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چکیده
و پـذیري  رقابـت شاخص هـاي  تامین محسوب می شوند که الزم است جهت یاقتصاد جهاناصلی یگرانبازهاشهردر جهان امروز، 

عنوان یکی از مهم ترین راهکارهـاي  بي دانش بنیان را شهرمراکز، یمالویهاي انسانیهسرمایشترجذب بو یزندگیفیتارتقاي ک
، نقش موثر در کشف و ادراك محیط کالبدي و اجتماعی شهرمی تواند راهکاري باشد که ضمن راهپیاده. توسعه اي مدنظر قرار دهند

قدر فضاها و امکانات حرکت مطلوب پیاده افزایش یابند، امکانات ادراك محیط شهر چهر زیرا ؛ه خلق مرکزي دانش بنیان کمک کندب
در است که شبانهو منظر سیمااما مسئله درخور تامل، . یابداجتماعی آن نیز افزایش میوهاي بصري، فرهنگیگیري از ارزشو بهره

می تواند بعنوان شاخصی در خلق ایجاد حس سرزندگی شبانه شهرها بانورپردازي . می باشدر هنگام شب واقع تصور مخاطب از شه
ش نبـود کـه  ، تعریف کننده هویت و سیماي شـبانه شـهر اسـت    مناسبنورپردازي. مرکز شهري دانش بنیان مورد توجه قرار گیرد

در این راسـتا، سـاماندهی نـورپردازي    . اجتماعی را سبب می شودعوارضی چون افزایش حوادث، جرایم، بزهکاري و کاهش امنیت 
.ازهاي اساسی جهان امروز می باشدشهرها و تبدیل آن از فعالیتی پراکنده و سلیقه اي به امري جامع و برنامه ریزي شده از نی

منـابع کتابخانـه اي، بـه    روش این پژوهش، توصیفی، تحلیلی و پیمایشی بوده و پس از گردآوري مبانی نظري موضوع از طریق
می توان بیان نمود که اگر به نورپردازي، نه به عنوان یک فعالیت تزئینـی و جنبـی، بلکـه بـه     . بررسی میدانی مسئله پرداخته است

در موثر در معماري مجدد شهرها به هنگام شب نگریسته شود، می تواند نقش مهمی در بهبود سیما و منظر شـبانه يعنوان راهکار
.شهري دانش بنیان ایفا نمایداي خلق مرکز راست

کلمات کلیدي
اعلم الهدي رشتپیاده راه منظر شهري، زندگی شبانه، نورپردازي، بنیان،دانششهر

مقدمه-1
ومواجـه بـوده   طبقـه خـالق  سـهم افزایشبامعاصردورانشهرها در 

نقـش در تقابل بـا  محورو دانشخدماتیهايفعالیتوي سبهگرایش
دانش،اگرچه. شهرها، افزایش یافته استصنعتیتولیداتوکشاورزي

بسترسـازي  امـا  شهرهاسـت، درکلیـدي بنیانبهشدنتبدیلحالدر

بـه پایگیدانشزیرا ؛از نکات حیاتی استمناسب براي این دگردیسی 
شهرهاهدف.نیستانتظارموردنتایجبهرسیدنبرايتضمینیتنهایی

ازمتـأثر کـه خـود   اسـت شـهروندان بـه زنـدگی بـاالي کیفیـت ارائه
خـدمات، ذیريپـ دسترسـی امنیـت، محیطی،کیفیتنظیرییفاکتورها

. حضور دائمی شهروندان در محیط و احساس تعلق خاطر می باشد
و تعلق خاطر از نیازهاي ضروري انسان در فضاهایی هویت احساس 

طراحـی محـیط و   ؛ لـذا  است که در آن به حیات اجتماعی می پـردازد 
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ان حـائز  هویت و فرهنگ جامعـه و شـهروند  انطباق با شهري در فضاي

که از طرفی نباید تنها به روشنایی روز محدود شـود و  می باشداهمیت 
شب هنگام که تاریکی سیطره خـود  . دربر گیردباید حیات شبانه را نیز 

روشـنایی مصـنوعی در غالـب    را بر سیما و منظر شهري  می گسـترد،  
، امکان رویت پدیده ها و تشخیص موقعیـت مکـانی  نورپردازي شهري،

.یسر می سازدرا مدرك رنگ، عمق، فضا و حجم 
تاریک شدن هوا و لزوم امتداد فعالیت روزانه تا پاسی از شب کـه از  
الزامات زندگی شهري معاصر می باشد، نـورپردازي فضـاهاي شـهري و    
. ایجاد مناظر زیبا و چشم نواز را به عنصري کلیدي مبدل نمـوده اسـت  

کـارا حاصـل مـی شـود، باعـث      روشنایی شبانه که از طریق نورپردازي
ایش ساعات کار شده و تاریکی هوا مانعی براي فعالیت مردم نخواهد افز
اما نکته اي که الزم است در ارتباط با نورپردازي مورد توجـه قـرار   . بود

هنري و زیبایی شناسانه نورپردازي یعنی جنبه گیرد، دو جنبه متفاوت 
جنبه فنی نـورپردازي بـا   در کنار با هدف طراحی سیما و منظر شهري 

ده از منابع و استانداردهاي نوري بر اساس تکنولوژي هـاي نـوین   استفا
.قرار گیرندتوجه مورد توامان باشد که الزم است می 

روش تحقیق- 2
تواند باعث اي بوده و میبا توجه به هدف پژوهش، تحقیق حاضر توسعه

-در این تحقیق از روش توصـیفی بـه جمـع   . بهبودي شرایط حال شود
حال وگذشته پرداخته شده و سپس با استفاده آوري اطالعات در زمان

بـراي  . روداز روش تحلیل محتـوایی و موردکـاوي پـژوهش پـیش مـی     
.اي و میدانی اسـتفاده شـده اسـت   گردآوري اطالعات از روش کتابخانه

ــوابط و       ــهري و ض ــاهاي ش ــورپردازي فض ــاوي ن ــراي واک ــت ب نخس
بـه روش  استانداردهاي موجـود در ایـن زمینـه، اطالعـات مـورد نیـاز      

سپس اطالعـات مربـوط بـه مطالعـه     . آوري شده استاي جمعکتابخانه
موردي به صورت ترکیبی از منابع موجود، بازدیدهاي میدانی، اسـتفاده  

اي و همچنـین پرسـش از افـراد مطلـع     از عکس ها و تصـاویر مـاهواره  
وضـع موجـود بیـان    -نما و پالن-گردآوري و به صورت نقشه هاي نور

زم به ذکر است که در پاره اي موارد نقشه هـاي اصـالحی   ال. شده است
. نیز براي وضع موجود ارائه گردیده است

شهرينورپردازيتاریخچه - 3
م نور آشنایی داشت؛ در طـول روز از نـور   وانسان از ابتداي تاریخ با مفه

خورشید بهره می برد و بعدها با کشف آتش براي تأمین امنیت و ایجاد 
. کردیت اجسام در زندگی غارنشینی از آن استفاده میروشنایی براي رؤ

.با کشف الکتریسیته و اختراع المپ این ابزارها به تاریخ پیوسته انـد اما 

المـپ  (موفق به اختراع المپ الکتریکی1879توماس ادیسون در سال 
. شد) التهابی

در حـالی آغـاز   1930و 1920اولین موج نورپردازي در دهه هاي 
نور . یورك، لوس آنجلس، پاریس و برلین پیشگامان آن بودندشد که نیو

هـر چنـد   . الکتریکی آزادانه در خیابان ها و میادین خودنمایی می کرد
نامید، اما بقیه شهر آن چنان » طراحی نور«واقعاً نمی شد این کارها را 

در تاریکی خفته بود که چـراغ هـاي خیابـانی را بـه نوبـه خـود بسـیار        
کلیساها، قلعه هـا  میتوان اولین طراحی ها را . زیبا می کردهنرمندانه و 

اوج خالقیت در زمینـه نـورپردازي   . و یا ساختمان هاي تاریخی دانست
باز می گردد که شهرهاي مختلف بـراي پیشـی گـرفتن در    21به قرن 

از نمونـه هـاي بـارز شـهر     . این زمینه با یکدیگر به رقابت پرداخته انـد 
توجـه بـه   . هان، می توان به پـاریس اشـاره نمـود   نورپردازي شده در ج

شدت نور و رنگ آن و انتخاب هاي دقیق و حساب شده براي روشنایی 
معابر و نورپردازي المان هاي تاریخی و بناهاي مهم، تصویري رویاگونـه  

لذا دیگر نورپردازي صرفا . ه استاز شهر در ذهن مخاطب برجاي گذاشت
به رشته اي علمی مبدل گردیده است حرکتی تزئینی و جانبی نبوده و

که الزم است به صورت کامال علمی در طراحـی سـیما و منظـر شـبانه     
. شهري مورد مطالعه قرار گیرد

تهـران در مورد نحوه ورود نورپردازي و روشنایی به ایـران بایـد بـه    
این شهر با توجه بـه پایتخـت بـودن، همـواره دروازه ورود     . اشاره نمود

ن بوده است که نور و روشنایی فضاهاي شـهري نیـز از آن   تجدد به ایرا
چراغ ها وارد چهره شبانه شهر شدند تا نشانی از دنیاي . جمله می باشد

نخست عمارت شاهی و . متمدن غرب را با خود به تهران و ایران بیاورند
خیابان دسترسی نورپردازي شدند و سـپس خانـه هـا و خیابـان هـاي      

سال ها بعد قـوانین و ضـوابط   . وردار گردیدندعمومی از این نعمت برخ
روشنایی براي خیابان ها تدوین و به اجرا درآمد و به موازات آن امنیت 

نتیجه این تحـول، طـوالنی شـدن سـاعات     . بیشتري در شهر حاکم شد
و رونـق خریـد و فـروش و    فعالیت و هیجان ساعات شبانه در زیـر نـور  

. گذران اوقات فراغت در شهر بود
هنریسـت کـه   يشـهر اثـر  تبیین مسئله به این صـورت اسـت کـه    

،هـدف غـایی  وآفرینندگانی به وسعت خود و به تعداد جمعیـتش دارد 
چنین محیطـی  . استشهروندانش ایجاد محیطی خالق و پرورنده براي

امـا  آزادي انتخاب به افراد می دهد و زمینه خالقیت را فراهم می آورد، 
نـورپردازي اسـت کـه  مکانات مناسب شـهري االزمه آن برخورداري از 

.اسـت در راستاي جـان بخشـی بـه حیـات شـبانه      یکی از این امکانات 
نورپردازي از یک سو موجب استفاده شـدن بخشـی از زمـان و انـرژي     
انسان در هنگام شب شده و از سوي دیگر این امکان را پدید مـی آورد  

نورگیري طبیعی رهـا  که نه تنها بتوان فضاهاي داخلی را از محدودیت 
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کرد، بلکه با نورپردازي امکان ایجـاد تجلیـات متنـوع از یـک پدیـده را      

امروزه پرداختن به مسئله روشـنایی در شـب چـه از    . ]1[میسر ساخت
نظر اقتصادي و چه از نظر گذران اوقات فراغـت امـري اسـت اجتنـاب     

تره گسـ . که می تواند همسو با نیازهاي شهري دانش بنیان باشدناپذیر
وسیع شهرها و تردد زیاد در آنها خصوصاً محدودیت هـاي ترافیکـی در   
طی روز سبب می شود که جریان زندگی در شهر تا پاسی از شب ادامه 

نمـاد،  .]2[یافته و ارتقا کیفیت زندگی در شب را ضروري ساخته اسـت 
هر آنچه که در طراحی ... نشانه، گره، جداره، ساختمان هاي ارزشمند و

ر آن تاکید شده و پس از غروب آفتاب و با فرارسیدن تـاریکی،  شهري ب
ممکن است در عملکرد آن اختالل بوجود آید، به کمک نـورپردازي در  

نورپردازي مناسـب در شـهر   . شب نیز کارایی خود را حفظ خواهد کرد
این امکان را می دهد که عناصر مطلـوب را برجسـته تـر نشـان داده و     

نورپردازي در شهر باید بـه  . ]3[اریکی محو کندعناصر نامطلوب را در ت
صورتی باشد تا بتوان روز را در امتداد شب پیوند بدهد و در عین حـال  

.آرامش شهر در شب از دست نرود

نورپردازي انواع فضاهاي شهري-4
فضاي شهري بدون نورپردازي به تدریج به فضایی فاقد هویت و حیـات  

فضاهاي شـهري بـه نـوع خاصـی از     اما از طرفی انواع. تبدیل می شود
الزمه این امر آن است که ضـمن رعایـت ضـوابط    . نورپردازي نیاز دارند

هریک به هنگام نورپردازي، نبایـد ایـن فضـاها بـا هـم تضـاد شـدید و        
نـورپردازي  . ناهماهنگی ایجاد کنند و هارمونی در شهر را از بین ببرنـد 

ایجـاد  : نخست از نظر عملکردي: گیرددر شهر دو هدف عمده را پی می
روشنایی جهت تامین امنیت و ایمنی و دید راحت براي ساکنین شـهر؛  

ایجاد روشـنایی بـراي ایجـاد محیطـی آرام،     : و دوم از نظر زیباشناختی
در ادامـه نـور پـردازي انـواع     . براي لذت ساکنین... زیبا، شادي بخش و

.دگیرمی مورد بررسی قرار فضاهاي شهري 

نورپردازي مسیرها-4-1
مسیرها در ذهن شهروندان به صورت خطـوطی ظـاهر مـی شـوند کـه      

به عبارتی مسـیر  . ارتباط و اتصال نقاط مختلف شهر را میسر می سازند
خـود را  ... به صورت انواع خیابان ها، کوچه ها و بن بست ها و بزرگراه و

متنوع این عناصر کالبدي همواره محل بروز رویدادهاي . نشان می دهد
شهري نظیر رفت و آمد، داد و ستد، تبـادالت فرهنگـی، انجـام مراسـم     

بوده اند، لذا پـذیراي  ... مذهبی، بیان آراء سیاسی و تفریح، پرسه زدن و
. همه گروه هاي اجتماعی شهروندان در زمان هاي مختلف مـی باشـند  

شبکه ي مسیرها در شب باید به نحوي نورپردازي شوند که بـراي ورود  
نورپردازي نشانه ها و همچنین القاي . ندن در آن ایجاد انگیزه نمایدو ما

سلسله مراتب شبکه مسیرها از طریق نورپردازي از مهم ترین راهکارها 
ایجاد رابطه ي متقابل بین بدنه و عرصه مسیر نیـز در تشـویق   . هستند

از این رو در نـورپردازي  . شهروندان به حضور در محورها موثر می باشد
لیت هاي مستقر در جداره ها، بنحوي که امکان تماشاي فعالیت هـا  فعا

البتـه  . از این فضاي شهري وجود داشته باشد، بسیار مفید خواهـد بـود  
الزم به ذکر است که در نورپردازي مسیرها می بایست در وهله نخست 

مسلما نورپردازي مسـیرهایی  . به نوع، نقش و عملکرد مسیر توجه نمود
ولویت حرکت با سواره اسـت، روش متفـاوتی را نسـبت بـه     که در آنها ا

. ]4[نورپردازي یک پیاده راه می طلبد
خیابان هاي شهري مکان هایی هسـتند کـه تعـامالت اجتمـاعی و     

در جـداره ایـن   . جنب و جوش شهري در آنها بـه اوج خـود مـی رسـد    
خیابان ها، مغازه ها، کاربري هاي گذران اوقات فراغت، رستوران، کافی

بنابراین در نورپردازي خیابان هاي شهري عالوه بـر  . قرار دارد... شاپ و
تاکید بر بناهاي گذران اوقات فراغت و خصوصـا ورودي آنهـا از طریـق    
نورپردازي، می بایست فضاي مقابل آنها نیز براي تشویق سرریز فعالیتها 

نـورپردازي خیابـان در   . به بیـرون از واحـد تجـاري، نـورپردازي گـردد     
ناسبت هاي ویژه و نورپردازي صحیح بناهـاي واجـد ارزش دو عامـل    م

. عمده و اساسی است که موجب خاطره انگیزي خیابان شهري می شود
بناهاي باارزش نشانه هایی هستند که در شب تا حد زیـادي بـه چشـم    

نورپردازي این بناها عـاملی بسـیار کـارا در خـاطره انگیـزي      . نمی آیند
ایمنی پیاده و سواره در خیابان هاي شـهري کـه   از طرفی تامین . است

هردو به صورت توامان مجاز به حرکت می باشند، بسیار حـائز اهمیـت   
بوده که نورپردازي گذرگاه هاي عرضـی بـراي عـابر پیـاده و روشـنایی      

همچنـین  . مناسب کل فضا در شب به این مسئله کمک خواهـد نمـود  
باشـد کـه هرگونـه تغییـر     نورپردازي مسیرهاي شهري باید به گونه اي 

وضعیت در مسیر، مرزهاي عبور و مرور، عریض یا باریک شدن مسیر و 
.تقاطع ها را به وضوح نشان دهد

براي دستیابی به آرامش و اطمینان خاطر، وجود نظارت اجتمـاعی  
از : دیده شدن فضا از دو طریق امکان پـذیر اسـت  . بر فضا ضرورت دارد

حضور افراد درون خـود فضـا؛ کـه هـر دو     درون بدنه ها و به واسطه ي 
لذا نورپردازي فضا باید بـه گونـه اي انجـام    . نیازمند وجود نور می باشد

شود که تمام فضا روشن باشد و هیچ نقطه تاریـک و یـا بـا شـدت نـور      
از آنجا که حضـور افـراد   . پایینی در خیابان و کوچه وجود نداشته باشد

ن نظارت می باشد، بنـابراین بهتـر   در فضا از قوي ترین عوامل اعمال ای
است براي حضور ساکنان در خیابـان در اوقـات شـبانه تسـهیالت الزم     

تقویت زندگی شبانه، نورپردازي فعالیت هاي مشوق حضور . فراهم باشد
از ... پیاده، نورپردازي قرارگاه هاي رفتاري، نورپردازي مبلمان شـهري و 

. هدف کمک می کنندجمله راهکارهایی هستند که به تحقق این 
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گره ها بسته به اینکه نقش اجتماعی داشته باشـند و حضـور پیـاده در    
آنها مهم باشد و یا اینکه صرفاً نقش فلکـه اي ترافیکـی را بـازي کننـد     

.نورپردازي متفاوتی خواهند داشت
بتواننـد محلـی   نورانی بوده تـا  باید میدان هاي شهري قائم به ذات 

براي باهم بودن و تعامالت اجتماعی و یا خلـوت گزیـدن و تنهـا بـودن     
هاي مربـوط بـه تجـاري یـا اداري بـودن،     به عالوه ویژگی. فراهم آورند

دهی به نوع همه و همه در شکلگردشگري یا مسکونی بودن،تفریحی، 
ر نقطـه  د. نورپردازي محیط پیرامون و بدنه میدان اهمیت ویژه اي دارد

ات احتمـالی را  بسـیاري از خطـر  نقش ترافیکـی داشـته و   فلکه مقابل، 
تیرهاي بلند که مرکز نـوردهی آن  بانورپردازي مناسب . کندمی حذف 

. کارساز خواهد بود،به سمت ترافیک عبوري است

پل ها و آب کنارها نورپردازي - 4-3
در مبلمـان  کـاربرد آن  مهم ترین نوع استفاده از روشنایی در کناره هـا، 

سازي، اختالف ارتفـاع هـاي انـدك و چـراغ هـاي      تغییر در کف. است
کیفی ظریف که نورهاي رنگی را مـی تاباننـد از زیبـاترین جلـوه هـاي      

این نورهـا باعـث تشـویق پیـاده     . نورپردازي در این فضاي شهري است
گرایی و لذت بصري در کناره ها گشته و باعث تقویت حضور شهروندان 

پل ها نیز با روشنایی و نـورپردازي منحصـربفرد مـی تواننـد     . می گردد
اگـر  . چهره اي جدید بـه آب کنارهـا بخشـیده و آن را سـرزنده کننـد     

نورپردازي بر روي پایه پل ها و ستون ها متمرکز شود تاثیر زیـادي در  
عریض یا طویل نشان دادن پل خواهد داشـت  و ایـن نـوع نـورپردازي     

.جذاب تر هم هستعموماً

نشانه ها و بناهاي تاریخی نورپردازي -4-4
نشانه هاي شهري نقش مهمی را در خوانایی و جهت یابی در شهر ایفـا  

؛از طرفی با فرارسیدن شب کلیه ابنیه درتاریکی فرو می روندکنند،می
از . منجر به نمایان شدن ساختمان ها می شوداست کهتنها نورپردازي 

هاي شهري کـه عمـدتاً ابنیـه ي مهـم     این رو نورپردازي صحیح نشانه
شهر نیز محسوب می شوند بحثی مهم در راستاي جهت یابی در شـب  

چراغ هایی که براي نورپردازي بناهاي تاریخی مورد استفاده قرار . است
گیرند نباید قابل رؤیت باشند و شکل آن نیز باید با توجه به هویـت  می

دازي که در دید قـرار دارنـد   همچنین ادوات نورپر. ]5[بنا انتخاب گردد
مانند تیرهاي چراغ، بایـد طـوري طراحـی شـوند کـه هـم بـا محـیط         
هماهنگ باشند و هم در طول روز نیز زیبـا باشـند و منظـره و دیـد را     

.خراب نکنند

فضاي سبز نورپردازي - 4-5
نورپردازي فضاهاي سبز می تواند در ایجاد تعامالت اجتماعی تاثیرگذار 

مختلف به ن گیاهاوت ــ خ، درنــ چم، لـشت که گداباید توجه . باشد
ــا، در روهر کدو نماییمی کنند دخون گوناگوينگهار شنایی ام از آنهـــ

ــا از روششنکراي روین باید برابنابر. نده دارجلوص بخصو ي هادن آنهـ
اما رعایت یک نکته ضروري است و آن اینکه در .دنموده ستفااتی ومتفا

نورپردازي گیاهان باید به رنگ و گرماي نور تابیده شده توجه شـود تـا   
در سیستم بیولوژیکی آنها  اختالل وارد نشده و منجر به آسیب رساندن 

.به آنها نشود

پیاده راه اعلم الهدي:محدوده مورد مطالعه- 5
یالن و متمرکزتـرین شـهر خطـه    شهر رشت به عنوان مرکز اسـتان گـ  

شمالی کشور همواره نقطه قابل اتکایی در برنامه ریـزي هـاي کشـوري    
محسوب شـده کـه پشـتوانه برخـورداري از شـرایط مناسـب اقلیمـی،        
جغرافیایی و ژئوپولوتیکی، اجتماعی و فرهنگی و گذران اوقات فراغتـی  

ل شعاعی میدان مرکزي رشت با توجه به شک. نیز آن را تشدید می کند
شهر و اصالحات صلیب گونه اي که در دوره پهلوي اول مرکـز شـهر را   
مورد جراحی و واکاوي قرار داد، به یگانه نقطه عطف شـهر و میعادگـاه   
اصلی شهروندان مبدل گشته که تمامی راه هاي ارتباطی اصلی در ایـن  

از طرفی وجـود عناصـر شاخصـی نظیـر بـازار      . نقطه به هم می پیوندند
شهر همراه با کاروانسراها و تیم و تیمچه هاي تاریخی، ساختمان اصلی 

اصلی شهرداري به عنـوان ارگـان مـردم نهـاد ، اداره پسـت و فنـاوري       
جایگاه آن را به عنوان لنگرگاه ... اطالعات، سینما ها و پاساژهاي نوساز 

). 1شکل(اصلی شهر تحکیم نموده است

نقشه محدوده میدان مرکزي شهر رشت) :1( شکل 
باززنده سـازي،  ،حفظراستاي پیاده راه سازي راه حلی در از طرفی 

شـهري  بافت هاي تاریخی و بـا اهمیـت   تزریق حیات و سرزنده نمودن 
تغییر کـاربري یـک   در نتیجه ي پیاده راه فرآیندي است که . می باشد

بسـتن  بـا مـا  در کشـور  و غالبا می افتد مسیر از سواره به پیاده اتفاق 
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غافـل از  ؛به پایان می رسدمسیر مسیر سواره رو و کف سازي یکپارچه 

وراي تغییرات کالبدي به تغییرات معنـایی نیـز نیازمنـد    پیاده راه آنکه 
با همین رویکرد، اعلم الهدي نخستین خیابـان مرکـزي در شـهر    .است

طـول  . اه تبدیل گردیـد رشت بود که به روي اتومبیل بسته و به پیاده ر
میدان شهرداري در ابتداي .متر است24متر و عرض مسیر 285مسیر 
کـانون اداري شـهر بـوده و    با قرارگیـري سـاختمان شـهرداري،   مسیر 

از نیـز  کتابخانه ملی شـهر رشـت   . می باشدبارزترین عنصر کالبدي آن 
علـم الهـدي محسـوب شـده و فـرم      اعناصر با ارزش و تاریخی خیابـان  

میدان شهرداري و از طرفی .داره آن از ارزش معماري برخوردار استج
. سبزه میدان به عنوان دو گره اصلی شهر می باشند

تصویر پیاده راه اعلم الهداي رشت) : 2( شکل 

بررسی وضع موجود -6
از زمانی که اعلم الهدي به روي سواره بسته شد و به پیـاده راه تبـدیل   

تغییرات کالبـدي  . نیاز تغییرات کالبدي در آن احساس می شدگردید، 
نیازمند ساماندهی و ارتقاء کیفیات هـر کـدام از اجـزاء کالبـدي کـف،      

را سـرزندگی و انعطـاف پـذیري خیابـان     تا خواهد بودجداره و مبلمان 
یکی از اصلی ترین ضعف ها این است که مجموعه به ایجاد . تقویت کند

توق جمعی براي شـهروندان تبـدیل نشـده اسـت؛     فضایی اجتماعی و پا
بعبارتی تمرکز اصلی در مجموعه به راسـته تجـاري اسـت کـه قبـل از      
تبدیل شدن خیابان به پیاده راه نیز به همین فعالیت اختصاص داشته و 
تنها با محدودیت عبور و مـرور سـواره، حرکـت پیـاده کـل فضـا را در       

دهی این جمعیت که پتانسـیل  اما سامان . قلمروي خود قرار داده است
باالیی براي ایجاد محیطـی سـرزنده و پویـا دارد، جـایی در ایـن طـرح       
نداشته و مبلمان هاي تعبیه شده نیز تنها به عنـوان فضـاي نشـیمن و    
رفع خستگی عابرین و سپس ادامه مسیر استفاده می شود و آن فضاي 

ناء در تنهـا اسـتث  . مکثی که الزم است شکل بگیـرد، دیـده نمـی شـود    
مواردي است که به صورت خودجوش و نه سازمان دهی شـده، شـاهد   

نظیر اجراي موسـیقی  شکل گیري هسته هاي حیات اجتماعی هستیم 
از ایـن پتانسـیل در اجـراي فسـتیوال هـاي      می شود ؛ در حالیکه زنده

برنامه ریزي شده خیابانی که در نمونـه هـاي موفـق فضـاهاي شـهري      
. سرزنده و پویا مسبوط به سابقه نیز می باشد، بهره جست

کی از ویژگی هاي بارز مناطق شمالی خصوصا در نیمـه دوم سـال   ی
بارندگی هاي زیاد می باشد، لذا براي اینکه فضاهاي نشـیمن و گـذران   

ه راه تعبیه گردیده است بتوانـد کـارکرد   اوقات فراغت که در کالبد پیاد
خود را در روزهاي بارانی نیز حفظ کند، در نظر گرفتن طـاقی و رواق و  
المان هایی که فضا را سرپوشیده کند بسیار حائز اهمیت خواهد بود که 
اصال به این عنصر مهم و تاثیرگذار در پیاده راه اعلم الهدي توجه نشده 

مـی خـاص منطقـه، ایـن مجموعـه را در      است؛ در نتیجـه شـرایط اقلی  
بسیاري از زمان هاي سال از چرخه فعالیـت بـه عنـوان فضـایی بـراي      

از طرفـی بـدلیل شـرجی بـودن و     . حضور اجتماعی ساقط خواهد نمود
رطوبت باالي هوا، وقتی تابش مستقیم آفتاب با رطوبت موجود ترکیـب  

اسـتفاده از  شود، حتی اگر با مشکل بارندگی دست به گریبان نباشـیم، 
بستر موجود را در طول ساعات روز نیز دشوار می نماید کـه بـار دیگـر    
لزوم در نظر گرفتن طـاقی هـایی کـه سـایبانی را بـراي فضـاي مکـث        

. شهروندان ایجاد نماید را پررنگ تر جلوه گر می سازد
در نظر گرفتن ورودي براي خیابان بعبارتی تعریف فضاي ورودي به 

علم الهدي بسیار ضعیف مـی باشـد؛ شهرسـازي    امجموعه در پیاده راه 
جدید با فضاسازي هایی نظیر کف سازي، تغییر نورپردازي، ایجاد تغییر 
سطح و موارد مشابه سعی در متوجه نمودن شخص به تغییر فضـا دارد،  

علم الهدي این جنبه بسیار ضعیف بوده و به چند چـراغ  ادر حالیکه در 
و یک تابلو ترافیکیه ورود وسایل نقلیه ممنوع و دو عدد پله اکتفا شـده  

.است و فضاسازي براي ورودي هاي مجموعه بی توجه رها گشته است
در مورد نورپردازي در پیاده راه اعلم الهدي بایـد اذعـان نمـود کـه     

نگارانه انجـام گرفتـه و بـه جنبـه هـاي زیبـایی       بسیار ابتدایی و سهل ا
ه توجه خاصی نشده است، در صورتیکه  می توان با رقص نـور و  انشناس

. نورپردازي هاي موزیکال حس پویایی را به مجموعه منتقل نمود
از اصول اساسی که در باغ سازي ایرانی به وفور از آن بهـره جسـته   

اي سبز می باشد، کـه بـه   شده است، ترکیب آب و گیاه و درخت و فض
رغم شرایط خاص اقلیمی که شهر رشت از آن برخوردار اسـت، از ایـن   
عناصر بصورت سامان دهی شده بهره برده نشـده اسـت کـه در ایجـاد     
جداره نرم و تقویت حس پویایی در کنار سـرزندگی و جـذابیت بسـیار    

حتی در صورت انتخاب درختان مناسب می شـد  . تاثیرگذار خواهد بود
قسمتی از ایجاد سایبان را نیز مرتفع نمود و از طرفی در مطبوع کـردن  

. هواي محیط پیاده راه نیز نقش ایفا کند
دیگر عنصر قابل ذکر نوع فعالیت هاي جداره می باشـد؛ کـه غالبـا    
تجاري پوشاك و کیف و کفش و مواردي از این دسـت مـی باشـد کـه     

ی که نیاز اسـت پیـاده راه   نهایتا تا ساعت خاصی کارایی دارد، در صورت

نخستین کنفرانس ملی به سوي شهرسازي و معماري دانش بنیان

، تهران، ایران1396، اردیبهشت ماه، 3
غافـل از  ؛به پایان می رسدمسیر مسیر سواره رو و کف سازي یکپارچه 

وراي تغییرات کالبدي به تغییرات معنـایی نیـز نیازمنـد    پیاده راه آنکه 
با همین رویکرد، اعلم الهدي نخستین خیابـان مرکـزي در شـهر    .است

طـول  . اه تبدیل گردیـد رشت بود که به روي اتومبیل بسته و به پیاده ر
میدان شهرداري در ابتداي .متر است24متر و عرض مسیر 285مسیر 
کـانون اداري شـهر بـوده و    با قرارگیـري سـاختمان شـهرداري،   مسیر 

از نیـز  کتابخانه ملی شـهر رشـت   . می باشدبارزترین عنصر کالبدي آن 
علـم الهـدي محسـوب شـده و فـرم      اعناصر با ارزش و تاریخی خیابـان  

میدان شهرداري و از طرفی .داره آن از ارزش معماري برخوردار استج
. سبزه میدان به عنوان دو گره اصلی شهر می باشند

تصویر پیاده راه اعلم الهداي رشت) : 2( شکل 

بررسی وضع موجود -6
از زمانی که اعلم الهدي به روي سواره بسته شد و به پیـاده راه تبـدیل   

تغییرات کالبـدي  . نیاز تغییرات کالبدي در آن احساس می شدگردید، 
نیازمند ساماندهی و ارتقاء کیفیات هـر کـدام از اجـزاء کالبـدي کـف،      

را سـرزندگی و انعطـاف پـذیري خیابـان     تا خواهد بودجداره و مبلمان 
یکی از اصلی ترین ضعف ها این است که مجموعه به ایجاد . تقویت کند

توق جمعی براي شـهروندان تبـدیل نشـده اسـت؛     فضایی اجتماعی و پا
بعبارتی تمرکز اصلی در مجموعه به راسـته تجـاري اسـت کـه قبـل از      
تبدیل شدن خیابان به پیاده راه نیز به همین فعالیت اختصاص داشته و 
تنها با محدودیت عبور و مـرور سـواره، حرکـت پیـاده کـل فضـا را در       

دهی این جمعیت که پتانسـیل  اما سامان . قلمروي خود قرار داده است
باالیی براي ایجاد محیطـی سـرزنده و پویـا دارد، جـایی در ایـن طـرح       
نداشته و مبلمان هاي تعبیه شده نیز تنها به عنـوان فضـاي نشـیمن و    
رفع خستگی عابرین و سپس ادامه مسیر استفاده می شود و آن فضاي 

ناء در تنهـا اسـتث  . مکثی که الزم است شکل بگیـرد، دیـده نمـی شـود    
مواردي است که به صورت خودجوش و نه سازمان دهی شـده، شـاهد   

نظیر اجراي موسـیقی  شکل گیري هسته هاي حیات اجتماعی هستیم 
از ایـن پتانسـیل در اجـراي فسـتیوال هـاي      می شود ؛ در حالیکه زنده

برنامه ریزي شده خیابانی که در نمونـه هـاي موفـق فضـاهاي شـهري      
. سرزنده و پویا مسبوط به سابقه نیز می باشد، بهره جست

کی از ویژگی هاي بارز مناطق شمالی خصوصا در نیمـه دوم سـال   ی
بارندگی هاي زیاد می باشد، لذا براي اینکه فضاهاي نشـیمن و گـذران   

ه راه تعبیه گردیده است بتوانـد کـارکرد   اوقات فراغت که در کالبد پیاد
خود را در روزهاي بارانی نیز حفظ کند، در نظر گرفتن طـاقی و رواق و  
المان هایی که فضا را سرپوشیده کند بسیار حائز اهمیت خواهد بود که 
اصال به این عنصر مهم و تاثیرگذار در پیاده راه اعلم الهدي توجه نشده 

مـی خـاص منطقـه، ایـن مجموعـه را در      است؛ در نتیجـه شـرایط اقلی  
بسیاري از زمان هاي سال از چرخه فعالیـت بـه عنـوان فضـایی بـراي      

از طرفـی بـدلیل شـرجی بـودن و     . حضور اجتماعی ساقط خواهد نمود
رطوبت باالي هوا، وقتی تابش مستقیم آفتاب با رطوبت موجود ترکیـب  

اسـتفاده از  شود، حتی اگر با مشکل بارندگی دست به گریبان نباشـیم، 
بستر موجود را در طول ساعات روز نیز دشوار می نماید کـه بـار دیگـر    
لزوم در نظر گرفتن طـاقی هـایی کـه سـایبانی را بـراي فضـاي مکـث        

. شهروندان ایجاد نماید را پررنگ تر جلوه گر می سازد
در نظر گرفتن ورودي براي خیابان بعبارتی تعریف فضاي ورودي به 

علم الهدي بسیار ضعیف مـی باشـد؛ شهرسـازي    امجموعه در پیاده راه 
جدید با فضاسازي هایی نظیر کف سازي، تغییر نورپردازي، ایجاد تغییر 
سطح و موارد مشابه سعی در متوجه نمودن شخص به تغییر فضـا دارد،  

علم الهدي این جنبه بسیار ضعیف بوده و به چند چـراغ  ادر حالیکه در 
و یک تابلو ترافیکیه ورود وسایل نقلیه ممنوع و دو عدد پله اکتفا شـده  

.است و فضاسازي براي ورودي هاي مجموعه بی توجه رها گشته است
در مورد نورپردازي در پیاده راه اعلم الهدي بایـد اذعـان نمـود کـه     

نگارانه انجـام گرفتـه و بـه جنبـه هـاي زیبـایی       بسیار ابتدایی و سهل ا
ه توجه خاصی نشده است، در صورتیکه  می توان با رقص نـور و  انشناس

. نورپردازي هاي موزیکال حس پویایی را به مجموعه منتقل نمود
از اصول اساسی که در باغ سازي ایرانی به وفور از آن بهـره جسـته   

اي سبز می باشد، کـه بـه   شده است، ترکیب آب و گیاه و درخت و فض
رغم شرایط خاص اقلیمی که شهر رشت از آن برخوردار اسـت، از ایـن   
عناصر بصورت سامان دهی شده بهره برده نشـده اسـت کـه در ایجـاد     
جداره نرم و تقویت حس پویایی در کنار سـرزندگی و جـذابیت بسـیار    

حتی در صورت انتخاب درختان مناسب می شـد  . تاثیرگذار خواهد بود
قسمتی از ایجاد سایبان را نیز مرتفع نمود و از طرفی در مطبوع کـردن  

. هواي محیط پیاده راه نیز نقش ایفا کند
دیگر عنصر قابل ذکر نوع فعالیت هاي جداره می باشـد؛ کـه غالبـا    
تجاري پوشاك و کیف و کفش و مواردي از این دسـت مـی باشـد کـه     

ی که نیاز اسـت پیـاده راه   نهایتا تا ساعت خاصی کارایی دارد، در صورت

نخستین کنفرانس ملی به سوي شهرسازي و معماري دانش بنیان

، تهران، ایران1396، اردیبهشت ماه، 3
غافـل از  ؛به پایان می رسدمسیر مسیر سواره رو و کف سازي یکپارچه 

وراي تغییرات کالبدي به تغییرات معنـایی نیـز نیازمنـد    پیاده راه آنکه 
با همین رویکرد، اعلم الهدي نخستین خیابـان مرکـزي در شـهر    .است

طـول  . اه تبدیل گردیـد رشت بود که به روي اتومبیل بسته و به پیاده ر
میدان شهرداري در ابتداي .متر است24متر و عرض مسیر 285مسیر 
کـانون اداري شـهر بـوده و    با قرارگیـري سـاختمان شـهرداري،   مسیر 

از نیـز  کتابخانه ملی شـهر رشـت   . می باشدبارزترین عنصر کالبدي آن 
علـم الهـدي محسـوب شـده و فـرم      اعناصر با ارزش و تاریخی خیابـان  

میدان شهرداري و از طرفی .داره آن از ارزش معماري برخوردار استج
. سبزه میدان به عنوان دو گره اصلی شهر می باشند

تصویر پیاده راه اعلم الهداي رشت) : 2( شکل 

بررسی وضع موجود -6
از زمانی که اعلم الهدي به روي سواره بسته شد و به پیـاده راه تبـدیل   

تغییرات کالبـدي  . نیاز تغییرات کالبدي در آن احساس می شدگردید، 
نیازمند ساماندهی و ارتقاء کیفیات هـر کـدام از اجـزاء کالبـدي کـف،      

را سـرزندگی و انعطـاف پـذیري خیابـان     تا خواهد بودجداره و مبلمان 
یکی از اصلی ترین ضعف ها این است که مجموعه به ایجاد . تقویت کند

توق جمعی براي شـهروندان تبـدیل نشـده اسـت؛     فضایی اجتماعی و پا
بعبارتی تمرکز اصلی در مجموعه به راسـته تجـاري اسـت کـه قبـل از      
تبدیل شدن خیابان به پیاده راه نیز به همین فعالیت اختصاص داشته و 
تنها با محدودیت عبور و مـرور سـواره، حرکـت پیـاده کـل فضـا را در       

دهی این جمعیت که پتانسـیل  اما سامان . قلمروي خود قرار داده است
باالیی براي ایجاد محیطـی سـرزنده و پویـا دارد، جـایی در ایـن طـرح       
نداشته و مبلمان هاي تعبیه شده نیز تنها به عنـوان فضـاي نشـیمن و    
رفع خستگی عابرین و سپس ادامه مسیر استفاده می شود و آن فضاي 

ناء در تنهـا اسـتث  . مکثی که الزم است شکل بگیـرد، دیـده نمـی شـود    
مواردي است که به صورت خودجوش و نه سازمان دهی شـده، شـاهد   

نظیر اجراي موسـیقی  شکل گیري هسته هاي حیات اجتماعی هستیم 
از ایـن پتانسـیل در اجـراي فسـتیوال هـاي      می شود ؛ در حالیکه زنده

برنامه ریزي شده خیابانی که در نمونـه هـاي موفـق فضـاهاي شـهري      
. سرزنده و پویا مسبوط به سابقه نیز می باشد، بهره جست

کی از ویژگی هاي بارز مناطق شمالی خصوصا در نیمـه دوم سـال   ی
بارندگی هاي زیاد می باشد، لذا براي اینکه فضاهاي نشـیمن و گـذران   

ه راه تعبیه گردیده است بتوانـد کـارکرد   اوقات فراغت که در کالبد پیاد
خود را در روزهاي بارانی نیز حفظ کند، در نظر گرفتن طـاقی و رواق و  
المان هایی که فضا را سرپوشیده کند بسیار حائز اهمیت خواهد بود که 
اصال به این عنصر مهم و تاثیرگذار در پیاده راه اعلم الهدي توجه نشده 

مـی خـاص منطقـه، ایـن مجموعـه را در      است؛ در نتیجـه شـرایط اقلی  
بسیاري از زمان هاي سال از چرخه فعالیـت بـه عنـوان فضـایی بـراي      

از طرفـی بـدلیل شـرجی بـودن و     . حضور اجتماعی ساقط خواهد نمود
رطوبت باالي هوا، وقتی تابش مستقیم آفتاب با رطوبت موجود ترکیـب  

اسـتفاده از  شود، حتی اگر با مشکل بارندگی دست به گریبان نباشـیم، 
بستر موجود را در طول ساعات روز نیز دشوار می نماید کـه بـار دیگـر    
لزوم در نظر گرفتن طـاقی هـایی کـه سـایبانی را بـراي فضـاي مکـث        

. شهروندان ایجاد نماید را پررنگ تر جلوه گر می سازد
در نظر گرفتن ورودي براي خیابان بعبارتی تعریف فضاي ورودي به 

علم الهدي بسیار ضعیف مـی باشـد؛ شهرسـازي    امجموعه در پیاده راه 
جدید با فضاسازي هایی نظیر کف سازي، تغییر نورپردازي، ایجاد تغییر 
سطح و موارد مشابه سعی در متوجه نمودن شخص به تغییر فضـا دارد،  

علم الهدي این جنبه بسیار ضعیف بوده و به چند چـراغ  ادر حالیکه در 
و یک تابلو ترافیکیه ورود وسایل نقلیه ممنوع و دو عدد پله اکتفا شـده  

.است و فضاسازي براي ورودي هاي مجموعه بی توجه رها گشته است
در مورد نورپردازي در پیاده راه اعلم الهدي بایـد اذعـان نمـود کـه     

نگارانه انجـام گرفتـه و بـه جنبـه هـاي زیبـایی       بسیار ابتدایی و سهل ا
ه توجه خاصی نشده است، در صورتیکه  می توان با رقص نـور و  انشناس

. نورپردازي هاي موزیکال حس پویایی را به مجموعه منتقل نمود
از اصول اساسی که در باغ سازي ایرانی به وفور از آن بهـره جسـته   

اي سبز می باشد، کـه بـه   شده است، ترکیب آب و گیاه و درخت و فض
رغم شرایط خاص اقلیمی که شهر رشت از آن برخوردار اسـت، از ایـن   
عناصر بصورت سامان دهی شده بهره برده نشـده اسـت کـه در ایجـاد     
جداره نرم و تقویت حس پویایی در کنار سـرزندگی و جـذابیت بسـیار    

حتی در صورت انتخاب درختان مناسب می شـد  . تاثیرگذار خواهد بود
قسمتی از ایجاد سایبان را نیز مرتفع نمود و از طرفی در مطبوع کـردن  

. هواي محیط پیاده راه نیز نقش ایفا کند
دیگر عنصر قابل ذکر نوع فعالیت هاي جداره می باشـد؛ کـه غالبـا    
تجاري پوشاك و کیف و کفش و مواردي از این دسـت مـی باشـد کـه     

ی که نیاز اسـت پیـاده راه   نهایتا تا ساعت خاصی کارایی دارد، در صورت



نخستین کنفرانس ملی به سوي شهرسازي و معماري دانش بنیان

، تهران، ایران1396، اردیبهشت ماه، 3
زندگی شبانه را نیز در خـود متبلـور سـازد؛ لـذا مکـان یـابی و تعبیـه        
فضاهایی نظیر کافی شاپ هاي روباز خیلی می تواند نقش پررنگی را در 
جداره پیاده راه خصوصا در ساعات انتهایی شـب ایفـا نمایـد کـه فاقـد      

فتن سرگرمی هـاي  در نظر گر. حیات شبانه در این پیاده راه می باشیم
خاصی متناسب بـا کـل خـانواده در مجمـوه پیـاده راه از قبیـل کرایـه        
دوچرخه و ماشین هاي برقی پس از ساعاتی که پیک تجاري رو به افول 
می گذارد براي تزریق حیات و کشاندن جمعیـت در بسـتر پیـاده راه و    

. جلوگیري از رخوت آن می تواند نقش کلیدي را ایفا نماید

تصویر پیاده راه اعلم الهداي رشت) : 3(شکل 
به جزء المان هاي نورپردازي که در مسیر پیاده راه لحـاظ گردیـده   

از لحاظ تامین نور کافی جاي بررسی دارد، ویترین مغازه هـاي  خود که 
پیرامون، که نقش جداره پیاده راه را بازي می کنند، بسیار حائز اهمیت 
بوده و نباید به حال خود رها شده تا هرشخص به سلیقه خود اقدام بـه  
نورپردازي نماید، زیرا ایجاد خیرگی تنهـا یکـی از پیامـدهاي ایـن امـر      

طرفی طیف هاي نـوري خـود داراي تـاثیراتی از قبیـل ایجـاد      است، از 
هستند که نیاز است کـامال  ... احساس تشویش یا آرامش بخش بودن و

همچنین با نورپردازي مناسـب از ایجـاد کـنج    . مورد ارزیابی قرار گیرند
هاي خلوت خصوصا در ساعاتی که مغازه ها تعطیل می باشند می توان 

. جلوگیري گردد

تصویر نورپردازي پیاده راه اعلم الهداي رشت) : 4(شکل 

نتیجه-7
شهر به عنوان محلی براي زندگی افرادي که از آن اسـتفاده مـی کننـد    

چـه  تنها در روز ادراك نمی شود، حفظ حیات و سرزندگی آن در شب،
چرا که در زندگی پر مشغله امروزي . مورد توجه استبسا بیشتر از روز،

.تنها در شب فرصت حضور و استفاده از شهر را دارنـد بسیاري از افراد

بنابراین نورپردازي صحیح و جامع شهر مسئله اي مهم و پیچیده است 
که الزم است در آن جنبه هاي مختلف عملکـردي و زیبـایی شـناختی    

به عالوه الزم است براي هر . نورپردازي در شهرها مورد توجه قرار گیرد
عنصر نورپردازي مناسب آن در نظر گرفته فضاي شهري و نیز براي هر

شود و هماهنگی آنها با هم نیز مدنظر قرارگیرد تا به این ترتیـب نقـاط   
خیلی تاریک و خیلی روشن و نیز داراي اغتشاش بصري در شهر ایجـاد  

اقـدامات  بـوده،  رشـت که بخش مرکزي پیاده راه اعلم الهدي در . نشود
نورپردازي دچار اشکال است و به نظر می رسـد بـه ایـن محـدوده بـه      

مـوارد  چنانچـه در بعضـی   . عنوان یک کل یکپارچه توجهی نشده است
پیاده رو نورپردازي شده و در بعضی قسمت ها روشنایی پیـاده هـا بـه    

مغازه هایی که نورپردازي آنها تحت نظـارت  مغازه ها واگذار شده است،
عـالوه بـر ایـن حفـظ     . قرار نداشته و با هـم هماهنـگ نیسـتند   معینی 

نقـاط  و انسجام و یکپارچگی نیز امري است که باید به آن توجه شـود، 
در مورد نورپردازي ویترین مغازه . تاریک و نا امن در خیابان ایجاد نشود

چنانچه پیش از ها که از منابع روشنایی پیاده رو نیز محسوب می شود،
ه شد باید به عدم ایجاد خیرگی توسط نور مغازه ها توجه شود این اشار

. و تا حد امکان مغازه ها با توجه به کاربري خاصشان نـورپردازي شـوند  
به عالوه در مورد نورپردازي ساختمان هاي تاریخی در محـدوده مـورد   
بحث می توان گفت نورپردازي این ابنیه باید به گونه اي باشد که عالوه 

با انجام نورپردازي منحصر بـه خـود از   هویت و تشخص آنها، بر نمایش 
سایر قسمت هاي خیابان قابل تشخیص باشد و بـه ایـن ترتیـب نقـش     

. نشانه اي و برجسته آنها در شب نیز نمایان باشد
با توجه به گذار از اقتصاد صنعتی به اقتصاد دانشی و ورود به عصـر  

نیز بـراي حفـظ  ظرفیـت    اطالعات الزم است در شرایط کنونی شهرها
پذیري با سایر شهرها و مقابله با رکود بـا روي آوردن بـه توسـعه    رقابت

تجـارب جهـانی   . شهري دانش بنیان به تجدید حیات الزم دست یابنـد 
نشان داده است که طراحی شهري می تواند نقش مهمی در این راسـتا  

ن در راستاي طراحی مناسب پیاده راه و نورپردازي مناسب آ. ایفا نماید
بـه  حیـات بخشـیدن   خلق حیات شبانه می تواند حرکتـی در راسـتاي   

که نمونه مورد مطالعه یعنـی پیـاده راه اعلـم    باشدشهري دانش بنیان 
در اي قابـل تامـل   نمونه می تواند به نسبه علی رغم کاستی ها، الهدي، 

.قلمداد شوددانش بنیان يجهت طراحی مراکز شهر
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