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 چكیده

 یبصر هایطیدرآوردن مح شیبه نما ،شهر یمعمار راثیتوجه به مهای شهرسازان و طراحان شهری، ترین دغدغهیکی از مهم

در حال رقابت به  یشهرها تیو خالق از عوامل رشد و موفق ایپو یشهر یفضاها امروزه .مولد، سرزنده و خالق است یفضاها جادیو ا

دهند که از خصایصی نظیر نوآوری، تنوع و تسامح فرهنگی برخوردار یمدم اغلب مکان هایی را برای زندگی ترجیح مر .رودیشمار م

با  تواندیدر شهر م یزندگ تیفیبا هدف بهبود ک نیز یشهر ینورپردازهدف شهر خالق، ارتقاء کیفیت زندگی است از این رو  .باشند

، تنوع و ارتقاء خالقیت یبصر یهاییبایز شیموجب افزا ،یاجتماع یهاکنشمبره تیو تقو یشهر یهاطیتر کردن محجذاب

در معماری فخیم ایرانی نور تنها وسیله روشنایی فضا نیست، بلکه فضا را از سوی دیگر، . شود شهرو توسعه و گسترش شهروندان 

در جهت بروز  یاجتماع هایکنشبرهم تیتقو قیتحق نیهدف ا .و مبین هویت شناختی عناصر شهری است کندطراحی و خلق می

راه به  نیتا از ا ؛باشدیمنظر شبِ محور احمدآباد مشهد م یدر سامانده ینورپرداز یهاتیبر ظرف دیتاک قیشهروندان، از طر تیخالق

موردی در نهگیری از روش تحقیق کیفی، همبستگی و نمواین تحقیق با بهره .میابیفضا دست  جانیو ه ییایپو یمناسب برا یپاسخ

بستر مطالعات میدانی، ضمن شناخت اصول ایجاد خالقیت در فضاهای شهری و بررسی محیط کالبدی و اجتماعی خیابان احمدآباد، 

های شکلی، کیفی و بصری فضا پرداخته و راهکارهایی جهت بهبود کیفیت زندگی، افزایش حضورپذیری و جذابیت به تحلیل ارزش

 .دهدارائه می فضاهای شهری برای ساکنین
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The Position of lighting in the development of creative urban spaces (case study: 

Ahmedabad st. of Mashhad) 
 

Abstract 
One of the main concerns of planners and urban designers is attention to the architectural 

heritage of the city, display the visual environments and build productive, alive and creative 

spaces. Today, dynamic and creative urban spaces are one of the factors for development and 

success cities in competition. People often prefer to live in places that have some features such as 

innovation, diversity and cultural tolerance. The purpose of creative city is improving the quality 

of life. Therefore the urban lighting, in order to improve the quality of life in the city can be more 

attractive urban environment and the strengthening of social interaction, causes the increase of 

visual beauties, diversity and promotion of citizens creativity and the development and expansion 

of the city. On the other hand, in Iranian glorious architectural, light, is not the device for lighting 

space, but it designs and creates the space and expressing the cognitive identity of urban elements. 

The purpose of this research is the strengthening of social interaction in order to displaying of 

citizens creativity, through emphasizing on lighting capacity in organizing Night Landscape of 

Ahmad Abad St. of Mashhad; In this way, we can achieve to appropriate response for the 

dynamism and excitement of space. This study uses the qualitative research methods, correlation 

and case study in the context of field studies, while principles recognition of creativity established 

in urban spaces evaluate the physical and social environment of Ahmedabad St., into analysis 

Values of the Form, qualitative and visual space, And offers strategies to improve the quality of 

life, increase the attendance of and urban spaces Attraction for residents. 
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 مقدمه  - 

شهر در آن قرار گرفته است، تاریخی که بر شهر گذشته است و باورهای انسان مکانی که : کیفیت وجودی هر شهر متاثر از سه عامل اساسی است

هدف شهر خالق رسیدن به . (1881حجت )های ساکن آن شهر؛ که نمی توان بدون توجه به این سه عامل به طراحی شهرها با استفاده از نور پرداخت 

رسازان پیشنهاد میکند که افق های دید خود را گسترده تر کرده و تخیل خود را ایده شهر خالق به شهاز این رو، . حداکثر کیفیت زندگی شهری است

شرایطی فراهم کنیم که مردم بتوانند بر اساس تخیالت بلند  یماگر بتوان (.1113: 1838, مسگرانی و جاللی) در مواجهه با مسائل شهری پرورش دهند 

, مسگرانی و جاللی) عه به طور مدام تکامل یابد، می توان به تحقق شهر خالق نزدیک تر شد پروازانه فکر، برنامه ریزی و عمل کنند و فرصت های توس

شهر خالق جایی است که احترام هنر، به دلیل اهمیت زیبایی شناختی آن و تواناییش برای پرورش قوه ادراک و ارتباطات است؛ جایی  (.1113: 1838

ت به هر شکلی مورد تشویق قرار میگیرد، افراد می توانند در زندگی روزمره خود از فعالیت های که تنوع فرهنگی غنیمت شمرده شده و بیان خالقی

د و خالق بهره ببرند، هنرها به عنوان یکی از ضرورت های آموزشی مطرح هستند و خالقیت به عنوان مهارتی قیمتی در عصر اطالعات شناخته می شو

 (.11: 1883, داکسبری) قالنی و اجتماعی خود با ارزش محسوب می شوند عاد بلکه به دلیل منافع روحی، هنرها نه تنها به دلیل نقش مهمشان در اقتص

 انسجام معماری نیازمند تعادل در شکل سه بعدی، مفهوم ساختاری، و نورپردازی ای است که بتواند به هماهنگی در ظاهر یک سایت در طول روز

نور مبین خصوصیات ساختاری فضا است و کمیت و کیفیت حضور  .(Van Santen 6001, 61-68)که ممکن است در شب تجربه شود کمک کند 

حدود یک قرن است که نورپردازی در شهر به . بصری هر یک از عناصر تشکیل دهنده فضا را تعریف میکند و همراه و تاکید کننده فرم در فضا می باشد

امروزه نورپردازی شهری در حوزه های گوناگون مورد (. 11و  11, 1881حجت ) ر گرفته استعنوان بستر و حوزه ای از هنر شهری مورد توجه قرا

نور باید در فهم یا حس این که این فضا چیست، چگونه این (. 11, 1831مهران نژاد و غالم پور )آزمایش قرار میگیرد و به منظر شهر تنوع می بخشد 

 (. 11و  11, 1881جت ح)چنین است، و چرا این چنین است، همراهی کند 

هدف این پژوهش، بررسی نقش نورپردازی در احیای فضای شهری خالق و ایجاد تنوع و انعطاف پذیری فضا با حضور هر چه بیشتر شهروندان 

ای این سوال شکل تحقیق حاضر بر مبن. ای افزون ببخشیمما در پی آن هستیم تا نقاط قوت ساختار کالبدی شهر را با پردازش نوری مناسب جلوه. است

بدین ترتیب می توان گفت، با استفاده از  ."؟نقش داشته باشدگیری فضاهای شهری خالق در شب تواند در شکلچگونه نورپردازی می": گرفته است که

را به ایجاد ارتباط  رویکردهای مختلف در بحث نورپردازی شبانۀ فضاهای شهری، میتوان سبب ایجاد تنوع و پویایی در فضای شهری شد و شهروندان

خالقیت  مستمر با یکدیگر در فضای شهری فراخواند تا از این طریق با فراهم کردن فضا برای مخاطبان و تقویت هوش بصری آنان، بتوان باعث شکوفایی

 .در فضای شهری شد
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 روش شناسی تحقیق - - 

از  ،در ابتدا. و مطالعه موردی است( پیمایشی)همبستگی  ،(لیلیتح توصیفی،)های کیفی از روش پژوهش با توجه به ماهیت آن، ترکیبی این روش

به تعریف مفاهیم خالقیت، فضای شهری خالق و نورپردازی  یها و مقاالت معتبر علمنامهانپای ها،کتاب ریاسناد و مدارک معتبر نظ یبررس قیطر

برداری، مصاحبه و تقیم و غیرمستقیم با استفاده از تکنیک عکس؛ سپس با حضور در فضای شهری خیابان احمداباد، از طریق مشاهده مسپرداخته

در انتها، . پردازیمشاخص های مرتبط با هدف تحقیق می تدقیق به بررسی و اطالعات کسب کرده و حرکت ناظر و ادراک آن از فضا در رابطه با پرسشنامه

طالعاتی پرداخته و راهکارهایی جهت برخورداری از فضایی سرزنده، پویا و های موجود در محور مبه بررسی پتانسیل( SWOT)در جدول تحلیلی سوات 

 .شودگیری مکان، ارائه میخالق با استفاده از نورپردازی و شرکت دادن مخاطب در شکل
 

 مبانی نظری -2

 فضای شهری خالق - -2

کلیت فضای شهری . دارای اهمیت هستند، گذارندکیفیت زندگی شهری وی در جامعه معاصر تاثیر میو  انسانرفتار  چون برفضاهای شهری 

دیگر در شهرها حضور مردم برای ایجاد تمایز بین فضاهای شهری و فضاهای نکته مهم در . ها دارای تنوع استایران در نقش، کارکرد، موقعیت و فرم

یی برخوردار است که می تواند نقش بسیار فضای عمومی از مزایا و ویژگی ها. (Tafahomi, Lami, & Bushri, 6001/6001) تعامل با فضاها است

مهمی در ایجاد شهر خالق داشته باشد؛ سرزندگی، تنوع، هویت دهی، جذابیت، ارزش اقتصادی و مشارکت و به دنبال آن ارتقای کیفیت زندگی 

 .از ویژگی های شهرهای خالق به شمار می روند (61 ،1831یاری قلی و رحمتی  ،کالنتری)شهروندان 

خالق  یباال به فضاها یتو مطلوب یفیتبا ک یشهر یفضاها یلتبد یبرا. یشوندباعث جذب طبقات خالق م یشهر یفضاها یفیتو ک یتمطلوب

را فراهم  یدمف یآنها به موضوعات یلاست که امکان پرورش، توسعه و تبد ایینهزم یازمندن خود دارد که ییو ابتکار نقش به سزا یتعنصر خالق ی،شهر

کنند همواره از تنوع و کیفیت مکانی باالیی شهرها و مناطقی که استعداد خالق بسیاری را جذب می (.1111-1110 ،1838نی و جاللی مسگرا) سازد

. ص ،1831 ،نجفی و ،اکبری مطلق ،غریب ،حسین پور)برخوردارند و این موجب باالتر رفتن سطح کیفی زندگی از حد استانداردهای معمول می گردد 

146.) 

ها یا ایجاد های ذهنی برای ایجاد یا تبلور یک فکر یا مفهوم جدید که برخی نیز آن را به ترکیب ایدهاقع خالقیت یعنی بکارگیری تواناییدر و

 Berridge)توان از اصول خالقیت برشمرد پذیری، نوآوری، خطرپذیری و رهبری را میانعطاف(. 1881سیف )اند ها تعبیر کردهپیوستگی بین ایده

های طراحی شده، اکثرا به شکل تیپ و با طراحی توجهی به بحث خالقیت در طراحی منظر شهری، باعث شده است که سایتبی .(61 ,6001

ها و توان با بکارگیری خالقیت در طراحی این فضاها پارکدر صورتی که می. آور برای شهروندان تبدیل شوندیکنواخت همراه بوده و به فضای مالل

خالقیت یک طراح، زمانی به تکامل می (. 10 ،1836ربیعی فر و زارعی  ،رحمتی)های شهر را به فضایی مهیج و نشاط بخش تبدیل کرد بوستان

در واقع تجربه ساختارهای معماری و اینکه . رسد که توانایی ارایه روایت ها و ساختارهای متفاوت یا متنوع از یک مفهوم یا ایده واحد را داشته باشد

 مار تنها به سبک و الگوی خای تکیه نکرده و در موقعیت های مختلف بتواند ایده های جدیدی را ارایه کند، از مشخصه های طراحی خالق و درمع

 .(1836ربیعی فر و زارعی  ،رحمتی)عین حال نکته سنج است که در تمامی شرایط پاسخی برای مساله مورد نظر دارد 
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 نورپردازی -2-2

 از یکی آن روانشناختی ارزش بلکه نیست فیزیکی ضرورت یک تنها نور، را؛ رنگ و فرم نه و ببینیم توانیممی را فضا نه ما مطلق تاریکی در

 هایمحیط تکیفی و فضاها بهبود امکانی برای شهری نورپردازی امروزه (.1883علوی طبری ) هاست زمینه همه در انسانی زندگی عوامل مهمترین

 عوامل و زمینه و وضوح روشنی عدم را شهر جذابیت عدم اصلی عوامل از یکی واقعیات، و تخیالت شهرسازی کتاب در نیز شوای فرانسوازاست؛  شهری

دهد و محل مینوع آرایش فضاها و عناصر شهری، ایده کلی نورپردازی شهر را تشکیل  . (1830شوای ) عنوان کرده است (شب در هنگام خصوصاً) شهر

های مختلف فضاهای شهری را به منظور نورپردازی و روشنایی مناسب فضاهای شهری، ابتدا باید گونه. سازدرا معین می( روشنایی)عناصر نوری 

استفاد از روشنایی و  افتد، آن را مورد بررسی قرار داد؛ چرا که چگونگیشناسایی نموده و بر اساس نیازهای موجود آن فضاها و اتفاقاتی که در آن می

در روشنایی فضاهای شهری که محل تردد پیادگان است باید امنیت و  (.1883 ،مضطر زاده وحجتی ) نورپردازی به عملکرد هر فضا بستگی خاص دارد

 (.1886مرتضایی )ایمنی افراد در نظر گرفته شود و هیچ نقطه تاریکی نباید از قلم بیفتد 

 فضا از مطلوبی حس که شود احساسی پیچیده ترکیب یک ایجاد باعث تواندمی گرافیکی، و معماری شده طراحی یاتجزئ با ترکیب در نورپردازی

علوی )باشد  مثبت مکان حس و خوب بسیار اشیاء کیفیت حتی که ایگونه به. باشد خوشایند چیز همه او نظر در که کند القا کننده بازدید به آنچنان را

 (.1883طبری 

 به توجه موازات از طرفی، به. است نور منابع پرتوهای بصری کنترل صرفه، به مقرون و کیفیت با روشناییِ طرح در موفقیت یدهایکل از یکی

 نحوه نتایج تاثیرات معموال طراحان از. رسدمی نظر به ضروری نیز محیط ادراک در نور روانی تاثیرات به توجه نورپردازی، طرح در شناختی زیبایی مسائل

 و تبلیغات به توجه کردن معطوف مهم، هایمدخل و هاورودی سمت به جاذبه ایجاد چون مواردی برای مخاطبان، غالبا توسط محیط ادراک بر ورپردازین

 (.1883علوی طبری )کنند می استفاده محیط دادن جلوه تررسیع و تربزرگ حتی یا

نورپردازی هر شهر باید به . هویت و شخصیت یک شهر و حتی ارتقاء آن محسوب گرددنورپردازی مناسب می تواند یکی از عوامل تقویت کننده 

را  گونه ای انجام گیرد که منظری آشنا و هماهنگ با منظر روز آن برای شهروندان و مراجعان به تصور کشد و امکان تشخیص شهرهای مختلف از هم

 . (1831 ،سوری وپاکزاد ) فراهم سازد 
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ای برای روشن کردن نور نه تنها وسیله. در معماری فخیم ایرانی، نور تنها وسیله روشنایی فضا نیست؛ بلکه کیفیت وجودی فضا را نیز تبیین میکند

 تذکر را در جامعه دامن زدتوان نشاط، شادی، حرکت، تامل یا با یک نورپردازی صحیح می. ای برای خلق فضاست، بلکه وسیلهاست فضای طراحی شده

گیری از دانش نورپردازی فضاهای شهری در جهت پاسخگویی به ادراک بصری و در نتیجه یادگیری بصری شهروندان و بهره (.18-11 ،1881حجت )

-سرزندگی شبانه شهر میبروز خالقت، به بازآفرینی هویت شهری، توسعۀ کارآمد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فراغتی شهر و تقویت حیات مدنی و 

کند به همۀ نیازهای شناسد و تالش میایدۀ شهر خالق تنوع عالیق و عقاید در پهنۀ شهر را به رسمیت می(. http://www.shora-tehran.ir)پردازد 

ایی برای تولید ثروت و افزایش فرصت هایی که در شهر خالق وجود دارد، باید در برگیرنده اقدام ه(. 11 ،1883سعیدی )شهروندان پاسخی درخور دهد 

از این رو، با توجه به ارتباط مستقیم  (. 1 ،1883سعیدی )بازده اقتصادی، ارتقای زیبایی های بصری در محیط شهری یا حل مسایل اجتماعی باشند 

ر، به تأثیر مقوله نورپردازی بر هوش کننده نور و نورپردازی بر بینایی انسان از سوی دیگمیان هوش بصری و حس بینایی از یک سو، و نقش تعیین

 .خواهد داشت -ویژه از منظر نورپردازیبه-از طرفی بررسی این تأثیرات، نقش مهمی در طراحی فضاهای شهری . بریمفضایی افراد پی می -بصری

موجب نشاط و سرزندده  تا بتواندو با داشته های ذهنی مخاطب منطبق گردد  باشددرک  باید در نگاه نخست قابل، کالبد در طراحی فضای شهری

پاسخده میتوان از یک فرآیند خالقانه که نیازمند توسعه فضای معماری است  برای طراحی نورِ ؛ بنابراین(611 ،1836هاتفی فرجیان )بودن فضا شود 

های خالقانه هستیم تا جایی که حاالت تعاملی بتوانند در یک فرآیند طراحی نظور ارائه تکنیکتوسعه ابزارها به م مندعالوه بر این، ما نیاز. استفاده کرد

توانیم طراحی نور را با استفاده از بررسی زندگی واقعی و ارزیابی زمان پاسخدهی، ریتم ها و به این ترتیب، ما می. خالق و بصری، ترسیم و ارزیابی شوند

  .(Esben , et al. 6016, 848)کنیم  محل استقرار المپ ها شبیه سازی

 

 چارچوب نظری -3

فلوریدا،  -گیری از نظریات سه نظریه پرداز مطرح در زمینه شهر خالقهای فضای شهری خالق، با بهرهویژگیو  مبانی نظریِ ارائه شدهبا توجه به 

گردد؛ ارائه می 1شناسی اکولوژیکی، چارچوب نظری تحقیق، در جدول  و با تاکید بر مولفه نور به عنوان مولفه زیبایی( 6نمودار ) -الندری و مونتگومری

های فضایی موجود و مورد نیاز در محور احمدآباد مشهد پرداخته و به سرزندگی و پویایی گیری از این معیارها و زیرمعیارها به ارزیابی کیفیتتا با بهره

 .قابل قبول در این محور دست یابیم
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 كیفیت های تاثیرگذار بر میزان پویایی و خالقیت فضای شهری - جدول 

 زیر معیار معیار

 زمینه گرایی
 (مونتگومری) وحدت بصری

 (مونتگومری)تصویر ذهنی  خوانایی و

 سرزندگی

 (فلوریدا)های محیط طبیعی سرمایه

 (لندری)ندهای قوی ارتباطی پیو

 (فلوریدا، مونتگومری، لندری)تنوع فضایی 

 (لندری)فضای سوم یا همان فضای شهری 

 

 معرفی محدوده مطالعاتی -4

شهر مشهد به عنوان دومین کالنشهر کشور با . در این تحقیق به بررسی منظر شهری خیابان احمدآباد مشهد، از دیدگاه نورپردازی می پردازیم

به دلیل عدم هماهنگی در منظر ود داشتن فضاهای شهری مطلوب و سرزنده در روز، در شب هنگام از پویایی الزم در فضاهای شهری بی بهره است و وج

 اولویت این -خیابان احمدآباد–لذا انتخاب یکی از مجهزترین محورهای شهری مشهد . هستیمبا فضاهایی ناامن و بی هویت مواجه شهری روز و شب، 

 . پروژه قرار گرفت

با هدف ارتقاء کیفیت محیطی و ساماندهی سیما و منظر شهری محور بر  1888کیلومتر، در سال  6,1 لطراحی محور احمدآباد شهر مشهد به طو

 .به اجرا در آمد 1836و در سال  آغاز شدمبنای پاسخدهی مناسب به هنجارها و معیارهای کیفی فضا 

ثیرگذاری الزم بر فضا و جداره محور می باشد و تناسبات عملکردی و کارکردی را در سامانه فضایی محور سبب شده این محور هم اکنون واجد تا

با ضوابط و مقررات مشخص، وجود عناصر و تجهیزات شهری مورد نیاز، نماها و جداره های نسبتا هماهنگ، توجه وجود ساخت سازهای هماهنگ . است

تاثیر بسزایی  ،تشاشات و آلودگی های بصری، در کنترل عناصر موثر و شکل دهنده منظر شهری خیابانو کاهش اغ آنها به کاشت درختان و نگهداری از

منجر به ایجاد  مسکونی -اما عدم توجه به کیفیت های فضایی در منظر شبانۀ جداره های غیرفعال این محور به عنوان یک راسته تجاری .داشته است

تفاده کنندگان از فضا در ساعات مختلف شبانه روز شده و وضعیت این محور در ساعات پایانی روز را تا حدودی با مشکل مواجه ارتباط غیر مستمر با اس

با کاربری غالب مسکونی و جدارۀ نسبتا غیرفعال، به  -حدفاصل بلوار ابوذر غفاری تا میدان فلسطین– به این منظور بخشی از محور احمدآباد. کرده است

 .(1نقشه ) مونه مطالعاتی این تحقیق انتخاب شدعنوان ن

 

 ریح نقش مكان در شهر خالقدیدگاه نظریه پردازان در تش -2نمودار 
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فضای شهری محور احمدآباد حد فاصل بلوار ابوذرغفاری تا میدان فلسطین به عنوان یکی از فضاهای شهری که پتانسیل تبدیل شدن به فضای 

با پیمایش در . ارای سابقه تاریخی در محدوده مرکزی شهر مشهد قرار گرفته استتعاملی و خالق شهری را داراست، به عنوان مکانی هویت مند و د

بیننده شاهد ویژگی ( ن فلسطینمیدا)متر، از ابتدای بلوار ابوذر غفاری تا انتهای مسیر  811محدوده سکانس انتخابی از محور احمدآباد به طول تقریبی 

 : (6جدول ) های زیر است

 

 پتانسیل ها و كمبودهای موجود در محور احمدآباد -2جدول 

 (ضعف ها و تهدیدها)كمبودها  (قوت ها و فرصت ها)پتانسیل ها  زیر معیار معیار

ی
رای

ه گ
ین

زم
 

 (مونتگومری) وحدت بصری

 وجود جداره نسبتا صلب؛ .1 وجود وحدت بصری بین مبلمان شهری و کف سازی .1

عدم وجود وحدت بصری در نماای   .6

 ؛جداره

تصاااااویرذهنی  خواناااااایی و

 (مونتگومری)

وجود کاربری های شاخص نظیر مجتمع فاطمیه، تاالر  .1

 ؛....داریوش، رستوران کاکتوس، مجتمع تجاری و 

 وجود حس تعلق مردم محله .6

 خوانایی نقش محورهای اطراف .8

 شکل گیری شخصیت منحصر به فرد خیابان احمدآباد .4

 در ذهن مردم

معمااری باا ارزش در   وجود بناهای قادیمی باا سابک     .1

 حوزه محلی جهت شکل گیری فضای شهری خالق؛

 تمرکز بر عناصر شاخص شهری در شب؛ .1

 وجود عناصر تاریخی و هویت بخش؛ .1

کاااهش خوانااایی و قاادرت دیااد در  .1

 شب؛

عاادم رعایاات تناساابات و مقیاااس   .6

 انسانی؛

عدم وجود شرایط الزم بارای باروز    .8

 خالقیت استفاده کنندگان؛

لگوهااای عاادم انعطاااف پااذیری ا   .4

کالباادی موجااود بااا چشاام اناادازه  

 خالقیت؛

ی
دگ

رزن
س

 

هااای محاایط طبیعاای  ساارمایه

 (فلوریدا)

تعریف فضای سبز، منحصرا در یک  .1 قابل توجه؛ ینگیسبز .1

 سمت پیاده رو؛

پیونااادهای قاااوی ارتبااااطی   

 (لندری)

 افزایش حضورپذیری مخاطبان فضا در روز؛ .1

 وجود پویایی فضایی در هنگام روز؛ .6

ی و حضاور پاذیری   کاهش سرزندگ .1

 در ساعات پایانی روز

عاادم وجااود تعااامالت اجتماااعی    .6

 بخصوص در شب؛

تناااوع فضاااایی و عملکاااردی  

 (فلوریدا، مونتگومری، لندری)

 تنوع در دیدها و سکانس ها .1

 تنوع در کاربران فضا .6

 تنوع در کاربری ها .8

وجود کاربری مساکونی باه عناوان     .1

 اربری قالب این بخش از محور؛ک

 (56: 331 , مهندس مشاور آرمان شهر)  مشهد شهر در یمطالعات حوزه گاهیجا و تیموقع - نقشه 
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 (ضعف ها و تهدیدها)كمبودها  (قوت ها و فرصت ها)پتانسیل ها  زیر معیار معیار

 امکان تعریف فضاهای خالق جهت تعامل افراد .4

فضااای سااوم یااا همااان فضااای 

 (لندری)شهری 

 نورپرداز ناکافی؛  .1 عدم وجود شبکه ای از فضاهای متوالی در حوزه .1

 

ر موجب شده تا این قسمت از خیابان در ساعات پایانی روز نسبت به سایر قسمت های خیابان از سرزندگی و پویایی کمتری برخوردا این موارد، همگی

 .باشد
 

 پیشنهادات  -6

. تحلیل سوات محدوده نشان می دهد که فضای شهری خیابان احمداباد مکانی مناسب جهت خلق فضای شهری خالق بخصوص در شب است

ار اجتماعی و هویتی آن در منظر عینی و ذهنی شهر از اهمیت ویژه ای برخود -در استخوانبندی اصلی شهر مشهد و نقش ترافیکی این محورجایگاه 

با بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای این محدوده، با توجه به معیارهای طراحی فضای شهری خالق با رویکرد نورپردازی سعی شده تا . است

-باز پیادههای مسکونی، فضای های تجاری در کنار کاربریوجود کاربریاز این رو، . پتانسیل ها شناسایی، نقاط ضعف برطرف و نقاط قوت تقویت گردند

 هایی در محدوده شناسایی شدند که بتوان با برقراری ارتباط میان آنهاهای شاخص جاذب جمعیتی به عنوان فرصترو، سبزینگی محور و وجود کانون

  .، فضاهای پویا و خالق شهری را ایجاد کردبخصوص در ساعات پایانی روز

 :باد به فضای شهری خالق با رویکرد تعاملی، به صورت زیر تدوین میگرددتبدیل محور احمدآ چشم اندازبرپایه تحلیل انجام شده، 

به عنوان یک فضای شهری خالق در ذهن  -حدفاصل ابوذر غفاری تا میدان فلسطین -فضای شهری محور احمدآباد

ریخی این فضا به عنوان یک محور لوكس شهری و شریان اصلی، با دارا بودن هویت تا. شودمخاطبان فضا تعریف می

های اختیاری و اجتمااعی و رویادادهای خاالق را در    گیری فعالیتشكلو فرهنگی و تفریحی در سطح شهر، امكان 

تااثیر ناورپردازی در ارتقاا     . ساعات پایانی روز، با استفاده ار نورپردازی، برای مراجعین خود فراهم سااخته اسات  

باه  . این محور، بسیار تاثیرگذار بوده اسات  ی خالقِشهرگیری فضایبصری و كیفیت زندگی شهری در شكل زیبایی

جذابیت، زمان فعالیات و امنیات شاهری    میزان ای كه استفاده از نورپردازی پویا و خالقانه توانسته در افزایش گونه

 .ای داشته باشدنقش بالقوه ،مخاطبان فضا

 :رد زیر می باشددر راستای دستیابی به چشم انداز مذکور، اهداف راهبردی طراحی شامل موا

 ترویج برهمکنش های اجتماعی و برنامه ریزی برای رویدادها و فعالیت های فرهنگی .1

 توجه به گرافیک شهری در تلفیق با نورپردازی جهت بروز فعالیت های خالق .6

 سرزندگی فعالیتی و حضور گروه های مختلف سنی و جنسی و تعامل بین آنها .8

 در جهت افزایش خالقیت و باال بردن میزان تعامالت اجتماعیدرگیر کردن شهروندان با فضای شهری  .4

 ق فضاهای انعطاف پذیر و همه شمولخل .1

 افزایش امنیت و نظارت اجتماعی در شب .1

 ایجاد تنوع در دیدها و سکانس ها .1

 باززنده سازی بناهای شاخص معماری در شب با استفاده از نورپردازی .8

 خالقیتفرصتی برای بروز  ،تقویت حس تعلق به مکان .3

 تقویت خوانایی و دید و منظر در شب .10

 توجه به تناسبات و مقیاس انسانی در فضاهای شهری خالق .11

 ایجاد وحدت بصری و کالبدی در جداره محور .16

 ایجاد جذابیت بصری در شب با استفاده از نورپردازی .18

 القیتتشویق مردم به حضور در فضای پیاده رو و همراهی با نورپردازی محور در جهت افزایش خ .14

 پوشش گیاهی در شب با استفاده از نورهای رنگی تقویت جلوه بصریِ .11

 

 نتیجه گیری -5

که میتوان با بهره گیری از . دستاوردهای این پژوهش نشان دهنده میزان تاثیرگذاری نورپردازی در شکل گیری فضاهای خالقِ شهری است

تشویق آنان به ایجاد تعامالت اجتماعی بخصوص در داکثر حضورپذیری شهروندان و پتانسیل های معماری نور، یک فضای مرده را به فضایی پویا با ح
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امید است با انجام مطالعات بیشتر در زمینه رویکردهای مختلف نورپردازی، از جمله نورپردازی پویا، نورپردازی تعاملی، . ساعات پایانی روز تبدیل کرد

 .هویت و خالق ایجاد کرد بتوان فضاهایی سودمند، با... نورپردازی شکسته و 

 و مراجع نابعم

 .آرمان شهر: تهران .راهنمای نورپردازی مکان های شهری(. 1831. )ا, و سوری, .ج, پاکزاد .1

سازمان زیباسازی : تهران .نخستین همایش و نمایشگاه بین المللی نورپردازی شهری. نورپردازی شهری در فرهنگ ایرانی(. 1881. )م, حجت .6

 .شهر تهران

 .16 -14, (86)جستارهای شهرسازی. نورپردازی و روشنایی شهر؛ خوانایی شهر در شب(. تابستان, 1883. )ح, و مضطر زاده, .و, یحجت .8

 .انتشارات طحان: تهران(. جلد دوم) شهر خالق، اقتصاد پایدار(. 1831. )م, و نجفی, .م, اکبری مطلق, .ا, غریب, .س, حسین پور .4

 .88-11, 100, مجله شهرداریها( تدوین, فرزین پاک. ش. )خالق کانادا شهرهای(. 1883. )ن, داکسبری .1

اولین همایش ملی معماری، مرمت، . نقش و جایگاه خالقیت در طراحی فضاهای عمومی(. 1836. )س, و زارعی, .و, ربیعی فر, .ا, رحمتی .1
 .انجمن ارزیابان محیط زیست : هگمتانه .شهرسازی و محیط زیست پایدار

مجله . فضاهای عمومی شهر و نقش آن در شکل گیری جامعه مدنی از دیدگاه برنامه ریزی شهری(. 1881. )ی, و اشرفی, .م, رهنمایی .1
 .41-68, (11-14)انجمن جغرافیای ایران

 .شهرداری تهران: تهران، چکیده مقاالت همایش توسعه محله ای .باز تولید سرمایه اجتماعی در سطح محله(. 1888. )م, زاهدی اصل .8

 .11-1, (100)مجله شهرداریها. شهر خالق(. 1883. )ه, سعیدی .3

 .نشر دوران(. جلد چاپ اول) روانشناسی یادگیری و آموزش: روانشناسی پرورشی نوین(. 1881. )ع, سیف .10

 .دانشگاه تهران: تهران( مترجم, بحرینی. س) .شهرسازی تخیالت و واقعیات(. 1830. )ف, شوای .11

 .انتشارات شهیدی: تهران .پردازی در معماری منظرنور(. 1883. )ه, علوی طبری .16

 .80-14, (13)منظر. فضای جمعی و شهر خالق(. 1831. )ا, و رحمتی, .و, یاری قلی, .ب, کالنتری .18

 .سازمان شهرداریها: تهران .رهیافت هایی در طراحی مبلمان شهری(. 1886. )س, مرتضایی .14

اولین . باغ چشمه مشهد: نمونه موردی -هری خالق؛ رهیافتی بر بازآفرینی و خلق مکانطراحی فضای ش(. 1838. )آ, و جاللی, .ن, مسگرانی .11
: مشهد(. 1181-1111. ص) چالش ها و چشم اندازها -راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسالمی ایران -همایش بین المللی علمی

 .پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی
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