needs in the mosque - 
response to the aesthetic needs and 
psychological effects of light in the 

worship space 

a 

b 

 

20
13

 

Kazemzadeh 
et al 

Measurement and analyzing 
daylight condition in 

traditional Kerman houses 

Investigating and comparing how 
light is distributed by different 

daylight-catchers in the rooms of a 
traditional building (by the 

directions of south, and west and 
Shah-Neshin room) 

The appropriateness of the lighting of 
old houses according to their direction 
and dimensions - the applicability of 

daylight to provide lighting - adopting 
the name of Shah-Neshin for spaces 
with proper lighting due to having 

better lighting and thermal conditions 
in all seasons. 

a 

 

 

20
13

 Seyyed 
mehdi 
et al 

A study on the design of 
Iranian traditional bazaars 

(case study: Qeysarie Bazaar 
of Isfahan) 

Familiarity with spaces in the 
bazaar - Hierarchy in the bazaar - 
Features of Qeysarriyeh Bazaar in 

Isfahan - 

Qeysarriyeh Bazaar as a complete 
body for understanding the sense of 

space - using the foundations of 
spatial relationship in today's designs 
to avoid wasting manpower, energy 

and capital 

a 

 

 

20
13

 

Nabavi & 
et al 

Daylight Design Strategies: 
A Lesson from 

Iranian Traditional Houses 

Investigating the form, orientation 
and design measures for the use of 

daylight in houses in warm and 
dry zones - daylight sequence 

(spatial arrangement) - 

Variety of methods of using daylight 
in Iranian architecture in accordance 

with climate – use of daylight in 
space in any possible way 

a 

 

 

20
13

 

Tsikaloudak 
& et al 

Daylighting in historic 
bathhouses: the case of 

ottoman hamams 

The emergence of Ottoman bath 
houses - the characteristics of 

lighting in the bathroom - 
recording daylight in different 
spaces of the bathroom in lux 

Significant difference between the 
levels of daylight in different spaces - 
Strong relationship between daylight 
and use of spaces - Symbolic role of 
light - Darkness to light excursion 
according to Muslim religious rites 

a 

b 

 

20
12

 

Nabavi & 
et al 

Daylight and Opening 
in Traditional Houses in 

Yazd, Iran 

Functional and physical 
characteristics of residential 

houses in Yazd - design strategies 
for using daylight in the area - 

characteristics of openings 

Enjoying the thermal, visual and 
psychological benefits of light - 67% 
of the thirty houses studied are in the 
best conditions for using natural light 

in terms of orientation. 

a 

 

 

20
10

 

H.Arjmandi 
& et al 

Application of transparency 
to increase Day-Lighting 
level of interior spaces of 
dwellings in Tehran - a 

lesson from the past 

Design strategies used in the 
traditional Iranian architecture 

(public and private) in order to use 
daylight in the region – studying 

daylight and transparency in 
contemporary Iranian architecture. 

The confrontation between traditional 
Iranian architecture and modern 

architecture in the use of daylight – 
creation of dark spots and limitedness 
of daylight-catchers in modern spaces 

– conversion of public spaces to 
completely transparent spaces (visual 
access) - use of artificial light during 

the day . 

a 

 

 

20
10

 

Reinhart 
et al 

The daylighting dashboard – 
a simulation- based design 
analysis for daylit spaces 

Software-based daylight analysis 
techniques – calculation of 
dynamic light Indicators - 

residents' behavior and visual 
comfort – glare analysis - energy 

efficiency - Functionality of 
daylight simulation tools. 

Architects can use software before 
designing to purposefully design 

space in order to use useful daylight, 
control glare and regulate thermal 

zones - the possibility of comparing 
the output data obtained from the 

simulation of daylight and heat with 
residents’ behavior model. 

 

b 

 

* (It is valid based on the a. research topic, b. research method, and c. case study) 
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 حضور کیفی نور طبیعی در معماری ایران -5
 ش رنشینا سابمۀ سال هزار هف  از بیه با ایران کشرور 

از  یکا متنوع  بسررریار ج رافیایا و توپوگرافا وضررر ی  و
 تنوع .شررودما محسرروب ج ان م راری تاریخ هایگنجینه

دیگر   سرروی از سررکون  عوهنا سررابمۀ و سررو یک از اقلیرا
 ش رسازی  و م راری زمینۀ در سرزمین این تا شرده  موجب

 از جرله باشد  داشته ارزشرندی و توجه درخور دستاوردهای

 در عتی ا  نورپردازی یهاشرریوه به توانما دسررتاوردها این

 چند ای کهمطال ه کرد. اشاره شر ری  فضراهای  و سراختران 

 داد نشان شرد   انجام ایران تاریخا بناهای روی بر قتل سرال 

 نوع 40 با سمفا هرراه و دیواری نورپردازی سیستم شه که

با  هرکدام که اسرر . داشررته وجود ایران م راری در نورگیر
 و قواعد دارای فضررا  کاربری نوع و اسررتمرار محل به توجه

 اسرر   بوده خود خاص اجرایا جزئیات و عراحا م یارهای
(Tahbaz and Mousavi, 2009.) «  دو مولفره در راسرررتای

حضررور کیفا نور در فضررا و تاسیرگذاری ان بر م راری موسر  
فضا و دوم حضور و ظ ور  اسر . نخسر  کیفی  ورود نور به  

 (.Mahvash, 2014, 263« )نور
 مدخل نور -5-1

مدخل نور  در واقع اولین حجابا اسرر  که در سررر راه 
ه گیرد. نمورود نور به مکان بسررته یا نیره بسررته  قرار ما

چند سرررویه این جز م م کالتدی م راری  عالوه بر اینکه 
ب میشود  روزنا برای هدای  نور و تامین روشرنایا محسو 

توانررد ت ویرره و در مواردی ایجرراد تررداوم بصرررری و نیز ما
ای برای تاکید پیوسرررتگا فضرررای بیرون و درون واسرررطه

های چندسررویه ذکر شررده برحسررب محسرروب گردد. نمه
شررناسررا و صررد التته کاربرد م راری   زمان  مکان  ریخ 

ها در ای از مدخلاب راد مدخل یا مجروعه »مت یر اسررر . 
روشرنایا در نست  با اب اد فضا و عرلکرد آن   ت یین میزان
شروند. ساختار شکلا پنجره به لحا  عرودی  موسر واقع ما

یرا افما بودن نوع مردخرل بره لحرا  میزان دریراف  نور        
تواند قابل توجه باشد. به برقراری دید و ارتتاط محیطا ما

عنوان نرونه نورگیرهای زیرسررمفا با نورگیرهای سمفا به 
کند. ایجاد ار کرتری از روشررنایا را دریاف  مامراتب ممد

هرا نیز سرررترب ایجاد تضررراد نوری کرتری    عرق در روزن
های نوری به شود. در این حال  دیوارهای جانتا مدخلما

صررورت صررفحات بازتابنده  نور را به عور ریرمسررتمیم به   
های ک ن کند. این کیفی  در سررازهفضررای داخلا وارد ما

(. هرچنین Evans, 2000, 88-89تجربرره شرررده اسررر  ) 
نورگیرهای سمفا کاهنده سایه روشن و نورگیرهای جانتا 

(. انواع Meiss, 2005, 125باشند )فزاینده سرایه روشن ما 
ها و دهندههرا  مصرررال  نیرره شرررفاف  بازتاب   شررریشررره 

توان از انواع عرتروردهنرردگرران صرررلررب و مجوف را ما   
دانسررر  که  های نور در نسرررت  با مدخل نورکنندهکنترل

اشررد بت یین کننده کیفی  فضررای متاسر از حضررور نور ما
(Mahvash, 2014, 239.) 

 

 
Fig. 2 Quantitative factors affecting the entrance of light-dependent quality of the daylight, (Amini badr, 

mokhtabad, majedi & sattari, 2017, 40) 

 
  های نوری در معماری ایرانانواع مدخل -5-1-1

با توجه به شررکل ظاهری  اب اد و نیاز خواسررته شررده از  
روزن و نمشرررا که در ترامی  بخشررریدن به کالتد یک اسر 

های نوری در م راری اسرررالما کند  روزنم رراری ایفا ما 
بندی کرد. نور  گاه به عور مستمیم و توان دسرته ایران را ما

ای ریرمسررتمیم و از عریق عوامل واسررطه وارد گاه به شرریوه
ای که روی  منتع روشنایا هدف نیس  شود به گونهفضا ما

 شررود.بلکه اسر روشررنایا آن ایفاگر نمه نور در م راری ما
آشرکار اس  در حال  دوم تامین دید و برقراری ارتتاط مورد  

بخشا و ویوگی ای مربوط    بلکه اشرراره به روشنانظر نتوده

انواع »گونه از ورود و حضررور نور اسرر .  هدف اصررلا در این
ها )منشوری  مات  رنگا...(  مصال  نیره شفاف )برخا شیشه

ها( و ها )سرررایتاندهنرده هرا ملرل مرمر(  برازتراب    سرررنرگ 
ها ...( و ها  کرکرهعتوردهندگان صرررلب و مجوف )مشرررتک

توان از انواع ای یا ریر( را ماختاری م راری )سازهاجزای سا
های نور در نست  با مدخل نور کنندهها و تنظیمکنندهکنترل

دانسرر  که ت یین کننده کیفی  فضررای متاسر از حضررور نور 
 عور به نور از ایرانا سررنتا م راری در )هران(.« باشرردما

 و دهش ت دیل هریشه نور شده  بلکه نرا اسرتفاده  یکنواخ 
 س ا م راران منظور برای این. اس  گردیده فضا وارد سپس

quantitative factors affecting the entrance of light-dependent quality of the daylight

Intermediate materials and 
complementary elements used 
to change the behavior of light

depth (way of entering 
and contrast)

shape and type 
(vertical or horizontal)

dimensions 
(ratio of lighting to 

vision)
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 ادهس بسیار و عناصر نوآورانه فنون از اسرتفاده  با اند کردهما
عنرراصرررر . گیرنررد ب ره روز نور از مرکن نحو ب ترین برره

 م راری در عتی ا نور از گیری ب ره برای که سرراخترانا
 قرار مطال ه مورد ج   دو از اندشده برده ایران بکار سرنتا 

 به رنو انتمال وظیفۀ رالتاً که اول  نورگیرها گروه. گیرندما

 یهاکننده کنترل دوم  و گروه باشندما دارا را داخلا فضای
 هب را بنا به داخل شررده وارد نور کنندۀ تنظیم نمه نورکه
 ,Nemat Gorganiها )بان سرررایه انواع مانند دارند ع رده 

های نوری متداول در م راری مدخل با بررسا (.318 ,2002
 توان آن ا را از سه نظر بررسا کرد.ایرانا ما

 

 
Fig. 3 Influential components of the entrance of light on the quality of lighting in the environment (Amini badr et 

al, 2017,45) 

 
 محضر نور -5-2

ب د از شررناسررایا نوع مدخل  بررسررا محدوده کالتدی  
اشد. بتحلیل حضررور نور ما تاسیرپذیر از نور  م رترین مولفه

کنشرررا در مکررانِ اسر م ررراری  بین در واقع پرردیررده برهم
دهررد کرره ت یین رفترارهرای مختلفا نوری و متن اسر رم ما  

نور به عریق »ماهی  حضررور نور در آن مکان اسرر .  کننده 
تابه مسرررتمیم و ریرمسرررتمیم م راری را تح  تاسیر قرار 

های مت یر  دهد. تابه مسرتمیم نور با ایجاد سرایه روشن  ما
آورد. احساس خوشایندی را نست  به زمان و مکان بوجود ما

شرریوه دریاف  مسررتمیم اما نور حاضررر در فضررا به تراما به
شود. بلکه تامین روشنایا های نوری  تامین و حس نرااش ه

ای هعور رالب از عریق سایر رفتارهای نوری به ویوه بازتاببه

رسد ارلب از عریق نوری اس . در حمیم  نوری که به ما ما
بازتاب آن از سرطوح و اشیا اس . اگرچه شدت نور در فرایند  

با یکنواخ   شررود اما در هرین انتشررار نوربازتاب کاسررته ما
کردن روشنایا فضا موجب س ول  دید و افزایه توانایا آن 

های ماهوی نور در (. ویوگاEvans, 2000, 76« )شرررودما
عور های مت ددی وابسررته اس . هرانمتن م راری به مولفه

که در بخه پیشین اشاره شد  نحوه ورود و انتشار نور رابطه 
ر از روزن  با توجه به مستمیم با نوع مدخل دارد . پس از عتو

موق یرر  ج رافیررایا و اقلیم و ... رفتررارهررای انتشررراری نور 
توانرد متفاوت باشرررد که در این راسرررتا عوامل م راری  ما

باشرررند. در ن ای  تح  تاسیر عوامل یاد واسرررطه دخیل ما
 دهد.شده  ادراک بصری توسط مخاعب متن م راری رم ما

 

 
Fig. 4 Components affecting light analysis in the realm of presence, based on (Mahvash,2014)  

 

Influential components of the entrance of light on the quality of lighting in the 
environment

entrance characteristics 

dimension

depth

form characteristics

entrance location

Location of entry at the 
horizontal level

Location of entry at the 
vertical level

entrance use 

light-catching
access

One-way visual connection

Two-way visual connection

Components affecting light analysis in the realm of presence

The range of influence of light 
and darkness on architecture

Variable, constant and neutral ranges

Needs to see, be seen, be hidden, mark 
and influence

The intermediate elements of the 
architectural structure which are 

involved in the type of presence and 
emergence of light

Material, fabric, color, shape and 

volume of structural, non-structural 

and decorative elements

behavior of light in various spaces

reflection

diffusion

absorption or passing

diffraction 
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 بندی انواع نورگیری در بازارهاطبقه -6
نحوه نورگیری در بررازارهررای ایران از اصرررول و قواعررد 

ل کند  اما به دلینورگیری در ابنیه سرررنتا ایران تت ی  ما
هررایا دارد. ازجرلرره اینکرره عرلکرد خرراص خود محرردودیرر 

های نوری بازار به میزان کراربری ارتتراط بصرررری در مدخل  

ها بسرریار زیادی  حذف شررده اسرر . هرچند  این محدودی  
برای م راران  تتدیل به فرصتا برای خلق فضاهای پویا شده 

توان بر اساس مااسر . نورگیری در بازارهای سنتا ایران را  
منتع اولیه نور  میزان روشررنایا و عریق دستیابا به نور روز 

 بندی نرود.دسته
 

 
Fig. 5 Types of light-catchers in traditional Iranian markets  

 

رسوق قیصریه معرفی، تحلیل و بررسی راسته و چها -7
 اصفهان

ترین بازارهای جذابترین و بازار اصررف ان یکا از بزرگ
 ایران و ج ان اسرالم اس .در بین بازارهای ش رهای بزرگ 

کرتر بازاری از نظر تیپ م راری و عناصر متنوع آن   ایران
 در قیصررریه واژه» اسرر .سررالم مانده  اصررف ان مانند بازار

 اعالق زیتاترین بازارها و ترینم م به ایران سنتا بازارهای

بود. بازار  شررده بنا حکام و شرراهان دسررتور به شررد کهما
 م رار دس  به و اول عتاس شاه دستور به اصف ان قیصریه

 سررال در اصررف انا اکتر علا اسررتاد صررفویه م روف عصررر
(. Shafaghi, 2000اس  ) شده ساخته ه.ش 317م   7064
ریزی قتلا و تا حدودی عردتاً با عراحا و برنامهها قیصریه

با توجه به نیازهای اقتصادی ش ر و ارتتاعه با حوزه نفوذ 
شررردند واز این رو نظم کالتدی و فضرررایا آن سررراخته ما

ازار های باند. این بخه مسمف نست  به سایر قسر هداشت
ر و بلندتر بوده  د دلتازتر  م راری و تزئینات  زیتاتر از نظر

آن کاههای گران ب ا ازجرله فرش  منسرروجات یا عالجات 
(. Zia Tavana, 2001,59شده اس  )ماو جواهرات فروخته 

 رهدو در میدان اصررلا ورودی خانه(قیصررریه )ضررراب بازار»

 یک شاخه صرورت  به شراها  بازار اسر . این  بوده صرفوی 

 عریق دو از که آن با موازی و بازار اصرررلا ازمحور فرعا

 دارالشررفا( به راسررته بازار و زرگرها )بازار دیگر بازار راسررته

 محور شرررالا راسررتای در دقیما اسرر  مرتتط بازار اصررلا

 میدان بدنه آن با اتصال نمطه و شرد  سراخته  میدان جنوبا

 شرالا وسط ضلع قیصریه( در )سرردر  سرردری  صرورت  به

 آنکه به توجه صرررفوی با دوره در کرد. پیدا نرود میدان

 و جر ی  بود شرر ر جنوب در ج اننمه میدان موق ی 

 هزم بود بنابراین بودند  مستمر میدان شرال در ش ر اصلا

میدان  شرالا بخه در میدان عروما ترین ورودیکه م م
و  قدیم شرر ر ارتتاعا عامل ترینم م که بازار با ارتتاط در و

 بازار اسرراس این بر .بگیرد شررکل بود  های جدیدتوسرر ه

 شرررال بخه در میدان محوری عنصررر عنوان قیصررریه به

 Shahabinejad« )گیردع ده ما به را نمه م م این میدان

& Aminzadeh, 2012, 29قیصریه  بازار وسط قسر  (. در 

 ترین وم م از دو هر که دارد زیتا وجود چ ارسررروی دو

 چ ارسرروی نام به اصررف ان و بازار چ ارسرروهای زیتاترین

 یکا باید را اصف ان قیصریه سازها م روفند.چی  و قیصریه

 ایران بازارهای یهازیتاترین قیصرررریه و ترینپرشرررکوه از

« کرده اسررر  حفظ را خود کررارکرد هنوز کرره دانسررر 
(Shafaghi, 2000, 153-155 بازار در دو عتمه سررراخته .)

ها دارد. عول شررده و ارتفای بلندتری نست  به سایر بخه
سازها حدود این راسته از سردر قیصریه تا چ ارسوی چی 

Types of light-catchers in the bazaar

Access

ce
il

in
g 

or
if

ic
es

in
te

r-
va

ul
t o

ri
fi

ce
s

ho
rn

os
 o

f d
om

es

w
al

l o
ri

fi
ce

s

po
rta

ls
, d

oo
rs

, 
w

in
do

w
s a

nd
 

or
ifi

ce
s u

nd
er

 th
e 

ar
ch

 a
nd

 u
 th

e 
do

m
e

Level of lighting
co

m
pl

et
el

y 
da

rk
pa

rt
 o

f 
ch

am
pe

rs

se
m

i-
da

rk
se

m
i-

br
ig

ht
ra

st
eh

 a
nd

 
co

ur
se

s

br
ig

ht
 c

lo
se

d 
sp

ac
e

th
e 

ya
rd

 o
f 

ca
ra

va
ns

er
ai

s 
an

d 
ce

nt
ra

l 
co

ur
ty

ar
d

lu
m

in
ou

s 
sp

ac
e

po
rt

al
s-

ca
ra

va
ns

er
ai

Primary source

in
di

re
ct

ch
am

be
rs

 a
ro

un
d 

sa
ra

-
ra

st
eh

di
re

ct

th
e 

ya
rd

 o
f 

ca
ra

va
ns

er
ai

s 
an

d 
ce

nt
ra

l 
co

ur
ty

ar
d

http://www.hamshahrionline.ir/details/45054
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متر و ارتفاع در چ ارسوی  0متر و عرض مت یر حدود  766

باشرد. سرازه چ ارسوی قیصریه   متر ما 46قیصرریه حدود  
ل ا و سمف راسته عاق و تویزه گنتد بر روی پایه هش  ض

دهانه تجاری به  5باشررد. در عرفین چ ارسوی قیصریه ما
عدد تا تماعع تیرچه ج انگیر قرار  5 سر  سردر قیصریه و

 دارد.
 

 
 

Fig 6. Location of Qeysarriyeh Bazaar 
in the fabric of Naqshe-Jahan Square 

Fig 7. The map of Qeysarriyeh Bazaar in Isfahan and its 
surroundings 

   

Fig 8. Entrance of Qeysarriyeh Bazaar Fig 9. View of ceiling orifices 
Fig 10. The effect of focal 
lighting of orifices at noon 
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Fig 11. Classification of the entrances of light in Qeysarriyeh Rasteh and Charsooq 

 

 واحدهای کمی ارزیابی نور روز -7-1
 که اس  حالتا به دستیابا مناسب نوری کیفی  از منظور

ب ینه انرژی   مصرف و خوانایا کارایا  افزایه بر عالوه
 دهد قرار نظر مد نیز را ساکنین سالم  و شادابا جذابی  

(Miri & Kompani, 2013, 110 .)بنا در روز نور ارزیابا 

 آسران ترام ملال عور به) آسران نوع یک تن ا انتخاب برحسب
هوایا )با  و آب یهاوض ی  انواع از ای مجروعه یا ابری( و
 (هوا و آب فایل از هوایا و آب یهاداده استخراج

(Mardaljevic, Andersen, Roy & Christoffersen, 2011, 3)  
های ایستا و پویا موردمطال ه قرار تواند در دو نوع شاخصهما

(. Reinhart, Mardaljevic & Rogers, 2006بگیرد )
 های ارزیابا نور عتی ا بدین قرار اس .شاخص

 ج   ایلحظه گیریاندازه روز: نور روشرررنرایا  میزان
 داخلا فضررراهای در نور بودن دسرررترس در میزان ت یین

 استفاده( مربع برمتر لومن)4لوکس واحد از ارلب که باشدما
 ایا ب و ایلحظه و میدانا گیریاندازه صورت دو به و گرددما

  .آیدما بدس  سازی  شتیه افزارهای نرم از استفاده
اتونوما نور روز جزو شرراخصرر ای ارزیابا : 9اتونوما نور روز

  داخلانور روز پویرا بوده و برای یرک نمطرره م ین در فضرررای   
م ادل اسر  با درصردی از زمان ای مورد استفاده ساختران در   
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که در آن سرط  روشنایا مورد نیاز آن فضا که براساس    سرال 

نوع کراربری آن ت یین میگردد به تن ایا توسرررط روشرررنایا  
 (.Miri & Kompani , 2013, 110) عتی ا قابل دسترس باشد

 روشررنایا  ارزیابا واحد : این2اتونوما نور روز فضررایا

 عتی ا روشنایا به که داخلا کاری فضای سط  از درصدی

 پیشن اد براسراس  .نرایدما ت یین را دارند دسرترسرا   کافا

 روشنایا منظورتامین به (IESروشرنایا )  م ندسران  جام ه

 نور اتونوما کاری  حداقل فضای سرط   از نمطه هر در کافا

 966 نیاز مورد عتی ا روشررنایا حداقل با درصررد 56 روز

 از ظ ر ب د 71 تا صرررت  1 بین کاری زمان ای در لوکس

 sDA300/50% شرراخص بصررورت اسرر . این شررده ت ریف

 (. Andersen et al, 2012, 2گردد )ت ریف ما
 این روز  نور اتونوما : مانند5روشرررنایا مفید نور روز

 از که هرانگونه و بوده پویا هایشرراخص جزو نیز شرراخص

 که روشررنایا اسرر  آن دهنده نشرران آیدما بر آن اسررم

 کل از میزان چه در سرراختران  در دسررترس در عتی ا

تا  766 استفاده )بین قابل و مفید آن اشر ال  مورد زمان ای
 تاریک )کرتر خیلا آن از درصدی چه نیز و لوکس( 4666

لوکس(  4666 از روشررن )بیه خیلا یا و لوکس( 766 از
 (. Nabil & Mardaljevic, 2005, 2باشد )ما

 مفید روشررنایا : ت ریف0فضررایا روز نور مفید روشررنایا

 به ولا اس  فضایا روز نور اتونوما به شتیه فضرایا  روز نور

 عتی ا به روشنایا فضا یک دسرترسرا   میزان ت یین منظور

 از بایسرررتاما روز نور اتونوما از اسرررتفاده جای به مفید

 را این شاخص اینجا در .نرود استفاده روز نور مفید روشرنایا 
 .(Ibid)ت ریف نرود  sUDI100-2000/50%صورت به توانما

 کافی طبیعی روشنایی با فضا -7-2
 یا و کافا میزان به دسترسا که داخلا فضای از قسرتا

روشنایا  با مکانا را باشد داشته عتی ا روشنایا از مناسرتا 
 را فضررا بمیه توانما ترتیب این بهنامیم. ما 1عتی ا کافا

 توجه نامید. با تاریک یا و 1ناکافا عتی ا روشررنایا با مکانا

 مورد عتی ا روشررنایا شرردت از حداقلا به نوع فضرا ت یین 

 مکانا را فضا از نمطه آن بتوان آن کرک به که باشرد ما نیاز

 که دلیل این دانس . به ناکافا یا و عتی ا کافا روشنایا با

پس نمطه  اسرر  ت ییر حال در هرواره روز نور ج   و شرردت
 هرواره تالقا بین قسر  با روشنایا کافا و ناکافا فضا نیز

 را فضا از نمطه یک بخواهیم اگر حال باشد.ما ت ییر حال در
 روشنایا به دسترسا با مکانا صورت سالیانه به دو بخه به

را  فضا آن بایستاما کنیم تمسیم نامناسب یا مناسب عتی ا
 سررال عول ترام برای محل و هوایابا توجه به شرررایط آب 

 از یکا بکارگیری ارزیابا  ج   دهیم. قرار ارزیرابا  مورد

باشرررد. ما پویا مورد نیاز روز نور ارزیابا هایشرراخص  انواع
(Miri & Kompani , 2013,7 .) 

( ISENAشرررالا ) آمریکای روشررنایا م ندسرران جام ه
 روشنایا به دسرترسا  نظر از فضرا  از نمطه یک ارزیابا برای

 کاری  دفاتر مانند به فضاهایا برای ناکافا یا کافا و عتی ا

 نور اتونوما آن ا  نظایر و جلسررات اتاق ای درس  کالسرر ای

 966 میزان اسرراس بر که را و یا بیشررتر  %56 حداقل روز

 سرراعات برای نیاز مورد روشررنایا حداقل عنوان به لوکس

 را شررده گرفته نظر ب دازظ ر در 71 تا صررت  1 بین کاری
-DA300≥50 %( )Reinhart, 2014, 91اس  ) نروده ت ریف

 با مکانا عنوان به فضا از نمطه یک ت ریف برای عالوه به (.93

توان به یا ریرمفید ما و مفید عتی ا روشنایا به دسرترسا 
 روشررنایا شرردت که را مکانا هر و هرین منوال عرل نرود

-UDI100باشررد ) %56از  بیشررتر یا و برابر آن مفید عتی ا

 عتی ا روشررنایا به بادسررترسررا را به عنوان مکانا( 2000

 نظر از که را فضررایا بخواهیم اگر هرچنین نرود. مفید تلما

 به گرفته قرار ارزیابا مورد عتی ا روشررنایا به دسررترسررا

 نراییم دها امتیاز 3فضایا با روشنایا عتی ا مطلوب عنوان
 نظر مورد فضای کاری سرط   از %15 حداقل که بایسرتا ما

 ( برای% DA300≥50شرررایط ذکر شررده فوق باشررد ) واجد

یا  و مناسررب عتی ا روشررنایا با مکانا عنوان به فضررا ت یین
UDI100-2000 ≥50 % با مکانا عنوان فضررا به ت یین رایب 

جای به فضایا مفید. اگر در عتی ا روشرنایا  به دسرترسرا  
شرررایط مذکور  واجد آن %55 تن ا فضررا کاری سررط  از 15%

 قتول قابل عتی ا روشنایا با مکانا را فضایا چنین باشرد  

 (.et al, 2012, 3 Andersenنامیم )ما
 افزارسازی رفتار نوری با استفاده از نرمشبیه -8

سازی رفتارهای نوری نرونه موردی در این بخه  شرتیه 
شرررود. مدخل نور با توجه به افزار ارائه مابا اسرررتفاده از نرم

هایا که دارد درصدی از نور را کاسته و بخه دیگری ویوگا
کند. رفتارهای نوری با را به سرروی فضررای داخلا هدای  ما

تواند شامل  دخیل  ما م راری پیکر واسطه توجه به عناصرر 
بازتاب  انتشررار  جذب یا عتور و انکسررار باشررد. برآیند این   

ا  حدی از ها و عناصر م راری داخلرفتارها و واکنه پوسته
کند که منجر به بازخوانا مخاعب از سرریالن نور را ایجاد ما

 از اسررتفاده گردد. در این بخه پووهه  بامتن م راری ما
 استفاده با عتی ا نور   Ladybug و Honeybeeی هاپالگین

شده اس . ابتدا برای دس   ازیسشرتیه  Radiance موتور از
ازی سیافتن به الگوی سابتا که بتوان رفتار نوری بنا را شرتیه 

کرد  نرم افزار برای دو روزِ مشرخص از سرال که خورشید در   
شده  ریزیترین ارتفاع قرار گرفته دارد  برنامهترین و کمبیه

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2k7vy5LvVAhVQaVAKHXpxBWsQFgg8MAc&url=https%3A%2F%2Fwww.iherb.com%2Fc%2Fhoneybee-gardens&usg=AFQjCNFpkM8ZZ5ATCKr4XAg_EDbaHdvDKg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibybba5LvVAhWHblAKHYx_DbsQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.grasshopper3d.com%2Fgroup%2Fladybug&usg=AFQjCNHqj3HhcX2Q3IjsSatfqFxJEC-TWQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmh_m-5bvVAhVRK1AKHRzgA8gQFghCMAQ&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FRadiance_(software)&usg=AFQjCNGwgSuyJk-bYbYowfd-BsnyUHXWjA
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هررای مورد نظر اسررر . اول تیر مرراه و اول دی مرراه ترراریخ 
برای تحلیل الگوی ت ییرِ نورِ روز در ابنیه  شررتیه  باشررند.ما

سرررازی در سررره زمان ممرر از روز انجام پذیرفته اسررر  که 

ب د از ظ ر. برش سررط   9ظ ر و  74صررت    3اند از عتارت
و برش عرودی از 67سرررانتا متری 16افما عرومرا از ارتفاع  

 محور میانا بازار برداش  شده اس .
 

Table 2: Simulation of daylight 
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عیف رنگا راهنررا کره در ذیل جدول آمده اسررر  بر   
بندی شررده اسرر .  های بینایا دسررتهاسرراس نیاز ف الی 

لوکس )آبا پررنررگ( برره عنوان  766روشرررنررایا کرتر از 
لوکس )آبا کم رنگ(   966تا  766روشنایا کم  روشنایا 

لوکس )آبا  4666تا  966روشرررنرایا مکرل  روشرررنایا   
آسرانا تا نارنجا پررنگ( روشنایا مکفا و روشنایا بیه 

راه ازحد و ب ضا هرعنوان روشنایا بیه)قرمز( به  4666از 
ر بندی ببا خیرگا در نظر گرفته شررده اسرر . این تمسرریم 

های قابل قتول و ریرقابل قتول روشنایا روی اساس دامنه
 77سرط  کار  به نام روشرنایا مفید روز ت ریف شررده اس   

(Nabil and Mardaljevic, 2005 بدی ا اس  با توجه به .)
این که کاربری فضرررای مورد مطال ه در گسرررتره فضرررای  

  تفری  و خرید قرار دارد  از اهری  روشنایا بینایا عروما
 .47شودکاسته ما

ها در عول عتق نتایج شرتیه سرازی  فضای داخل حجره  
کند و لزوم اسرررتفاده از سرررال هرگز نور کرافا دریاف  نرا 

روشررنایا مصررنوعا در سرراعات کاری وجود دارد. در عول   
ر ا دراسرته اصرلا  نور با عیف مت یری شناور اس  و خیرگ  

هرای اصرررلا تمریتا بطور دائرا وجود دارد. عالوه بر  ورودی

ی اها  خیرگا بصورت کانونا  پراکنده و لحظهمجاورت درگاه
 شود.در عول راسته نیز دیده ما

کارهایا اس  که ها و راهاین پووهه در صدد یافتن شیوه
گیری از نور ریزیِ چگونگا ب رهسرابر  کنرد عراحا و برنرامره     

در بازار قیصرریه  هدفرند و کاربردی بوده اس . از این  عتی ا 
های اولیه و رسرریدن به الگوهای شررناوری نور رو  ب د از تحلیل

روز در سرراعات مختلف اول تیر ماه و اول دی ماه  بایسررتا به 
بندی فضرراهای نوردها شررده و میزان تاسیرپذیری کالتد الوی 

جه نرود. در مرحله م راری یا به عتارتا محضررر نور در بنا  تو
روشررنایا در پالن ترسرریم گردید. این خطوط  ب د خطوط هم

ن دهد. در اینحوه توزیع روشنایا را با دق  بیشتری نشان ما
افزار ریدینس  ایزوهین روشررنایا با راسررتا با اسررتفاده از نرم 

های رنگا که نرایانگر شدت مختلف نور دریافتا وضروح دامنه 
ا شررراخص راهنرا بود  ارائه شرررد. و محدوده سرررایه روشرررن ب
هرا دریراف  کرد    توان از ایزوهینم رترین اعالعراتا کره ما  

ترین میزان دریرافر  نور و حرکرر  نرم   ترین و کمدامنره بیه 
 هایروشرنایا به سررایه اس . در مرحله ب دی شناسایا مکان 

روشن  تاریک و آستانه تتدیل این دو به یکدیگر و تطابق آن با 
خصرره کالتدی اسرر . شررناسررایا این نماط از این مکان و مشرر
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ج ر  مورد توجره اسررر  تا رابطه بین ارزش مکانا و میزان   

 و شررکل دریاف  نور مشررخص گردد. مشررخصررات هندسررا  
توزیع  در نحوۀ ها با یکدیگرشیوه ترکیب آن و نورگیر تناستات

 در نور توزیع نحوۀ دارد. ایکنندهروشنایا در فضا نمه ت یین

فضاهایا که  اسر . درچنین  مؤسر فضرا  ادراکا یفی ک در فضرا 
ا شرررود  ولف الی  بینایا )کالس درس  دفاتر کار( انجام نرا

 نور توزیع نحوۀ هر چه نیاز به ارائه و تتلیغ کاهیا وجود دارد 

 ب تری روشررنایا کیفی  از فضررا تر باشررد دسرر یک فضررا در

نتاید از  فضا نمطۀ نورترین کم روشرنایا »بود.  خواهد برخوردار
 باشد. در ریر این کرتر فضا نمطۀ تریندرصرد نورانا  26تا  96

 راحتا نتوده و مناسب فضا در ایجاد شده نوری تضاد صرورت  

 (. Tahbaz et al, 2014,93« )شد خواهد مختل دید
 

Table 3: Analysis of daylight simulation in Qeysarriyeh Rasteh and Charsooq 
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 سازی در منطمهبیشرترین نور دریافتا حاصرل از شتیه  

گردد و در زمسرررتان به عل  مایل بودن ها روی  مادرگاه
خورشررید این ممدار بیشررتر اسرر . در ظ ر تابسررتان نیز   

های سررمفا بیشررترین ممدار نور بصررورت پراکنده از مدخل
های انت ای راسته ویوه حجره ها  بهگردد. حجرهدریاف  ما

نرایند. نتایج به دسررر  آمده با حرداقرل نور را دریاف  ما  
های عددی افزار اکسل به صورت نرودار دادهاستفاده از نرم

بیشترین و کرترین میزان دریاف  نور در تاریخ یکم تیر ماه 
( تنظیم شده 2و دی ماه و در سه زمان از روز عتق جدول )

 اس .
 

Table 4: Numerical analysis of the amount of light received (lux) 

The maximum amount of 
light received on June 21 

The minimum amount of 
light received on June 21 

The maximum amount of 
light received on December 
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 ایلحظه صررورت به روز نور کیفی  و کری  که آنجایا از

مواجه  محدودی  با ایستا هایارزیابا نوع بنابراین مت یر اسر   
 استفاده و توجه مورد پویا بیشتر سازیشتیه امروزه باشرد و ما

انتخاب  از پس پویا سررازیشررتیه روش در .دارد قرار کاربران
 میزان و نحوه سررال  عول ترام یا و سررال از مشررخصررا دوره

 نور میزان اساس ت ییرات دوره )بر آن عول در فضرا  روشرنایا 

گیری  اندازه سال( عول در هوایا و آب ت ییرات به وابسرته  روز
(. با Reinhart, Mardaljevic & Rogers, 2006, 7شررود )ما

توجره بره ت راریف واحردهای کرا پویا در ارزیابا نور روز که     
تر اشرراره شررد  برای ادامه مورد مطال اتا این پووهه که پیه

( و 2افتا قرار داشررته )جدول در م رض نوسران میزان نور دری 
بازه دریافتا نور وسی ا دارد  بایستا واحدی مورد سنجه و 

ای هسازی قرار بگیرد که بتواند بیشترین عیف را در دادهشتیه
« روشرررنایا مفید نور روز»رو  واحرد  خود جرای دهرد. از این  

UDI100-2000 چه که واحد تواند گزینه مناسررتا باشررد. آن ما
UDI100-2000 را ( به اتونوما نور روزDA300 )دارد مرج  ما
 روشرررنایا حداکلر برای سرررمفا DA300ه در این اسررر  ک

 فضررای که هایازمان بتوان آن کرک به که قتول قابل عتی ا

 نور اندازه از بیه ورود ناشرررا از مورد نظر دچار مشرررکالت

شررود را شناسایا نرود  وجود مسررتمیم خورشررید به فضررا ما

این فاکتور قتال مدنظر قرار  UDI100-2000که در حالاندارد. در 
 اس . ت یین شدهوکس ل 79 4666گرفته و حد آن 

 4666تا  766لوکس   766در سه عیف زیرِ UDIشاخص 
 sUDIشرود. شاخص لوکس  بررسرا ما  4666لوکس و باهی 
 عتی ا روشررنایا به که فضررای داخلا سررط  از نیز درصرردی

 نراید. در این شاخص  بهمشخص ما را دارند دسرترسا  کافا

فضا  حداقل  سرط   از نمطه هر در کافا روشرنایا  منظورتامین
 بین آن اشرر ال مورد زمان ای روشررنایا مفید نور روز در کل

اسر  و بایستا در بیه از   شرده  ت ریف لوکس 4666تا  766
( تامین نراید. sUDI100-2000/50%ازمواقع این شرط را ) 56%

برای اعرینرران از ترراسیر ت یین تراز برش افما بر نتررایج  این 
متر )ارتفاع  1/6سررازی از کف بازار شررروع و با ضررریب  شررتیه
های که ارتفاع تمریتا حجره 06/9سرررازی اولیه( تا ترازشرررتیه

  سازیهرکف راسته بازار اس   ادامه یافته اس . در این شتیه
در نظر گرفته  71الا  UDI  3ربری برای محاسررته سرراعات کا

در ارتفاعات  UDIسازی ( نتایج شتیه5در جدول )شرده اس .  
که دخیل شرررود. به دلیل آنمختلف راسرررته بازار نیز دیده ما

سرازی بر میزان درصد این  در شرتیه  هانرودن مسراح  حجره 
فاکتور تاسیر دارد  محاسررتات به دو صررورت  هرراه با فضررای   

ها و بدون آن انجام گرفته اس .جرهح
 

Table 5: Simulation of the average Useful Daylight Illuminance (UDI) for the whole working time of year at 
different levels 
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* The first and second values of UDI (100-2000lux) in each column are 
calculated considering and not considering the area of chambers, respectively.  

افزار اکسل میزان روشنایا با اسرتفاده از نرم در مرحله ب د 
و میزان توزیع آن در راسررته بازار قیصررریه و نیز احترال بروز  
خیرگا در فضرا به تفکیک ماه  بررسرا شرده اسر . سپس با     

ی نوری  الگوافزار ریدینس و ت ریف پنج عیف اسرررتفاده از نرم
ازی سساهنه س م فضای مورد مطال ه در توزیع روشنایا شتیه

 زیر اس . شرح به (0) شد. نتایج این مرحله در جدول
 

Table 6: Share of space in the distribution of light by months 
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نتایج حاصل از نرودار درصد س م فضا در توزیع روشنایا 

ب د ازظ ر   9ظ ر و  74صت    3سراهنه در سرره زمان از روز   
وری و حفظ دهد  فضررا الگوی خاصررا ج   ب ره نشرران ما

های دیواری و سرررمفا هرای نور روز دارد. ترکیب مدخل برازه 
کند تا در کل سرال و با ت ییر فصرل  نور قابل قتولا   کرک ما
 . گرددهای کاربری در راسته قیصریه اصف ان جاری عا ساع 

 بندیجمع -1
در راسررتای بررسررا حضررور نور در بازار قیصررریه عصررر  
صرفوی اصرف ان  بایسرتا سه مولفه مورد بررسا قرار گیرد.    
اولا نور فیزیکا و شررایط وابسته به آن اس  که با توجه به  
مکان اسر  موق ی  ج رافیایا  اقلیم و باف  پیرامون به شدت 

دهرد. مولفره ب دی  اسر   حضرررور نور را تحر  تراسیر قرار ما  
که از مکان و اسر م راری صرررحت   م رراری اسررر . زمانا 

شرررود  منظور نرره فمط کررالتررد بنررا از نظر مرراهیرر  و  ما
شرررناسرررا  که منظور اسر با ترام جزئیات اسررر . در زیتایا

های نوری به دلیل چگونگا هدای  روشنایا میان مدخلاین
رخوردارند. از به داخل کالتد م راری از اهری  به سرررزایا ب

عنوان ظرف این پردیده و  عرفا خود اسر و متن م رراری بره  

توان نادیده اش با مظروف را نیز نراهرای چنردگرانه   واکنه
گرف . مولفه سرروم  چگونگا ادراک مخاعب در محضررر نور  

شرررناختا اسررر  که به عوامل م را چون متاحث هسرررتا
 آفریننده و مُدرِک بستگا دارد. 

  جداناپذیر در باف  اقتصررادی محسرروب  حرک   رفتاری
شررود. مالصرردرا م تمد اسرر  زمان  ی نا حرک  در  ما

هایا اسررر  توان ادعا کرد بازار یکا از مکانجوهر و ما
هررای شرررود. تحلیررلکرره مف وم زمرران در آن ادراک ما

م ریت دهد روشنایا راسته و چ ارسوق قیصریه نشان ما
ترین عامل  مو زاویره پرتوهای نور در مسررریر حرکتا م 

هدای  در مکانا اس  که هیچ ارتتاط بصری برای درک 
زمران و ج ر  وجود نردارد. نرونه مطال اتا )راسرررته و    
چ ارسروق قیصرریه( برش کوتاها از مسیر عوهنا بازار   
اصررف ان اسرر  که بین یک مکث  حرک  و مکث ت ریف 

شررود. مکث اولیه با مدخل نوری که کاربری کسررب  ما
شود. در ادامه دید دوسویه دارد آراز ما نور  دسرترسا و 

های سررمفا راسررته نسررتتا کوتاها اسرر  که با مدخل 
شررود )سرریر از درخشندگا به سایه(. کوچک روشررن ما
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این نورهای موضررر ا در هدای  مخاعب و کشررره به 
نمه  راستهریتم نوری در  سرر  جلو نمه م را دارد. 

ش بار. کنددر تتیین و توالا فضررا ایفا ماای چندسررویه
دهد  ذهن عابر نوری که در ورودی هر باب م ازه رم ما

کند. چ ارسررروق که از ای مکث آماده مارا برای لحظره 
یک سررو به حیاط کاروانسرررا و از ج ات دیگر به شررتکه  

که نیاز به مکث و ای اسرر  شررود و نمطهبازار متصررل ما
شررود  نور با در آن حس ماانتخاب مسرریر و ج   یابا 

شرررتر )چه از سررروی حیاط کاروانسررررا و چه  تراکید بی 
کند. التته این تر مارا نورانا فضا گانه(های هش مدخل

اش ه نورانا به تتَع ت ییر موق ی  خورشید  بر روی کف 
و پوسته در حال حرک  اس  و حضور متنوع نور را قابل 

های نور خارج نرراید. رابطه مت املا که مدخل لرس ما
کند  نوعا حس ت لق  هگذر ایجاد مااز دید انسررانا با ر

 نراید.تواضع و تمدس ایجا ما
 ها وبیشررترین دریاف  نور در نرونه مطال اتا  در ورودی 

چ ارسرروق و نیز نماط نوری اسرر  که هر چند مسررافتا 
های اندرونا ترین دریاف  در بخهشرررود و کمتکرار ما

واحدهای اقتصررادی قابل روی  اسرر . بمیه فضرراها  عا 
 در سلسله مراتتا از نور شناورند. روز

 ها و با آراز سررراع  کار بازار  نور به ممدار مکفا از درگاه
کامال  ها وارد فضا شده و سیالن نور برای ف الی  مدخل

 مطلوب اس .
    ماه  مسریر راسته و چ ارسوق  ظ ر یکم تیر 74در سراع

قیصرریه با انتشار یکنواخ  نور کامل از نورپردازی عتی ا  
منرد اسررر . هرچنرد به دلیل وجود دسرررته نورهای   ب ره

کرانونا  امکان ایجاد خیرگا وجود دارد. در برش عرودی  
راسرررته  کرترین میزان نوری که در این سررراع  دریاف  

لوکس اس . قابل ذکر اس  دریاف   266شرود  حدود  ما
یابد لوکس هم کاهه ما 96نور عتی ا در سط  افما تا 

 شود.  ای تجاری مربوط ماکه به انت ای واحده
   ب ررد ازظ ر  نور از عریق درگرراه حیرراط  9در سررراعرر

گانه های هشررر التجرار و مردخرل   کراروانسررررای ملرک  
کند  زیرگنتدی  فضررای چ ارسرروق را کامال روشررن ما 

که بیشررترین نور دریافتا در منطمه چ ارسرروق به چنان
 446لوکس و کرترین ممردار بره حدود    06666حردود  

کل مجروعه در م رض روشررنایا د. بطوررسررلوکس ما
 نور عتی ا روز به میزان مکفا قرار گرفته اس .

 هایا از فضرا که دارای مدخل دیواری اس   نور  در بخه
 هایا ازکه بخهحالاماه اس   دردر تیرماه بیشتر از دی

فضا که در م رض مدخل نوری سمفا هستند  پرنورترین 
 کنند.ماه تجربه ماموق ی  را در دی

 در  ویوههای سمفا در روشنایا فضا بهس م بیشتر روزن
 های سرد سال کامال مش ود اس .ماه

  مرردخررل ورودی در ضرررلع جنوبا و رربا موجررب بروز
درصررد از کل  71خیرگا به عرق نسررتتا کم و به میزان 

 نور دریافتا ساهنه شده اس .
  های کاربری کل سال  در سررتاسر راسته قیصریه و زمان

 لوکس قرار دارد. 766عیف نوری در بازه باهی 
  ها را تشررکیل از کل فضررا که مسرراح  حجره  %71حدود

لوکس را  766دهررد  هریشررره نوری م ررادل کرتر از ما
 کند. دریاف  ما

 های سر م روشرنایا در کل سرال ساب  اس  و فضا در    بازه
 دهد.برابر ت ییر این س م مماوم  نشان ما

   در فصل  766-966ب د از ظ ر بازه  9صت  و  3در ساع
یابد. ولا تابسررتان بیشررتر اسرر  و در زمسررتان کاهه ما 

 های دیگر ساب  هستند.بازه
 های مختلف ت ییر نامحسروسا در الگوی خیرگا در  در ماه

 فضا وجود ندارد و درصد آن تمریتا ساب  اس .
  سررازی شررتیهممایسرره نتایج حاصررل ازUDI  در ترازهای

+(  06/9+ تا 66/6دهد با افزایه تراز )ازمختلف نشان می
شود. این دیده نرا SUDIت ییر چشررگیری در افزایه  

ها حدود افزایه برای شرایط محاسته بدون فضای حجره
 باشد.ما 77%

  رقمsUDI 100-2000  1/14متر م ادل  1/6برای تراز% 
از مساح  راسته قیصریه اصف ان  %1/14باشد. ی نا ما

هرای کاربری در  زمران  %56متر  در بیه از  1/6در تراز 
 لوکس قرار دارد. 4666تا  766بازه 

  966در بحث س م فضا در توزیع روشنایا ساهنه  بازه-
بیشترین مساح  را به خود اختصاص داده  %25با  766

آسرررتانه یا  ≤4666  بازه %71با  966-366اسررر . بازه 
-366بازه  و %72با  6-766  بازه %71خیرگا و باهتر با 

 د. انبندی قرار گرفتهبه ترتیب در این عتمه %1با  966
های برگرفته از تحلیل حضور نور موارد ذکر شررده  آموزه

کرا و کیفا در یک نرونه مورد مطال اتا از بناهای سررنتا 
هایا که بازار با عرلکرد ررم محدودی باشرررد. علاایران ما

هررا و انواع مرردخررل گیری ازخرراص خود  در ارتترراط بررا ب ره
دهد  تامین های نوری دارد  نتایج این پووهه نشان ماروزن

کریر  و کیفیر  نورپردازی از ابتردا مورد توجه عراح بوده    
های بکاررفته در این بنا قابلی  م اصرسازی پردازیاس . ایده
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بخه م رراران در عراحا فضررراهای  توانرد ال رام  دارد و ما

 تواند به رابطه ر این زمینه ماعروما باشد. پووهه ب دی د
ها با الگوی رفتاری اب راد  انردازه و مکران قرارگیری مردخرل     

 توزیع نور بپردازد.
 نوشتپی

انجرن روشنایا  ILSEانجرن روشرنایا چین    CIESانجرن روشرنایا آمریکا    IESNAانجرن روشرنایا اروپا    CIEالرللا نظیر های بینانجرن .7
های علرا و تحمیماتا در استرالیا و کانادا  انجام تحمیمات و تولید استانداردهای نورپردازی  اعم از نور عتی ا و مصنوعا را هندوستان و سایر انجرن

 باشد. اند. در ایران نیز انجرن م ندسا نور و روشنایا ایرانیان  متولا این امر مابه ع ده گرفته
بر متر مربع  لومن شود. هر لوکس م ادل یکحد سط  ت ریف مااس  که به صورت شارنوری بر وا SI در واحد شردت روشرنایا   یکای Luxلوکس   .4

 .گیردشود مورد استفاده قرار مااس . در علوم نورسنجا  لوکس به عنوان ممیاسا برای سنجه شدت نوری که بوسیله چشم انسان درک ما
3. Daylight autonomy 

4. Spatial daylight autonomy 

5. Useful daylight illuminance 

6. Spatial useful daylight illuminance 

7. Daylit 
8. Non-daylit 
9. ”Favorably” or “preferred” 

شود  در راسته بازارها نیز ما متری از کف  بیشرتر برای محاسرتات مربوط به نور روز فضای آموزشا و اداری در نظر گرفته  سرانتا  16هر چند ارتفاع  .76
ای درآمده اس . متر داش  که امروزه ت ییر یافته و به شکل ویترین شیشهسانتا 16الا  16ارتفاع سکوی ارائه اجناس به مشتری  ارتفاعا نزدیک به 

 محاستات در ترازهای مختلف در ادامه خواهد آمد.
 نور مفید روشنایا نام به کار  سط  روی روشنایا قتول ریرقابل و قتول قابل هایدامنه براساس M ardaljevic and Nabilبندی را این تمسریم  .77

 .اند ت ریف کرده روز
 بیشتری اهری  روشنا بینایا اداری  یا آموزشرا  صرن تا   فضراهای  ملل دارد  قرار اهری  اول درجۀ در بینایا هایف الی  انجام که فضراهایا  در .74

 بینایا جذبۀ مسکونا یا خرید مراکز فضاهای تفریحا  ملل اس   اول درجۀ در عروما هایف الی  که در فضاهایا .شود تأمین به خوبا باید و دارد

 (.The SLL lighting Handbook, 2014: 119شود ) مطرح کرتری اهری  با تواندبینایا ما روشنا و دارد بیشتری اهری 
( Mardaljevic, et al, 2011:5لوکس ) 9666( و یا Mardaljevic, et al, 2008:11لوکس ) 4566لوکس از  4666جای در برخا منابع به .79

 به عنوان حداکلر شدت روشنایا عتی ا قابل قتول برای یک فضای داخلا نام برده شده اس .
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Light, as the most pervasive natural element, plays an important role in an individual’s 
experience of space. The important place of this phenomenon in various sciences, 
religions, philosophies, and, above all, its role in perceiving the visual, and 
environmental effects of architectural spaces is significant. The presence of light and 
aesthetic perception of space in magnificent Iranian architectural spaces reflect the 
knowledge and skills of their architects in the use of light. In fact, the wise use of light 
is one of the significant characteristics of Iranian historical architectural spaces. In 
addition to providing lighting, in traditional Persian architecture, the use of daylight has 
met the climatic, physical, psychological, and aesthetic needs. In this regard, Iranian 
architects have been successful in creative use of light in interior spaces. Various 
combinations of light entrances confirm this claim. The present study attempts to 
examine the qualitative and quantitative role of light in a certain type of Safavid 
architecture, i.e. Rasteh and Charsooq of the Grand (Qeysarriyeh) Bazaar of Isfahan by 
scrutinizing the relationship of light and its origins with its functional purposes. The 
Grand Bazaar is an example of a certain type of architecture that stimulates human 
senses through its spatial arrangement and architectural components. It is comprised of 
massive arches that provoke the imagination by a sequence of lights and shadows in 
curved hallways, and create a kind of expectation in people dragging them to the bazaar 
intersection rich in light entered from the dome aperture.  
The present study aims at investigating the quantity and quality of daylight, and 
different functions of light in apertures according to the behavior and use of daylight in 
a public-commercial space where using different types of apertures is limited due to the 
specific functions. Part of this study is performed using a descriptive-analytical method 
and another part is conducted through software analysis in which natural light is 
simulated in specific dates and at given times throughout a year. Therefore, the 
quantitative indicators of daylight are assessed using Honeybee and Ladybug plugins, 
and Radiance engine. Proper lighting quality means a state in which efficiency, 
legibility, and optimal energy consumption are enhanced and the space attractiveness 
and youthfulness, as well as residents’ wellbeing is improved. 

                                                           
 
 
 

This article is derived from the first author`s doctoral thesis entitled " An analytical approach to 
the presence of light in Safavid’s architecture with the theosophical view”, supervised by the 
second author and advised by the third author, at the Islamic Azad University of Science and 
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First, to achieve a constant pattern to simulate the changes of daylight in a building, the 
software was programmed for two specific days of the year when the sun is at its highest 
and lowest altitudes; i.e. June 21 and December 21. To analyze the pattern of changes 
in daylight, simulations are performed at three times of the day, including 9 a.m., 12 
p.m., and 3 p.m. 
Evaluation of daylight can be studied in two types of static and dynamic characteristics. 
Since the quantity and quality of daylight vary at each moment, there are limitations for 
static evaluations, and today, the dynamic simulation is more widely used by users. 
Therefore, the Useful Daylight Illuminance (UDI100-2000) unit, which is one of the 
dynamic indicators, was considered a good option. This indicator shows how long the 
natural light in the building is useful during occupancy hours (between 100 and 2000 
lux). 
Results show that there is a specific pattern for using and keeping the daylight in space. 
The combination of walls and ceiling apertures helps to provide suitable lighting during 
the working hours in Rasteh of the Grand (Qeysarriyeh) Bazaar in Isfahan throughout 
the year and during all seasons. As a result, the share of daylight intervals throughout 
the year are almost constant, and no significant difference is observed in the share of 
daylight received with the change in season. Also, the amount of daylight received in 
more than 70% of Rasteh area during 50% of the working hours is between 100 and 
2000 lux, indicating a good level of natural lighting in space. 
The Grand Bazaar is one of the places where the concept of time is perceived. Lighting 
analyses show that the rhythm and the angle of sunrays along the paths is the most 
important factor for guiding people who are not visually connected to the outside to 
understand the time and space direction. Despite the limitations that the Grand Bazaar 
and its specific functions face in applying various types of light apertures, the results of 
this study show that the designers have considered the light quantity and quality of 
bazaar since the early stages of design and they have purposefully and practically 
designed and programmed the use of natural light in the Grand (Qeysarriyeh) Bazaar. 
The ideas used in this building can be modernized and architects can use them in 
designing public spaces. 
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