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 رستوراندر  پردازینور

 

 فضای به تواندمی شما رستوران در نورپردازی. است نورپردازی رستوران طراحی هایویژگی مهمترین از یکی

 مهم اینقدر رستوران نور چرا اما. کند خراب شما مشتری برای کامالً را تجربه یا بیفزاید شما غذاخوری اتاق

 شما به که هاییفناوری آخرین و است؟ مناسب شما کار و کسب برای نوری نوع چه دانیدمی کجا از است؟

  چیست؟ کند، آسان را شما رستوران نورپردازی کنندمی کمک

نور  یبرا فضایی جادیدر ا یمهم ارینقش بس تواندیرستوران م روشنایی طراحیدر  یبصر یفضا کی جادیا نحوه

تمرکز بر نحوه استفاده از مهم  ست،یچندان مهم ن ییروشنا یکیمرحله، نور و تار نیرستوران داشته باشد. در ا

 . دیکن جادیا ورانرست یفضا یرا برا یبصر ی، فضاشتریبه هدف جذب م یابیدست یمتناسب است. برا یهانور

 

 

 



www.hourshidgroup.com 

به  باًیتقر توانیستوران، منابع نور موجود را مر ییروشنا یاست که برا نیا میروشن کن دیکه با یزیچ نیاول

 یهاکرد و چراغ میتقس ونیدکوراس یاستفاده در فروشگاه و منابع نور چند رنگ برا یمنابع نور تک رنگ برا

 .متفاوت است هااکنشو و راتیتأث یروانشناس شودیم دیافراد تول یچند رنگ مختلف برا

 

در  شود،یدر افراد م آرامشو  ییچند نمونه ذکر شده است: منبع نور سبز روشن باعث احساس روشنا نجایا در

دارد  یکمتر یریپذکیحواس انسان تحر یبرا ی. منبع نور آبرسدیو لوکس به نظر م بایز،که رنگ گل رز  یحال

 یاحساس افسردگ ینباشد، به راحت افراد را به تعادل رساند، اما اگر خوب یذهن یهاتیفعال توانیم یو به راحت

احساسات افراد را زنده  ترکنندهکیو تحر ترقی. برعکس، منبع نور قرمز عمکندیم جادیو کسل شدن را در افراد ا

 .ندی. احساسات ناخوشاشودیم زیتسلط نداشته باشند باعث اضطراب ن یاما اگر به خوب کند،یم

 نیب یادی. اگرچه تفاوت زکنندیاستفاده م یغرب یهابا رستوران سهیمقا یاغلب از آن برا ینیچ یهارستوران

 .دو وجود دارد نیا

رستوران  رایاست، ز یمیو صم یآن رسم یکل یبرخوردار است و فضا یشتریاز نور ب یر رستوران غرب معموالً

مکان  کیرستوران،  ییوعده غذا کی. با صرف شودیاستفاده م یتجار ای یرسم یهایمهمان یاغلب برا یغرب

 .را آرام کند هیروح تواندیدر رستوران م کنواختینور  نسبتاً آرام است یناهار خور

 

 یفضا جادیا یبرا LED یها. چراغشودیدر رستوران استفاده م ییروشنا LED چراغ هایاز  یمختلف انواع

 ایآ نکهیحد بازگرداند. ا نیشتریف را به بورنگ ظر اندتویحال، م نی. در عشودیخوب استفاده م یغذاخور

منبع نور با  نیهر رستوران است، بنابرا دینه، کل ایکند  جادیمهمانان را ا یاشتها افزایشی در تیبا موفق تواندیم

 .شودیم لیتبد زیم ییروشنا یمکرر برا کنندهدیبازد کیرنگ باالتر به  شینما
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 ؟گذاردمی تأثیر شما شتریانم روحیه بر رستوران روشنایی چگونه

 هامشتری که معناست بدان این. کنید استفاده تفاوتیم روشنایی سطح از توانیدمی رستوران روحیه تنظیم برای

 .شوند منصرف آنجا از یا شوند جذب شما رستوران به شما، نور انتخاب دلیل به توانندمی

 مالیم نور

 یک در شمع با شام یک به. بمانند بیشتر که کندمی ترغیب را مشتریان و باشد عاشقانه و آرام تواندمی مالیم نور

 مثل تر،روشن نور از هاییبخش زیرا شود،می بیشتر صمیمیت ایجاد باعث کم نور. کنید فکر رسمی رستوران

 سایر از که دهندمی را احساس این مشتریان به دارند، قرار شما غذاخوری هایمیز روی که هاییقسمت

 .هستند جدا اتاق هایمهمان

 رستوران نورپردازی انواع

 :شودمی تقسیم هاآن هدف اساس بر که دارد وجود نور از اصلی نوع سه
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 مسئول همچنین پیداست، آن نام از که همانطور. است محیط یک عمومی نورپردازی این - محیط روشنایی

 رستوران و نوار در خصوص به کند،می ایجاد مجلل و صمیمی فضایی کم، نور. است رستوران یک کلی روحیه

 .شوندمی خم آن به بیشتر هامشتری که جایی استراحت، محل و رستوران یک

 امکان این. شود ارائه چراغ با یا و باشد طبیعی نور تواند می و ، است اتاق یک در نور اصلی منبع محیط روشنایی

 .کنند حرکت و ببینند راحت و راحتی به تا کند می فراهم افراد برای را
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 برای نورپردازی نوع این. شودمی تریسرزنده و ریعس روحیه ایجاد باعث روشن روشنایی دیگر، سوی از

 .است مناسب پیتزا اتصاالت مانند بیشتر معمولی هایمکان

 است ممکن که را عملکردهایی دهد می امکان شما کارمندان و مشتریان به وظیفه روشنایی - وظیفه روشنایی

 نور کم معموالً  که مکانی در . دهند انجام ، باشند داشته نیاز آشپزی یا منو خواندن مانند متمرکزتر نور منبع به

 نیز هامسیر روشنایی برای این. دارد نیاز نورپردازی این به شدن برجسته برای بوفه ایستگاهیا بار ساالد یک است،

 چراغ یک یا ، شما آشپزخانه در روشن مهتابی های چراغ ، سقفی های چراغ شکل به تواند می این.است مفید

 .باشد شما میزبان میز روی کوچک میز

 

 

 

Accent Lighting-  جلوی قسمت اطراف در کانونی نقاط ساختن برای این. افزاید می شما فضای به را درام 

 منو تابلوهای یا هنری آثار کردن برجسته برای نور از استفاده با توان می را کار این. شود می استفاده شما خانه

 .کنید استفاده آبنما یا هافواره ،ها  میله پشت در رنگارنگ نورپردازی از توانید می یا ، داد انجام
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 ؟کرد ایجاد ادراک رستوران نورپردازی با توانمی چگونه

 آرام و صمیمی آرام، فضای یک این. باشد گرم و رنگ کم روشنایی دارای باید شام زمان در مجلل رستوران یک

 ایجاد دیوار نور از استفاده با مطبوعی روحیه بیاید، پایین سقف از مستقیم نور اینکه جای به. کندمی ایجاد

 .کنید توزیع مساوی طور به را باال شدت با هایچراغ برسد، نظر به جادار فضایی اینکه برای. شودمی

 از زیاد استفاده اما کند، کمک برند تقویت به تواندمی نورپردازی. میزان کمترین با اما کنید، استفاده رنگ از

 .دهدمی قرار سیرک یا شبانه کلوپ یک به شبیه خطر معرض در را شما رستوران هارنگ

 

 ؟گذاردمی تأثیر هاغذاخوری رفتار بر چگونه رستوران روشنایی

: دارد وجود مجلل و فود فست هایرستوران بین مهمی هایتفاوت هدف، با سازگاری و تجاری مارک بر عالوه

 .هاغذاخوری رفتار در تأثیر
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 گردش افزایش به روشن روشنایی سریع، دهنده سرویس هایرستوران در ناهار ساعت در مثال، عنوان به

 به را ظهر زمان تعجیل خواهیدمی اگر ویژه به امر این. کندمی تسهیل را ترافیک و کندمی کمک مشتری

 .است مفید بسیار برسانید حداکثر

 

 

 

 و کرده تحریک حد از بیش را مهمانان تواندمی همچنین فود فست هایرستوران در روشن نور کلی، طور به

 .کند ایجاد اند گرفته نظر در هاآن که آنچه از بیش غذا خوردن به تمایل

 

 زمان خروج کند،می ایجاد را راحتی و بخشی آرامش فضای مجلل محیط یک در گرم و کم نور دیگر، طرف از

 .دهدمی افزایش را اضافی آبمیوه لیوان یک یا قهوه دسر، سفارش احتمال و انداخته تأخیر به را مشتریان
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 جمعیتی زنجیره دو این. است استارباکس و دونالد مک بین رستوران داخلی طراحی در تفاوت دیگر خوب مثال

 منعکس را یک هر هدف چگونه نور که ببینید توانیدمی شما اما دارند، زیادی همپوشانی که دهدمی ارائه را

 که حالی در شود،می روشن شدت به مالی، گردش تسهیل و مشتریان تحریک برای دونالد مک: کندمی

 .منتظر بمانند شیرینی و قهوه مورد در که کندمی تشویق را مهمانان استارباکس
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 داخلی فضای همان هنوز اما اند، شده طراحی قبل از ترمتفکرانه و زیبا دونالد مک هایرستوران

 .کنندمی حفظ را روشن

 

 .شوندمی روشن آرامی به همیشه استارباکس هایکافه


