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  فرشته احمدي

  آباد شهرسازي دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف معماري و عضو هیات علمی دانشکده هنر و

  

:چکیده  

شوند، و از زمان صفویان به اصفهان از عناصر کلیدي ساختار فضایی شهر اصفهان محسوب می به عنوان یکی از انواع لبه هاي شهري هايماد
هاي شهري فعال، بر لبه یکی از  این عناصر به عنوان. اندهاي منحصر به فرد و متمایزي نسبت به دیگر شهرهاي ایران بخشیدهویژگی
ایجاد حس  هاي طوالنی سبب سرزندگی ،خوانایی فضاهاي شهري ،اي سالاند، و برکیفی محالت پیرامون خود موثر بوده ءاگیري و ارتق شکل

با بخش و پیونددهنده ساختار شهر اصفهان صر هویت این عنمتاسفانه اما امروزه . اندهمی گشتتعلق به  مکان و خلق خاطره براي شهروندان 
واهمیت پیشین خودرا از دست داده  است، خصوصا در محالت تاریخی تا حدود زیادي به فراموشی سپرده شدهها ه در آنهاي نهفتقابلیتتوجه به 

ها به عنوان یک فضاي ها و عدم استفاده از آندالیل بسیاري از جمله نبود یا کمبود آب، و در پی آن کاهش سبزینگی پیرامون مادي. است
هاي پویا در ها در شب، سبب پایین آمدن احساس امنیت و نبود فعالیتاطراف آنمخوف وجود فضاهاي شهري عمومی، همچنین تاریکی و 

ضمن بررسی وضع موجود مادي  ،در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی سعی شده تا به منظور ارتقاء کیفی این لبه ها.استگردیده هامجاورت آن
نور در راستاي  هکارها وضوابطی با تاکید بر چگونگی نورپردازي شبانه ونحوه به کارگیري رنگ ورابه ارائه  به عنوان مطالعه موردي، فرشادي

بخشی به این مادي پرداخته شود ،که قابل تعمیم به سایر مادي ها وسایر لبه هاي شهري  که واجد ویژگی هاي مشابه مادي ها هستند،  هویت
ت و سرزندگی در سطح محالت  و ایجاد محورهاي سبز ،جذاب و پویا در ساعات مختلف شبانه امنیاین امربه نوبه خود موجب افزایش  .نیز باشد

  .روز در مقیاس شهر می گردد
 

نورپردازي رنگ، مادي، کیفیت فضایی، لبه شهري، :کلمات کلیدي  
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:مقدمه  

یی فضاهاي شهري می گشته اند ،امروزه بسیاري از لبه هاي شهري که از عناصر کیفیت بخش فضایی می باشند وسبب افزایش هویت وخوانا
.                                                                                  یکی از لبه هاي شهري در شهر اصفهان مادي ها می باشند که به آنها پرداخته نشده است. مورد بی توجهی واقع شده اند

ده رود می باشند  علی رغم مشکالت فرآوان و نبود آب در اوقات روز تا حدودي سرسبزي خود را حفظ مادي هاي اصفهان که منشعب از زاین
کرده اند،اما در شب به عنوان فضاهایی گمشده مطرح می باشند که فاقدامنیت می باشند و گاهی حتی فضاي مخوفی رابراي شهروندان تداعی 

همچنین به عنوان .کی از دالیل  عدم امنیت  شبانه، عدم نورپردازي مناسب درشب می باشدوبررسی این  مادي ها نشان می دهد که  ی می کنند
عنصري از شهر که لبه نیز می باشند،نقش هویتی خود را به خصوص درشب از دست داده اندواز پتانسیل هاي موجود در آنها جهت هویت بخشی 

مکان هایی که  و م امنیت این فضاها در شب برطرف شود تابه فضاهایی ناامن تروالزم است مسئله عد هرچه بیشتر به محالت استفاده نمی شود
  .       جنایات رافرآهم آورند،تبدیل نشوند زمینه انجام جرم و

در شب وعدم وجود امنیت وهویت  به مسائل مادي ها مادي فرشادي وشرایط کنونی آنبررسی در پژوهش حاضر سعی برآن است تا ضمن 
ارائه راهکارهایی از طریق نورپردازي،جهت افزایش امنیت وبهبود نقش هویتی وخوانایی  بهه در فضاي پیرامون اش پرداخته شود ووخوانایی شبان

سپس به پیشنهادات طراحی از طریق نور وراهنماي نورپردازي براي مادي .مادي ها و وتبدیل شان به لبه فعال شهري در شب پرداخته شود 
                                                                                                   .نیزباشد قابل تعمیم به سایر مادي هام،که فرشادي دست یابی

 

:روش تحقیق  

ورت گرفته گردآوري اطالعات به صورت کتابخانه اي میدانی ص. باشد روش تحقیق توصیفی تحلیلی و نحوه تجزیه وتحلیل اطالعات کیفی می
  .است

  
  :پیشینه تحقیق

  لبه هاي شهري بررسی نقش لبه ها در تحقق اهداف منظر ،یاراحمدي به بررسی نقش فراموش شده هویتی در پژوهش با عنوان
وخوانایی لبه ها در سیماي شهرها پرداخته شده است وکیفیت هاي مورد انتظار از لبه ها ي شهري را نمایانی ،سکانس بندي لبه 

ود سه بعدي لبه ها،استمرار ووسعت عرصه دید،آکاهی به حرکت در مسیر لبه،مطابقت طراحی با مقیاس حرکت را مطرح می ها،نم
    .ودر نهایت به لزوم پرداختن به لبه ها به عنوان استخوانبندي شهر ولزوم انطباق ساختارهاي جدید شهر با آنها می پردازد.کند

 به روش هاي نورپردازي در فضاي  دازي در فضاهاي شهري،مقصود نورپر عنوان روش هاي تحت در این زمینه ، در پژوهشی دیگر
شهري پرداخته شده است وانواع روش هاي نورپردازي شامل نورپردازي عمومی ،نورپردازي تاکیدي،نورپردازي جهت یابی،ونورپردازي 

  . نمایشی تزئینی را مطرح کرده است
 فرهی به سیماي شبانه شهر وروشنایی آن پرداخته است  ي تحت عنوان نورپردازي سیماي شهردر پژوهشی دیگر در زمینه نورپرداز

تسهیالتی براي حرکت عابر پیاده  .2خوانایی نقاط عطف ونشانه هادر مسیر عبوري،.1:ونورپردازي شهر را در راستاي سه هدف می داند
اصول نورپردازي را در فضاهاي شهري مختلف شامل لبه آب وسپس به .کمک بر تاکید بر نقاط عطف شهر.3ووسیله نقلیه وایمنی

  .                                                  .               ،ورودي،فضاي سبز ،محل نشستن ،پله ها می پردازد
 محمدي کالنتري و نهاي بافت قدیم شهر اصفها ساماندهی واحیاي ماديبا عنوان  در مورد مادي هاي اصفهان، در پژوهش دیگري

وبه تطبیق الگوها بامسیر مادي ها .به تدوین راهکارهایی براي ساماندهی واحیاي مادي هاي بافت قدیم شهر اصفهان می پردازد
نگی .وبه حریم بندي وشعاع دسترسی به گذر مادي نیاصرم وتوزیع عناصر وکارکردها در مسیر مادي نیاصرم وچگ.پرداخته شده است

سپس راهکارهایی براي ساماندهی مادي ها مطرح .وارتباط با پیرامون ونقش اجتماعی مادي ها پرداخته شده است شبکه ایی بودن
                              .          در این مقاله بیشتر به ابعاد کالبدي کالبدي فضایی ودسترسی مادي پرداخته شده است.شده است
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:مبانی نظري پژوهش  

ها عناصر خطی هستند که به عنوان راه استفاده نشده و یا ماهیت راه بودنشان در این بحث کاربردي نداشته و در هاله اي از لبه  :لبه شهري
لبه کمیتی کالبدي و عنصري از منظر شهري است که در تصویر ذهنی ). 1391،ودیگران بنتلی. (کارکردهاي دیگر پنهان نگه داشته می شوند

به عنوان مثال رودخانه ها، دره ها و بدنه بزرگراه ها مصادیق لبه . که قابل تشخیص از نظر بصري است تداعی می کند شهروندان، یک امتداد را
در این مقیاس لبه ها . لبه شهري در مقیاس خرد نیز یکی از مهمترین شاخصه هاي هویت بخش فضاست). 1389یار احمدي ،( در شهر هستند، 

  .). 1389یار احمدي،. ( و از عناصر بوجود آورنده و هویت بخش فضا محسوب می شوند براي ساکنین خاطره انگیز بوده
واژه مادي در لهجه اصفهانی به نهرهاي فراخ وگشاده اي اطالق می گردد که براي آب رسانی از رودخانه زاینده رود  به اطراف  :تعریف مادي

مورد ندارد وخود نشانه اي از قدمت تاریخی این واژه از سویی دیگر نشانه ایی این شهرستان منشعب شدند وجزدر این شهر در هیچ جاي دیگري 
  ).1387احمدي،ماجدي،.(روشن از عالئق وکوشش مردم  در عمران وآبادي سرزمین خود است

  

  :نقش مادي ها در ساختار شهر اصفهان
نقش زاینده رود ودو .ا در اصلی ترین هسته شهر بوده استاصفهان شهري با هسته هاي اولیه زیستی  است و جویباره  به معناي زمین  جوي ه

شبکه  مادي هاي منشعب ،از آن در گذشته  در امور کشاورزي  وآب  رسانی، جمع آوري آبهاي  سطحی  وآبادي  شهر  از اهمیت خاصی  
درون  شهر مزارع آن بخشی  از هویت شهر متاسفانه طی توسعه ي شهري  وافزایش  ساخت وساز ها واز بین رفتن  باغات .برخوردار  بوده است

با توجه به قرار گیري مادي ها  نسبت به موقعیت شهر اصفهان  به ویژه   ) .1387احمدي،ماجدي،. (ه شده استبه نام مادي  به فراموشی سپرد
ادي از آنها مالحظه می شود که تا محالت  قدیمی  قبل از  صفویه که در نقاط مرتفع  نسبت به شیب کلی زمین قراردارند وعدم امکان گذر م

قبل از صفویه ،عبور   مادي ها از درون  کالبد شهر نبوده وعملکرد  عمده ي آنها آبیاري مزارع وکشتزارها بوده است،ضمن آنکه آب مصرفی 
شهر به جنوب از اراضی    اما در دوران صفوي با گسترش. اهالی نیز همواره از چاه هایی تأمین  می شد که درعمق اندك به آب می رسیدند
... محالتی  مانند خواجو ،صالح آباد و چرخاب و. می شود ه مزروعی  اطراف مادي ها  جزء شهر شده و محالت نوساز  صفوي در آنها ساخت

شهر هاي ایران   مادي ها در شهر اصفهان  شاخصه  ومتمایز کننده ي شهر اصفهان از سایر)  1380اهري ،.(پیرامون  مادي ها ساخته  شده اند
واژه ي مادي  در .می باشد و به گونه اي هویت بخش  قسمتهاي  مرکزي  شهر  متمایز کننده  این محالت از سایر محالت جدید شهر می باشد

اي  رفتن هنوز هم  بسیاري از مردم  بر.ذهن  بسیاري از ساکنین  این محالت  یادآور بسیاري  از خاطرات کودکی ،مظهر  حیات  وزندگی  است
مادي ها  به عنوان  یکی از عناصر کیلدي معنادار  .از نقطه اي به نقطه ي دیگر از مسیر مادي به عنوان راهنما ي خویش  استفاده می نمایند

مدي اح. ( شدن شهر اصفهان ،منجر به منحصر بودن شهر اصفهان  میگردد و ساکنان  این شهر نوعی وابستگی و حس تعلق نسبت به آنها دارند
     .) 1387وماجدي،

                         
 

 
  جایگاه مادي در شهر اصفهان: 1تصویر شماره 
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:بررسی نقش مادي ها به عنوان لبه هاي شهري  

از  اما .د نبه عنوان  لبه ي شهري تلقی می شو محالت اصفهان را نیز تشکیل می دهند، مادي هاي اصفهان  که استخوان بندي بسیاري از
به  ه نمی شود  واین مکان ها ها جهت هویت بخشی  هر چه بیشتر به محالت به خصوص در اوقات شب استفادآن انسیل هاي موجود در پت

این :نقش هویتی :نقش هویتی وخوانایی است دالیل اهمیت نقش مادي ها به عنوان لبه هاي فعال شهري ،از جملهشده است ی سپرده فراموش
انه وشاخص بخشی از مناطق شهري در ذهن شهروندان  باقی می ماند،زمینه مداخله و طراحی آن رابه عنوان عنصر که لبه به عنوان یک نش

نقش  .)1389یاراحمدي،( .لبه هاي طبیعی شهر مانندحاشیه رودخانه  که همواره در تاریخ شهر همراه آن بوده است.هویت ساز  فراهم می کند
کردن امتدادهاي اصلی در شهر، یکی از عناصر اصلی استخوانبندي ومنظر شهري است وبه این دلیل لبه هاي شهري به علت مشخص :خوانایی

این عملکرد لبه ها باعث خوانایی وجهت یابی در شهر .در ذهن ماندگاربوده ونقش مهمی در نقشه شناختی شهروندان از شهر راتشکیل میدهد
مهمی که در ایجاد نقشه شناختی وذهنی شهروندان دارند ،بایدمنظر شبانه اي منطبق بر لبه هاي شهري به دلیل نقش  .)1389یاراحمدي،.(میشود

  ).1389یاراحمدي،.(ساختار روز داشته باشد تا دردرك کلیت شهر گسست ایجاد نشود
 

  :   تفاوت نقش مادي ها درشب وروز
ز،دوحد یک طیف وگستره هستند که اختالف در نوع فضاي شب ورو.فضاي شب  فاقد عمق وجهت است واثري نامعین بر روي انسان میگذارد

. وروشنایی قراردارندفضاي روز پر از نور است وفضاي شب غرق در تاریکی و البته بین این دو حد نیز مراحلی از تاریکی .روشنایی آنهاست
نموده وبه خوانایی شهر  شهر کمک نورپردازي وروشنایی یک شهر در شب می تواند به گونه اي در شناسایی هر چه بیشتر. )1383گروتر،(

در روز با توجه به وجود نورفراوان،بدنه هاي .مادي ها  درشب و روزنقش متفاوتی را ایفا می کنند ).1389مضطرزاده و حجتی،(بیانجامد 
خوبی دیده می شود و بناهاوفضاهاي پیرامون مادي ها به خوبی دیده می شود و همچنین محل گذر آب مادي ها وفضاي سبز اطراف آن نیز به 

افراد به راحتی می توانند مسیر خود را  تشخیص دهند وعالوه برمادي که به عنوان لبه  وعنصر هویت بخش  مطرح است ،می توانند براي جهت 
ی فضا پیرامون مادي یابی از سایر نشانه ها وبناها ي شاخص وسایر ویژگی هاي  متمایز فضاها ومعا بربهره ببرندو این عوامل نیز خود در خوانای

 به عنوان تنها فضاهاي عمومیپیرامونشان تاریک می باشدو  وجود نور طبیعی، مادي ها وفضاها ومعابر ها تأثیرگذارند ،اما در شب باتوجه  به عدم
نها مادي ها نقش درغیر این صورت نه ت .امدنظر قرارگیرددر محالت می باشدو می بایست خوانایی و جهت یابی هر چه بیشتر در این فضاه

جهت و معنی تبدیل می شوند که  شب مطرح نیستند بلکه به فضاهاي فاقد امنیت ، وبه عنوان لبه هاي فعال  در دخودرا در شب ایفا نخواهند کر
که این سیاهی شب زشتی ها ي کالبد شهر راپنهان می کند ،آهنگی دیگر د رشب نواحته می شود   .سبب سر در گمی وترس عابرین خواهد شد

نقش پاالیش روانی وجسمی این شبکه در درون ).1388حبیبی،.(بار خود رابا ضرب آهنگ هاي نورهاي  تراویده در شب هم  ساز کرده است
ولی امروزه متاسفانه تبدیل شدن این محورها به ).1387احمدي وماجدي،.(آلودگی هاي صوتی وبصري وازدحام جمعیت ،غیرقابل انکار است

  ).     1387احمدي وماجدي،.(بور ترافیک شهري باعث شده که بسیاري از کیفیت هاي الزم خود را از دست دهندشریان اصلی ع
  

  ب هنگامدر ش فرشادي مادي:3شمارهتصویر                         در روز هنگام فرشادي مادي:2شمارهتصویر                                                                  
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  تعاریف نورونورپردازي:1جدول شماره
  تعاریف نور ونورپردازي  

نورپردازي به عنوان یک هنر بصري، همانند رشته اي علمی عالوه بر نیاز به دیدگاه خالقانه به دقت طراحان شهري  و معماران   حجتی ومظطرزاده
  )1389مضطرزاده و حجتی، .(.نیازمند است

ر به عنوان یکی از عناصر غیر کالبدي منظر شهري، تأثیر بسیار زیادي در کیفیت فضا، احساس، ادراك و تصویر ذهنی نور در شه  پاکزاد وسوري
  ). 1391پاکزاد،سوري ،.(افراد از محیط، رفتار روحی سالمتی جسمی و روانی  انسان ها دارد

عملکرد منابع نوري به عنوان ابزارهایی فنی و هنري  نورپردازي و طراحی نور  هنر و علم است و مستلزم درك صحیح از نحوه  مقصود
  ).1388مقصود،.(است

یک یادمان روشن شده، میدان روشن، یا پارکی با نورهاي تزئینی، این ها نشانه : نور می تواند یک حال و هواي مشخص ایجاد کند   فرهی
  .)1388فرهی،.(هایی است که باعث می شود ما در شب احساس خوبی داشته باشیم

نور تنها به عمل دیدن کمک نمی کند بلکه آدمی را قادر به احساس کلی و منسجم از محیط اطراف می نماید و عاملی است که   ادیبی ومنعام
کنترل فرد را بر محیط اطراف افزایش می دهد و تأثیرات آن به اشکال مختلف می تواند منجر به ایجاد آسایش یا عدم آرامش 

  ). 1385، منعام،ادیبی.( . روانی شود
نور اولین شرط براي هر نوع ادراك بینایی است، در تاریکی مطلق ما نه فضا را می توانیم ببینیم و نه فرم و رنگ را، اما نور تنها یک   گروتر

  ) 1383گروتر،.(.ضرورت فیزیکی نیست بلکه ارزش روانشناختی آن یکی از مهم ترین عوامل زندگی انسانی در همه زمینه هاست
  نگارنده:ماخذ

 
  :اصول و ویژگی هاي نور و نورپردازي 

  : نورپردازي و روشنایی فضاهاي شهري به طور کلی به سه دلیل عمده صورت می گیرد 
  .کمک به خوانایی نقاط عطف نشانه ها، مسیرهاي عبوري و مناطق پرتراکم در محیط -1
 .نی بیشتر در محیط، کاهش خسارات و صدماتتسهیالتی براي حرکت ایمن پیاده ها و وسایل نقلیه، ترویج ایم -2
. ( کمک به تأکید نقاط عطف برجسته، شهر و تشویق استفاده کنندگان در نسبت به حضور در فضا و افزایش ایمنی شهر  در شب -3

 ). 1389حجتی، مظطرزاده،
 

  :روش ها و حالتهاي نورپردازي
  :عمده تقسیم کرد روشهاي نورپردازي در فضاهاي شهري را می توان به چهار دسته

 نورپردازي عمومی 
 نورپردازي تأکیدي 
 نورپردازي به منظور جهت یابی 
 1388مقصود،. (نورپردازي نمایشی یا تزئینی.( 

نورپردازي تعاملی با جذب مخاطب و مشارکت آن در خلق فضا و ایجاد تنوع فضایی :غالم پور و مهران نژاد به روش نورپردازي تعاملی پرداخته اند
طه تنوع مخاطبان، رویکردي مناسب در ایجاد فضاهاي شهري پویا و خوانا به شمار می رود که به تغییر نقش مخاطب از ناظر صرف به به واس

  ).1391غالم پور، مهران نژاد،. (شکل دهنده فضا تعریض جدید از مکان ارائه می دهد
  

  :نورپردازي و رنگ نور 
رپردازي شبانه به یک معضل شهري تبدیل شده است که هیچ گاه مورد توجه واقع نشده است و به خصوصیات استفاده از رنگهاي متنوع و ناهمخوان در نو

توجه به جنبه هاي نمادین رنگها که در  .بصري و روانشناسی نورهایی رنگی توجه نمی شود همچنین به خصوصیات نمادین نور با رنگ نیز توجه نشده است
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تدین،قلعه (هر می شود هویت بخشی رنگی موجب ایجاد رنگ تعلق و شکل گیري تجربیات حسی ارزشمند ساکنین ش شهرهاي مختلف ظهور می یابد، ضمن
 یکی از عواملی که سبب شده است تا امروزه شهرهاي ما دیگر دوست داشتنی نباشند و دیگر نشانگر وحدت و کلیتی یکپارچه نبوده و در جزئیات .)1389نوعی،

  ).1389تدین،قلعه نوعی،. (القا ننمایند عدم توجه به کیفیت هاي رنگی استنیز تنوع و پیچیدگی را 
  

اثرات روانشناختی رنگ ها:2جدول شماره  

 

)1383لنگ ،جان،:ماخذ(  

 

:مادي فرشادي اصفهان:بررسی محدوده مطالعاتی   

ناژوان از رودخانه جدا شده و پس از گذر از پارك ناژوان ، از طوالنی ترین مادي هاي اصفهان است که از نزدیکی باغ پرندگان در پارك » فرشادي « مادي 
نام » مادي علیرضاخان « بزرگراه خیام و خیابانهاي شهید بهشتی ، اردیبهشت ، ابوذر ، شمس آبادي ، چهارباغ عباسی ، استانداري ، فرشادي ، نشاط و ملک ، 

نام گرفته و پس از گذر از خیابان هشت بهشت جدید ، بزرگراه شهید » مادي خوراسگان « پس گرفته و پس از گذر از گلزار ، بزرگمهر و رکن الدوله ، از این 
بخشی از مادي فرشادي واقع در محله اي که نیمی از آن با نام تل در این پژوهش  .آقابابایی و خیابان همدانیان به سوي خوراسگان و کرد آباد می رود 

  .وامنیت شبانه استوفاقد نورپردازي .این بخش از مادي بین دو خیابان بزرگمهر وگلزار واقع شده است .رفته است واسکان شناخته می شود مورد بررسی قرارگ
  

  
موقعیت مادي فرشادي ومحدوده مورد بررسی:3تصویر شماره  
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: )محدوده مورد مطالعه(مادي فرشادي  SWOT تحلیل:3جدول شماره   

  S W  O  T  
نظام کاربري 

  اراضی
د در مسیر فضاي سبز موجو.1

  مادي
  اختالط کاربري ها.2
وجود کاربري جاذب وفعال .3

  حسینیه ومسجد
  

کاربري هاي مسکونی وغیر فعال در .1
  اطراف مادي در شب هنگام

کاربري هاي غیر مسکونی موجود غالبا .2
فعالیت روزانه دارند وفاقد فعالیت شبانه 

  .هستند
برخی  سطح عملکرد فراشهري .3

  در جوار ماديهاي  کاربري 

زمین هاي بایر ومخروبه .1
  فرآوان در مسیر مادي

  فضاي سبز  حاشیه مادي.2
  محور گردش آب مادي.3
  

  ابنیه مخروبه وزمین هاي بایر.1
  ال شبانهکاربري هاي غیر فع.2
  
  
  
  

نظام حرکت 
  ودسترسی

در دوطرف  وجود دومسیر 1.
  مادي

  نفوذپذیري مطلوب معابر.2
  
  

  ه در مسیر ماديتداخل سواره وپیاد.1
عدم وجود پارکینگ وتبدیل فضاي .2

  اطراف مادي به محل پارك اتومبیل
  عدم وجود مسیر دوچرخه.3
عدم وجود حفاظ براي معلوالن در .4

  برخی قسمت هاي مادي
عدم وجود پیاده رو ویا باریک بودن .5

  پیاده رو در اطراف مادي

مسیرهاي سبز حاشیه مادي .1
  ها
با مسیر وجود معابر موازي .2

مادي وامکان تبدیل آن به پیاده 
  راه
  
  

کاهش ایمنی پیاده ومعلوالن در .1
  مسیر مادي

کاهش امنیت وایمنی ساکنین .2
  محلی

  
  
  

وجود عناصر هویت بخش .1  نظام ادراکی
  مسجد وحسینیه در مسیر مادي

نفش مادي به عنوان لبه در .2
  تصویرذهنی شهروندان

محصوریت مطلوب مسیر .3
  مادي

  

عدم خوانایی کاربري حسنیه با توجه .1
  به کالبد آن

فقدان خوانایی مسیر مادي در شب .2
  هنگام وعدم نورپردازي آن

نامنی موجود در مسیر مادي در شب .3
  هنگام

  

عناصر نشانه اي هویت بخش .1
  موجود در مسیر مادي

  ابنیه مخروبه وبایر.2
  مسیر مادي وحاشیه سبز آن.3
  

ت کاهش هرچه بیشتر امنی.1
وتبدیل مسیر مادي به محلی 

  براي جرم وجنایت شبانه
  
  

قوام واستحکام بصري جداره .1  نظام بصري
  ها
  تداوم بصري جداره ها.2
  

  تناسب بصريوجود  عدم .1
  عدم استفاده از مصالح مناسب وزیبا.2
  عدم جذابیت بصري نماها.3
  عدم تنوع بصري.4
  جداره هاي مخروبه فرآوان.5
  

  نماي مخروبهوجود انبیه با .1
در حاشیه وجود ابنیه نوساز.2

  مادي
  
  

  

نگارنده:ماخذ  

 

  :مادي فرشادي اصفهان چشم انداز
مادي فرشادي ضمن حفظ نقش وهویتی خود ،به فضایی سرسبز وبا طراوت وسرزنده وایمن وخوانا در روز وشب تبدیل گردد که به  عنوان یک 

به گونه اي که شهروندان براي گذران اوقات فراغت .وپویایی در سطح شهر تلقی شودمحور با هویت وسبز در سطح محالت وداراي جذابیت 
همچنین در رروز هاي خاص نیز با .شبانه ،تمایل داشته باشند به مسیر سبز مادي هابروند وداراي جذابیت براي اقشار مختلف وسنین مختلف باشد

  .   بایی را ایجاد نماید که جاذب گردشگران وشهروندان باشدبرگزاري جشن ها ونورافشانی خطی در سطح شهر منظر شبانه زی
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اهداف کالن وخرد وسیاست هاي اجرائی:4جدول شماره   

  اهداف کالن  اهداف خرد سیاست ها
  ایجاد کاربري هاي فعال شبانه روزي در مسیر مادي

  ایجاد دکه هاي اغذیه فروشی-
  ر شب هنگامایجاد آبنما در مسیر مادي ونورپردازي آبنماها د -
  نورافشانی در مسیر مادي ها در روزهاي خاص وبرگزاري جشن ها در مسیر مادي ها-
تدوین ضوابطی جهت انعطاف پذیري هرچه بیشتر مسیر مادي ها وتدوین قوانینی که به .-

 .کاربري هاي فعال شبانه امکان استفاده از گذر هاي کنار مادي ها را بدهد
  زي کودکان وهنر مردمی وتئاترهاي شبانه در مسیر مادي هاقراردهی مکان هایی براي با-

  سرزندگی  افزایش فعالیت وپویایی شبانه وروزانه

  تقویت وشاخص سازي عناصر تصور ذهنی با نورپردازي شبانه عناصر-
  ایجاد توالی نشانه ها با نورپردازي نشانه هاو عناصرهویت بخش در شب هنگام

  سله مراتب نورپردازي با توجه به کاربريرعایت سلسله مراتب ارتفاعی وسل
  قراردهی المان هاي نوري در مسیر مادي ها-

  خوانایی  خوانایی ووضوح شبانه وروزانه مطابق با یکدیگر

تبدیل مسیر مادي ها به پیاده راه درصورت امکان ،در غیر این صورت اختصاص یک سمت مادي 
  ).یک طرفه(به پیاده وسمت دیگر به سواره

  جداره هاي شفاف در کاربري ها وافزایش چشم ناظر ایجاد-
  ایجاد کاربري هاي شبانه روزي  در ورودي مادي ها-

  امنیت  افزایش امنیت شبانه وکاهش جرم وجنایت ونامنی

تبدیل مسیر مادي ها به پیاده راه درصورت امکان ،در غیر این صورت اختصاص یک سمت مادي 
  )رفهیک ط(به پیاده وسمت دیگر به سواره

  ایجاد مسیر دوچرخه در مسیر مادي ها
  آرام سازي ترافیک با ایجاد سنگفرش در مسیر مادي ها-

  ایمنی  افزایش ایمنی پیاده در مقابل سواره

  تقویت سکانس هاي دید در مسیر مادي ها وایجاد سکانس هاي نوري
  ایجاد قرارگاه هاي رفتاري وگره هاي اجتماعی

  رش مطلوب در مسیر مادي هاقراردهی مبلمان مناسب وسنگف
  حضورپذیري  افزایش تعامالت اجتماعی

نگارنده:ماخذ  

 

  :ضوابط کلی ارتقاي کیفی مادي هاي اصفهان ولبه هاي شهري مشابه آن 
  .درصورت وجود پوشش گیاهی حفظ ونگه داري از آن به طور مناسب صورت گیرد.1
با نور،صدا (ب ودر فصول کم آبی تداعی صداي آب وجریان آن به طور مصنوعی درصورت وجود مسیر گذر آب،در فصول پرآبی حفظ جریان آ.2

  .صورت گیرد...)،رنگ،فواره،آبنما،
سازي مطلوب ومناسب براي پیاده  در مسیر پیاده ویا پیاده رو صورت گیردوپیاده روهاي موجود تعریض گردد ودر صورت عدم وجودپیاده  کف.3

  .رو،احداث گردد
اي حاشیه ایی وسایر پارکینگ ها ،در صورت امکان در مسیر سواره  وبدون تداخل با پیاده صورت گیرد وبه زیبایی بصري ایجاد پارکینگ ه.4

پارکینگ نیز توجه شود ودر صورت امکان  طبقات باال به کاربري تجاري با جداره شفاف اختصاص داده شود،تا امنیت وسرزندگی محل تامین 
  .گردد

  .انه وروزانه  لبه ها وجداره شان،مطابق با یک دیگر به کمک نورپردازي مطلوب شبانه  صورت گیردایجاد منظرمطلوب شب.5 
قوانینی جهت بازسازي ونوسازي ابنیه  ب در لبه هاي شهري به خصوص ضوابط وتدوین واجراي ضوابطی براي جداره سازي مطلوب ومتناس.6

صورت ... ان نمانظیر خط آسمان،تناسبات بصري،مصالح به کاررفته،سبک ومعماري ومخروبه وتخریبی صورت گیردوهمچنین توجه به اجزا وارک
  .گیرد

  .قراردهی مبلمان شهري وتوجه به ومکان گزینی مطلوب شان که سبب سد معبر نگردد.7
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ري ها وگسترش فعالیت ایجاد کاربري هاي فعال و پویاي شبانه روزي در جوار لبه هاي شهري،ودر صورت امکان ایجاد پیش فضا مقابل کارب.8
  .شان در فضاي نیمه عمومی  مقابل شان صورت گیرد

  .توجه به آسایش اقلیمی وتامین نور  وسایه مطلوب لبه هاي شهري ،در شب وروز.9
ردد جلوگیري از آلودگی هاي زیست محیطی ناشی از کم آبی ویا عدم وجود سطل زباله در محل وجلوگیري از آلودگی هاي صوتی ناشی از ت.10

  .وسایل نقلیه در جوار لبه هاي طبیعی شهري واستفاده از طرح هاي ترافیکی جهت کاهش تردد سواره در جوار لبه هاي طبیعی
  .حفظ هویت وماهیت لبه هاي شهري وطبیعی ،وعدم دخالت بیش از حد در عناصر طبیعی لبه ها.11
  .به هاي شهري صورت گیرددر صورت امکان ایجاد مسیر دوچرخه در کنار مسیر پیاده در ل.12
 ایجاد عناصر بصري مشترك در نماي ابنیه واقع در جداره لبه تا موجب هویت وهم خوانی بصري وپیوستگی لبه وتداوم بصري آن حفظ گردد.13

  .وهمچنین استفاده از معماري میان افزادر طراحی جداره هاي لبه هاي شهري
  .به هاي شهري در شب وروزصورت گیردتعریف ورودي با گشایش فضایی  براي مسیر ل.14
نورپردازي معابر وعناصر ادراکی لبه هاي طبیعی شهري،که می توان از  روش هاي مختلف نظیر نورپردازي تزئینی،نمایشی، تاکیدي براي .15

 .عناصر نشانه ایی، نورپردازي جهت یابی براي لبه هاي شهري  بهره گرفت
  اي هنري ومردمی،وایجاد فضایی مطلوب براي برگزراري جشن ها لیت هاقراردهی مکان هایی براي فع.16

 

 :ضوابط کلی نورپردازي شبانه مادي ها ولبه هاي شهري مشابه
  :نورپردازي لبه هاي شهري باید به گونه ایی صورت گیرد که موارد زیر را شامل گردد

  .رددسبب انطباق تصویر ذهنی شهروندان از لبه هاي شهري در روز وشب هنگام گ -
 .موجب تقویت هویت لبه  شهري وپیوستگی آن گردد -
  تبدیل لبه هاي غیر فعال ونا امن به لبه هاي فعال شهري در شب وروز وتبدیل شان به فضاي شهري فعال -
  جلوگیري از یکنواختی لبه ها وافزایش گوناگونی وشرزندگی وجذابیت در منظر شبانه  لبه هاي شهري -
  مشکالت روزانه با نورپرداري شبانه لبه هاي شهريپوشاندن کاستی ها و -
  .ایجاد فضایی خطی وپیاده مدار ،براي برگزاري جشن ها ي شبانه در روزهاي خاص سال وگذران اوقات فراغت شبانه شهروندان  -
  

  :نتیجه گیري
ضروریات از   ه ،توجه به نورپردازيوجلوگیري از تبدیل شان به محلی براي وقوع جرم وجنایت شبان منظور افزایش کیفیت لبه هاي شهريبه 

انتخاب رتگ نور ،جهت تابش نور،چراغ والمپ نوري،روش ها وحالت هاي نورپردازي،مکان گزینی چراغ ها در هنگام به نورپردازي باید در است ،
وهمچنین ویژگی هاي فضا وعناصر مورد نورپردازي لبه هاي شهري  وویژگی ها ونقش هاي مختلف ادراکی ،عملکردي،  توجه شودتهیه طرح 

دي، بصري، اجتماعی، اقتصادي هرکدام از لبه هاي شهري باید در نظر گرفته شود تا هریک از این نقش ها در شب وروز مطابق یک دیگر کالب
با استفاده از تکنیک ها وروش هاي مختلف نورپردازي ،که برگرفته از  ،بر طبق این پژوهش.تلقی گردندونقش هویتی وخوانایی شان حفظ گردد

وجهان می باشد ،وهمچنین بهره گیري از خالقیت ومشارکت مردمی و بومی گرایی می توان به طراحی واجراي نورپردازي  تجربیات ایران
مناسب مادي ها ولبه هاي شهري با کمک دانش ها وتکنیک هاي جدید ومقرون به صرفه اقتصادي،ودر نظر گرفتن شرایط محلی وهویت موجود 

که موجب گردد  .جتماعی، اقتصادي لبه هاي شهري ومادي ها در شب هنگام  وروز هنگام ،دست یافتبه پایداري زیست محیطی، ا پرداخت و
  .لبه هاي شهري ومادي ها به محورهاي سبز وجذاب وپویا در اوقات مختلف شبانه روز ،ودر سطح محالت وشهر ،تبدیل گردند
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