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 چکیده
در این نوشتار، با استفاده از  روینازاشود. های متنوعی انجام مینورپردازی مناسب فضاهای عمومی شهری با استفاده از راهبرد

های های تحقیق مصاحبه، مشاهده، مرور متون و اسناد تصویری، راهبردتحلیلی و موردی و شیوه -های تحقیق توصیفیروش

بندی شدند تا از این طریق زمینه ارتقا کیفیت فضاهای عمومی در شب فراهم آید. به این شهری اولویت هاینورپردازی خیابان

است. این پژوهش از مدل سوآت جهت شناسایی  شدهانتخابمورد پژوهی  عنوانبهخان زند شیراز منظور خیابان کریم

بندی این ریزی استراتژیک کمی جهت اولویتریس برنامهخان زند و از ماتراهبردهای ارتقا کیفیت نورپردازی خیابان کریم

دهی و نفره از متخصصان وزن 25ها در ماتریس سوآت با استفاده از مصاحبه با گروه نمونه گزاره. گرفته استراهبردها بهره 

عامل  12 یطورکلبهنتایج حاصل از مصاحبه با متخصصان،  بر اساسگیری گلوله برفی شناسایی شدند. متخصصان با شیوه نمونه

تهدید( شناسایی شد. در میان نقاط قوت، وجود  5فرصت و  7عامل خارجی )شامل  12ضعف( و  5قوت و  7داخلی )شامل 

رو در فقدان نورپردازی کننده روشنایی پیادههای رفتاری در شب در قسمت اعظمی از خیابان که تأمینهای فعال و قرارگاهکاربری

روشنایی الزم در مسیر حرکتی  ینتأمد، دارای بیشترین امتیاز نهایی است. در میان عوامل خارجی نیز امکان باشنمختص پیاده می

( و 2.667آید. با توجه به مجموع امتیازهای نهایی عوامل داخلی )فرصت به شمار می ینمؤثرترعابرین پیاده جهت افزایش امنیت 

اند. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که های تهاجمی بودههای منتخب، استراتژی(، استراتژی2.568خارجی )

های مسیر سواره با پیاده؛ راهبردهای تأمین روشنایی مناسب در سرتاسر مسیر پیاده و تأکید بیشتر توسط نورپردازی بر تقاطع

های ار مختلف جامعه؛ و تأکید بر بدنهروز برای اقشهای مختلف شبانهفراهم شدن شرایط مناسب برای استفاده از فضا در زمان

 گیرند.ها در اولویت باالتری قرار میشاخص جداره خیابان از طریق نورپردازی مناسب در مقایسه با سایر استراتژی

خان ریزی استراتژیک کمی، خیابان کریمنورپردازی شهری، فضای عمومی شهری، مدل سوآت، ماتریس برنامه واژگان کلیدی:
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 بیان مسئله
ریزی شهری مقوله نورپردازی و ارتباط آن با موضوعاتی چون ایمنی، سرزندگی ارتباطات اجتماعی و در طراحی و برنامه

چرا که در هنگام  ،(Kim and Park, 2017: 233- 241) است شدهیلوگو تبدگفتمصرف انرژی به موضوعی قابل 
کند های انسانی و حیات شهری بازی میی در زندگی شهروندی، فعالیتشب، نورپردازی و طراحی آگاهانه آن نقش مهم

(Murray and Feng, 2016: 14- 22 .)گیری در شهرهای امروزی نور دارای کارکردهای متفاوتی است و بهره درواقع
ب نیز، اثرات باشد. حیات شبانه و حضور شهروندان در فضاهای شهری در طول شناپذیر میاز آن امری ضروری و اجتناب

استفاده مناسب  سویکآورد. وجود نور در فضا، دو اثر متفاوت به دنبال دارد. از روانی مثبتی برای شهروندان به ارمغان می
کنندگان کننده آسایش و امنیت استفادهاز آن سبب ارتقای کیفیت محیط و افزایش قابلیت حضورپذیری آن گردیده، تأمین

نماید. از سوی دیگر استفاده نادرست از این برای افزایش تعامالت اجتماعی شهروندان ایجاد می ایاز فضا بوده و زمینه
-آورد که سبب نارضایتی و سلب آسایش استفادهابزار قدرتمند عالوه بر اتالف منابع انرژی، محیطی نامطلوب پدید می

به روشنایی محیطی جنبه مشترک دارد و بعضی  ها نسبتاست واکنش انسان شدهثابتباشد. چنانکه امروزه کنندگان می
از الگوهای مربوط به روشنایی ممکن است برای دارندگان زمینه اجتماعی و فرهنگی مشابه، حسی مشابه را القاء کنند. 

-میکنندگان از هر بنا اثر صورت نظامی پیچیده که بر تجربیات و درک فضایی و رفتار استفادهنورپردازی باید به روینازا

توانند به فضاهای شهری در خلق احساس اندوه، بازیگوشی، سرخوشی و الگوهای نورپردازی می درواقعکند شناخته شود. 
کنندگان از فضاهای شهری به یا شادی یاری رسانده و احساسات روانی از قبیل صمیمیت، حریم، محبت و ... در استفاده

شاد و یا فضای روحانی و عبادی، محیطی عمومی سرد و یا شخصی، گرم  تواند در خلق فضایوجود آورند. نورپردازی می
همچنین ضرورت پرداختن به نورپردازی فضاهای شهری  (.89: 1387اندرو، )مکو صمیمی و سرشار از امنیت مؤثر باشد 

باب ضرورت محیط (. در 1 شماره هینماشناسی و عملکردی تشریح کرد )توان در قالب سه بعد محیط زیستی، زیباییرا می
نور مناسب جایگاه  ینتأم، در شبزیستی نورپردازی باید اذعان کرد که در دنیای امروزی به دلیل امتداد زندگی روزانه 

گیری از زیستی نیز به همراه داشته است که با بهره است. اما تأمین روشنایی در شب، پیامدهای محیط یداکردهپای ویژه
تواند به حداقل ممکن کاهش یابد. ضرورت عملکردی نورپردازی بر این دازی، این هزینه میهای پیشرفته نورپرتکنیک
رسد. نورپردازی واسطه عدم دید مناسب، کارایی فضاهای عمومی به حداقل میکند که در هنگام شب بهمی یدتأکنکته 

کند. این موضوع حضورپذیری فضا یهای محیطی مختل شده را نیز جبران ممناسب، ضمن تأمین دید کافی، سایر کیفیت
را به فضایی مرده  بوده استحضور مردم سرزنده و سرشار از زندگی  واسطهبهرا تحت تأثیر قرار داده و فضایی که در روز 

 وآمدرفتها، امنیت عابرین پیاده و آورد. چنانکه گفته است نورپردازی خیابانمبدل کرده و عملکرد فضا را پایین می
نقش مهمی در  روینازادهد و قلیه را افرایش داده و فرصت وقوع جرم و جنایت در فضاهای شهری را کاهش میوسایل ن

 :Boomsma and Steg, 2014: 22- 31; Loewen et al, 1993افزایش احساس ایمنی و امنیت شهروندان دارد )

ه تأثیر نور بر ادراک فضاهای عمومی شهر ک شده استگفتهشناسی نورپردازی نیز (. در باب ضرورت زیبایی331 -323
(. زمانی که 143-131: 1394شناسانه نیز متأثر است )مهدوی نژاد و نیکودل، های فیزیکی، از جنبه زیباییعالوه بر جنبه

ا ب شدهیطراحشود. اما نورپردازی مناسب و ها در سیاهی شب گم میها و زیباییتمامی زشتی گیردیفرامتاریکی، شهر را 
 کند. می دوچندانها را ها تأکید کرده و جذابیت آنهای عناصر فضای شهری بر آنروشن کردن زیبایی
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 ضرورت پرداختن به نورپردازی فضاهای شهری -1شکل 

 خذ: نگارندگان با استفاده از منابع مختلفأم

توان به تحقیق اند. از آن جمله میرپردازی فضاهای شهری پرداختههای نوهای محدودی به ویژگیهمچنین پژوهش
گیری از ها در اصفهان با بهرهسازی و ارتقای کیفی لبه شهری مادیباززنده» با عنوان( 1394احمدی و دیگران )

جهت تابش،  دهد که در نورپردازی باید به انتخاب رنگ نور،های این تحقیق نشان میاشاره کرد. یافته« نورپردازی
های فضا و عناصر مورد نورپردازی ها توجه شود و همچنین ویژگیگزینی چراغهای نورپردازی، مکانها و حالتروش

های مختلف ادراکی، عملکردی، کالبدی، بصری، اجتماعی، اقتصادی هرکدام از ها و نقشهای شهری و ویژگیلبه
ابعاد ذهنی استفاده از » با عنوان( نیز در پژوهشی 1394شود. زیویار ) های شهری باید در این فرآیند در نظر گرفتهلبه

کند که سطح کیفی نورپردازی شهری در بر این نکته تأکید می« تهران شهرکالننورپردازی در بهبود فضای شهری 
ورپردازی و ارتقا های جدید نفناوری"در تحقیق دیگری با عنوان  ها اهمیت زیادی دارد.گرایش شهروندان به این بافت

( اشاره نمودند که بین 1394نژاد و پورفتح اله )مهدوی "های شهری تهران(حس تعلق شهروندان )مطالعه موردی: بدنه
های کالبدی بدنه، هارمونیک بودن سطح نورپردازی، های نورپردازی در جهت نمایش زیباییحس تعلق ساکنین با تکنیک

تعامل زیبایی بصری و "نوری، رابطه معناداری وجود دارد. در پژوهشی دیگر با عنوان شاخص بودن بدنه و کنترل آلودگی 
نورپردازی شامل  یهامؤلفه( 1394نژاد و نیکودل )مهدوی"هاهای نوین نورپردازی در معماری شبانه ساختمانفناوری

نورپردازی نمای ساختمان در شب  شدت نور، تنوع رنگی نور، نحوه نورپردازی و حالت نورپردازی، بر زیبایی حاصل از
بررسی اثر طراحی نورپردازی واحدهای تجاری در "( در تحقیق خود با عنوان 1393است. قربانی و دیگران ) یرگذارتأث

اند که رابطه مستقیمی بین عدم وجود نشان داده ")مطالعه موردی خیابان جمهوری تهران( شهرهاکالنآلودگی نوری 
وجود دارد. از سوی دیگر غالمحسینی و  هاآنزی واحدهای تجاری و ایجاد آلودگی نوری توسط طراحی اصولی نورپردا

: موردمطالعهنورپردازی در امنیت شهری و توسعه گردشگری ) یرگذاریتأث"( در تحقیقی با عنوان 1392دیگران )
ن و گردشگران و افزایش زمان اند که نورپردازی بر افزایش آسایش و امنیت شهروندابیان کرده "شیراز( شهرکالن

بررسی نقش نورپردازی در توسعه گردشگری "در تحقیق دیگری با عنوان  دارد. یرتأثگردشگری تا ساعات پایانی شب 
اند که چنانچه نسبت به نورپردازی کرده یدتأک( 1390تقوایی و دیگران ) "شهری )مطالعه موردی: شهر اصفهان(

تواند ضمن بهبود کیفیت زندگی شهری، نقش مهمی در افزایش اتخاذ گردد، می هشدیزیربرنامهرویکردی علمی و 
ای آن توسعه گردشگری شهری داشته باشد. در مطالعه تبعبهجذابیت، زمان فعالیت و امنیت شهری برای گردشگران و 
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مگانی در شب، مشابه در یکی از شهرهای کشور چین، سطح رضایتمندی شهروندان از سیستم نورپردازی فضاهای ه
  (.Song et al., 2016: 187-204)شود ترین عامل تأثیرگذار در حضورپذیری افراد در این فضاها محسوب میمهم

ای بسیار مهم در زندگی شهری و کیفیت فضاهای عمومی به آنچه گفته شد امروزه مقوله نور و روشنایی مقوله با توجه
های ها و کلیه عرصهاندازو چشم هادیدکند تا بر هویت مکان را فراهم میشهری است. نورپردازی مناسب در شب، این ا

در این نوشتار پس از بررسی معیارهای مطلوبیت نور در فضاهای شهری و زندگی  روینازامطلوب منظر شبانه تأکید شود. 
نورپردازی بر کیفیت  یرگذارتأثهایی جهت تقویت عوامل های نورپردازی در فضاهای شهری، راهبردشبانه و تبیین روش

خیابان تا از این طریق زمینه ارتقا کیفیت فضاهای عمومی فراهم آید. به این منظور  است یدهگردهای شهری ارائه خیابان
؛ شده استانتخابعنوان مورد پژوهی این تحقیق خان زند که یکی از فضاهای عمومی عمده شهر شیراز است بهکریم

اما مقوله  بوده استهای سرزندگی و گوناگونی عملکردی ز زمان احداث آن تاکنون فضایی واجد کیفیتخیابانی که همواره ا
در حوزه  شدهانجامهای نورپردازی شبانه آن نیازمند توجه جدی است. ذکر این نکته الزم است که هر چند پژوهش

اند اما تمرکز بر های فضاهای عمومی پرداختهتنورپردازی شهری به بررسی چگونگی تأثیر نورپردازی شهری در ارتقا کیفی
تقویت حیات شبانه شهروندان از طریق مدل  منظوربههای عمومی شهری های نورپردازی فضابندی راهبردارائه و اولویت

 پژوهش حاضر است. ، جنبه نوآوری2ریزی استراتژیک کمیو ماتریس برنامه 1سوآت

 مبانی نظری
 عمومی شهری در تقویت زندگی شبانه  جایگاه نورپردازی فضاهای

گیرند، الزم است تا قرار مى مورداستفادههاى مختلف ها در زمانها در زمان و فضا جارى هستند و محیطفعالیت ازآنجاکه
ها در فضا هاى زمانى را درک کرده و از مدیریت زمانى فعالیتهای شهری، چرخهمتخصصان مرتبط با خلق و توسعه فضا

اند اشند. امروزه با گسترش زندگی شبانه، مفاهیم مرتبط با کیفیت مناظر شهری در شب نیز همانند روز اهمیت یافتهآگاه ب
(. نورپردازی فضاهای عمومی در شب، آرامش بیشتر فضاها، حضور بیشتر 141-131: 1394اله،  پور فتح)مهدوی نژاد و 

 عنوانبهش فشارهای ذهنی را به دنبال دارد. زندگی شبانه امروزه روی و بازی در فضاها و کاهشهروندان، افزایش پیاده
، روانشناسی، احساسی و یترؤهای مختلفی چون قابلیت و از جنبه قرارگرفتهبخش مهمی از حیات شهری مورد توجه 

زانه از مطالعات طراحی فضاهای همگانی اغلب بر استفاده رو ینباوجودامحیط زیستی با زندگی روزانه متفاوت است. 
های رایج شبانه افراد فعالیتهای حاصل از حیات شبانه شهری ندارند. فضاهای شهری تأکید دارند و توجه کافی به تجربه

باشد هنجار میهای نابهفعالیت عموماًدهد های تاریک رخ میشود و آنچه در مکانهای روشن انجام میدر مکان عمدتاً
(Song et al., 2016: 187-204) .افزایش نفوذپذیری بصری و ارتقا حس امنیت اجتماعی از طریق تأمین  همچنین

 :Johansson et al., 2014)مداری در واحدهای همسایگی رابطه مستقیم دارد روشنایی مطلوب در شب، با کیفیت پیاده

 بدون دیگری باعث به باشد و یکیزمان به کیفیت و کمیت نورپردازی مینورپردازی مناسب، مستلزم توجه هم(. 14-21
 یطورکلبه. (Harrington, 1995: 8)گردد وجود آمدن فضایی فاقد آسایش برای ساکنان و هدر رفتن انرژی می

های دیگری نیز در باشند، اما هنگام شب مؤلفهای در ارتقای کیفی فضاهای عمومی تأثیرگذار میهای ویژهشاخص
تواند نقش بسیار مهمی در تقویت این رپردازی و طراحی آگاهانه آن میباشند که نوارتقای کیفیت فضاها دخیل می

تر کرده و های فضاهای عمومی که زندگی شبانه شهروندان را غنیترین مؤلفه( مهم2ها داشته باشد. )نمایه شماره مؤلفه
 از:  اندعبارتها مؤثر است، نورپردازی مناسب در ارتقا آن

در عرصه حیات شهری، نیاز به ایمنی و امنیت است. برطرف شدن این نیاز در  انکاریرقابلغز ایمنی و امنیت: اولین نیا -
آورد، چرا که ایجاد حداقل دید برای می به وجودشب، ارتباط مستقیمی با نحوه روشنایی شهر دارد؛ روشنایی ایمنی را 

                                                           
1 SWOT 
2 QSPM 
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ر است که شهر در تاریکی، محیط مستعدی برای مؤث جهتینازاناپذیر است و روشنایی در ایجاد امنیت شهروندان اجتناب
باشد. خودداری ترین نتایج نورپردازی مناسب می(. احساس امنیت از مهم71 -67: 1379فعالیت بزهکاران است )رضوی، 
کند و توجه به یکنواختی و توزیع هماهنگ نور، احساس ، که دید را مشکل میازحدیشباز خیرگی مستقیم و روشنایی 

(. تأمین روشنایی مطلوب فضاهای Auckland Council Organization, 2013: 673برد )فراد را باال میامنیت ا
ها در شب، یک مکانیسم دفاعی در جهت ارتقا نظارت اجتماعی و حس مکان و هویت محلی در عمومی مانند خیابان

ساختن واحدهای مسکونی،  یترؤقابلبا  (. روشناییGreen et al., 2015: 171-180کند  )فضاها ایجاد می گونهینا
سواران و ها، دوچرخهروها، ترس از وقوع جرم و جنایت، وقوع تصادفات و برخوردهای احتمالی میان پیادهخودروها و پیاده

(. تأثیر نورپردازی Murray and Feng, 2016: 14- 22دهد )ها و خطر لغزش، سقوط و افتادن افراد را کاهش میسواره
 خصوص در فضاهایی که مورد استفاده مشترک سواره و پیاده قرار دارد، اهمیت زیادی داردرتقای سطح ایمنی فضا بهدر ا

 (.133: 1393)گل، 

 
 عمومی یفضاها ینورپردازبر  تأثیرگذارهای لفهؤم -2 شکل

  : نگارندگانمأخذ

شهر با نفوس خود زنده است،  ازآنجاکهشود. شهروندان در شب سپری میسرزندگی: تقریباً نیمی از حیات شهری  -
افزاید، از طریق که بر سرزندگی جامعه و رونق شهر میتشویق شهروندان به فعالیت بیشتر در ساعات شبانه، عالوه بر این

روشنایی کافی در فضاهای کاهد. نبود های جاری نیز میازدیاد ساعات مناسب برای فعالیت، از تراکم و تزاحم فعالیت
 (.Green et al., 2015: 178-180ایجاد حس کسالت و عدم سرزندگی است ) سازینهزمهمگانی 

نورپردازی  مراتبسلسلهتواند به ایجاد یک هویت و تصویر مثبت شهری کمک کند. : نورپردازی مناسب میهویت -
دهد. تأکید ها را افزایش میآن یاطالع دهکند و معیار یشهری بر اهمیت و هویت فضاهای شهری مرتبط به هم اشاره م

 ها را تشدید نماید.تواند کاراکتر آنها را آشکار ساخته و مینور روی نقاط عطف، هویت و حضور آن
رسانی یابی و اطالععنوان عامل جهتتواند بههای مهم در تاریکی، میها و ساختمانکردن مکان یترؤقابلیابی: جهت -

(. نورپردازی فضای عمومی باید به نحوی باشد که ایده کلی ENERGEX and Ergon Energy, 2014: 7عمل کند )
 :Choi et al., 2007یابی و آسایش بصری را ایجاد نماید )ها و محیط پیرامون را تکمیل نماید و حس جهتساختمان

سایر عناصر کالبدی موجود در فضای همگانی، امکان  ها ونمودن مسیرهای حرکتی، تقاطع یترؤقابل( و با 3001-3013
 (.Smitka, 2011: 5عابران را فراهم کند ) موردنظرشناسایی مسیر 
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تأمین قابلیت دید سبب افزایش ساعات فعالیت خیابان شده و افراد را به  یلبه دل: نورپردازی خیابان یریحضور پذ -
گردد که این طراحی آگاهانه آن، سبب ارتقای امنیت و ایمنی فضا میکند. تأمین نور مناسب و حضور در فضا ترغیب می

ای اتوبوس ههفضا دارد. عالوه بر آن نورپردازی فضاهای جاذب جمعیت مانند ایستگا یریحضور پذامر نیز تأثیر زیادی در 
 ,VicRoadsاهد شد )فضاها خو گونهیناهر چه بیشتر  یریحضور پذکشی عابر پیاده، موجب های خطو مترو و محدوده

2016: 25 .) 
پویایی: استفاده از نورپردازی ضمن فراهم کردن امکان استفاده از فضا در ساعات متفاوت روز، امکان حضور اقشار  -

تر هستند و بدین ترتیب در کند که در تاریکی در معرض خطر بیشمختلف نظیر زنان و کودکان را در فضا فراهم می
های های متنوع و تقویت شاخصتواند با ایجاد سکانسچنین میکند. نورپردازی همهمی بازی میپویایی خیابان نقش م

 ,.Jin et alگردد )کنندگان از فضاهای شهری اند، باعث تقویت پویایی و رضایت استفادهکالبدی که یادآور خاطرات جمعی

2017: 228- 235). 

 روش پژوهش
های تحقیق های نورپردازی فضاهای عمومی شهری، از روشبندی راهبردتمنظور ارائه و اولویتحقیق حاضر به

سوآت و  های تحقیق مصاحبه، مشاهده، مرور متون، منابع و اسناد تصویری و مدلتحلیلی و موردی و شیوه -توصیفی
دازی خیابان ، تحلیل یکپارچه وضعیت نورپرپژوهش نیدر ا. کرده استریزی استراتژیک کمی استفاده ماتریس برنامه

است. هدف از استفاده از این مدل، توسعه و اتخاذ استراتژی مناسب بین  شدهانجامزند با استفاده از مدل سوآت  خانیمکر
شود: ارزیابی عوامل خارجی و که در چهار مرحله دنبال می بوده استعوامل داخلی و خارجی، در زمینه اهداف تحقیق 

ریزی های اجرایی و تهیه ماتریس برنامهها، تشکیل ماتریس داخلی و خارجی و اولویتداخلی، تطبیق و تعیین استراتژی
به نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید در ماتریس سوآت و تعیین وزن جذابیت هر  یوزن دهاستراتژیک کمی است. 

نفر  25ه از متخصصان، شامل دهنده آن، با استفاده از مصاحبه با گروه نمونراهبرد نسبت به عوامل خارجی یا داخلی شکل
هدفمند بوده و برای شناسایی  کامالًگیری . همچنین نمونهگرفته استریزی شهری صورت از متخصصان طراحی و برنامه

است.  یداکردهپگیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه و نمونه شدهاستفادهگیری گلوله برفی متخصصان از شیوه نمونه
آموختگان کارشناسی ارشد طراحی شهری شامل اعضای هیأت علمی دانشگاه، دانشجویان و دانش گروه نمونه این تحقیق

خان زند شیراز ریزی شهری و کارشناسان و مدیران شهری بودند که با وضعیت موجود منظر شبانه خیابان کریمو برنامه
دی و میدانی، تعدادی از نقاط قوت، فرصت، منظور پیشبرد تحقیق، ابتدا به کمک مطالعات اسناآشنایی کامل داشتند. به

، شدهییشناساخان زند شیراز شناسایی شد. در ادامه بر اساس موارد تهدید و ضعف موجود در نورپردازی خیابان کریم
ای تدوین و بر اساس آن ضمن مصاحبه با متخصصان از ایشان خواسته شد تا بر اساس میزان اهمیت، هر کدام پرسشنامه
های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی در زمینه ماتریس ازآنپسکنند.  یوزن دهشده را داخلی یا خارجی شناسایی از عوامل

ها صورت گرفت و دسته ها و تدوین راهبردزند تشکیل شد و تطبیق و تعیین استراتژی خانیمکرنورپردازی خیابان 
های منتخب دارای اولویت بیشتر، ادامه بر اساس دسته راهبرداجرایی باالتر انتخاب شد. در  های دارای اولویتراهبرد

ای با متخصصان صورت گرفت و از ایشان خواسته شد تا وزن جذابیت پرسشنامه دیگری تدوین و بر اساس آن مصاحبه
دهنده خود، مشخص کنند. نتایج حاصل از این های منتخب را نسبت به عوامل تشکیلهر راهبرد از مجموعه راهبرد

 بندی شدند.اولویت شدهییشناساهای ریزی استراتژیک کمی ارائه و بر اساس آن راهبرداقدامات در ماتریس برنامه

 موردمطالعهمحدوده 
عنوان یکی از محورهای در بافت میانی ایجاد شد، به حصار قدیم و اولیه شهرخان زند که پس از فروریختن خیابان کریم

عصر تا میدان ولی حدفاصلگیری شهر شیراز دارد. این خیابان هم اکنون نی در روند شکلای طوالمهم ارتباطی، سابقه
عصر تا میدان شهدا و بلوار زند: از میدان شهدا تا است و شامل خیابان زند باریک: از میدان ولی شدهواقعمیدان نمازی 
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های عمده ترافیکی و از فضاهای نمازی، گره میدان نمازی است. میدان شهدا، چهارراه زند، میدان امام حسین و میدان
خان زند نقشی عمده در عناصر ساختاری سازمان . خیابان کریماندشدهواقعشاخص شهری هستند که در این مسیر 

خانی، کتابخانه و دانشکده پزشکی، استانداری و ... هایی مانند ارگ کریمکند. وجود نشانهفضایی شهر شیراز ایفا می
گیری قسمتی از خیابان در محدوده بافت خان را در مقیاس استراتژیک و کل شهر خوانا کرده است. قرارریمخیابان ک

-های طراحی شهری شیراز را به همراه دارد و همچنین وجود محلهها و ارزشقدیم، که خواناترین بخشی است که هویت

بندی در این بخش از سازمان فضایی استخوان هایی قدیمی چون محله فردوسی در حوزه بالفصل آن، این محور را
های سرزندگی و اصلی شهر شیراز شاخص کرده است. این خیابان همواره از زمان احداث آن تاکنون فضایی واجد کیفیت

های مختلف تجاری، اداری، مسکونی و حتی اجتماعی و سیاسی از گذشته ؛ چنانکه فعالیتبوده استگوناگونی عملکردی 
فضاهای باز و بناهای مخروبه در بدنه خیابان و تناسبات عرض و ارتفاع  به وجود با توجهگیرد. آن صورت می تا حال در

های زیادی جهت بهبود کیفیت رسد پتانسیلای در طول خیابان، به نظر میهای قرارگیری عناصر نشانهها و فرصتبدنه
متری از میدان شهرداری، در  250اطراف خیابان در محدوده هایی از بدنه بصری این خیابان وجود داشته باشد. قسمت

باغ در مرز بافت قدیم شهر و دروازه  شدنواقع یلبه دلاست و  ذکرشده« هابدنه شهری، نشانه» با عنوانطرح تفصیلی، 
فضاهای  به بافت تاریخی و طرفیکازخیابان زند  ازآنجاکهاست.  شدهگرفتهسابق، طراحی ویژه برای آن در نظر  شاه

محور  ،یگردشگر ادهیمحور پ ،یلیزند طرح تفص خانیمکر ابانیخ ینقش عملکرد یطورکلبهرسد. جلب توریسم می
 است.  یو بصر یعنوان کانون عملکردبه ،یخدمات شهر

میدان  چهارراه زند تا حدفاصل( و میانی )تا چهارراه زند شهدامیدان  حدفاصلبه دو حوزه تاریخی ) یطورکلبهمحور زند 
های اطراف تجاری، خدماتی است چنانکه بدنه یطورکلبه. حوزه تاریخی، بدنه خیابان است یکتفکقابلامام حسین( 

و حتی در دو قسمت خیابان یکسان  موردمطالعههای مشابه در طول مسیر فعالیت یجوارهمها و میدان تراکم کاربری
تراکم و تنوع  یطورکلبهباشد. های مختلف خیابان، متفاوت میمتمیزان تردد عابرین پیاده در قس روینازانیست. 
های بصری این خیابان، یابد. یکی از ارزشافزایش می یجتدربهها از میدان امام حسین به سمت میدان شهرداری کاربری

به آنچه گفته  توجهبا های مختلف تاریخی است. گیری در دورهها به لحاظ شکلبدنه دهندهیلتشکهای تنوع ساختمان
فرد کالبدی و عملکردی مسیر شرایط تبدیل این محور به فضای با کیفیت شهری های مطلوب و منحصربهشد و ویژگی

باشد، که البته برای تحقق آن، انجام اقدامات پذیر میخوبی امکانهای گردشگری، تاریخی و تجاری بههمراه با جاذبه
عملکرد شبانه محور امری   یلبه دلراحی منظر و همچنین نورپردازی مناسب مسیر روسازی، ططراحی شهری چون پیاده

ابان زند، باید اذعان داشت که باشد. در زمینه شناخت و تحلیل وضع کنونی روشنایی و نورپردازی خیناپذیر میاجتناب
روی این محور مختص پیادهاین خیابان از نظر روشنایی وضعیت چندان مطلوبی ندارد. روشنایی محدوده  یطورکلبه
. البته در فواصلی از مسیر که فاقد است یدهگردهای لبه مسیر تأمین از نور منتشره از مسیر سواره و مغازه طورمعمولبه

آورده  به وجودآور را برای عابران رو به حداقل رسیده و محیطی ناامن و دلهرهباشند، روشنایی پیادههای شبانه میفعالیت
 است.

 های پژوهشفتهیا
های نورپردازی بندی راهبردمنظور تحلیل یکپارچه وضع موجود و اولویتذکر شد، این نوشتار به تریشپگونه که همان

ریزی خان زند شیراز طی چهار مرحله و از طریق مصاحبه با متخصصان، از مدل سوآت و ماتریس برنامهخیابان کریم
 .شده استارائهتایج حاصل از این فرآیند در ادامه و به تفکیک هر مرحله . نکرده استاستراتژیک کمی استفاده 
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 مرحله اول: تشکیل ماتریس سوآت و امتیازدهی به عوامل داخلی و خارجی 

است.  شدهارائهخان زند شیراز ماتریس سوآت تحلیل یکپارچه وضعیت نورپردازی خیابان کریم 1در جدول شماره 
 و 2شماره  ،1اند. )جدول شماره ، عوامل داخلی و خارجی ارزیابی و امتیازدهی شده3و شماره  2همچنین در جدول شماره 

 .(3شماره 
 خان زند شیرازماتریس سوآت تحلیل یکپارچه وضعیت نورپردازی خیابان کریم -1جدول 

 تهدید فرصت ضعف قوت زمینه

 ایمنی و امنیت

های فعال در شب در وجود کاربری
کننده خیابان، تأمین قسمت اعظمی از

رو در نبود نورپردازی روشنایی پیاده
 باشند.مختص پیاده می

رو و خط روشنایی مطلوب سطح سواره
 ویژه اتوبوس

هایی از فقدان نور مناسب در بخش
 مسیر پیاده و کاهش امنیت

فقدان روشنایی مناسب در محدوده 
ها )خیابان سعدی، رودکی و ...( تقاطع

 و کاهش ایمنی

روشنایی الزم در  تأمینتانسیل پ
مسیر حرکتی عابرین پیاده جهت 

 افزایش امنیت
ها امکان نورپردازی در تقاطع

 کنندگانارتقا ایمنی استفاده منظوربه

رو که جداره ناامنی در نقاطی از پیاده
مجاور آن در شب فعال نبوده و 

 کاهش امنیت

های سواره نبود نور مناسب در تقاطع
 اهش ایمنیو پیاده و ک

سرزندگی و 
 حضورپذیری

 هایدرختتکنورپردازی نمایشی 
محدوده مقابل شهرداری از طرف پایین 

سبز  یفضاو ایجاد جذابیت بصری و 
 ابانیخ انهیم

، نماهاآبتلفیق مناسب نورپردازی 
فضای سبز و سکوها در فضای مقابل 

 شهرداری و ایجاد سرزندگی در این فضا

 درراستاندارد استفاده از نورهای غی
ها که باعث آلودگی و مغازه سردر

تجاوز نوری شده است و موجب عدم 
در  مدتطوالنیتمایل افراد به حضور 

 شود.فضا می

 

پتانسیل نورپردازی مناسب فضای 
 سرزندگیافزایش ای و سبز حاشیه

پتانسیل تلفیق نورپردازی و مبلمان 
 متناسب با مکث

امکان ایجاد رونق اقتصادی در 
های جداره خیابان از طریق کاربری

 نورپردازی مسیر پیاده

فقدان نورپردازی مناسب در 
مسیرهای پیاده و کاهش امنیت 
موجب کاهش سرزندگی در محدوده 

 شود.می

 هویت
رو نورپردازی عناصر واقع در سطح سواره

های مانند زیرگذر با استفاده از رنگ
 متنوع و ترکیب نور و رنگ

ی در سیستم وجود ناهماهنگ
-نورپردازی مقابل واحدها و مجتمع

های تجاری و فقدان وحدت در 
 نورپردازی

پتانسیل بازتعریف سیستم 
 نورپردازی کلی در محدوده

 

نورپردازی در  شدهتعریففقدان نظام 
از هویتمندی فضا  موردمطالعهفضای 

 کاهد.می

 یابیجهت

در نمای  تأکیدینورپردازی تزیینی و 
درختان و شهرداری و  ساختمان ارگ
 عنوانبه هاآنو تعریف مقابل ارگ 
 ایعناصر نشانه

ای خاص در عدم وجود بنا یا نشانه
محور خیابان که نورپردازی آن بتواند 
باعث ارتقای کیفیت بصری فضا 

 گردد

امکان خلق نشانه توسط نور جهت 
 ویژهبهارتقای کیفیت بصری خیابان 

اریخی های تبا استفاده از ساختمان
 موجود در خیابان

ای در نبود عناصر شاخص و نشانه
یابی خیابان را شب حس جهت

 دهد.کاهش می

 : نگارندگانمأخذ
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 ندخان زماتریس ارزیابی عوامل داخلی در زمینه نورپردازی خیابان کریم -2جدول 

 عوامل داخلی سیستم
وزن 

اینقطه  

وزن 

 استاندارد
 رتبه

امتیاز 

 نهایی

ت
ط قو

 نقا

S1کننده های رفتاری در شب در قسمت اعظمی از خیابان، تأمینهای فعال و قرارگاه: وجود کاربری
 باشند.رو در فقدان نورپردازی مختص پیاده میروشنایی پیاده

5 119/0  4 476/0  

S2048/0 2 رو و خط ویژه اتوبوس: روشنایی مطلوب سطح سواره  3 143/0  

S3 محدوده مقابل شهرداری از طرف پایین و ایجاد جذابیت بصری و  یهادرختتک: نورپردازی نمایشی
 فضای سبز میانه خیابان

4 095/0  4 381/0  

S4 فضای سبز و سکوها در بعضی از نقاط مانند فضای مقابل نماهاآب: تلفیق مناسب نورپردازی ،
 شهرداری و ایجاد سرزندگی در این فضاها

4 095/0  4 381/0  

S5 های متنوع و رو مانند زیرگذر و پل هوایی با استفاده از رنگعناصر واقع در سطح سواره: نورپردازی
 ترکیب نور و رنگ

2 048/0  3 143/0  

S6 در نمای ساختمان ارگ و شهرداری و درختان مقابل ارگ و تعریف  یدیتأک: نورپردازی تزیینی و
 ایعناصر نشانه عنوانبه هاآن

3 071/0  4 286/0  

S7095/0 4 ها و فنون نورپردازی در محدوده خیابانوع روش: تن  3 286/0  

ف
ضع

ط 
 نقا

W1119/0 5 هایی از مسیر پیاده و کاهش امنیت: فقدان نور مناسب در بخش  1 119/0  

W2048/0 2 ها و کاهش ایمنی: فقدان روشنایی مناسب در محدوده تقاطع  2 095/0  

W3 ها که باعث آلودگی و تجاوز نوری شده مغازه در سردرکننده و خیره: استفاده از نورهای غیراستاندارد
 شود.در فضا می مدتیطوالناست و موجب عدم تمایل افراد به حضور 

3 071/0  1 071/0  

W4های تجاری و فقدان وحدت در : وجود ناهماهنگی در سیستم نورپردازی مقابل واحدها و مجتمع
 نورپردازی

4 095/0  2 19/0  

W5: سینماهای بلندمرتبههای های شاخص )مانند ساختمانعدم نورپردازی مناسب بناها یا نشانه ،
 قدیمی و ...( در محور خیابان که نورپردازی آن بتواند باعث ارتقای کیفیت بصری فضا گردد.

4 095/0  1 095/0  

667/2 - 1 42 مجموع ماتریس عوامل داخلی  

 : نگارندگانمأخذ

 خان زندنورپردازی خیابان کریم ارزیابی عوامل خارجی در زمینهماتریس  - 3جدول 

 عوامل خارجی سیستم
وزن 

اینقطه  

وزن 

 استاندارد
 رتبه

امتیاز 

 نهایی

ت
ص

ط فر
 نقا

O1 114/0 5 روشنایی الزم در مسیر حرکتی عابرین پیاده جهت افزایش امنیت ینتأم: امکان  4 455/0  

O2045/0 2 کنندگانارتقا ایمنی استفاده منظورهبها : امکان نورپردازی در تقاطع  3 136/0  

O3068/0 3 ای و افزایش سرزندگی: امکان نورپردازی مناسب فضای سبز حاشیه  3 205/0  

O4068/0 3 : امکان تلفیق نورپردازی و مبلمان متناسب با فضاهای مکث و حرکت  3 205/0  

O5114/0 5 روجداره محور از طریق نورپردازی پیاده های: امکان ایجاد رونق اقتصادی در کاربری  4 455/0  

O6068/0 3 : امکان بازتعریف سیستم نورپردازی کلی در محدوده  3 205/0  

O7 های با استفاده از ساختمان یژهوبه: امکان خلق نشانه توسط نور جهت ارتقای کیفیت بصری خیابان
 تاریخی موجود در خیابان

4 091/0  4 364/0  

ط تهدید
 نقا

T1114/0 5 باشد.رو که جداره مجاور آن در شب فعال نمی: ناامنی در نقاطی از پیاده  1 114/0  

T2045/0 2 های سواره و پیاده و کاهش ایمنی سواره و پیاده: نبود نور مناسب در تقاطع  2 091/0  

T3موجب کاهش سرزندگی در ها : فقدان نورپردازی مناسب در مسیرهای پیاده و کاهش امنیت پیاده
 شود.محدوده می

5 114/0  1 114/0  

T4 068/0 3 کاهد.نورپردازی در محور از هویتمندی فضا می شدهیفتعر: فقدان نظام  2 136/0  

T5091/0 4 دهد.یابی خیابان را کاهش میای در شب حس جهت: فقدان عناصر شاخص و نشانه  1 091/0  

44 مجموع ماتریس عوامل خارجی  1 - 568/2  

 : نگارندگانمأخذ
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بر تهدید( شناسایی شد.  5فرصت و  7عامل خارجی )شامل  12ضعف( و  5قوت و  7عامل داخلی )شامل  12طور کلی 
های رفتاری در شب در قسمت اعظمی های فعال و قرارگاهنظرات متخصصان، در میان نقاط قوت، وجود کاربری اساس

دارای بیشترین  476/0باشند، با امتیاز رو در فقدان نورپردازی مختص پیاده مینایی پیادهکننده روشاز خیابان که تأمین
ها که باعث آلودگی و تجاوز نوری شده مغازه در سردرکننده رهیاستفاده از نورهای غیراستاندارد و خامتیاز نهایی است. 

 ضعفنقطهشدیدترین  071/0با امتیاز نهایی د، شویدر فضا م مدتیطوالنافراد به حضور  لاست و موجب عدم تمای
 شیجهت افزا ادهیپ نیعابر یحرکت ریالزم در مس ییروشنا نیمأامکان تشود. در میان عوامل خارجی نیز محسوب می

های سواره و پیاده و کاهش ایمنی سواره و مؤثرترین فرصت و نبود نور مناسب در تقاطع 455/0با امتیاز نهایی  تیامن
 091/0دهد، با امتیاز نهایی می کاهش را خیابان یابیجهت حس شب که در اینشانه و شاخص عناصر فقدانپیاده و 

 آیند. می به شمارترین نقاط تهدید قوی
 هامرحله دوم: تطبیق و تعیین استراتژی

دارد و از یش رو برمیکند، نقاط ضعف را از پشود که از نقاط قوت استفاده میهایی تدوین میدر این مرحله استراتژی
شود. در این مرحله راهبردها در چهار گروه از راهبردها بر طبق کند و با تهدیدها مواجه میبرداری میها بهرهفرصت
  ( 5شماره  و 4شوند. )جدول شماره های زیر تدوین میجدول

 

 خان زندکارانه و تدافعی در زمینه نورپردازی خیابان کریمراهبردهای محافظه -4جدول 

راهبردهای 

کارانه محافظه

(WO) 

WO1ها و فضاهای سبز )روها، سردر مغازههای مناسب در پیادهکارگیری سرپوشهای مناسب و به: استفاده از المپW1, W2, W3,O1, 

O2, O3, O6) 

WO2که برای تأمین انرژی خود کمتر هوا را آلوده می مصرفکمهای : استفاده از المپ( کنندW4, O6) 

WO3عنوان منابع تأمینمانند انرژی خورشیدی به یرپذ یدتجدهای پاک و : استفاده از انرژی( کننده انرژی نورهای الزمW4, O6) 

WO4ها و تقاطع: روشن کردن ورودی ساختمان( هاW2, W1, O6) 

WO5( استفاده از مبلمان و تجهیزات نورپردازی متناسب و یکپارچه در فضا :W1, O4) 

WO6ها توسط المانها و رمپ: تأمین نور کافی در مسیر پیاده و تأکید بیشتر بر نقاط خطرآفرین مانند پله( های نورانیW1, O1) 

WO7های جدید با المان: ایجاد نشانه( های نوریW5, O7) 

راهبردهای 

 (WTتدافعی )

WT1های نورانی جهت نشان دا: استفاده از ردیفی از المان( دن مسیرW1, W5, T5) 

WT2 روشنایی جهت تأمین دید کافی به نقاط کور و نورپردازی گوشه نظر گرفتن: در( های تاریک و مخفیW1, T1. T3) 

WT3پرهیز از به :( کارگیری الگوی یکسان نورپردازی در فضاW4, T3, T4) 

WT4و امنیت استفاده ها که ضامن ایمنی: استفاده از نورپردازی متناسب در تقاطع( کنندگان باشدW2, T2) 

WT5 و تداخل ازحدیشب: پرهیز از نور( های نوریW3, T4) 

 مأخذ: نگارندگان
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 خان زنددر زمینه نورپردازی خیابان کریم و رقابتی راهبردهای تهاجمی -5جدول 

راهبردهای 

تهاجمی 

(SO) 

SO1های شاخص جداره خیابان از طریق: تأکید بر بدنه ( نورپردازی مناسبS1, S6, S7, O7) 

SO2 یذهن یرتصو: شاخص نمودن عناصر کالبدی جهت ایجاد ( در شهروندان توسط نورپردازیS3, S4, S6, O7) 

SO3های ذهنی و جمعی به: حفظ و تقویت نشانه( وسیله نورپردازیS3, S4, O5, O7) 

SO4استفاده از مبلمان و نورهای هماهنگ خاص در ه :( ر منطقه جهت کمک به متمایز ساختن شخصیت هر حوزهS4, O3, O7) 

SO5نورپردازی متناسب با المان :( ها و عناصر معماری هر فضاS3, S4, S5, S6, O6) 

SO6تأمین روشنایی مناسب در سرتاسر مسیر سواره و تأکید بیشتر توسط نورپردازی بر تقاطع :( های مسیر سواره با پیادهS2, S5, O2) 

SO7های مختلف شبانه: فراهم شدن شرایط مناسب برای استفاده از فضا در زمان( روز برای اقشار مختلف جامعهS1, O1, O3, O5) 

SO8نورپردازی فضای سبز و گیاهان حاشیه خیابان به :( صورتی که طراوت و شادابی فضا را افزایش دهدS3, O3) 

SO9با انواع نظام : استفاده از روشنایی متناسب( های حرکتی در فضاS7, O6, O2) 

SO10( ایجاد تباین فضایی توسط نورپردازی جهت ایجاد جذابیت و کشش در فضا :S3, S4, S6, O3) 

SO11 تکرارشوندهیا تأکید بر عناصر  تکرارشونده: ایجاد ضرباهنگ و ریتم توسط نورهای (S3, S4, O3) 

SO12ص، به: نورپردازی در نقاطی خا( صورتی که تداوم حرکت را تشویق نمایدS6, O4) 

SO13تقویت فعالیت :( ها و نورپردازی مناسب فضا جهت تشویق به زندگی در شبS1, O4, O5) 

SO14ایجاد سکانس :( های متناسب و متنوع در طول مسیر توسط نورپردازیS6, O6) 

SO15ایجاد تنوع در جزئیات فضا توسط نورپردازی : (S6, O6) 

SO16هماهنگی کیفیت روشنایی مسیر سواره با کیفیت روشنایی مسیر و بدنه پیاده :( روS2, O1, O6) 

SO17 های مسیر پیاده با سواره )به شکلی مطلوب و تأکید بیشتر توسط نورپردازی بر تقاطع هاراه یادهپ: تأمین روشناییS1, S7, O1, O2, 

O6) 

راهبردهای 

رقابتی 

(ST) 

ST1  :یسازبرجسته ( عناصر زیبا و پنهان کردن عناصر نامتناسب با استفاده از نورS7, T4) 

ST2 نورپردازی عناصر شاخص فضا، جهت تسهیل جهت :( یابیS6, T4, T5) 

ST3 تقویت قرارگاه :( های رفتاری فضا توسط نورپردازیS1, S4, T3) 

ST4 های نورپردازی م: استفاده از تکنیک( تناسب با موضوع و مقصود هر سوژهS6, S5, T4, T5) 

ST5 ( قابل رؤیت ساختن تمامی موانع در مسیر سواره با نورپردازی مناسب :S2, T4) 

 مأخذ: نگارندگان

 های اجرایی مرحله سوم: تشکیل ماتریس داخلی و خارجی و اولویت

 2,568و مجموع امتیازهای عوامل خارجی  2,667امل داخلی آمد، مجموع امتیازهای عو 3و  2به آنچه در جداول  با توجه
ماتریس قرار  Vهای منتخب در سلول به مجموع امتیازهای نهایی عوامل داخلی و خارجی، استراتژی با توجهباشد. می
 نسبتاًفرصت وجود نقاط ضعف و تهدید، دارای نقاط قوت و  رغمبهخان زند نورپردازی خیابان کریم یگردعبارتبهگیرد. می

 (3 شکلزیادی است. )

 
 خان زندهای اجرایی نورپردازی خیابان کریمها و اولویتماتریس استراتژی -3شکل 

 : نگارندگان مأخذ

1 2 3 

2 

1 

4 

3 

 محور محیط داخلی

ط خارجی 
 محور محی

 راهبردهای  راهبردهای تهاجمی

 محافظه کارانه

 راهبردهای 

 تدافعی 

 راهبردهای 

 رقابتی 
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 گیری( مرحله چهارم: تهیه ماتریس راهبردهای کمی استراتژیک )مرحله تصمیم

، ابتدا نقاط قوت و فرصت و امتیاز نهایی 6گفته شد و در قالب جدول شماره  3 شماره شکلآنچه در تحلیل  به با توجه
آیا این عامل در انتخاب استراتژی "که  سؤالشود. سپس با طرح این ها در ستون سمت راست ماتریس آورده میآن

)عدم  4تا  1تیازی بین ، به هر یک از نقاط قوت و فرصت امشدهانتخابهای بر اساس استراتژی "گذارد؟مذکور اثر می
ها در آخرین ردیف ماتریس، شود و مجموع امتیازهای مربوط به هر یک از استراتژیجذابیت تا بسیار جذاب( داده می

 (6سازد. )جدول شماره را مشخص میامتیاز نهایی آن 
 ماتریس ارزیابی راهبردهای تهاجمی بر اساس روش کمی استراتژیک -6جدول 

 
 ن  : نگارندگامأخذ

 های پژوهشتحلیل یافته
خان زند شیراز به ترتیب اولویت های نورپردازی خیابان کریم، استراتژی6در جدول شماره  شدهانجامهای تحلیل بر اساس

. با توجه به امتیازدهی کارشناسان، راهبردهای تأمین روشنایی مناسب در سرتاسر اندشدهارائه 7اجرایی در جدول شماره 
های مسیر سواره با پیاده، فراهم شدن شرایط مناسب برای استفاده از و تأکید بیشتر توسط نورپردازی بر تقاطع مسیر پیاده

 یذهن یرتصوشاخص نمودن عناصر کالبدی جهت ایجاد روز برای اقشار مختلف جامعه، های مختلف شبانهفضا در زمان
حفظ و تقویت داره خیابان از طریق نورپردازی مناسب و های شاخص جو تأکید بر بدنه در شهروندان توسط نورپردازی

گیرند. )جدول ها در اولویت باالتری قرار میدر مقایسه با سایر استراتژی وسیله نورپردازی،های ذهنی و جمعی بهنشانه
 (7شماره 

 خان زندهای نورپردازی خیابان کریمبندی راهبرداولویت -7جدول 

خان زندان کریمهای نورپردازی خیابراهبرد  رتبه امتیاز 

SO17  229/6 های مسیر پیاده با سوارهبه شکلی مطلوب و تأکید بیشتر توسط نورپردازی بر تقاطع هاراه یادهپتأمین روشنایی  1 

SO7 450/5 روز برای اقشار مختلف جامعههای مختلف شبانهفراهم شدن شرایط مناسب برای استفاده از فضا در زمان  2 

SO1 359/5 های شاخص جداره خیابان از طریق نورپردازی مناسبتأکید بر بدنه  3 

SO2  264/5 در شهروندان توسط نورپردازی یذهن یرتصوشاخص نمودن عناصر کالبدی جهت ایجاد  4 

SO3 735/4 وسیله نورپردازیهای ذهنی و جمعی بهحفظ و تقویت نشانه  5 

SO10 723/4 ی جهت ایجاد جذابیت و کشش در فضاتوسط نورپرداز ییایجاد تباین فضا  6 

SO5 423/4 ها و عناصر معماری هر فضانورپردازی متناسب با المان  7 

SO13 882/3 ها و نورپردازی مناسب فضا جهت تشویق به زندگی در شبتقویت فعالیت  8 

SO4 797/3 ختن شخصیت هر حوزهاستفاده از مبلمان و نورهای هماهنگ خاص در هر منطقه جهت کمک به متمایز سا  9 

SO16 208/3 رویادهپمسیر و بدنه  کیفیت روشنایی با مسیر سواره کیفیت روشنایی هماهنگی  10 

SO12 296/2 صورتی که تداوم حرکت را تشویق نمایدنورپردازی در نقاطی خاص، به  11 

SO11 899/2 تکرارشونده عناصر بر تأکید یا تکرارشونده نورهای توسط ریتم و ضرباهنگ ایجاد  12 

SO9 506/2 های حرکتی در فضااستفاده از روشنایی متناسب با انواع نظام  13 

SO8 342/2 صورتی که طراوت و شادابی فضا را افزایش دهدنورپردازی فضای سبز و گیاهان حاشیه خیابان به  14 

SO14 961/1 های متناسب و متنوع در طول مسیر توسط نورپردازیایجاد سکانس  15 

SO15 756/1 ایجاد تنوع در جزئیات فضا توسط نورپردازی  16 

SO6 545/1 های مسیر سواره با پیادهتأمین روشنایی مناسب در سرتاسر مسیر سواره و تأکید بیشتر توسط نورپردازی بر تقاطع  17 

 : نگارندگان مأخذ
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عمومی مطرح بوده و باید با زمینه اجتماعی شهر  عنوان بخش اصلی نورپردازی فضاهاینورپردازی راه و خیابان به
مقیاس  بر اساسها. بنابراین ها و پیادهکننده اصلی دارند: سوارهها دو گروه استفادهطورکلی خیابانمطابقت داشته باشد. به

ورپردازی ای از جمله طراحی نهای ویژهکاربر عمده، الزم است طراحی دو یناعملکرد، سرعت، دید و نیاز هریک از 
ترین عناصر طراحی محیطی به هنگام تاریکی است. نورپردازی یکی از مهمهمچنین نورپردازی مسیر پیاده  صورت گیرد.

های جذابیت ازآنجاکهبایست توزیع محیطی کافی داشته باشد تا فضای بالفصل اطراف را روشن نماید. مسیر پیاده می
گیرد. تأمین ترین فعالیت پیاده در آن صورت میه خیابان، مکانی است که بیشاند، لببصری در لبه خیابان متمرکز شده

هایی که نور مناسب لبه خیابان را تأمین نماید، از الزامات خلق فضای روشنایی مناسب و نصب تیرهای چراغ در مکان
های شهری و کیفیت خیابانهای کیفیت باشد. پس از بازخوانی چگونگی تأثیر نورپردازی بر مؤلفهشهری با کیفیت می

های نورپردازی این بندی راهبردخان زند شیراز و اولویتزندگی شهروندان، تحلیل یکپارچه نورپردازی خیابان کریم
های نورپردازی های طراحی معطوف به راهبردها و ایدهاهداف، سیاست 8خیابان، در این بخش و در قالب جدول شماره 

 (8. )جدول شماره شده استر شیراز تبیین خان زند شهخیابان کریم

 خان زند شهر شیرازهای طراحی نورپردازی خیابان کریمها، سیاستها، راهبردهدف -8جدول 

هدف 
 کالن

 هدف
 خرد

 سیاست راهبرد هدف عملیاتی

ی
ی مؤلفه زیباشناخت

ی کیف
ارتقا

 

 هویت
تأکید بر عناصر  

 بخش هر منطقهویت

داره خیابان از طریق نورپردازی های شاخص جتأکید بر بدنه
 مناسب

در  ذهنی تصویرشاخص نمودن عناصر کالبدی جهت ایجاد 
 شهروندان توسط نورپردازی

 وسیله نورپردازیهای ذهنی و جمعی بهحفظ و تقویت نشانه
استفاده از مبلمان و نورهای هماهنگ در هر منطقه جهت 

 کمک به متمایز ساختن شخصیت هر حوزه

بناهای دارای عملکرد  أکیدیتنورپردازی 
 فردمنحصربهویژه و یا فرم کالبدی 

 نظم
نمایش عناصر متناسب 

و استتار عناصر 
 نامتناسب

هماهنگی کیفیت روشنایی مسیر سواره با کیفیت روشنایی 
 رومسیر و بدنه پیاده

 ها و عناصر معماری هر فضانورپردازی متناسب با المان

 تاج ساختماننورپردازی 
گیری از تکنیک نورپردازی نمای بهره

 در ابنیه شاخص تابدرخشان یا شب

ضا
ی ف

ی مؤلفه عملکرد
ی کیف

ارتقا
 

ایمنی و 
 امنیت

تأمین ایمنی و امنیت 
 پیاده

تأمین روشنایی مناسب در سرتاسر مسیر پیاده و تأکید بیشتر 
 های مسیر سواره با پیادهتوسط نورپردازی بر تقاطع

الت کناره خیابان تسهی یدیتأک ینورپرداز
-های اتوبوس و اختالف سطحمانند ایستگاه

 های مسیر حرکتی پیاده

تأمین ایمنی و امنیت  
 سواره

تأمین روشنایی مناسب در سرتاسر مسیر سواره و تأکید 
 های مسیر سواره با پیادهبیشتر توسط نورپردازی بر تقاطع

 هاتقاطع تأکیدینورپردازی 
نندگی و محدوده عالئم راهنمایی و راو 

 پارکینگ حاشیه خیابان

 سرزندگی
ایجاد احساس طراوت، 
 شادابی و تنوع در فضا

-فراهم شدن شرایط مناسب برای استفاده از فضا در زمان

 روز برای اقشار مختلفهای مختلف شبانه
 ایجاد تنوع در جزئیات فضا توسط نورپردازی

صورتی که نورپردازی فضای سبز و گیاهان حاشیه خیابان به
 طراوت و شادابی فضا را افزایش دهد

نورپردازی رو به باالی درختان سبب ایجاد 
آن  تبعبهسرزندگی و شادابی درختان و 

طراوت فضا شده و برای رانندگان نیز خیرگی 
 کند.ایجاد نمی

ضا
ی ف

ی مؤلفه کالبد
ی کیف

ارتقا
 

 حضور
 پذیری

امکان تداوم حضور 
 شهروندان در  فضا

های حرکتی در از روشنایی متناسب با انواع نظاماستفاده 
 فضا

 

نورپردازی تزیینی مسیر پیاده با استفاده از 
شوند و انواع هایی که در کف نصب میچراغ

 های گوناگونبوالردهای نورانی در ارتفاع

 القای احساس امنیت

ایجاد تباین فضایی توسط نورپردازی جهت ایجاد جذابیت و 
 کشش در فضا

یا تأکید  تکرارشوندهجاد ضرباهنگ و ریتم توسط نورهای ای
 تکرارشوندهبر عناصر 

صورتی که تداوم حرکت را نورپردازی در نقاطی خاص، به

مسیر  سازیکفای در نورپردازی نقطه
 مشخصی از خیابان

عناصر تکرارشونده مانند  تأکیدی نورپردازی
 ها و ...ها، رواقورودی ساختمان
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 تشویق نماید.
ها و نورپردازی مناسب فضا جهت تشویق به تقویت فعالیت
 زندگی در شب

 پویایی
کنندگان تشویق استفاده

 به حرکت در فضا

های متناسب و متنوع در طول مسیر توسط ایجاد سکانس
 نورپردازی

-برای همه نظام ادراکقابلکارگیری تنوع در نورپردازی به

 های حرکتی

های ختماننورپردازی خطوط افقی در سا
 چندطبقه

ها و یا ساختمان نورپردازی خطوط پیرامون
 هاالمان

ط 
ی مؤلفه محی

ی کیف
ارتقا

ی
زیست

 

 از حفاظت
 زیستمحیط

 آلودگی از جلوگیری
 نوری

های کارگیری سرپوشهای مناسب و بهاستفاده از المپ
 سبز یها و فضاهاروها، سردر مغازهادهیدر پ مناسب 

 مانند فضا در باال به رو هاینورپردازی کنترل
 سرپوش از استفاده با درختان نورپردازی

 آلودگی از جلوگیری
 هوا

که برای تأمین انرژی خود  مصرفکمهای استفاده از المپ
 کنند.کمتر هوا را آلوده می

مانند انرژی  پذیر تجدیدهای پاک و استفاده از انرژی
 کنندهعنوان منابع تأمینخورشیدی به

 هایچراغهای خورشیدی در ه از سلولاستفاد
 ایستاده حاشیه مسیر پیاده و سواره

 : نگارندگان مأخذ

 یریگجهینت
تغییر رنگ  -1 قرار است: این خان زند بههای طراحی نورپردازی خیابان کریم، برخی از ایده8توجه به جدول شماره  با

تری ، شرایط محیطی مطلوبوهواآبنور متناسب با فصل و  نور متناسب با فصل و شرایط آب و هوایی جهت: تغییر رنگ
 به وجودهای گرم جهت نورپردازی در فصول سرد سال ضمن استفاده از رنگ نماید.را برای استفاده شهروندان فراهم می

شهروندان تر را برای حضور تر، از نظر روانی نیز تا حدی سرمای هوا را جبران کرده و محیطی دلچسبآوردن فضایی گرم
های گرم سبز برای نورپردازی درختان حاشیه خیابان در فصول سرد که ممکن است برگ کند. استفاده از رنگفراهم می

-کننده طراوت، سرسبزی و سرزندگی بهار بوده و احساس دلپذیری را برای استفادهباشند، تداعی دادهازدستخود را نیز 

های سرد در نورپردازی فضا در فصول گرم نیز احساس خنکی را القا کرده از رنگ آورد. استفادهمی به وجودکنندگان فضا 
های گیری از رنگبندی فضا به کمک نورپردازی: با بهرهسکانس -2تر کمک خواهد کرد. و به خلق فضایی دلنشین

یادماندنی و به یزانگخاطره بندی نمود تا فضاییرا سکانس موردنظرتوان محور های مختلف نورپردازی میمتنوع و تکنیک
هایی از لبه خیابان که دارای کاربری مسکونی بوده و روشنایی آن به نور های نوری: در قسمتایجاد لبه -3خلق گردد. 

هایی نورانی پدید آورد که ضمن تأمین روشنایی مسیر توان با تمهیداتی لبهشود، میها محدود میمحدود منتشره از پنجره
خان زند میکرخلق نشانه توسط نور: در خیابان  -4نیز برای عابران فراهم گردد.  یزانگخاطرهایی جذاب و پیاده، فض

توان با می روینازاعنوان نشانه عمل کند، وجود ندارد طور که قبالً نیز اشاره شد هیچ بنا یا عنصر شاخصی که بههمان
-های نورانی بهیابی عابران را نیز تسهیل نمود. المانکردن فضا جهتتر یادماندنیهای نورانی ضمن بهاستفاده از المان

هایی توانند صرفاً المانکار گرفته شوند. این عناصر میهایی قوی بهعنوان نشانهتوانند بهخصوص در مقیاس پیاده می
با یابی شوند. مسیر پیاده مکانبوده و یا دارای کارکردهایی چون محل نشستن، تکیه دادن و .... بوده و در حاشیه  ینیتزئ

های طراحی نورپردازی خیابان ها و سیاستبعدی برخی راهبردسازی سهبه آنچه گفته شد، در جدول زیر شبیه توجه
 (.9است )جدول شماره  شدهارائهخان زند شیراز کریم
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 زند شیراز خانیمکران های طراحی نورپردازی خیابها، سیاستبعدی راهبردسازی سهشبیه -9جدول 

ای ها، نورپردازی نقطهها و یا المانساختمان نورپردازی خطوط پیرامون، چندطبقههای نورپردازی خطوط افقی در ساختمان
، نورپردازی تاج ساختمان یا خط بامنورپردازی نورپردازی رو به باالی درختان، مسیر مشخصی از خیابان،  سازیکفدر 

 ها(ها و کافه)رستوران فردهمنحصربای عملکرد ویژه و یا فرم کالبدی بناهای دار تأکیدی

 طراحی )بعد( وضع موجود )قبل(

  

  

  

  
 مأخذ: نگارندگان

های تدقیق شده در این پژوهش بتوانند زمینه ارتقا کیفیت نورپردازی ها و ایدهها، راهکاردر پایان امید است راهبرد
 فراهم آورد که با مورد پژوهی این نوشتار دارای قرابت کالبدی و عملکردی هستند.هایی را خیابان

 منابع
ها در اصفهان با سازی و ارتقای کیفی لبه شهری مادیبازنده(. 1394نیلوفر ) ،یزدخواستیاحمدی، فرشته؛ لقایی، حسنعلی، و  .1
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