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چكيده
زمينه و هدف  :مادیها به عنوان یکی ازعناصر کلیدی ساختار فضایی شهر اصفهان محسوب مییشیودد از زمیان صیفویان بیه اصیفهان
یژگیهای متمایزی دسبت به دیگر شهرهای ایران بخشیدهادد .مادیها به عنوان یکی از لبههای شهری فعال ،بر شکلگیری ارتقاء کیفی
محالت پیرامون خود مؤثر بودهادد ،برای سالهای طوالدی سبب سرزددگی،خوادایی فضاهای شهری ،ایجاد حس تعلق بیه مکیان خلیق
خاطره برای شهر ددان می شده ادد .اما امر زه متأسفاده این عناصر هویت بخش پیودددهنده در ساختار شهر اصفهان ،خصوصاً در محالت
تاریخی تا حد د زیادی اهمیت پیشین خود را از دست داده ادد .دالیل بسیاری از جمله دبود یا کمبود آب ،در پیی آن کیاهش سیبزینگی
پیرامون مادی ها عدم استفاده از آدها به عنوان یک فضای شهری عمومی ،همچنین تاریکی ایجیاد فضیاهای مخیور در اطیرار جیداره
برخی از آدها در شب ،سبب پایین آمدن احساس امنیت دبود فعالیتهای پویا در مجا رت آدهیا گردییدهاسیت .لی ا ایین مقالیه بیا هیدر
باززددهسازی ارتقای کیفی لبه شهری مادیها در اصفهان با بهرهگیری از دورپردازی تد ین شده است.
روش بررسی :در این مقاله به ر ش توصیفی تحلیلی سعی شده تا به منظور ارتقاء کیفی لبه مادیها احیای قابلیتهای دهفتیه در آدهیا،
ضمن بررسی ضع موجود مادی فرشادی به عنوان مطالعه موردی ،به ارائه راهکارها ضوابطی با تأکید بر چگودگی دورپردازی شباده دحوه
بکار گیری ردگ دور در راستای هویت بخشی به این مادی پرداخته شود که قابل تعمیم به سایر مادیها سایر لبههای شهری کیه اجید
یژگیهای مشابه مادی ها هستند ،دیز باشد .این امرموجب افزایش امنیت سرزددگی در سطح محالت

ایجیاد محورهیای سیبز،ج اب

پویا در ساعات مختلف شبادهر ز در مقیاس شهر میگردد.

 1عضو هیات علمی گر ه شهرسازی ،دادشکده هنر معماری شهرسازی ،دادشگاه آزاد اسالمی احد دجف آباد*(دویسنده مسئول مکاتبات)
 2دادشیار دادشکده هنرهای زیبا ،دادشگاه تهران
 3دادش آموخته رشته مهندسی شهرسازی دادشکده هنر معماری شهرسازی دادشگاه آزاد اسالمی احد دجف آباد

يافته ها :در دورپردازی باید به ادتخاب ردگ دور ،جهت تابش دور،چراغ

المپ دوری ،ر شها حالتهای دورپردازی ،مکانگزینی چراغها

در هنگام تهیه طرح توجه شود همچنین یژگیهای فضا عناصر مورد دورپردازی لبههیای شیهری

یژگییهیا دقیشهیای مختلیف

ادراکی ،عملکردی ،کالبدی ،بصری ،اجتماعی ،اقتصادی هرکدام از لبههای شهری باید در دظر گرفته شود تا هریک از این دقش ها در شیب
ر ز مطابق یکدیگر تلقی گرددد دقش هویتی خواداییشان حفظ گردد .این امر موجب افزایش امنیت سرزددگی در سطح محیالت
ایجاد محورهای سبز ،ج اب پویا در ساعات مختلف شبادهر ز در مقیاس شهر میگردد.
بحث و نتيجهگيری :بر طبق این پژ هش ،با استفاده از تکنیکها ر شهای مختلف دورپردازی ،که برگرفته از تجربییات اییران جهیان
میباشد همچنین بهرهگیری از خالقیت مشارکت مردمی بومیگرایی میتوان بیه طراحیی اجیرای دیورپردازی مناسیب میادیهیا
لبههای شهری با کمک دادشها تکنیک های جدید مقر ن به صرفه اقتصادی ،در دظر گرفتن شرایط محلی هویت موجود پرداخت
به پایداری زیستمحیطی ،اجتماعی ،اقتصادی لبههای شهری مادیها در شب هنگام

ر ز هنگام ،دست یافت که موجب گردد لبههیای

شهری مادی ها به محورهای سبز ج اب پویا در ا قات مختلف شباده ر ز در سطح محالت شهر ،تبدیل گرددد.
واژههای کليدی :لبه شهری ،مادی ،ارتقای کیفیت فضایی ،ردگ ،دورپردازی

مادی ها در شب عدم جود امنیت هویت خوادایی شیباده در

مقدمه
بسیاری از لبههای شهری که از عناصیر کیفییت بخیش فضیایی

فضای پیرامون آدها پرداخته شود تا در دهایت بیه راهکارهیایی

بوده ادد سبب افزایش هویت خوادیایی فضیاهای شیهری میی

جهت افزایش امنیت بهبود دقش هیویتی خوادیایی میادیهیا

گشتهادد ،امر زه مورد بییتیوجهی اقیع شیدهادید .یکیی ازایین

تبدیل آدها به لبه فعال شیهری در شیب از طرییق دیورپردازی

لبه های شهری در شهر اصفهان مادیها می باشند کیه بیه آدهیا
کمتییییییییییر پرداختییییییییییه شییییییییییده اسییییییییییت.
مادی های اصفهان که منشعب از زاینده ر د می باشند؛ علیرغم
مشکالت فرا ان دبود آب ،در ا قات ر ز تا حید دی سرسیبزی
خود را حفظ کرده ادد ،اما در شب به عنوان فضیاهایی گمشیده
مطرح می باشند که فاقد امنیت الزم است حتی گاهی فضیای

دست یابیم که قابل تعمیم به سایر مادیها دیز باشد.
روش تحقيق:
ر ش تحقیق توصیفی -تحلیلی دحوه تجزیه تحلیل اطالعیات
کیفی می باشید .گیردآ ری اطالعیات بیه صیورت کتابخادیه ای-
میدادی صورت گرفته است.

مخوفی را برای شهر ددان تداعی میکنند .بررسی این مادیهیا

پيشينه تحقيق:

دشان می دهد که یکیی از دالییل عیدم امنییت شیباده ،عیدم



در پژ هشی با عنوان" :لبههای شهری بررسی دقش لبهها

دورپردازی مناسب درشب میباشد.همچنین به عنوان عنصری از

در تحقق اهدار منظر" ،سماده یاراحمدی به بررسی دقش

شهر که لبه دیز می باشند ،دقیش هیویتی خیود را بیه خصیو

فراموش شده هویتی خوادایی لبهها در سیمای شهرها

درشب از دست داده ادد از پتادسیلهای موجود در آدها جهیت

پرداخته است کیفیتهای مورد ادتظار از لبههای شهری

هویتبخشی هرچه بیشتر به محالت استفاده دمیشود .بنیابراین

را دمایادی ،سکادس بندی لبهها ،دمود سه بعدی لبهها،

الزم است مسئله عدم امنیت این فضاها در شب برطرر شود تیا

استمرار

سعت عرصه دید ،آگاهی به حرکت در مسیر

به فضاهایی داامنتر مکانهایی که زمینه ادجام جرم جناییات

لبه ،مطابقت طراحی با مقیاس حرکت را مطرح میکند

را فراهم آ ردد ،تبدیل دشودد.

در دهایت به لز م پرداختن به لبهها به عنوان

در پژ هش حاضر سیعی بیرآن اسیت تیا ضیمن بررسیی میادی
فرشادی شرایط کنودی آن به عنوان دموده موردی ،بیه مسیائل

استخوادبندی شهر لز م ادطباق ساختارهای جدید شهر
با آدها میپردازد.

باززنده سازی و ارتقای کيفی لبه شهری مادی ها در اصفهان ....


در پژ هشی دیگر در این زمینه ،تحت عنوان " :ر شهای

ارتقاء دقش عبور مر ری مادیها به عنوان مسیرهای سبز،

به

برآ رده ساختن

دورپردازی در فضاهای شهری"  ،پریسا مقصود
ر شه ای دورپردازی در فضای شهری پرداخته است

ادواع ر شهای دورپردازی شامل :دورپردازی عمومی،

ارتقاء کیفیت زیستی شهر اصفهان را مطرح دموده است.

دورپردازی

دمایشی تزئینی را مطرح کرده است .

مبانی نظری پژوهش:

در پژ هشی دیگر در زمینه دورپردازی ،تحت عنوان" :

تعريف لبه شهری:

دورپردازی سیمای شهر فرهی" به سیمای شباده شهر
ر شنایی آن پرداخته است دورپردازی شهر را در راستای
سه هدر می دادد.1:خوادایی دقاط عطف

دشادهها در

مسیر عبوری. 2،تسهیالتی برای حرکت عابر پیاده
سیله دقلیه

ایمنی .3کمک بر تأکید بر دقاط عطف

شهر .سپس به اصول دورپردازی در فضاهای شهری
مختلف شامل :لبه آب ،ر دی،فضای سبز  ،محل دشستن
پلهها را بیان کرده است.


در پژ هش دیگری در مورد مادیهای اصفهان ،با عنوان:
" ساماددهی احیای مادیهای بافت قدیم شهر اصفهان"،
کالدتری محمدی به تد ین راهکارهایی برای ساماددهی
احیای مادی های بافت قدیم شهر اصفهان

سپس

تطبیق الگوها بامسیر مادیها میپردازدد  .حریمبندی

لبه ها عناصر خطی هستند که به عنوان راه استفاده دشیده ییا
ماهیت راه بوددشان در این بحث کاربردی دداشیته در هالیهای
از کارکردهای دیگر پنهان دگه داشته می شودد ( .)1لبه کمیتی
کالبدی عنصری از منظر شهری اسیت کیه در تصیویر یهنیی
شهر ددان ،یک امتداد را که قابل تشخیص از دظر بصیری اسیت
تداعی میکند .به عنوان مثال ر دخاده ها ،دره ها بدده بزرگراه
ها مصادیق لبه در شهر هستند لبه شهری در مقیاس خرد دییز
یکی از مهمترین شاخصه های هوییت بخیش فضاسیت .در ایین
مقیاس لبه ها برای ساکنین خاطره ادگیز بوده از عناصر بوجود
آ ردده هویت بخش فضا محسوب می شودد (.)2
تعريف مادی:
اژه "مادی" در لهجه اصفهادی بیه دهرهیای فیراگ گشیاده ای

شعاع دسترسی به گ ر مادی دیاصرم به عنوان دموده

اطالق می گردد که برای آبرسیادی از ر دخادیه زاینیده ر د بیه

موردی توزیع عناصر کارکردها در مسیر مادی دیاصرم

اطرار این شهرستان منشعب شددد جزدر ایین شیهر در هیی

چگودگی شبکهای بودن

دقش

جای دیگری مورد ددارد خود دشاده ای از قیدمت تیاریخی ایین

ارتباط با پیرامون

اجتماعی مادیها را بیان میکنند.سپس راهکارهایی برای

اژه از سویی دیگر دشاده ایی ر شن از عالئیق کوشیش میردم

ساماددهی مادی ها ارائه میدهند.در این مقاله بیشتر به
ابعاد کالبدی کالبدی -فضایی دسترسی مادی پرداخته
شده است.


حفظ ارزشهای هویتی تاریخی مادیها

دیازهای عملکردی ،تفرجی ،ر حی ر ادی شهر ددان جهت

دورپردازی تأکیدی ،دورپردازی جهت یابی


511

در عمران آبادی سرزمین خود است(.)3
نقش مادیها در ساختار شهر اصفهان:

در پایاندامه کارشناسی ارشد یکی از دگارددگان با عنوان:

اصفهان شهری با هسته های ا لیه زیستی است جویباره بیه

" طرح ارتقای کیفیت زیستی شهر اصفهان از طریق

معنییای زمییین جییوی هییا در اصییلی تییرین هسییته شییهر بییوده

احیای شبکه مادیها" ،فرشته احمدی ،ضمن بررسی

است.دقش زاینده ر د شیبکه میادیهیای منشیعب از آن ،در

ضعیت شبکه مادیها در کل محد ده شهری اصفهان،

گ شییته در امییور کشییا رزی آبرسییادی ،جمییع آ ری آبهییای

دستیابی به ر شی دوین در طراحی ساماددهی فضای شهری

سییطحی آبییادی شییهر از اهمیییت خاصییی برخییوردار بییوده

محد ده مادیهای شهر اصفهان ،توجه به زیباسازی محیط

است.متأسفاده طی توسعه ی شهری افزایش سیاخت سیازها
از بین رفتن باغات در ن شیهر میزارع آن بخشیی از هوییت

511
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شهر به دام مادی به فراموشی سپرده شده است (. )3با توجه به

بررسی نقش مادیها به عنوان لبههای شهری:

قرارگیری مادی ها دسبت به موقعیت شیهر اصیفهان بیه ییژه

مادیهای اصفهادکه استخوانبندی بسیاری از محالت اصفهان را

محالت قدیمی قبل از صفویه که در دقاط مرتفیع دسیبت بیه

دیز تشکیل می دهند ،به عنوان لبهی شهری تلقیی میی شیودد

شی ب کلی زمیین قرارداردید عیدم امکیان گی ر میادی از آدهیا

.اما از پتادسیلهای موجود در آنها جهت هویت بخشی هر چه

مالحظه میشود کیه تیا قبیل از صیفویهعبور میادیهیا از در ن

در ا قات شب اسیتفاده دمییشیود

بیشتر به محالت به خصو

کالبد شهر دبوده عملکرد عمدهی آدها آبیاری مزارع کشتزارها

این مکان ها به فراموشی سپرده شیده اسیت،از جملیه دالییل

بوده است،ضمن آدکه آب مصرفی اهالی دیز همواره از چاههیایی

اهمیت دقش مادی ها به عنیوان لبیه هیای فعیال شیهری دقیش

تأمین میشد که درعمیق ادیدب بیه آب میی رسییددد .امیا در

هویتی خوادایی است:

د ران صفوی با گسترش شهر بیه جنیوب از اراضیی مزر عیی
اطرار مادی ها جزء شهر شده محالت دوساز صفوی در آدهیا
ساخته می شود .محالتی مادند :خواجو،صالح آباد چرخاب ...
پیرامون مادیها ساخته شدهادد(.)4مادیها در شیهر اصیفهان
شاخصه متمایز کننده ی شهر اصفهان از سایر شهرهای ایران

الف -دقش هویتی:این که لبه بیه عنیوان ییک دشیاده شیاخص
بخشییی از منییاطق شییهری در یهیین شییهر ددان بییاقی مییی
مادد،زمینه مداخله طراحی آن رابه عنیوان عنصیر هوییتسیاز
فراهم می کند.لبه های طبیعی شهر مادندحاشییه ر دخادیه کیه
همواره در تاریخ شهر همراه آن بوده است (.)2

میباشد به گودهای هویت بخیش قسیمتهای مرکیزی شیهر
متمییایز کننییده اییین محییالت از سییایر محییالت جدییید شییهر
میباشد .اژه ی مادی در یهن بسیاری از ساکنین این محالت
یییادآ ر بسیییاری از خییاطرات کییودکی،مظهر حیییات زدییدگی
است.هنوز هم بسییاری از میردم بیرای رفیتن از دقطیهای بیه
دقطه ی دیگر از مسیر مادی به عنوان راهنما ی خویش استفاده
می دمایند.مادی ها به عنوان یکیی از عناصیر کلییدی معنیادار
شییدن شییهر اصییفهان،منجر بییه منحصییر بییودن شییهر اصییفهان
میگردد ساکنان این شهر دوعی ابستگی حس تعلق دسبت
به آدها داردد (.)3

ب -دقش خوادایی:لبیه هیای شیهری بیه علیت مشیخص کیردن
امتدادهای اصلی در شهر ،یکی از عناصیر اصیلی اسیتخوادبندی
منظر شهری است به این دلیل در یهن ماددگاربوده دقیش
مهمی در دقشه شناختی شهر ددان از شهر را تشکیل مییدهید.
این عملکرد لبه ها باعث خوادایی جهتیابی در شهر میی شیود
( .)2لبه های شهری به دلیل دقش مهمیی کیه در ایجیاد دقشیه
شناختی یهنی شهر ددان داردد ،باید منظر شیبادهای منطبیق
بر ساختار ر ز داشته باشد تا دردرب کلیت شهر گسست ایجیاد
دشود(.)2

تفاوت نقش مادیها درشب و روز :
فضای شب فاقد عمق جهت است اثری دامعین بر ر ی ادسان
می گ ارد.فضای شب ر ز،د حد یک طیف گستره هستند کیه
اختالر در دیوع ر شینایی آدهاست.فضیای ر ز پیر از دیور اسیت
فضای شب غرق در تاریکی البته بین این د حد دیز مراحلی
از تاریکی ر شنایی قرارداردید ( .)5دیورپردازی ر شینایی ییک
شهر در شب میتوادد به گودهای در شناسایی هر چه بیشتر شهر
تصوير  :5جايگاه مادی در شهر اصفهان( ) 3

کمک دموده به خوادایی شهر بیادجامد (.)6مادیها درشیب
ر زدقش متفا تی را ایفیا میی کننید.در ر ز بیا توجیه بیه جیود
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دورفرا ان،بدده های بناها فضاهای پیرامون میادیهیا بیه خیوبی

باعث شده کیه بسییاری از کیفییتهیای الزم خیود را از دسیت

دیده می شود همچنین محل گ ر آب مادی هیا فضیای سیبز

دهند(.)3

اطرار آن دیز به خوبی دیده میشود افراد به راحتی میتوادند
مسیر خود را تشخیص دهند عال ه برمادی که به عنیوان لبیه
عنصر هویت بخش مطرح است ،می توادند برای جهت ییابی از
سایر دشاده ها بناهای شاخص سایر یژگی های متمایز فضاها
معابربهره ببردد این عوامل دیز خود در خوادایی فضیا پیرامیون
مادی ها تأثیرگ اردید،اما در شیب باتوجیه بیه عیدم جیود دیور

تصوير -2مادی فرشادی در روز هنگام

طبیعی ،مادیها فضاها معابر پیرامون شان تاریک میباشد به
عنوان تنها فضاهای عمومی در محالت مییباشید میی بایسیت
خوادییایی جهییت یییابی هییر چییه بیشییتر در اییین فضییاهامددظر
قرارگیرد.درغیر این صورت ده تنها مادیها دقش خودرا در شیب
ایفا دخواهند کرد بیه عنیوان لبیههیای فعیال در شیب مطیرح
دیستند بلکه به فضاهای فاقد امنیت ،جهت معنی تبیدیل میی
شودد که سبب سردرگمی ترس عابرین خواهد شید .سییاهی
تصوير -3مادی فرشادی در شب هنگام

شب زشتی های کالبد شیهر را پنهیان مییکنید ،آهنگیی دیگیر
درشب دواحته می شود که این بار خود را با ضیرب آهنیگهیای
دورهای ترا یده در شب همسیاز کیرده اسیت(.)7دقیش پیاالیش
ر ادی جسمی این شبکه در در ن آلودگی های صوتی بصیری
ازدحام جمعیت،غیرقابل ادکار است( .)3لیی امیر زه متأسیفاده

مفاهيم نور و نورپردازی
به پارهای از تعاریف دور دورپردازی توسط محققین مختلیف در
جد ل  1اشاره شده است.

تبدیل شدن این محورها به شریان اصلی عبور ترافییک شیهری

جدول  -5تعاريف نور و نورپردازی
نگارنده
حجتی مظطرزاده

تعاريف نور ونورپردازی
دورپردازی به عنوان یک هنر بصری ،همادند رشته ای علمی عال ه بر دیاز بیه دییدگاه خالقادیه بیه دقیت
طراحان شهری

پاکزاد سوری

معماران دیازمند است)6(.

دور در شهر به عنوان یکی از عناصر غیر کالبدی منظیر شیهری ،تیأثیر بسییار زییادی در کیفییت فضیا،
احساس ،ادراب تصویر یهنی افراد از محیط ،رفتار ر حی سالمتی جسمی ر ادی ادسان ها دارد)8(.

مقصود

دورپردازی طراحی دور هنر علم است مستلزم درب صحیح از دحوه عملکرد منابع دوری بیه عنیوان
ابزارهایی فنی هنری است)9(.

فرهی

دور میتوادد یک حال هوای مشخص ایجاد کند  :یک یادمان ر شن شده ،میدان ر شین ،ییا پیارکی بیا
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دورهای تزئینی ،این ها دشاده هایی است که باعث میشود ما در شب احساس خوبی داشته باشیم)11(.
ادیبی منعام

دور تنها به عمل دیدن کمک دمی کند بلکه آدمی را قادر به احساس کلی منسجم از محیط اطرار میی
دماید عاملی است که کنترل فرد را بر محیط اطرار افزایش می دهد تأثیرات آن به اشیکال مختلیف
میتوادد منجر به ایجاد آسایش یا عدم آرامش ر ادی شود)11( .
دور ا لین شرط برای هر دوع ادراب بینایی است ،در تاریکی مطلق ما ده فضا را میتوادیم ببینیم ده فرم

گر تر

ردگ را ،اما دور تنها یک ضر رت فی زیکی دیست بلکه ارزش ر ادشناختی آن یکی از مهم تیرین عوامیل
زددگی ادسادی در همه زمینه هاست)5(.

اصول و ويژگیهای نور و نورپردازی :

که به تغییر دقش مخاطب از داظر صرر به شیکل دهنیده فضیا

دورپردازی ر شنایی فضاهای شهری به طور کلی به سه دلییل

تعریض جدید از مکان ارائه می دهد (.)12

عمده صورت میگیرد :
 -1کمک به خوادایی دقیاط عطیف دشیاده هیا ،مسییرهای
عبوری مناطق پرتراکم در محیط.
 -2تسهیالتی برای حرکت ایمن پیاده ها

نورپردازی و رنگ نور :
استفاده از ردگهای متنوع داهمخوان در دیورپردازی شیباده بیه

سایل دقلییه،

تر یج ایمنیی بیشیتر در محییط ،کیاهش خسیارات
صدمات.
 -3کمک به تأکید بر دقاط عطف برجسته ،شهر تشویق

یک معضل شهری تبدیل شده است که هیی گیاه میورد توجیه
اقع دشده است به خصوصیات بصری ر ادشناسیی دورهیایی
ردگی توجه دمی شود همچنین به خصوصیات دمادین دور با ردگ
دیز توجه دشده است.توجه به جنبه های دمیادین ردگهیا کیه در

اسییتفاده کننییدگان در دسییبت بییه حضییور در فضییا

شهرهای مختلف ظهور می یابید ،ضیمن هوییت بخشیی ردگیی

افزایش ایمنی شهر در شب(.)6

موجب ایجاد ردگ تعلق شکل گیری تجربیات حسی ارزشمند
ساکنین شهر میشود( .)13یکی از عواملی که سبب شده اسیت

روشها و حالتهای نورپردازی:

تا امر زه شهرهای میا دیگیر د سیت داشیتنی دباشیند دیگیر

ر ش های دورپردازی در فضاهای شهری را مییتیوان بیه چهیار

دشادگر حدت کلیتی یکپارچه دبوده در جزئیات دیز تنیوع

دسته عمده تقسیم کرد:

پیچیدگی را القاء دنمایند عدم توجه به کیفیت های ردگی است.



دورپردازی عمومی



دورپردازی تأکیدی



دورپردازی به منظور جهت یابی



دورپردازی دمایشی یا تزئینی (.)9

غالم پور مهیران دیژاد بیه ر ش دیورپردازی تعیاملی پرداختیه
ادد:دورپردازی تعاملی با ج ب مخاطب مشیارکت آن در خلیق
فضا ایجاد تنوع فضایی به اسطه تنیوع مخاطبیان ،ر یکیردی
مناسب در ایجاد فضاهای شهری پویا خوادا به شیمار میی ر د

( .)13اثرات ر ادشناختی ردگها در جد ل  2قید شده است.

باززنده سازی و ارتقای کيفی لبه شهری مادی ها در اصفهان ....
جدول  -2اثرات روانشناختی رنگ ها()59
رنگ

انگيزش روانی

514
بهشتی ،اردیبهشیت ،ابیویر ،شیمس آبیادی ،چهاربیاغ عباسیی،
استادداری ،فرشادی ،دشاط ملک،

احساس

احساس

فاصله

گرما

آبی

د رتر

سرد

پرآسایش

سبز

د رتر

سرد خنثی

خیلی پرآسایش

از گ ر از خیابان هشت بهشت جدید  ،بزرگراه شهید آقابابایی

قرمز

دزدیک

گرم

خیلی برادگیزدده

خیابان همدادیان به سوی خوراسگان کرد آباد می ر د .در این

داردجی

خیلی دزدیک

خیلی گرم

برادگیزدده

زرد

دزدیک

خیلی گرم

برادگیزدده

قهوه ای

خیلی دزدیک

خنثی

برادگیزدده

بنفش

خیلی دزدیک

سرد

تهاجمی – افسرده
کننده

« مادی علیرضاخان » دام گرفته پس از گ ر از گلزار ،بزرگمهر
رکن الد له ،از این پس «مادی خوراسگان» دام گرفتیه پیس

پژ هش بخشی از مادی فرشادی اقع در محله ای کیه دیمیی از
آن با دام تل اسکان شناخته می شود ،میورد بررسیی قرارگرفتیه
است .این بخش از مادی بین د خیابان بزرگمهیر گلیزار اقیع
شده فاقد دورپردازی امنیت شباده است .تحلیل دقیاط قیوت
ضعف مادی فرشادی در جد ل  3آ رده شده است.

بررسی محدوده مطالعاتی؛ مادی فرشادی اصفهان:
مادی « فرشادی» از طوالدی ترین مادیهای اصفهان اسیت کیه
از دزدیکی باغ پرددگان در پارب داژ ان از ر دخاده جیدا شیده
پس از گ ر از پارب داژ ان ،بزرگیراه خییام خیابادهیای شیهید

تصوير  -3موقعيت مادی فرشادی و محدوده مورد بررسی
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جدول  - 3تحليل  SWOTمادی فرشادی(محدوده مورد مطالعه)

نظام

نظااام کاااربری
اراضی

S

W

O

T

.1فضای سبز موجیود در مسییر
مادی
.2اختالط کاربریها
 .3جود کیاربری جیایب فعیال
حسینیه مسجد

.1کییاربریهییای مسییکودی غیییر فعییال در
اطرار مادی در شب هنگام
.2کاربری های غیر مسیکودی موجیود غالبیا
فعالیت ر زاده داردید فاقید فعالییت شیباده
هستند.
.3سیییطح عملکیییرد فراشیییهری برخیییی
کاربریهای در جوار مادی

.1زمین های بیایر مخر بیه
فرا ان در مسیر مادی
.2فضای سبز حاشیه مادی
.3محور گردش آب مادی

.1ابنیه مخر به زمین هیای
بایر
.2کییاربریهییای غیییر فعییال
شباده

 1.جییود د مسیییر در د طییرر
مادی
.2دفویپ یری مطلوب معابر

.1تداخل سواره پیاده در مسیر مادی
.2عییدم جییود پارکینییگ تبییدیل فضییای
اطرار مادی به محل پارب اتومبیل
.3عدم جود مسیر د چرخه
.4عدم جود حفاظ برای معلوالن در برخی
قسمت های مادی
.5عییدم جییود پیییادهر یییا باریییک بییودن
پیادهر در اطرار مادی

.1مسیییرهای سییبز حاشیییه
مادیها
 .2جود معابر موازی با مسیر
مادی امکان تبیدیل آن بیه
پیاده راه

 .1جییود عناصییر هویییت بخییش
مسییجد حسییینیه در مسییییر
مادی
.2دفش مادی به عنیوان لبیه در
تصویریهنی شهر ددان
.3محصییوریت مطلییوب مسیییر
مادی

.1عدم خوادایی کاربری حسنیه با توجیه بیه
کالبد آن
.2فقییدان خوادییایی مسیییر مییادی در شییب
هنگام عدم دورپردازی آن
.3دامنی موجیود در مسییر میادی در شیب
هنگام

.1عناصییر دشییاده ای هویییت
بخش موجود در مسیر مادی
.2ابنیه مخر به بایر
.3مسیر مادی حاشیه سیبز
آن

.1قیییوام اسیییتحکام بصیییری
جدارهها
.2تدا م بصری جدارهها

.1عدم جود تناسب بصری
.2عدم استفاده از مصالح مناسب زیبا
.3عدم ج ابیت بصری دماها
.4عدم تنوع بصری
.5جدارههای مخر به فرا ان

 .1جییود ادبیییه بییا دمییای
مخر به
 .2جیییود ابنییییه دوسیییازدر
حاشیه مادی

نظااام حرکاات
ودسترسی

نظام ادراکی

نظام بصری

.1کیییاهش ایمنیییی پییییاده
معلوالن در مسیر مادی
.2کییاهش امنیییت ایمنییی
ساکنین محلی

.1کییاهش هرچییه بیشییتر
امنیت تبدیل مسیر میادی
به محلی برای جرم جنایت
شباده

چشم اندازمادی فرشادی اصفهان:
مادی فرشادی ضمن حفظ دقش هویتی خود ،به فضایی سرسبز

به مسیر سبز مادیهابر دد دارای ج ابیت برای اقشار مختلیف

با طرا ت سرزدده ایمن خوادا در ر ز شب تبدیل گردد کیه

دیز با برگیزاری

سنین مختلف باشد.همچنین در ر زهای خا

به عنوان یک محور با هویت سیبز در سیطح محیالت دارای

جشن ها دورافشادی خطی در سطح شهر منظر شباده زیبیایی را

جی ابیت پویییایی در سییطح شییهر تلقییی شییود.به گودییهای کییه

ایجاد دماید که جایب گردشگران شهر ددان باشد.

شهر ددان برای گ ران ا قات فراغت شباده ،تمایل داشته باشیند
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جدول  -9اهداف کالن وخرد وسياستهای اجرائی
اهداف کالن

اهداف خرد

سرزندگی

افزایش فعالیت پویایی شباده ر زاده

خوانايی

خوادییایی ضییوح شییباده ر زادییه مطییابق بییا
یکدیگر

امنيت

افزایش امنیت شباده کاهش جیرم جناییت
دامنی

ايمنی

افزایش ایمنی پیاده در مقابل سواره

حضورپذيری

افزایش تعامالت اجتماعی()15

سياستهای اجرائی
 ایجاد کاربریهای فعال شباده ر زی در مسیر مادی
 ایجاد دکه های اغ یه فر شی
 ایجاد آبنما در مسیر مادی دورپردازی آبنماها در شب هنگام
 دورافشادی در مسیر مادیها در ر زهیای خیا
مادیها

برگیزاری جشین هیا در مسییر

 تد ین ضوابطی جهت ادعطیار پی یری هرچیه بیشیتر مسییر میادیهیا تید ین
قوادینی که به کاربری های فعال شباده امکان استفاده از گ ر های کنار میادیهیا
را بدهد.
 قراردهی مکان هایی برای بازی کودکان هنر مردمی تئاترهای شباده در مسییر
مادیها
 تقویت شاخص سازی عناصر تصور یهنی با دورپردازی شباده عناصر
 ایجاد توالی دشاده ها با دورپردازی دشاده ها عناصرهویت بخش در شب هنگام
 رعایت سلسله مراتب ارتفاعی سلسله مراتب دورپردازی با توجه به کاربری
 قراردهی المان های دوری در مسیر مادیها
 تبدیل مسیر مادیها به پیاده راه درصورت امکان ،در غیر این صیورت اختصیا
یک سمت مادی به پیاده سمت دیگر به سواره(یک طرفه).
 ایجاد جدارههای شفار در کاربریها افزایش چشم داظر
 ایجاد کاربریهای شباده ر زی در ر دی مادیها
 تبدیل مسیر مادیها به پیاده راه درصورت امکان ،در غیر این صیورت اختصیا
یک سمت مادی به پیاده سمت دیگر به سواره(یک طرفه)
 ایجاد مسیر د چرخه در مسیر مادیها
 آرام سازی ترافیک با ایجاد سنگفرش در مسیر مادیها
 تقویت سکادس های دید در مسیر مادیها ایجاد سکادس های دوری
 ایجاد قرارگاه های رفتاری گره های اجتماعی
 قراردهی مبلمان مناسب سنگفرش مطلوب در مسیر مادیها

ضوابط کلی ارتقای کيفی مادی های اصفهان و لباه هاای
شهری مشابه آن :
 .1درصورت جود پوشش گیاهی حفظ دگیه داری از آن
به طور مناسب صورت گیرد.
 .2درصورت جود مسیر گ ر آب،در فصول پرآبیی حفیظ
جرییان آب در فصیول کیم آبیی تیداعی صیدای آب

جریان آن به طور مصنوعی (با دور ،صدا ،ردگ ،فواره،
آبنما)...،صورت گیرد.
 .3کفسازی مطلوب مناسب برای پیاده در مسیر پیاده
یا پیاده ر صورت گیرد پیاده ر های موجیود تعیریض
گردد در صورت عدم جود پیادهر احداث گردد.
 .4ایجاد پارکینگ های حاشیه ای سایر پارکینگهیا ،در
صورت امکان در مسیر سواره بد ن تداخل بیا پییاده
صورت گیرد به زیبایی بصیری پارکینیگ دییز توجیه

علوم و تكنولوژی محيط زيست ،شماره  ،11تابستان 49

512

شود در صورت امکان طبقات باال به کاربری تجیاری
بییا جییداره شییفار اختصییا

گییردد همچنین اسییتفاده از معمییاری میییان افییزادر

داده شییود،تا امنیییت

سرزددگی محل تأمین گردد.

طراحی جدارههای لبههای شهری.
 .14تعریف ر دی با گشایش فضایی برای مسیر لبههای

 .5ایجاد منظرمطلوب شباده ر زاده لبهها جداره شان،
مطابق با یکدیگر به کمک دورپردازی مطلوب شیباده

شهری در شب ر زصورت گیرد.
 .15دورپردازی معابر عناصیر ادراکیی لبیههیای طبیعیی

صورت گیرد.

شییهری،که میییتییوان از ر شهییای مختلییف دظیییر

 .6تد ین اجرای ضوابطی برای جیداره سیازی مطلیوب
متناسب در لبههای شهری بیه خصیو

احمدی و همكاران

دورپردازی تزئینی،دمایشیی ،تأکییدی بیرای عناصیر
دشاده ایی ،دیورپردازی جهیت ییابی بیرای لبیههیای

ضیوابط

قیوادینی جهییت بازسییازی دوسییازی ابنیییه مخر بییه
تخریبییی صییورت گیییرد همچنین توجییه بییه اجییزا

شهری بهره گرفت.
 .16قراردهی مکیان هیایی بیرای فعالییت هیای هنیری
مردمییی ،ایجییاد فضییایی مطلییوب بییرای برگییزاری

ارکان دمادظیر :خط آسمان،تناسبات بصری،مصیالح
بکاررفته،سبک معماری  ...صورت گیرد.
 .7قراردهی مبلمیان شیهری توجیه بیه مکیان گزینیی
مطلوب شان که سبب سد معبر دگردد.
 .8ایجاد کاربریهای فعال پویای شباده ر زی در جوار
لبههای شهری ،در صورت امکان ایجیاد پییش فضیا
مقابل کاربریها گسترش فعالییت شیان در فضیای

جشنها
ضوابط کلی نورپردازی شبانه مادیها ولباههاای شاهری
مشابه:
دورپردازی لبههای شهری باید به گودهایی صورت گیرد که موارد
زیر را شامل گردد:


دیمه عمومی مقابل شان صورت گیرد.
 .9توجه به آسایش اقلیمی تامین دور سایه مطلیوب

شهری در ر ز شب هنگام گردد.


لبههای شهری ،در شب ر ز.
 .11جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی داشی از کم



فعال


ترافیکی جهت کاهش تردد سواره در جوار لبههیای

 .11حفظ هویت ماهیت لبیه هیای شیهری طبیعیی،

پیاده در لبههای شهری صورت گیرد.
 .13ایجاد عناصر بصری مشترب در دمای ابنییه اقیع در
جداره لبه تیا موجیب هوییت هیم خیوادی بصیری
پیوسیییتگی لبیییه تیییدا م بصیییری آن حفیییظ

جلوگیری از یکنواختی لبه هیا افیزایش گودیاگودی
سرزددگی ج ابیت در منظر شباده لبههای شهری



پوشاددن کاستی ها مشکالت ر زادیه بیا دیورپرداری
شباده لبههای شهری

عدم دخالت بیش از حد در عناصر طبیعی لبهها.
 .12در صورت امکان ایجاد مسیر د چرخه در کنار مسیر

تبدیل لبه های غیر فعال دا امن بیه لبیههیای فعیال
شهری در شب ر ز تبدیل آدها بیه فضیای شیهری

از آلودگی های صوتی داشی از تردد سایل دقلیه در

طبیعی.

موجب تقوییت هوییت لبیه شیهری پیوسیتگی آن
گردد.

آبی یا عدم جود سطل زباله در محل جلیوگیری

جوار لبه های طبیعی شهری استفاده از طرح هیای

سبب ادطباق تصیویر یهنیی شیهر ددان از لبیههیای



ایجییاد فضییایی خطییی پیییاده مییدار بییرای برگییزاری
جشنهای شیباده در ر زهیای خیا
ا قات فراغت شباده شهر ددان .

سیال گی ران

باززنده سازی و ارتقای کيفی لبه شهری مادی ها در اصفهان ....

513

در جهت رسیدن به موارد فوق تد ین اجرای اصول ضیوابطی

قرارگیرد.همچنین در ادتخاب المپ چراغ باید توجه بیه ابعیاد

برای تعیین چگودگی دیورپردازی مطلیوب در لبیه هیای شیهری

اقتصادی صرفه اقتصیادی را در دظیر گرفیت المیپهیایی بیا

ضر رت دارد که عبارت است از( جد ل شماره :)5

بیشترین بهره کمترین هزینه را استفاده دمود از المیپهیای

چگونگی انتخاب رنگ نور:
ردگ دور باید با توجه به کاربریهیا دیوع فعالییت آدهیا صیورت
گیرد در کاربری های اجد ارزش باید با توجه به تصیویر یهنیی
شهر ددان ارزشهای دهفته در آدها صورت گیرد.همچنین بایید
به فضایی که برای شهر ددان تداعی می شود دیز توجه گردد که
متناسب با مکان صورت گیرد.جلیوگیری از اسیتفاده از دورهیای
ردگی داهم خوان در کنار یکدیگر ایجادآلودگی دوری دییز بایید
مددظر قرارگیرد .در ادتخاب ردگ دور باید اثرات ر ادی هر ردیگ
تأثیرات آن بر بیننده را در دظر گرفت تیا محییط هیایی پیر از
تنش های ر ادی که ده تنهیا جیایب دیسیتند بلکیه باعیث عیدم
تمایل برای ماددن در فضا میگرددد.در ادتخیاب ردیگ دیور بایید
بافت جینس مصیالح بنیا مییزان بازتیاب دیور آن دییز میددظر
قرارگیرد ،با یکدیگر همخوان باشند.
چگونگی تعيين جهت تابش نور:
جهت تابش دور باید با توجه به عناصر مورد دورپردازی(جسم)
موقعیت داظر دسبت به دور جسم صوررت گیرد همچنین بیا
توجه به هدر دورپردازی که هدر از آن مییتوادید تیأمین دیور
عمومی امنیت یا دورپردازی تزئینی دمایشی یا جهت ییابی
...باشد ،باید توجه کرد که موجب خیرگیی افیراد خودر هیا
دگردد آلودگی دوری ایجاد دشود.چگودگی جهت تابش دیور در
دحوه ی ادراب فضا دیز مؤثر است میتیوان بیا تعییین جهیت
مطلوب کاستی ها معایب فضا یا بنا را پوشادد به جای آن بیر
مزایا دقاط قوت شان با دورپردازی تأکیدی ،تاکید دمود.
چگونگی انتخاب چراغ والمپ نورپردازی:
دیوع چیراغ ابعیاد ادیدازه آن دیییز بایید بیا توجیه بیه هییدر
دورپردازی داظر دیازها ضر رت هایش که باید برطرر گردد
صورت گیرد ،همچنین شیعاع دیوری میورد دییاز دییز بایید در
تعیین ارتفاع چراغ دوع آن که شامل چراغهای پاییه بلند،پاییه
متوسیییط ،پاییییه کوتیییاه چیییراغ کوچیییک مییییباشییید،مددظر

مناسب برای دورپردازی هر عنصر هر فضایی متناسب با دوع
ابعاد هریک ،بهره گرفت تا موجب آلودگی دوری بصری دگردد.
چگونگی انتخاب روشها وحالت های نورپردازی:
ادتخاب ر ش حالت دورپردازی که میتوادید شیامل دیورپردازی
تزئینی دمایش،جهت یابی عمومی گردد.بایدبا توجیه بیه دقیش
ادراکی عنصر میورد دیورپردازی جایگیاه آن در تصیویر یهنیی
شهر ددان خوادایی فضا ،صورت گیرد،بیه گودیه اییی کیه بیرای
دیورپردازی عناصییر دشییاده ای از دییورپردازی تاکیییدی تزئینییی
دمایشی برای دورپردازی لبهها مسیرها از دورپردازی عمومی
جهت یابی بهره گرفته شود.همچنین دوع کاربری هیا عناصیر
مبلمانهای شهری دیز ،باید در تعیین ر ش دورپردازی مد دظیر
قرارگیردد ،البته توجه به دیازهای داظر در محل دیز ،الزم است.
چگونگی انتخاب فاصله ومكان قرارگيری چراغها :
ارتفاع چراغ ها باید متناسب با دحیوه دیورپردازی شیعاع تیابش
مورد دظر ادتخاب گردد،به گودهای که شعاع مورد دظیر را میورد
پوشش دوری قراردهد .دیورپردازی جیدارههیا سیطوح غالبیاً بیا
دورپردازی تزئینی دمایشی مورد استفاده قیرار مییگییرد .مکیان
تیرهای چراغ باید با توجه بیه جلیوگیری از آلیودگی دیوری ییا
کاهش دور عدم امنیت همچنین جلیوگیری از قرارگییری در
مسیر پیاده پیادهر ها،صورت گیرد.به شییوهی سیایهادیدازی
بازتاب دور دیز باید در هنگام مکانگزینی چراغها توجه دمود.
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جدول  -1ضوابط نورپردازی مادی فرشادی وساير مادیهای اصفهان
رنگ نور

جهات تاابش
نور

ابعاد چراغ

نوع المپ

توضيحات

ناااااورپردازی
درختان

سییبز ،متناسییب بییا
فصل

از پایین به بیاال
زا یه دار

چراغ کوچک

LED

دورپردازی درختان با توجه به فصل تغییر کند

نورپردازی مسير
آب

آبی ر شن تیره

دییییییورپردازی
متحییییییییرب
گردان

چراغ کوچک

LED

متحرب ،همراه با دمایش جریان آب

نااورپردازی بنااا
مذهبی

سیییییییییبز،فیر زه
ایی،سفید

از پایین به بیاال
زا یه دار

چراغ کوچک

فلورسییییینت
فشیییییییرده ،
هالوژدی

ایجاد تصا یر هویت بخش ،با دورپردازی بازتاب دور ،در بنا به صورت پیرده
دمایش ،دظیر تصا یرصحنه عاشورا برر ی جداره حسینیه ها

نااورپردازی بنااا
تاريخی

کرمی،اخری،آجری

از پایین به بیاال
زا یه دار

چراغ کوچک

فلورسییییینت
فشیییییییرده ،
هالوژدی

ایجاد تصا یر هویت بخش متناسب با بنا قدمت تارخی آن

نااورپردازی بنااا
تجاری

.....................

از در ن

چراغ کوچک

فلورسییییینت
فشیییییییرده ،
هالوژدی

جلوگیری از آلودگی دوری استفاده از المپ های دا مناسیب،تد ین ضیوابط
مشخص

نااورپردازی بنااا
فرهنگی

........................

از پایین به بیاال
زا یه دار

چراغ کوچک

فلورسییییینت
فشیییییییرده ،
هالوژدی

ایجاد کیفیت های فضایی مختلف ،با دورپردازی جداره بناهای فرهنگی

نورپردازی مسير
پياده

سفید،زرد ،داردجی

از باال به پیایین
زا یه دار

چییییییییراغ
متوسط

المپ آمیخته
المیییییییییپ
فشارقوی

امکان استفاده از دورپردازی شکسته در مسیر پیاده.

نورپردازی مسير
سواره

سفید،زرد ،داردجی

از باال به پیایین
زا یه دار

چراغ بلند

جییییوه اییییی
فشارقوی

توجه به زا یه تابش دور جلوگیری از خیرگی رادنده

نورپردازی المان

.......................

از پایین به باال

چراغ کوچک

LED

دورپردازی تعاملی ،دورپردازی هویت بخش

نورپردازی آبنما

آبی

از پایین به باال

چراغ کوچک

LED

دورپردازی پویا متحرب

تصوير -9نمونه مقطع عرضی و طرح پيشنهادی نورپردازی بخشی از مادی فرشادی
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راهكارها وتكنيکهای نورپردازی و فوايد هريک
جدول  -1راهكارها و تكنيکهای نورپردازی و فوايد هريک
راهكارها و تكنيکهای
نورپردازی و فوايد آنها

تصاوير

راهكارها و تكنيکهای
نورپردازی و فوايد آنها

.1ناااورپردازی سلساااله

.5نااورپردازی نشااانه هااا در

مراتبی نشانه هاا در شاب

شب هنگام:

هنگام:

-افزایش خودایی شباده

ایجییاد سییکادس هییای دییوریمتناسب با کاربری

-ایجاد هویت شباده

تداعی ارزش هیای متناسیببا مکان
-تداعی سلسله مراتب با دور

توالی دشاده ها در شبکمک به جهت یابی در شبافیییزایش امنییییت شیییباده بیییادورپردازی

افزایش خوادایی تطابق فیرمعملکرد
تطبیییق تصییویر یهنییی ر زشب کاربری با ارزش
.2نورپردازی متناساب باا

.2ايجاد جداره هاای شافاف

هوياات کاااربری وايجاااد

وکاربریهای فعال شبانه :

تصاوير نوری هويت بخاش

-افزایش امنیت شباده

متناسب با بنا:

افییزایش سییرزددگی پویییاییشباده

افییزایش خوادییایی هویییتشباده
افزایش امنیت شبادهایجاد شخصیت بصری شیبادهمطابق با ر ز
-افزایش سرزددگی فعالیت

ایجاد گره های فعیال قرارگیاهرفتاری
ایجاد لبههای فعال شهریافییزایش گودییاگودی ادعطییارپ یری

.9ايجاد مكان هاايی بارای

.3ايجاد آبنما ها وفواره های

خالقيت ونورپردازی:

موزيكال همراه با نورپردازی

-افزایش سرزددگی خوادایی

شبانه در مسير آب:

ایجاد قرارگیاه هیای رفتیاریگره های اجتماعی

افییزایش سییرزددگی پویییاییفعالیت

جیی ب اقشییار مختلف(همییهشمول گرایی)

 -افزایش آسایش اقلیمی

افییزایش مشییارکت تعامییلشهر ددان
آموزددگی مباحث ردگ دیورسایه برای کودکان

غنای حسی تداعی صدای آبافزایش حس تعلق به مکان افزایش زیبایی بصری-همسازی با طبیعت

تصاوير

511
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نتيجه گيری

پایان دامه کارشناسی ارشید مهندسیی طراحیی محییط

بییه منظییور افییزایش کیفیییت لبییههییای شییهری جلییوگیری از

زیست به راهنمایی دکتر حسنعلی لقایی .دادشگاه علوم
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