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  چكیده

 

، مکانی برای فعالیت و تعامالت پیاده راه به عنوان  یک فضای جمعی

فرهنگی و اجتماعی  ومشارکت شهروندان است. این مکان یکی از فضااهای 

مهم و واجد ارزش شهری است که طی سال های اخیر  در ایران توجه ویژه 

تلزم  توجه به ارائه امکاناات موفقیت این امر مسای به آن شده است. 

یکاای از عوامااث مااوآر باار آن  ؛در تقویاات کیتیاات پیاااده راه  اساات

. نورپردازی در شب از جمله مهام نورپردازی و منظر شبانه آن می باشد

ترین موضوعات بحث برانگیز  در دوران معاصر محسوب می شود. تا جاایی 

از آن باه عناوان که در بسیاری از منابع علمی موجود و مراجع معتبر 

شاود.  یابزاری برای زنده کردن اوقات شهروندان در شب هنگام  یاد ما

چرا که امروزه بسیاری از فعالیت های روزمره مردم تاا پاسای از شاب 

ادامه پیدا می کند. لذا نورپردازی فضاهای جمعی چون پیااده راه هاا 

باه  می تواند به زندگی شبانه آن ها کمک کناد  وعاالوه بار آن من ار

ای اد امنیت  فضایی گردد که این امر باه اجتمااپ پاذیری فضاا و در 

 نهایت برقراری تعامالت اجتماعی و پویایی پیاده راه من ر مای گاردد.

هدف این مقاله آشانایی باا می باشد.  توصیتی_ تحلیلیروش این تحقیق 

ضرورت های نورپردازی به عنوان یکای از اصالی تارین عناصار شاهری و 

که ی در افزیش کیتیت پیاده راه های شهری است. زآیر نورپردابررسی تأ

ضمن بهبود کیتیت پیاده راه،  من ر به افزایش جذابیت ، زمان فعالیت 

در نهایاات نااورپردازی بااه پویااایی  و امنیاات پیاااده راه  ماای گااردد

 .وسرزندگی پیاده کمک می کند

 

 

 کیتیت کلید واژه: پیاده راه، منظر شبانه، نورپردازی، ارتقاء
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  مقدمه -1

امروزه زندگی شهری سبب گشته دامنه فعالیت زنادگی شاهروندان تاا 

پاسی از شب ادامه یابد وبدین ترتیب حیات شبانه تبدیث به قسامتی از 

زندگی شبانه شده است. با وجود تنگناهای فراوان در زندگی بشر، جهات 

ایمان در  اعتدال بخشیدن به فضاهای شهری نیاز به وجود فضاهای عمومی

یااده راه هاا معاابری باا باا ترین حاد نقاش پ [1]شب احساس می شود.

اجتماعی هستند که در آنها تسلط کامااث باا عاابر پیااده باوده و از 

وسایث نقلیه موتوری تنها به منظور سرویس دهی زندگی جاااری در معبار 

استتاده می شود. پیاده راهها ، ابزاری برای فعالیت جمعی بخصاو  در 

. از [2] .طی و سالمت اجتمااعی انادکیتیت محیاط با اقتصاد شهری ،ارتب

آن ا که زمان قابث تاوجهی از اوقاات فرا ات افاراد جامعاه در دوره 

در  کث شهر و اختصاصًا پیاده راهقرار گرفته و نیمی از عمر  شب زمانی

شب سپری مای شاود ایان نیماه پنهاان ارزش بسایاری پیاادا مای کناد. 

ا افزایش امنیت شهر در شاب  وباه تبااع آن افازایش نورپردازی شهری ب

زمان کارکردهای شهری، ضمن تداوم حیات شهری در شب وای اد  خااطره و 

مرجع ذهنی مناسب در مردم می تواند موجب افزایش زمان بهره گیاری از 

در شاب  همچاون پیااده راه هاا فضا و پویایی و سرزندگی فضاهای شهری

مهم نورپردازی ای ااد امنیات در فضااهای یکی از کاربردهای [3] .گردد

شهری است که ایان ماورد موجاب احسااس امنیات در سااکنین مای شاود. 

بنابراین نورپردازی به عنوان یکای از فاکتورهاای اساسای در ای ااد 

محیط های انسان ساخت است وبر ت ربیات مردم از محیط شهری در شب اآر 

ن معمااری م ادد شاهر اراست. نورپردازی شهر در هنگاام شاب، امکااذگ

وفضاهای شهری را فراهم می آورد واز این توان بالقوه برخوردار اسات 

 که برای شکث بخشی فضایی متتاوت شهر در هنگام شاب اساتتاده گاردد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی نقاش ناورپردازی  در (  [4]و [3])برگرفته از

 اد جاذابیت و افزایش کیتیت  پیاده راه های شهری است. که من ربه ای

احساس امنیت در فضاهای پیاده راه  وافزایش زمان کارکردهای آن و در 

نتی ه ای اد سرزندگی و کیتیت بخشی به پیاده راه در هنگاام شاب مای 

 گردد. 

 

عوامل موثر بر افزایش پویایی وسرزندگی فضرای شرهری در شرز از : 1جدول

 مأخذ: ن ارنده طریق نورپردازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نورپردازی منظر شبانه 

 شهر

 افزایش آسایش و امنیت

افزایش جذابیت در فضاها 

 و بناهای شهری

 افزایش امنیت وزمان 

 بهره گیری از  فضا

افزایش تعامالت اجتماعی، پویایی و 

 سرزندگی فضا در شب 
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 ش تحقیقرو

روشهااای کتابخانه ای در تمامی تحقیقاات علمای مااورد اساتتاده 

اما در بعضی از آنها در بخشای از فرآیناد تحقیاق از  قرار میگیرند،

شود. و در برخی از آنها موضاوپ تحقیاق از حیاث  این روش استتاده می

کتابخانه ای بوده و از آ از تا انتها متکی بر داده های  روش ماهیتاً 

( در این پژوهش ابتدا از راهبارد 1385)حافظ نیا، .[5]خانه ای استکتاب

ترکیبی در رویکردی استنتاجی استتاده شده است. مبانی نظاری  زم باه 

وسیله مطالعات کتابخانه ای تهیه شده و از راهبرد توصاایتی_ تحلیلای  

برای بررسی  قابلیت های پیااده راه  وناورپردازی آن اساتتاده شاده 

 است. 

 
 : فرایند تحقیق و مراحل مختلف آن . مأخذ: ن ارنده2لوجد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبانی نظری

پیاده راه ها معابری با با ترین حد نقش اجتمااعی هساتند کاه در 

آنها تسلط کامث با عابر پیاده بوده و از وسایث نقلیه موتوری تنهاا 

ی زندگی جاری در معبر اساتتاده مای شاود. پیااده به منظور سرویس ده

راهها ، ابزاری برای فعالیت جمعی بخصو  در ارتباط با اقتصاد شاهری 

امروزه ضرورت رویکرد م دد به . [2]کیتیت محیطی و سالمت اجتماعی اند ،

حرکت پیاده مورد توجه جدی مدیران شهری  قرارگرفته  وسرلوحه برنامه 

اده اند. در این زمینه همایش های گونااگونی در های کاری خود قرار د

نورپردازی شاهری  در از سوی دیگر  [6] سطح جهان نیز برگزار می گردد.

واقع ترکیبی از نورپردازی معابر، بناها، مبلمان شاهری، صاتحه هاای 

نمایش تلویزیون  ونورپردازی های موسمی اسات. کاه عاالوه بار ای ااد 

 

 

 

نورپردازی 

 شهری
 فرایند تحقیق

 بررسی پیاده راه

ویژگی حرکت 

 پیاده 

 ویژگی  پیاده راه

 مرحله اول

 مرحله دوم

نورپردازی پیاده 

 راه

بررسی 

 نورپردازی

 نتیجه گیری مرحله سوم
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کردهای شهری در هنگاام شااب  در ای ااد شرایط ادامه فعالیت ها  وکار

امنیت، آسایش و جذابیت محیط های شهری نقاش بسازایی را ایتاا کناد. 

بناابراین  [3] نورپردازی تعریف کننده هویت و سیمای شبانه شهر اسات.

ارتقاء سطح کیتی پیاده راه با فراهم آوردن امکان زنادگی پیااده در 

فضاهای شهری امکاان تاداوم  شب تحقق می یابد. از آن ا که نورپردازی

حضور شهروندان  در شب و تعامالت ناشی از شکث گیاری منظار شابانه را 

سبب می شود نورپردازی و منظر شبانه باه ویاژه در پیااده راه هاا و 

نقاط شاخص شهر باید بیش از پیش مورد توجه قرارگیرد. باا توجاه باه 

یژگی حرکت پیاده . و1پیاده راه از دو منظر قابث بررسی است:  2جدول 

. ویژگی پیاده راه؛ در این تحقیق بارای شاناخت بیشااتر پیااده راه  2

ابتدا ویژگی ها و عوامث ماوآر بارآن بررسای شاده؛ ساپس باه بررسای 

 نورپردازی وتأآیرات آن برپیاده راه پرداخته شده است.

 ویژگی های حرکت پیاده
پیاده به طور  ( حرکت و رفتار عابر1980براساس نظریه راپاپورت )    

از [7]کلی متاآر از دو پاارامتر فیزیکای و فرهنگایج اجتمااعی اسات. 

آیر گذار بر حرکت عابر پیاده ، می توان به ماوارد أمهمترین عوامث ت

 زیر اشاره کرد :

: عابران پیاده به لحاظ روانای بیشاتر بااه شابکه هاای  پیوست ی    

قصدها ، بدون وقته و ها را به همه مأپیوسته تمایث دارند که همه مبد

 ارتباط دهد.بریدگی ، 
 

: پیاده ها نسبت به فاصااله هاا فاوع العااده حساساند و  کوتاهی    

 عموما کوتاهترین مسیر را انتخاب می کنند.

 
بای  خاود را کاامالً : پیاده ها در اوقات خلاوت ، زیبایی و امنیت    

ا احساس امنیت دفاپ حس می کنند و به مسیرهایی نیاز دارند که در آنه

تعداد بیشتری از  کنند . به عالوه اگر مسیر پیاده جذاب وزیبا باشد ،

 آن استتاده می کنند و سترهای طو نی تری پیاده صورت می گیرد.

     
: از فاکتورهای فیزیکی است که باه عارع عباور پیااده ، ح ام  ایمنی

مسیر حرکات ترافیک وسایث نقلیه و عدم تداخث حرکت سواره و پیاده در 

پیاده ، روشنایی مسیرهای پیاده ، وجود جوی های سارباز ، کاف ساازی 

  [8] محیط حرکت و موانع ارتباط دارد.
                                                                                                 

قابث تاأمین هریک از موارد فوع از دید نورپردازی و منظر شبانه نیز 

و انتزاعای،  می باشد. با استتاده از نورپردازی میتوان از نظر بصری

راه را به هم پیوست و مسیر را کوتاه تر جلاوه بخش های مختلف پیاده 

اهاداف مهام در  ازداد. از سوی دیگر تأمین زیبایی وایمنی و امنیات 

ن یکی نورپردازی می باشد. با پرداختن به هر یک از این موارد می توا

از مهم ترین پارامترهای پیاده راه که حرکت پیاده می باشد را در شب 

 و منظر شبانه تأمین نمود.  
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 ویژگی های پیاده راه

ویژگی های پیاده راه باه دو دساته کلای عملکاردی و کالباد تقسایم 

باشد.در ایان قسامت میگردد که عواملی چند، بر هر یک تأآیرگذار می 

 ین ویژگی های پیاده راه پرداخته شده است.   بررسی ا از تحقیق به

 

 ویژگی های عملهردی پیاده راه 

سه ویژگی اصلی پیاده راه ها عبارتناد از : ساارزندگی ، انعطااف     

 .[2]پذیری ، امنیت 

 

 الف ( سرزندگی 

یکی از مهمترین ویژگی های عملکردی پیاده راه سرزنگی می باشد به 

راه ها زندگی اجتماعی در جریاان باشاد  در پیادههمین منظور بایستی 

کاربری های متنوپ در طاول پیااده راه تا من ر به سرزندگی آن گردد. 

، باید پراکنده شوند . با پراکندن و توزیع مناسب کاربری های متناوپ

نوپ خدماتی کاه ارائاه مای دهناد و و هم به لحاظ به لحاظ زمانی هم 

می توان تماام مسایر  طول مسیر،همچنین گروه جاذب این کاربری ها در 

فعال ساخت . همچنین حتای ا مکاان  از شبانه روز را در بیشترین زمان

در بدنه مسیر ای اد می کنناد که نقاط  یر فعال و خاموش از استقرار 

 می بایستی پرهیز نمود. 

 ب( انعطاف پذیری

در پیاده راه ها می بایست به طراحی فضاهای منعطف توجه خا  شود.  

فعالیت های پیاده پیچیدگی و تنوپ بیشتری نسبت به انواپ دیگر حمث و 

نقث دارند ، چرا که حرکت پیاده  یر قابث پیش بینی ، گاه هدفمناد و 

گاه اتتاقی و آنی است. بنابراین فضای پیااده راه بایااد دارای ایان 

قابلیت باشد که بتوان از آن در طول هتته و روزهای تعطیث و در طاول 

 روز استتاده های متتاوتی کرد  شبانه

 

 ج( ایمنی و امنیت

ایمنی و امنیت در تاداوم حضاور شااهروندان و بقاا حیاات جمعای در   

فضاهای شهری بسیار موآر است. در ارتباط با امنیت بهتر اسات طراحای 

بدنه ها و مسیر به گونه ای باشد که فضای پیاده راه از داخاث بدناه 

و بالعکس. باید از ای اد کنج های مختای ها قابث رویت و نظارت باشد 

و تاریک نیز پرهیز نمود. باید از استقرار کاربری های اداری و زمان 

  [2] .دار در بدنه بالفصث فضا نیز پرهیز شود

برای نیث به تمامی موارد ذکر شده بااه عناوان ویژگای هاای عملکاردی 

ن چگاونگی در آتأآیرگاذار امث ومهمترین ع یکی ازپیاده راه در شب،  

منظر شبانه و نورپردازی آن می باشد. چرا که در صورت عدم نورمطلاوب 

و کافی هیچ یک از پارامتر های سارزندگی، انعطااف پاذیری، امنیات و 

ایمنی محقق نخواهد شد. بنابراین پرداختن به منظر شبانه پیاده راه، 

شاب به عنوان مهم ترین عامث در بهره بردن از این فضای جمعی در طول 

 بسیار  حائز اهمیت می باشد.
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 ویژگی های کالبدی پیاده راه

در طراحی پیاده راه ها باید به ویژگی هایی نظیر طراحی سطوح کف ،   

مبلمان شهری، جداره ها ، ت هیزات بازی و سرگرمی، نورپردازی ، پوشش 

و عبور اضطراری وسایث نقلیه توجه نمود.  گیاهی، آبنماها، آآارهنری،

تحقیق به دلیث توجه به موضوپ نورپردازی و تأآیر آن بر کیتیت  دراین

پیاده راه، تنها به این مورد از ویژگی کالبدی پیااده راه پرداختاه 

 شده است.

 

 

 

 

 نورپردازی

نورپردازی مناسب مسیرهای  ، اهمیت زیادی بهدر شهرهادر حال حاضر 

متتاوتی از نورپردازی در مقایسه باا  پیاده داده می شود. گونه کامالً 

جاده ها ، برای مسایرهای پیااده مااورد نیااز اسات. بخصاو  ارتتااپ 

هاای  ا باید پایین تر باشد. ناورپردازی اصالی ، روشاناییه روشنایی

انی شاده ، م چرا ائانااورافکن هاا ، عال تزیینی طراحی شاده مخصاو  ،

یم ناورپردازی  نورپردازی های درختان ، چرا های راهنمایی و دیگر عال

را شامث می شود. قسمتی که به وسیله تبلیغات خیابانی و نوشاته هاای 

به طور کلی موضوپ  قابث توجهند. نورانی متحرک به اجرا در می آیند ،

شاد. نورپردازی در پیاده راه دارای ابعاد وجواناب گونااگونی مای با

 

 : ویژگی های پیاده راه و عوامل موثر برآن. مأخذ: ن ارنده3جدول
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 زیبایی

 امنیت

 ایمنی 

عملکرد کالبدی

 ی

سرزندگ

 ی
 کفسازی

انعطاف 

 پذیری
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اولین مورد که باید درنورپردازی به آن پرداخت نورکافی واساتاندارد 

برای تأمین روشنایی پیاده راه در شب می باشاد؛ طباق اساتانداردهای 

جهانی نورکافی باید به میزانی باشد که افراد به وضوح و بادون تاالش 

برای دیدن، با توجه به ناوپ فضاا و مکاان تاا چنادین متاراز محایط 

. نور کافی در مسیر پیاده ، در کوچااه خود را مشاهده نمایندپیرامون 

هاا نااه تنهاا امنیات  ها ، زیر گذرها ، تورفتگی ها ، طاع ها و پله

مین می کند بلکه باعث افزایش تحارک و ایمنای پیااده أپیاده ها را ت

دومین مورد طراحی نورپردازی با هدف زیباسازی فضا و  [9] .های میگردد

و حرکت و تأکید بر نقاط شاخص در طول مسیر می باشاد ای اد نقاط مکث 

که برای نیث به هر یک از این موارد بایاد از روش هاا و راهبردهاای 

 فقاط ، تکنیکی مناسب در نورپردازی بهره نمود.بنابراین  ناورپردازی

. باشاد می نیز طراحی از شکلی ، نورپردازی. نیست سازی روشن منبع یک

 روشنایی نوپ ، آنها چیدمان چگونگی و پردازینور عناصر اشکال از جدا

 کیتیات، روشاانایی رنگ و کمیت ،( تنظیم قابث یا پراکنده ، مستقیم) 

 ، ناورپردازی قرارگیاری نوپ بوسیله. کند می تعیین را پیاده محدوده

 شاکث پیااده های محدوده و شوند ای اد توانند می شناسایی های نشانه

  [10] .بگیرند

ی توان گتت هر دو ویژگی هاای پیااده راه و عواماث به طور کلی م 

موآر برآنها در شب بدون در نظر گرفتن منظرشبانه و نحوه ناورپردازی 

آن تحقق نمی یابد؛ ارتقاء ساطح کیتاای پیااده راه باا فاراهم آوردن 

امکان زندگی پیاده در شب تحقق مای یاباد. از آن اا کااه ناورپردازی 

هروندان  در شب و تعاامالت ناشای از فضاهای شهری امکان تداوم حضور ش

شکث گیری منظر شبانه را سبب می شود ناورپردازی و منظاار شابانه باه 

 ویژه در پیاده راه ها حائز اهمیت می باشد.

 

 

 نورپردازی شهری

اهداف نورپردازی وطراحی منظر شبانه شهری شامث اهداف، عملکاردی، 

 هروندان می باشاد.زیبایی شناسانه، هویت بخشی و فعالیت های جمعی ش

به طور کلی نور و نورپردازی شهری را می توان از دو جنبه کمی و  [11]

کیتی بررسی کرد. از نظر کمی نورباید نیازهای کارکردی و خودآگاه را 

تأمین کند و از نظر کاربردی مطلوب باشد واز نظر کیتی، نور نیازهای 

و بار درک حسای از بیولوژیکی و ناخودآگاه انسان را باید تأمین کند 

نورپردازی نه تنها به لحااظ  میزان مطلوب بودن در فضا تأآیر گذارد.

عملکرد، استتاده کردن از فضارا میسر می ساازد بلکاه در ای ااد حاس 

امنیت و برقراری ارتباط  با فضا برای کاربر اهمیت دارد. نورپردازی 

ذب ماردم و شهری با ای اد ارزش سبب افزایش  جذابیت در قابلیت های ج

 .ای اد احساس امنیت  در شهروندان می شود 
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: اهداف نورپردازی شهری ونتایج حاصل از آن در پیاده راه . مأخذ: 4جدول

 گانن ارند

 آن از حاصل نتایج هویتی اهداف شناسانه زیبایی اهداف وکاربردی امنیتی اهداف

 پیااد   امنیت و آسایش تأمین

 شب در را 

 طلوبم شبانه منظر ایجاد

 ها نازیبایی کردن پنهان

  اجتمااااا ی حیااااا  ایجاااااد

 مردمی ارتباطا 

 طریا  از مادنی حیاا  توسعه

 وری وبهار  اجتما ی تبادال 

 هااای قساامت در رفااا  تااأمین فضاهای

 را  پیاد  مختلف

 فضاااااهای جااااتابیت ایجاااااد

 شب در را  پیاد  مختلف

 فضاااهای بااه بخشاای هویاات

 را  پیاد  در مختلف

 در شاابانه تصااادفا  کاااهش

 محدود 

 مطلااوب ذهناای تصااویر ایجاااد

 را  پیاد  از  کاربران

 شابانه زنادیی کیفیت افزایش

 را  پیاد 

 همه طری  از اجتما ی  دالت

 جمعی فضاهای کردن شمول

 فضااااهای  ملکااارد ارتقاااا 

 را  پیاد  پیرامون مختلف

 هااای آلااودیی رفاا  و کنتاارل

 نوری

 شبانه جمعی فضاهای ایجاد

 محدود  شبانه یاقتصاد توسعه

 را  پیاد 

 فضاااهای وشااأن وجااه ارتقااا  شهری یردشگری افزایش چشم خیریی بردن بین از

 مختلااف مقیااا  در را  پیاااد 

 باین و ملای ، منطقه فرا منطقه،

 المللی

 و ها فعالیت ادامه شرایط ایجاد

 پیراماون شاهری کارکردهای

 شب هنگام در را  پیاد 

 متهبی فرهنگی هویت تقویت

 فرهنگای نمادهاای بر تأکید با

 را  پیاد  مسیر در

 

 

 نورپردازی پیاده راه
زندگی امروزی ای اب می کند که با پایان روز فعالیت های اجتماعی 

پایان نیافته و تا پاسی از شب ادامه پیدا کند.  زمه این امر، لزوم 

ون پیااده راه هاا اسات . روشنایی کافی در فضاهای عمومی جمعای همچا

اولین نیاز  یر قابث انکار در عرصه حیاات شاهری، نیااز باه ایمنای  

وامنیت است. باید به این نکته توجه داشت که تقریبًا  نیمی از حیاات 

شهر در شب سپری می شود. از آن ا که شهر باا نتاوس خاود زناده اسات 

سارزندگی تشویق شهروندان به فعالیت بیشاتر  در سااعات شابانه، بار 

بنابراین پیاده راه هابه عناوان  [12]جامعه و رونق شهر می افزاید . 

یکی از فضاهای عمومی شهری  در نتی ه مناسبات  زندگی در طاول روز و 

شب ، دو چهره متتاوت از خود را برای شهروندان به نمایش می گاذارد. 

نه به عبارتی می توان گتت دو عامث اصلی باعث شکث گیاری سایمای شابا

 پیاده راه ها می شود: 

 حضور شهروندان و فعالیت های جمعی آنها در پیاده راه ها

 سیمای پیاده راه و نورپردازی  فضاهای مختلف آن در طول شب 
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  ی پیاده راه و ایجاد امنیت و آرامشزنورپردا

ای اد امنیت در شهر برای آسودگی  در هنگام کار و فعالیت شابانه 

شاخصه های مهم نورپردازی شهری اسات. بارای جاذب  شهروندان، از جمله

شهروندان و تشویق آنان به حضور در فضاهای شهری چون پیااده راه هاا 

مطالعات  [13] .در شب، همیشه امنیت از اهمیت با یی برخوردار بوده است

متعدد نشان داده است افزایش شدت روشنایی کاهش شدید جرایم شبانه را 

ه این است که ساطح روشانایی مطالعات تأکید کننداه دارد. این به همر

با تر به شهروندان احساس امنیت بیشتری القا نموده  و موجاب کیتیات 

  [14] زندگی شهری شبانه بهتر و مناسب تری می شود.

 

  جذابیت ایجاد و پیاده راه نورپرداری

نورپردازی به عنوان عامث موآر بار جاذب شاهروندان و حضاورپررنگ  

گام شب در پیاده راه از نقاش ممتاازی برخاورداری اسات. باا آنها هن

نورپردازی مناسب می توان بدنه ها و نماهای نامناساب شاهری در طاول 

مسیر پیاده راه را با عدم نورپردازی حذف نمود ونقااط قاوت سااختار 

کالبدی پیاده راه را با پردازش نوری مناسب، جلوه ای افزون بخشید و 

بیت پیاااده راه و تقویاات حضااور شااهروندان از ایاان طریااق باار جااذا

افزود.نماد ها و بناهای یادمانی در پیاده راه هاا قابلیات بسایاری 

برای نوپردازی دارند واز آن روی می تواند تداعی کننده خاطره مشترک 

برای مردم شهر باشند وهمچنین موجب ماندگاری خاطره مشترک برای مردم 

شدید این ماندگاری ماای تواناد باه شهر باشند؛ نورپردازی آنها ضمن ت

از ساوی دیگار، [15] خوانایی شاهر و جاذب بیشاتر ماردم یااری رسااند.

نورپردازی نه به عنوان یک عامث تشدید کننده جذابیت نقاط عطف پیاده 

راه، بلکه به عنوان عاملی مستقث نیز می تواند موجب جااذب شاهروندان 

جملاه مای تاوان باه  در هنگام شب در پیاده راه ها گردد، کاه از آن

جشنواره های نورپردازی اشاره کرد.از معروف ترین جشانواره هاایی از 

 این قبیث می توان به جشنواره لیون فرانسه اشاره نمود.

 

 بری راه و افزایش زمان بهره  نورپردازی پیاده

امروزه زندگی شهری و جریان های اقتصادی مرتبط با آن ای ااب مای 

ی از طول روز فراتر رفته و تاا پاسای از شاب کند که فعالیت های شهر

ادامه داشته باشد.هرچند نورپردازی شهری را نمی توان شارط کاافی در 

افزایش زمان کارکردهای پیاده راه دانست؛ اما مسلمًا شاارط  زم بارای 

کار و فعالیت پیاده راه ها است. نورپردازی پیاده راه، ضامن تاداوم 

خاطره ومرجع ذهنی مناسب در شهروندان  حیات پیاده راه در شب و ای اد

می تواند موجب افزایش زمان بهره باری از پیااده راه رانیاز فاراهم 

  [3] آورد.
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 گانعوامل موثرنورپردازی درافزایش کیفیت پیاده راه.مأخذ ن ارند :5جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

به طور کلی پیاده راه ها  در شب با حضور انسان تعریف می شوند و 

سبب نوپ نورپردازی بناها و فضااهای عماومی پیراماون آن مای به این 

تواند خاطره ساز شده و در حافظه جمعی شاهر بنشایند. از ساوی دیگار 

باید توجه داشت، به دلیث زندگی شهری و د د ه و اشتغال مردم در طول 

روز بیشترین استتاده از فضاهای جمعاای همچاون پیااده راه و افازایش 

ساعات شب و اوقات فرا ت، که بعد از ساعات کااری تعامالت اجتماعی در 

می باشد صورت می گیرد. متأستانه در شهرهای ایران به دلیث کم توجهی 

به  نورپردازی و منظر شبانه  پیاده راه ها، زندگی شبانه آن به طور 

مطلوب تأمین نمی شاود؛ در نتی اه شاهروندان ایان فضاای جمعای، کاه 

ت اجتماعی و هویت سازی دارد، را در شب به پتانسیث با یی برای تعامال

خوبی ت ربه نمی کنند. چرا که آنچه به عناوان ناورپردازی در پیااده 

راه ها شکث میگیرد بیشتر برای رویت کلی فضا طراحی شده است و فاار  

از هرگونه نگاه عملکردی و هویت بخشی به محدوده  می باشد و نه تنها 

ر پیاده راه و برقاراری اصاول کیتیات بستری برای فعالیت شهروندان د

بخشی به این فضا پدید نمی آورد؛ بلکه تنها  باه روشانایی عماومی و 

موضعی برخی عناصر در طول مسایر پیااده راه مای پاردازد. )برگرفتاه 

 ([11]از

 روش های نورپردازی پیاده راه

برای تأمین نورپردازی بخش های مختلف پیاده راه ها نورپردازی در 

)منظر « مقیاس خرد»)منظر دور( و« کالن یا همان پالستیک شهر»اس دو مقی

نزدیک( می تواند صورت گیرد. کلیاه اطالعاات  در مقیااس خارد و پاالن 

 نزدیک با توجه به اندازه انسان و براساس حرکت آرام او درک می شود.

طراحان در منظر دور به نشانه های شهری و تاأآیر ذهنای آن  هاا  [16]

ند  در منظر نزدیک به روشن ساختن فضای عباوری در محادوده تأکید دار

  [17] سایت و برخورد المان گونه در مقیاس انسانی دارند.

 

 

 افزایش جذابیت امنیت و آرامش 
زایش زمان اف

 بهره بری

 نورپردازی پیاده  راه

 -افزایش روشنایی

 کاهش جرایم

 –حذف نقاط نامناسب 

تقویت نقاط شاخص  با 

 نورپردازی 

ایجاد خاطره در 

 ذهن شهروندان

 تقویت کیفیت پیاده راه
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 گان: نورپرداری و عوامل موثر برآن. مأخذ : ن ارند 6جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نورپردازی موفق درهر زمینه به فهم دقیق ویژگی های موضاوپ ماورد 

. می تاوان گتات ایان ماورد مهمتارین مرحلاه از نورپردازی متکی است

م موعه مراحث فرآیند نورپردازی است. پاسخ به ساوال هااایی از قبیاث 

اینکه با توجه به فضا و مکان، مردم به چه ناوپ ناورپردازی احتیاا  

دارند  ویا اینکه چه شیوه ای از ناورپردازی موجاب آراماش آنهاا را 

سات کاه طاراح ناورپرداز در  فراهم می کند، از جمله موضاوعات مهمای

نورپردازی باید به آن توجه کامث داشته باشد. فهم درساات از ماردم و 

نیازهای آنهاا و همچناین مکاان ماورد ناورپردازی شارایط  زم بارای 

نورپردازی موفق است. آنچه چشم، از محیط اطراف می بینااد و مغاز ماا 

مختلاف اسات. ادراک می کند، متأآر از میزان نور منعکس شده از سطوح 

لذا دانستن خصوصیات مواد و مصالح وساطوح آنهاا و توجاه باه مقادار 

نورمنعکس شده از آنها، یکی دیگار از اصاول ناورپردازی موفاق اسات. 

نورپردازی می تواند گاهی وسعت دید انسان را محدود نمایاد، همچناان 

که می تواند آن را گسترش نیاز بدهاد. ناورپردازی عاالوه بار و اایف 

رسااند. از  ی که دارد، می تواند و ایف دیگری نیز باه ان اامکاربرد

 امین اوانز در کتاب خود باه ناام ناورروز در جمله این و ایف که بن

معماری آن را چنین توصیف می کند: استتاده بیاانی از ناور باه شاکث 

نمادین، فراگیر، خشنود کننده، ساده و  ریازی ودر عاین حاال ابهاام 

ه خیال انساان،بزرگترین و یتاه ناورپردازی در آمیز برای گشودن پن ر

عصرماست. بنابراین بخش عمده ای در درک هویت پیااده راه هاا در شاب 

وابسته به  نورپردازی فضاهای شهری است. نور در طراحی سیمای پیااده 

نورپردازی 

 کالن

 )دور( 

نورپردازی 

 خرد

 )نزدیک(

تأکید بر نشانه 

 های شهری

توجه به 

 رات ذهنیتأثی

تأکید برفضای 

 عبوری

توجه به مقیاس 

 انسانی

نورپرداز

 ی

 بررسی کیفی بررسی کمی

پیاده  سیمای شبانه 

 راه

حضوووووووووووووووووور 

شووووووووووووووووهروندان و 

 فعالیت های آنان

سیمای پیاده راه 

 و نورپردازی آن
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راه دارای کیتیاات و ویژگاای هااای متتاااوت  از قبیااث اطااالپ رسااانی، 

ار هویتی، نمایان کاردن نشاانه شناساندن مناطق و مسیرها، افزایش  ب

ها ، میراث فرهنگی و فضاهای شهری می باشد که من ر به ای اد امنیات 

و افزایش دعوت کنندگی  شهروندان برای حضور در پیاده راه در شب ودر 

 مناادی رضااایت و رواناای نهایاات افاازایش تعااامالت اجتماااعی و بهداشاات

شده در این تحقیاق،  می گردد. با توجه به بررسی های ان ام شهروندان

توجه به موضوپ نورپردازی و منظر شابانه پیااده راه هااای موجاود در 

ایران مانند محور جنت مشهد و تربیت تبریز وتهران  بارای بهاره وری 

بیشتر شهروندان از این فضاها و عدم کاهش حضاور آناان  در طاول شاب 

عناوان حائز اهمیت می باشد. در این رابطه جاذبه پیاده راه هااا باه 

یکی از مولته های اصلی توسعه و افزایش کیتیت پیاده راه باه مااباه 

منابع خامی هستند که بهره برداری بهینه از آنها مساتلزم توجاه باه 

فرآیندهای ای اد ارزش افزوده در آنها است. به نظر میرسد نورپردازی 

 شهری مقوله ایست که می تواند در ای اد ارزش و جذابیت تأآیر مناسبی

ورپردازی شهری عالوه بر احیای شاهر در شاب و ای ااد نبر جای گذارد. 

خاطره ذهنی مناسب در شهروندان، می تواناد از طریاق تأآیرگاذاری در 

امنیت و نیز افزایش زمان بهره برداری از پیاده راه هااای شاهری، در 

صورت بهره گیری مناسب به عنوان یک جاذبه گردشگری مورد بهره برداری 

 یرد. قرار گ

 

 

 نتیجه گیری

پیاده راه مسیری است که تنها به عبور عابرین پیاده اختصاا  مای 

باه  لزم ای اد شرایط مطلوب می باشاد.ستیابد که برای جذب جمعیت ، م

طور کث می توان گتت پیاده راه شامث سایمای شاهری روزاناه و سایمای 

رتقااء شهری شبانه می باشد. این دو منظر با وجود عوامث مشاترک در ا

کیتیت آن از ویژگی های متتاوتی برخوردار می باشاند. آنچاه در ایان 

تحقیق مورد بررسی قرارگرفت سیمای شبانه پیاده راه و نقش نورپردازی 

مؤلتاه هااای سارزندگی، در ارتقاء کیتیت آن می باشد. باه طااور کلای 

خوانایی، ایمنی و امنیت و نتوذپذیری که از مؤلته های اصالی کیتیات 

ت المحسوب میشوند، ارتباط معنی داری با ساطح تعاام پیاده راهی فضاها

. اجتماعی و میزان حضور شهروندان در فضاهای شهری پیاده محور دارناد

از سوی دیگردرک سیمای پیاده راه در شب وابسته به  ناورپردازی بخاش 

ها وفضاهای مختلف آن صورت می گیرد. ای ااد زنادگی فعااال شابانه در 

مچنین برقاراری ارتبااط بصاری باین بخاش هاای مختلاف  پیاده راه و ه

فضاها،  شاخص سازی بناها و عناصر موجود در محادوده پیااده راه باه 

عنوان نماد تاریخی _فرهنگی شهر، امکان حضور و جذب گردشگران در طول 

بناابراین طارح  شب،از عوامث موآر در نورپردازی پیاده راه می باشد.

رنامه ریزی شده با خوانش و شناسایی دقیاق نورپردازی باید به صورت ب

مولته های شکث دهنده  فضا به ویژه المان های منتخب تاریخی _فرهنگی 

_ طبیعی  در دومقیاس کالن و خرد مورد توجه قرار گیرد. این امر من ر 

به افزایش  توجه و حضور شهروندان وامنیت فضا،ای اد جااذابیت پیااده 

از پیاده راه، فعال شدن زندگی شابانه و راه، افزایش زمان بهره بری 

در نتی ه افزایش تعامالت اجتماعی و ای اد سرزندگی و کیتیت بخشی باه 

 پیاده راه در هنگام شب می گردد .
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: نورپردازی پیاده راه و چ ون ی تأثیر آن بر افزایش کیفیت 7نمودار

 پیاده راه . مأخذ: ن ارنده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نورپردازی  پیاده راه

 ایجاد جذابیت

افوووووووزایش حضوووووووور 

 مردم

 ایجاد امنیت

ی شبانه پیاده فعال شدن زندگ

 راه

افووووووووزایش تعووووووووامالت 

 اجتماعی

 اجتماع پذیری فضا

پویووایی وسوورزندگی پیوواده 

 راه

 افزایش کیفیت پیاده راه 
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