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  نقش روشنايي شهري و طراحي نورپردازي در امنيت شهر تهران

  ) بر اصول صحيح نورپردازي در مناظر شهريتأكيدبا (
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  نمايي از نورپردازي شهر تهران در شب            

                                                 

  دانشجوي كارشناسي طراحي صنعتي. 1
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  :چكيده

در اين مقاله سعي بر آن داريم تا با آشنايي بر ضرورت وجود نور به عنوان يكي از اصلي تـرين عناصـر منظـر شـهري بـه بررسـي نقـش                      

 موضـوعي   تنهـا طراحي روشنايي شـهري نـه       . و جنايت بپردازيم    امنيت شهر و نقش باز دارنده ي ان ازوقوع جرم          تأميننورپردازي شهري در    

. شـد با مـي  امنيت و آسودگي بهتـر و محـيط   تأمينجست و جوي ما براي روش پيشرفته  صرفاً تزئيني نيست، بلكه روشي در جهت پاسخ به

رضـي همچـون افـزايش حـوادث،        امروزه نورپردازي، تعريف كننده هويت و سيماي شبانه شهر است و نبـود نـور و وجـود تـاريكي شـب عوا                      

  .شود ميتصادفات، جرايم و بزه كاري و كاهش امنيت اجتماعي را سبب 

 نـور بـر انـسان از جهـات          تـأثير  روشنايي بر عملكرد انسان در جامعه به بررسي و مطالعه            تأثيردر اين مطالعه براي نشان دادن مكانيسم        

رايـج شـهري و افـراد        يهـا   مكان بر ايجاد روشنايي مناسب شهري، نيازهاي        مؤثر تحقيقي پيرامون عوامل  .مختلف فيزيكي و روحي پرداختيم    

امنيت اجتماعي و نقش بازدارنده روشنايي در مقابل جـرم و         . اتي در اين زمينه مطرح نموديم     نهادمختلف در جامعه به نور انجام داديم و پيش        

منابع مختلف و تحقيقات ميداني نتايج آن در شرح كامل مقاله وجود          جنايت در محيط شهري موضوع اصلي اين مقاله است كه با مراجعه به              

 مـؤثر نكته مهمي كه در اين ميان بايد به آن توجه نمود اين است كه همان طور كه روشنايي كم در افزايش جرم و جنايت و تـصادفات                        .دارد

با بررسي چگونگي كـاربرد تكنولـوژي بوسـيله ي بـه            . شدواند كاهش امنيت را به دنبال داشته با       ت  مياست افزايش بيش از حد حجم نور نيز         

 به اين نتيجـه رسـيديم كـه بـا نـور پـردازي       نهايت  فناوري و هنر در جهت  كارآمدتر نمودن سيستم روشنايي شهر تهران در    ،كارگيري علم 

 امنيـت كـالن شـهر    تـأمين  در جهت يمؤثري ها موان گات  ميصحيح و اصولي عالوه بر زيبا سازي شهر تهران و كاهش آلودگي نوري چگونه               

  .تهران برداريم

  صحيح نورپردازيي ها شطراحي روشنايي،امنيت شهر،نورپردازي،آرامش و امنيت شهروندان،رو :كلمات كليدي

  

  :مقدمه

جـست و جـوي مـا بـراي روش پيـشرفته        موضوعي صرفاً تزئيني نيست، بلكه روشي در جهت پاسخ بـه تنهاطراحي روشنايي شهري نه 

امروزه نورپردازي، تعريف كننده هويت و سيماي شبانه شهر است و نبود نور و وجود تاريكي                . شدبا  مي امنيت و آسودگي بهتر و محيط        ينتأم

  .شود ميشب عوارضي همچون افزايش حوادث، تصادفات، جرايم و بزه كاري و كاهش امنيت اجتماعي را سبب 

. گيـرد  شن كردن فضا داشته و به عنوان يكي از اجزاء اصلي مورد توجه طراحان قرار مي      در معماري و شهرسازي نور عملكردي فراتر از رو        

امروزه زندگي شهري سبب گشته دامنه فعاليت شهروندان تا پاسي از شب ادامه يابد و بدين ترتيب حيات شبانه تبديل به قسمتي از زندگي                        

بانه شهري و ارتقـاء كيفيـت بـصري، طراحـي نـورپردازي مـورد توجـه                 بنابراين جهت ايجاد بستر مناسب و امن زندگي ش        .شهري شده است  

  .گيرد طراحان قرار مي

نور در طراحي شهري داراي كيفيـات و        . بايست داراي شكل و محتوي باشد       سيماي شهري چه در روشنايي روز و چه در تاريكي شب مي           

هـا،   الت و افزايش بار هويتي و امنيتي مراكـز، نمايـان كـردن نـشانه            رساني، شناساندن در مناطق و مح       ويژگيهاي متفاوت از قبيل ابزار اطالع     

  .باشد ميراث فرهنگي و طبيعي و فضاهاي شهري همچون پياده راهها و ميادين مي

 مثبت آن بر روان شهروندان اشـاره كـرد و   تأثير دلپذير كردن فضاي شهر و ،  ايجاد امنيتوان بهت مي اهميت نورپردازي محيط شهري از  

 اند كه نور پتانسيل بااليي شهروندان نيز اهميت نورپردازي شهري را درك كرده       نور يك عنصر معماري طراحي محيط است و         « :  داشت   بيان

 زيبـايي و  تـأمين  و تواند طراحي مجددي براي فـضاي شـهري و معمـاري محـيط      مي عالوه بر آن داشته ودر افزايش راندمان و كارايي افراد    

  ».ده دار باشدرا عه در شب امنيت

  

  : امنيت تأميناهميت وجود روشنايي شهري و نقش آن در 

هـاي      و گـذرگاه   هـا   نپهن و باريك و با خيابا     هاي       محله ،ها  نشهر محيطي است با گوناگوني بسيار، با امكانات كم يا بيشتر، پارك و بوستا             
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كند و در نتيجه نقـش   ميتباط را با مردم و محيط زندگي برقرار فضاي شهري بيشترين ار. زند ميمختلف كه فضاي اجتماعي را به هم پيوند   

و معيارهـاي مهـم     هـا     زيبايي، آراستگي، پاكيزگي و انسجام بخـشي از ويژگـي         . بسزايي در هويت بخشي و احساس آرامش به شهروندان دارد         

 هـا   نآ. امين آرامش و امنيت شهروندان نيستند     تمام امكانات جديد شهرهاي امروز همانند گذشته قادر به ت          .ارزيابي شهر آرامش بخش است    

آرامش و امنيت فضاي شهري     هاي      خارج از مقياس انساني و فراواني ماشين به تدريج، از شاخص          ي  ها  تبه دليل تمركز باالي جمعيت و فعالي      

  .اند گرفتهفاصله 

هـاي   آسـيب يت شهروندان ايجاد كرده و در رشد    نامطلوب شهري مشكالت بسياري را براي امن      هاي      رسد در قرن حاضر محيط     ميبه نظر   

اجتماعي محتاطانه عمل كـرده     ي  ها  شرود و مردم در كن     ميبازد و جرائم باال    مي امنيت رنگ    ها،  آسيببا گسترش اين    . اند  ه بود مؤثراجتماعي  

اجتمـاعي، آرامـش و آسـودگي خـاطري     امنيـت  . كنند ميشود و در نتيجه احساس ناامني  ميو با هر اتفاقي ترس و دلهره در آنان دوچندان    

بنابراين امنيـت  . شخصي، اقتصادي، سياسي و قضايي براي جامعه و اعضاي خود فراهم كند        هاي       موظف است در زمينه    اي  هاست كه هر جامع   

 اعتقـادات از  اجتماعي چيزي نيست جز حالتي از آسودگي خاطر مردم از ترس، تهديد و اضطراب و مصون ماندن جان، مال، ناموس، هويت و   

  .هرگونه تهديد و تعرض

شوند، بسيارند و برخي فـضاهاي شـهري         ميبرند و موجب تهديد يا كاهش امنيت شهرهاي بزرگ           ميعواملي كه امنيت شهري را از بين        

 مطمئنـي   يكي از عوامل اصلي تهديدكننده امنيت شهرها هستند، اين فضاها معموالاز ديد محفوظ هستند به همين خاطر فـضاهاي دنـج و                     

... فرورفتـه و گودهـا و     ي  ها  نهوايي، زمي هاي      شهري، داخل زيرگذرها، پل   هاي      زيرپله. شوند ميغيرمجاز و ناهنجار محسوب     ي  ها  تبراي فعالي 

 امنيـت   تـأمين  و اينجاست كه اهميت وجود روشنايي به عنوان يكي از اصلي تـرين عوامـل                 مواردي از فضاهاي بدون دفاع در شهرها هستند       

  .ط شهري مطرح ميگرددمحي

. نورپردازي و طراحي نور هنر و علم است و مستلزم درك صحيح از نحوه عملكرد منابع نوري به عنـوان ابزارهـايي فنـي و هنـري اسـت                            

بـه عنـصري    قوي در طراحي معماري و معماري منظر، نـور          هاي      دهاي  هبا ارائ . بايد در ابعاد متفاوت كامال مورد بررسي قرار گيرند        ها    نورپردازي

بسياري از مناطق كه نيازمند حداقل روشنايي هستند، غرق در نورنـد و             امروزه شاهد يم    .شود ميبااهميت تر از يك ابزار صرفا تزييني تبديل         

ناخودآگـاه   تأثير افزون بر اين اغلب ما از        اند  ه برخي از مناطق كه نيازمند نور بيشتر براي امنيت خود هستند، از اين امكانات بي بهر                ،برعكس

  .انسان مطرح بوده است مينور همواره به عنوان عنصري در جهت رفع نيازهاي روحي و جس. نور بر روح و روان  جامعه آگاه نيستيم

 مسئله اشـاره كـرد كـه در هنگـام شـب و تـاريكي راه رفـتن شـما را آسـانتر           اين هبايست ب  مياز ديگر مزاياي نورپردازي فضاي خارجي       

  .آورند مين از نزديك شدن عوامل جرم و جنايت به محل زندگي شما نيز جلوگيري بعمل همچني. كنند مي

، نحـوه نـورپردازي     هـا   نزيرگذر و تـاريكي آ    هاي      عابر پياده، پل  هاي      پلبا توجه به نقش پر رنگ زنان امروزه در جامعه  شاهد آن هستيم               

 است كه نياز زنان در نظر       يها  نكانات موجود براي شهروندان در شهر به گو       و ام  ميو ساير خدمات عمو    مي سيستم حمل ونقل عمو    ،ها  نخيابا

است، اما برنامه ريزي شهري  ها تاين در حالي است كه ويژگي زندگي شهري، گستردگي، تنوع ساعات كاري و تنوع فعالي . گرفته نشده است  

بـه حـوزه خـصوصي و مـردان را متعلـق بـه حـوزه                و خـصوصي كـه زنـان را متعلـق            ميما هنوز براساس همان تفكيك سـنتي حـوزه عمـو          

 است براي محدود دانستن حضور زن در سطوح مختلف جامعه تا بسياري از زنـان،                يها  نهمين موضوع زمي  . گيرد ميداند، صورت    مي  ميعمو

  .جيح دهندخانه را به عنوان مامن خود برگزينند و كار در خانه را با داشتن مدارك تحصيلي باالبه اشتغال در بيرون تر

  

  :تاريخچه روشنايي شهري در تهران

از جمله كارهايي كه بانيان مشروطيت بدان توجه كردند سرو سامان دادن      . از يادگارهاي دورة مشروطيت است    ) شهرداري(سازمان بلديه   

  اي طـوالني و سرگذشـتي        ابقهبه ادارة امور شهرها و تدوين قانون بلدي و تشكيل سـازمان بلديـه بـود، امـا كيفيـت ادارة شـهر در ايـران سـ                           

 .جالب دارد

در آن ايـام    . محتسب كه از اواخر قرن اول و اوايل قرن دوم هجري پيدا شد، متصدي وظايف شـهرداري و شـهرباني امـروزه بـوده اسـت                         

. كـرد   شـن مـي    رو  جهت ايجاد امنيت بيشتر    ش چراغي ها  ن باالي درب خا   توانست  ميشد و هركس      روشنايي شهر نيز بوسيلة مردم تأمين مي      
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براي ايـن چراغهـا اغلـب در پـيچ و خـم معـابر طاقچـه        . نمودند كساني هم كه استطاعت بيشتري داشتند چراغهايي وقف روشنايي معابر مي       

 .شد كه آثار آن هنوز هم در بعضي شهرهاي ايران وجود دارد كوچكي تعبيه مي

يـك اداره   . اي مأمور و فراش در اختيار گرفتنـد         ك از اين ادارات عده    تجزيه شد و هر ي    » تنظيف«و  » احتساب«ادارة احتساب به دو ادارة      

الدوله   ي عالء ها  نچراغهاي فانوسي دراطراف ارگ و باب همايون و خيابا        در آن ايام    . روشنايي   اداره ديگر نيز ضميمه اداره تنظيف شد، به نام       

بايستي هنگام غروب آفتاب توسط مـأمورين شـهرداري روشـن     چراغها مياين . هايي نصب كرده بودند  زار بر باالي پايه     و الله ) فردوسي فعلي (

اند كه در زمان تصدي خود به روشـنايي   يي بودهها ناز خود برجاي گذاشتند، بيشتر آ مياز ميان شهرداران دورة قاجاريه كساني كه نا    . شد مي

  . ندها تشهر كه منظور مرتب بودن همان فانوسها باشد، توجه داش
  

  
  

   چراغ گاز اولين كارخانه توليد روشنايي در تهرانخيابان
  

 هـا   نهاي در داري در آن كار گذاشـته شـده و از آ              ي بود كه درايران داير شد و شيوه كار آن نيز چنين بود كه ديگ              ها  ناين اولين كارخا  

آمده و به فانوسهايي كـه بـه    عمارت شاهي ميهايي به اطراف كشيده شده بود كه لوله اصلي آن به خيابان ناصريه و خيابان باب همايون         لوله

 چراغچـي كـه بـا       اي  هها جريان يافته و توسـط عـد         در لوله » كاربيت«غروب شيرد ديگها باز شده، گاز     . گشته است   ديوارها نصب بود ممتد مي    

  . رفته بود روشن مي كردندافتادند فانوسهاي آنرا كه به ديوارها  نصب شده و لوله گاز به داخلشان هاي بلند مشتعلي براه مي ميله

در سفر مظفر الدين    )  هجري شمسي  1264(ران آمد اي  هاين ابداع قبل از اختراع چراغ برق بود كه با اولين سفر ناصر الدين شاه به فرنگ ب                 

چراغ گاز به چـراغ     خريداري شد، برق جانشين گاز شد و نام خيابان          ) كارخانه امين الضرب  (شاه به روسيه كه اولين كارخانه چراغ برق يعني          

  .برق تبديل شد
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  1267چراغ گاز سردر الماسيه 

  

 :روشنايي در شهر

 كه سه طرف آن شيشه و كالهك بادگيري          خريداري شد    رنگ سبز ه  توسط بلديه تعدادي فانوس ديواري حلبي ب      ،  1299 از كودتاي    بعد

 هـر  ةبـا جيـر   .  به ديـوار كوبيـده شـد   ها ن در هر پنجاه قدم يكي از آ وشد نصب مي توسط پايه آهني به ديوار  بود و    در باالي آن تعبيه شده    

 بـراي  .يافتنـد  واگذار شد معابر مختصر روشـنايي  ها ناي چراغچي كه هر صد و پنجاه چراغ به يكي از آ         فانوس پنج سير نفت و استخدام عده      

و ) اميـر كبيربعـدي  (، چـراغ گـاز  )سـپه بعـدي  ( احمديه ،ب همايون با ،)فردوسي( ، عالء الدوله    )ناصريه(  ناصرخسرو ،اولين بار خيابان الله زار    

 . كشي و با چراغ برق روشن شد اسالمبول سيم

  و با توجه به رشد روز افزون جمعيت تهران و افزايش فضاي شهري، نياز به نور با دو رويكرد روشنايي و نورپردازي،                      1320بعد از شهريور    

 – مي در كنار توجه به آثار حج      ها  نو خيابا  ها  پاركهاي ميادين،       محوطه سازي   عماري مدرن، گسترش تدريجي م   .بيش از پيش احساس شد      

  . زمينه را براي استفاده از تجهيزات جديد روشنايي و نورپردازي فراهم آوردبصري  در سطح شهر،
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  اي شهري نورپردازي شده در تهراناولين فضاه

  

بـرداري رسـيد كـه همگـي نيازمنـد           استه شـد و آبنماهـاي فراوانـي در سـطح شـهر بـه بهـره                آر مياغلب ميادين بزرگ شهر با نماد حج      

مناظري جالب توجـه و       نورپردازيهاي ويژه خود بودند تا در شب، براي شهروند تهراني عالوه بركاهش خطرات ناشي از تاريكي و عدم امنيت،                  

لوب پـارك سـازي جديـد شـامل آكواريـوم، اسـتخر و فـضاهاي اسـتراحت          با اسـ  ( سنگلج به پارك شهر    ميتبديل محله قدي  . زيبا پديد آورند  

 بود، همچنين احداث چندين پارك و مركز بزرگ تفريحي ديگر ماننـد             ها  ن، ميدان مشق سابق به باغ ملي كه مركز برگزاري جش          )شهروندان

هـاي تفريحـي در شـب     دازي و ايجاد محـيط ، پارك ساعي و پارك ملت فضاهاي مناسبي را جهت نورپر)پارك دانشجو فعلي(كافه شهرداري   

  .ايجاد كرد

  

  :50نورپس از دهة 

ي دولتي معطوف بـه     ها  ن و ارگا  ها  ني اساسي سازما  ها  ت با آغاز جنگ تحميلي فعالي     و1357ايران در سال     ميپس از پيروزي انقالب  اسال     

ي اساسي زنـدگي شـهري جـايگزين برخـي اقـدامات            ها  تلويبه همين دليل او   . دفاع كند  ميآن گرديد تا از تجاوز بيگانه به خاك ميهن اسال         

پس از پايان هشت سال دفاع مقدس  .تر گرديد و ناگزير در اين مدت رويكرد هنري نورپردازي جاي خود را به تأمين روشنايي شهر داد       فرعي

سـعه زيربنـايي   هاي شهري با تمركز بـر تو نهادي ها ت آباداني شهرها، رفته رفته فعالي–و آغاز دوران سازندگي كشور، با توجه به نياز عمراني          

توسعه فضاهاي  . گرفت شهرداري تهران قرار   يها  تفعاليشهر در شب از اهم      و امنيت   شهرها رونق گرفت كه در كنار آن لزوم توجه به زيبايي            

  ،ها  ني بسياري از طرحهاي اتوبا    از جمله اجرا  ( هاي عمراني شهر      شهري، بخصوص گسترش شبكه حمل و نقل و اجراي تعداد زيادي از پروژه            
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هاي جديد نورپردازي  همچنين ورود تكنولوژي. زمينه را براي فعاليت نورپردازي فراهم ساخت) ها و ميادين  بزرگراه،هاي غير هم سطح تقاطع

پردازي در كالن شـهر     ي روشنايي و نور   ها  تن صنعت در داخل و خارج كشور موجب آغاز نسل نويني از فعالي            يها  تو ساخت تجهيزات پيشرف   

  .تهران گرديد

  

  چرا بايد نور و روشنايي در محيط وجود داشته باشد؟ 

 تـأثير فيزيكي  هاي     اين عامل بيش از ساير متغير      .شدبا  مي نور و روشنايي     ،نخستين عامل محيطي كه براي هر نوع فعاليتي ضروري است         

 مقـدار روشـنايي در      دربـاره ابراز يك نظـر كلـي       . كند  ارند دستكاري مي  د  ميمهر نقش    زيرا متغيرهاي ديگري را كه در كيفيت انجام كا         ؛دارد

 ميـزان   ، فرصت ديدن اشـيا    ، اجزاي كوچك قابل تميز    ، زمينه ،نوع فضا :  علت اين است كه عوامل متعددي از قبيل          .محيط بسيار دشوار است   

 .ي محيط و ابزار و وسايل پيرامـون در ايـن امـر دخالـت دارنـد                 سن افراد و باالخره مصالح ساختمان      ،نسبت به زمينه  ها    برجستگي ريزه كاري  

  .گذار است تأثيرعواملي كه در ديد ما بر چگونگي طراحي روشنايي شهر با هدف امنيت بيشتر 

بـه  شـنايي نـور     رو يكي شدت و ديگري رنگ نور     . گيرد  ژگي آن مورد مطالعه قرار مي     ، دو وي   آن بر عملكرد   تأثيردر مورد نور و روشنايي و       

توجه بـه نـور و روشـنايي بـه          . شوند  تر ديده مي    اد شدن آن اشيا روشن تر يا تاريك        يعني همان ويژگي كه با كم يا زي        شدت آن بستگي دارد؛   

،  رد و شدت نور همبستگي وجود دارد؛ يعني با افزايش روشـنايي           بر اين فرض استوار است كه بين راندمان ف         ،محيطهاي    عنوان يكي از متغير   

   .اي نمود ه امنيت به آن توجه ويژتأمين مهمي است كه بايد در كنار نقش نور جهت زيبايي و  يابد و اين نكته  فرد هم افزايش ميكارايي

  

  
  

  ان در شبنور پردازي شهر تهر

  

  : در جامعه ها ن روشنايي بر عملكرد انساتأثيرمكانيسم 

 تـأثير  تعامـل و     ،نهايـت   در اين ساز و كـار در        . دهد  ش مي روشنايي در محيط از دو جهت بر عملكرد اثر گذاشته و ثمر بخشي آن را افزاي               

ارد از اصول اساسي در ايجاد فضايي آرامش بخـش و ايمـن              مو آين  ميبايد بدانيم تما  .شود  ميمتقابل دو دسته از عوامل موحب بهبود عملكرد         
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  .  شندبا ميدر محيط شهري 

    ادراك اشـيا را     ، قـدرت بينـايي را افـزايش داده        ، تحقيقات پژوهشگران نشان داده است كه روشنايي زياد و مناسـب           :آثار ادراكي 

 ايـن  .هـد د مـي را بهتـر تـشخيص      ها    نسان در محيط روشن تر رنگ      ا ، از سوي ديگر   .زدسا  ميرا آسان تر     ها  ندقيق تر و تميز اجزا و حركات آ       

  . با عمق و وضوح بيشتري ادراك شود، كه موضوع كارشود ميعوامل كالً باعث 

    حـسي  ي  هـا   ماانـد   يي زيادي حكايت از اين دارند كه نور مناسب موجب افزايش تمركز گرديده و خستگ              ها  ش پژوه :آثار رواني– 

 برخي مطالعات نشان داده است كه نور سفيد حتي خلق و خوي انسان را بهبـود                 .ازداند  ي م تأخيراده يا الاقل به     حركتي را به شدت كاهش د     

  .زدسا ميخشد و نيروهاي انگيزشي فرد را بر فعاليت بيشتر متمركز ب مي

ي ديگـر توانـايي الزم را بـراي          و از سـو    ،هنگامي فرد در شرايطي قرار گيرد كه از لحاظ رواني در وضعيت متعادل و رضايت بخشي باشد                

 داراي كمترين اشتباه و بـاالترين كيفيـت خواهـد بـود و              ، محصول كار رفتار او در قلمرو اين عوامل        ،ادراك عميق و دقيق پديده داشته باشد      

   . ميگرددتأمينرواني فرد جهت آرامش و برخورد مناسب با ساير افراد جامعه هاي  نتيجه اينكه يكي از مهمترين نياز

  

  روشنايي مناسب در فضاي شهري را چگونه ايجاد كنيم؟ 

وان با توجه به اهميت مكان و    ت  مي  با اين حال      . نيست پذير  امكانارائه ي يك نظر كلي درباره ميزان روشنايي مورد نياز در فضاي شهري              

 كـامالً ف گذشـته توليـد نـور بـا شـدت زيـاد               زيرا در حال حاضر بـر خـال        .حساس از روشنايي بيشتر استفاده نمود     هاي    در نظر گرفتن محل   

   . استپذير امكان

  

  : نور در فضاي شهريتأثيرساير عوامل مداخله گر در 

 عالوه بر شدت نور و تيـره و         . دارند تأثير عوامل زيادي در تعيين روشنايي فضا          ،همانطور كه در آغاز بحث راجع به نور و روشنايي گفتيم          

  :يم كن مياز اين عوامل اشاره اي  ه در اين قسمت به پار.ندكن ميديگري در اين امر مداخله هاي   متغير،روشن بودن اشيا و سطوح

 بنابراين به همين نسبت     .دكن  ميانيم كه قدرت بينايي با باال رفتن سن كاهش پيدا           د  مي همه   : روشنايي با سن شهروندان      رابطه 

شهري كه سالمندان در آن رفت و آمـد بيـشتري دارنـد بايـد از نـور                   يها  مكان طبيعي   دبنابراين به طور  ياب  مينياز افراد به روشنايي افزايش      

 .بيشتري بهرمند گردند

       وان براي ادراك بهتر اشيا يـا افـراد از پديـده ي تـضاد نـور محـيط                   ت  مياگر نور در محيط  كافي نباشد        : تضاد نوري در محيط شهر

  .نبايد از حد معيني كمتر باشد ها تن شدت نور اين قسم البته بايد توجه كرد نسبت بي.اطراف استفاده كرد

    ايـن موضـوع     .بايد خود را مرتبـاً بـا آن سـازش دهنـد            ها  م چش ، هرگاه ميزان شدت نور به طور مداوم تغيير كند         :روشنايي متغير 

 تغييرات شديد و ناگهاني نور      .دكن  ميزد و در نتيجه كارايي و تمركز كاهش پيدا          سا  ميموجب خستگي چشم شده و ادراك ديداري را مختل          

 اين پديده براي كساني كه به سـرعت         .شدبا  ميهد زيرا در فاصله ي كوتاه چشم قادر به هماهنگي با تغييرات نوري ن             د  ميقدرت ديد را تنزل     

ايش تـدريجي نـور در      با توجه به اين نكته ضـرورت كـاهش و افـز           .دكن  مينوري متفاوت و شديد هستند ايجاد اشكاالتي        هاي    مواجه با زمينه  

 .  امنيت بيشتر بخصوص در هنگام رانندگي مشخص ميگرددتأمينمشابه جهت  يها مكانشهري يا هاي  مدخل تونل

       رد كـه ادراك  آو ميتاريك پديد هاي   زيرا روي اجسام زاويه، تابش متمركز نور غالباً اثر منفي دارد:تمركز و پراكندگي نور در فضا

د گـرد  مـي فلورسنت يا شيري كـه موجـب كـاهش غلظـت نـور       هاي المپبايد از  ها  ت در اين قبيل فعالي    .زدسا  ميوار  دش ديداري را در كارها   

 امـا راه    .دكنـ   ميتاريك جلوگيري   هاي     تاحدودي از تشكيل سايه    ،و سطوح جانبي داخلي محيط    ها    از سوي ديگر روشني ديوار    . استفاده نمود 

  .پراكنده است و اطمينان بخش تابش نور به صورت مؤثر

      ند ادراك ديداري را آسان و در نتيجه كـارايي را           كن  ميبه خاطر نور شديدي كه ايجاد       ها     هر چند بعضي از المپ     :نور و تميز رنگها

 در مـواردي كـه تـشخيص رنـگ          . باال بودن قدرت ديد مورد نظـر باشـد         تنها كه   شود  مي فقط هنگامي استفاده     ها  ن اما از آ   ،هندد  ميافزايش  
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 . اكسنون براي اين كار مناسب استهاي المپ نور .د بايد از نوري استفاده نمود كه شبيه نور خورشيد باشدكن مييت پيدا اهم

  

  :امنيت اجتماعي و نقش بازدارنده روشنايي در مقابل جرم و جنايت در محيط شهري

يك فضاي شهري مناسب تا حد زيادي تـامين         . داردبا فضا و ساخت وساز شهري        ميامنيت اجتماعي و به طور كل امنيت، ارتباط مستقي        

فضاهاي نامناسب شهري، فضاهاي بي     . و معضالت اجتماعي است   ها    آسيبكننده امنيت و فضاي نامناسب از بين برنده آن و زمينه ساز انواع              

 كه يكـي از اصـول    اجتماعي هستند شهرهايي با معماري صرفا مردانه همه و همه از عوامل تهديدكننده امنيت شهري و،دفاع، محالت ناامن 

  .مهم اصالح اين فضاها استفاده از نورپردازي و طراحي روشنايي مناسب جهت آن مكان است

اجتمـاعي از مهـم تـرين پيامـدهاي مختلـف امنيـت بـه شـمار         هاي      آسيبكيفي زندگي در شهرها است و       هاي      امروزه امنيت از شاخصه   

  .پيونـدد  مـي  بـه وقـوع   هـا  ناجتمـاعي در بـستر آ  هـاي    يي هـستند كـه نابهنجـاري   هـا  هز جمله مولفـ در اين ميان فضاهاي شهري ا   . روند مي

 و با هر نوع پوشش و آرايشي كه در سطح شهر ظاهر شوند، در زمينه حمل ونقل و جابه جـايي                      اي  هدر حال حاضر زنان از هر قشر و طبق            

را  مينان داراي وسيله نقليه و هم زنان استفاده كننده از وسايل نقليه شهري و عمـو ، هم زمسئله  اين  هشوند ك  ميدر شهر با مشكالتي مواجه      

ر ايجـاد   د  مـي عامـل مه  ) 10تـا   6ساعات بين   (اتوبوس و تاكسي در شب    هاي    به طور مثال عدم وجود روشنايي مناسب ايستگاه       .شود ميشامل  

  .عدم آرامش و امنيت خصوصا بانوان از وسايل حمل و نقل عمومي ميگردد

تواند نسبت به افزايش يا كاهش جرايم جنايي رابطه مستقيم داشته باشد يا اينكه وجـود برخـي                  ميبرخي شرايط فني در مناطق شهري       

تاريك و كم نور بعضا محل مناسبي براي تعرضات مالي و  ي  ها  ندهد خيابا  ميانجام شده نشان    هاي      بررسي .شود ميسازوكارها مانع بزهكاري    

  .روند ميجنسي به شمار 

  

  :تكنولوژي روز تركيبي از علم و فناوري و هنر و كارآمدتر نمودن سيستم روشنايي شهر تهران

. مختلـف فـراهم كـرده اسـت       هاي      امروزه رشد و توسعه تكنولوژي در نورپردازي و بروز خالقيت در اين زمينه، استفاده از نور را در عرصه                  

جنبه هنري داراي رويكرد طراحي فضاهاي مختلف جهت خلـق زيبـايي و جنبـه               .  و فني است   ماهيت نورپردازي برخوردار از دو جنبه هنري      

  .نوين استهاي   فني آن نيز داراي رويكرد استفاده بهينه از تكنولوژي

انـش  اخير چنان سريع و رو به تكامل بوده كه امـروزه نـورپردازي بـه عنـوان يـك د                هاي      تغييرات ايجادشده در زمينه نورپردازي در دهه      

به رغم اهميت نورپردازي در معماري و فضاهاي شهري در ايران و خصوصاً تهران، اقدام جدي در زمينـه نـورپردازي                     . شود ميتخصصي تلقي   

 موضـوع سـبب عـدم وجـود          ايـن   هشود لذا عدم توجه ب     ميدر حالي كه نورپردازي موجب احياي زندگي شبانه در شهر           . صورت نگرفته است  

  .شود ميعدم حضور شهروندان در طول شب در فضاهاي شهر را موجب امنيت و در نتيجه 

استفاده از نور عالوه بر جلوگيري از بزهكاري شـبانه و   . نورپردازي در طراحي شهري و احياي فضاهاي شهري در شب نقش بسزا دارد                

تـوان در سـرازير شـدن        مـي  را   مـسئله  ايـن    نمونـه بـارز   . شـود  ميايجاد حس امنيت، موجب احياي روحيه نشاط و سرزندگي در شهروندان            

  . براي تماشاي چراغاني در اعياد ملي و مذهبي به عينه ديد ها نشهروندان به خيابا

هـاي      نورپردازي در داخل كشور نسبت به برنامه ريزي جهت جذب و استفاده از پتانـسيل              ي  ها  تتوان ضمن آشنايي با ظرفي     مياز اين رو    

  . ر اقدام كردنورپردازي از خارج از كشو

آنچه اكنون تحولي شگرف در نورپردازي شهري ايجاد كرده، ورود منابع نورپردازي كم مصرف است كـه بـه عنـوان يـك دانـش نوپـا در                            

 اخير مطرح و به سرعت در حال رشد و شكوفايي است به گونه يي كه در ابتداي شكل گيري اين نوع منابع به دليل ميزان نوردهي                           هاي  سال

راهنمايي و رانندگي، سپس با رشد و توسعه آن و افـزايش توانمنـدي آن در نـورپردازي          هاي      اطالع دهنده، نظير چراغ   هاي      راي چراغ پايين، ب 

شده و اخيراً به دليل ارتقاي تكنولوژيكي، امكان بهره برداري از ميزان شدت              ميو فضاهاي سبز استفاده     ها     پل ،ها  نفضاهاي شهري نظير ميدا   

توان به موارد ذيـل اشـاره        مياز مزاياي اين منبع نوري      . شود ميز اين منابع فراهم آمده و جهت روشنايي معابر شهري نيز استفاده             نور زياد ا  

  :كرد
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  كم مصرف بودن منابع و كاهش مصرف انرژي  .1

  . كند مياز خود متصاعد  نوع منابع نوري  اين همتنوع كهاي   آن براي نورپردازي با توجه به رنگهاي   امكان تنوع در نوع رنگ .2

 .قابليت برنامه ريزي نورپردازي و امكان ايجاد نورهاي مختلف و متناوب و تغيير در نوع نورپردازي .3

 . از همين رو استفاده از اين منبع نوري در نورپردازي شهر يكي از مهم ترين اقدامات صورت گرفته در شهر تهران است    

گرفـت و عاليـق شخـصي در         مـي شده و در زمينه نورپردازي، برخورد سليقه يي صورت           ميي انجام   در گذشته نورپردازي به صورت تجرب     

قبالً روش كار بدين صورت بـود كـه عمومـاً بـا     . شد ميانتخاب نوع رنگ نورها حاكم بود به طوري كه مفاهيم بصري نورپردازي كمتر دخيل               

شـد   مـي ه صورت سليقه يي، جابه جايي در چيدمان و نوع پروژكتور انجام و نـصب                اً ب نهايتچند پروژكتور در مكان پروژه، نورپردازي تست و         

در ايـن روش، بـديهي اسـت در صـورت           . وجود داشته باشد  ... بدون اينكه نقشه يي در زمينه كابل كشي، انشعاب برق، سرويس و نگهداري و             

 و شـد  مـي ازي مجـدد آن بـا مـشكل مواجـه     اند هخاموش و امكان راتخريب يا وجود معايب در پروژكتورها يا مدار الكتريكي، كالً پروژكتورها         

اخير فرآيند طراحي سيستماتيك براي انجـام   هاي سال در صورتي كه در . مشخص بودكامالًصدمات ناشي از خاموش ماندن اين منابع نوري  

ازي، برداشت ميـداني از ميـزان روشـنايي معـابر و     نورپردازي پس از انجام مطالعات از وضعيت موجود مكان مورد نظر براي نورپرد        هاي      پروژه

پذيرد و پس از تست      مياجرايي، مشخصات تجهيزات و برآورد هزينه اجرا تصويب شده و صورت            هاي      انطباق آن با استانداردها و سپس نقشه      

  . شود مياوليه نورپردازي و رفع معايب، عمليات نورپردازي انجام 

 است كه   ييها  مشهر تهران با محوريت سازمان زيباسازي نيز از مهم ترين گا           ميتهران در شوراي اسال   تصويب طرح جامع نورپردازي شهر      

به موجب اين طرح سازمان زيباسازي ملزم است ضـمن انجـام فرآينـد مطالعـات جـامع، از پتانـسيل،                    . اخير صورت گرفته است   هاي    سالدر  

و بناهـاي    هـا   نسـواره، سـاختما   هـاي        پـل  ،هـا   نمختلف فضاهاي شهري نظير ميدا    ي  ها  شنورپردازي شهر تهران در بخ    هاي      شرايط و ويژگي  

و  هـا  ن سازما،ها نضمناً ساير ارگا. ارزشمند تاريخي و شاخص شهر تهران، برنامه نورپردازي تهران را تدوين و فرآيند اجرايي آن را شروع كند      

نورپردازي كه در نظر دارند در نماهاي شهري اجرا كنند را بايد به تـصويب     هاي      ها به منظور هماهنگي در زمينه نورپردازي شهري، طرح        نهاد

  ]3[سازمان زيباسازي برسانند

 شـهري كـه     بهره گيري از دانش نـورپردازي فـضاهاي        است    آمده طرح جامع روشنايي و نورپردازي فضاهاي شهر تهران         همانطور كه در    

شد، براي بازآفريني هويت شهري، توسعه كارآمد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و فراغتي شـهر تهـران و                 با  مياز علم و فناوري و هنر       اي    هآميز

  .تقويت حيات مدني و سرزندگي شبانه شهر، ضرورتي غيرقابل انكار است
  

  : ميتوان به موارد زير اشاره نموداز جمله فوايد اصالح نظام روشنايي شهر تهران و بهينه سازي آن

   شهر روان، ايمن، سرزنده و پويا در شب.الف

   شهر شاداب و با طراوت شبانه.ب

   روشنايي مناسب در محالت تأمين توجه به رونق زندگي شبانه و رويت چشم نواز شهر در شب و .ج

   ايمني حركت سواره و پياده در شب تأمين .د

  و فعاليت شهر و بازنمايي هويت فضاهاي شهري در شب  افزايش بازدهي عملكردي .ه

   امنيت شهر و شهروندان در شب تأمين .و

   توجه به بازتاب هويت شهر در شب .ز

خورشيدي و  هاي    نو، جايگزين و پاك همچون انرژي     هاي     توجه به صرفه جويي و استفاده بهتر از شرايط موجود و بهره گيري از انرژي               .ح

نـو و  هـاي    درصد نورپردازي در شب از محل انرژي       15نوين نورپردازي به عنوان يك اصل كه هر سال حداقل           هاي    ز فناوري بادي با استفاده ا   

خورشـيدي و بـادي بـا       هـاي     انـرژي .  شود و نيز مطالعه امكان ايجاد نيروگاه مستقل براي روشنايي و صرفه جـويي در شـب                 تأمينجايگزين  

  استفاده از فن درصد 

  . شادمانيي ها ت در استفاده از نور در سطح عمومي و مناسب فرهنگ سازي.ط

  . جلوگيري از آلودگي نوري.ي
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  : ها پارك امنيت فضاي سبز و تأميننقش نور در 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در واقـع بـراي     . در طراحي مناظر شهري، نگاهي تك بعدي به فضاي سبز و يا ساير عوامل شهري نگاهي غلط و بي جـوابي خواهـد بـود                        

  . در آن را مورد بررسي قرار دادمؤثرقاي كيفيت يك منظر شهري بايد كليه عوامل ارت

 عمـق تـاريخي     ،هـا    ساليق زيبا شناختي خرده فرهنـگ      ،معيني  ها  شها و ارز  نهاد سلطه   ، همچون فقر و غنا    ،ابعاد ناملموس حيات مدني   

ها امكان تجلي و بـروز     "نشانه"جتماعي و غيره از طريق نظامي از         چگونگي احترام جامعه به قراردادهاي ا      ، ميزان ايمني و امنيت جامعه     ،شهر

روح . هد و شكل مي گيردد ميشكل  نور ،ستها هيكي از اين نشان  نور   اين ميان    در. زدسا  ميخارجي يافته و ارزيابي مثبت و يا منفي را ميسر           

ي گيرد و در زمان تغيير مي يابد بـدون آنكـه سـاختار را تغييـر                  جلوه م  ها  نرد و آن گاه كه عناصر آن بوجود آمدند از آ          آو  ميمكان را بوجود    

  . دهد

هـاي مـرتبط بـا ايـن دو     نهاد ميتوجه به مديريت مشاركتي و دخالت دادن تمـا     ها  پاركموجود درباره امنيت و ايمني      ي  ها  شيكي از چال  

دن بـه حـضور مـأموريتي و عمليـاتي هريـك از             در واقع بسنده كـر    . هاست بندي و مديريت كالن پارك     مفهوم در طراحي راهبردها، ساخت    

 نخواهـد   اي  ه جز ايجاد يك ساختار جزيـر      اي  هكالن مديريتي ثمر  هاي      هاي مرتبط با مفهوم امنيت و ايمني و شركت ندادن آنان در حوزه            نهاد

و توازن ميان سـاخت و كـاركرد        تهران كه از نبود تناسب      ي  ها  پاركتوان ضريب امنيت در      ميراهكارهايي وجود دارد كه به كمك آن        . داشت

  .برند را باال برد ميرنج 

 اي  هشـود نقطـ    مـي محسوب   ميجنگلي عالوه بر آن كه يك پتانسيل مطلوب براي گردشگري و تفريح عمو            ي  ها  پاركدر تمام دنيا، وجود     

ي هـا   پـارك بـه ويـژه     ، پارك سـاخت . هاي مسئول ممكن شده و به وجود آمده اسـت         نهادگرايي پليس و     اين نقطه امن با تخصص    . امن است 

  . طراحي محيطي و با توجه به معيارهاي آن بايد به اجرا درآيدهاي   جنگلي امروزه بر اساس داده

در اين ميان فناوري نظارتي تمركزگرا با نصب تجهيزات سمعي و بصري آشكار و مخفي و ثبت صوتي و تـصويري مـستمر وقـايع نقـاط                            

 همچنين لـزوم ايجـاد   .تواند به كاهش جرايم و برقراري هرچه بيشتر امنيت منجر شود        ميذير و آلوده    پ آسيبخصوصاً نقاط    ها  پاركمختلف  

همه اين امكانات در صورت وجـود نـوري مناسـب بـه             .رسد ميو اماكن تفريحي ضروري به نظر        ها  پاركيك مركز مونيتورينگ مركزي براي      

  .خصوص در فضاهاي ياد شده كاربرد دارد

 بتوانند  نهاداگر اين دو    . كنند مي شركت مخابرات و شهرداري نيز در برقراري امنيت در چنين نقاطي نقش حياتي را ايفا                 عالوه بر پليس،  

  افتـد بـه راحتـي درخواسـت      مـي در اقصي نقاط پارك روشنايي الزم را ايجاد كرده و خطوط ويژه تلفن كارگذاري كنند كسي كـه بـه خطـر         

  .كند ميكمك 
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 ؟شود مينامناسب چگونه باعث افزايش جرم و جنايت  يها مكانو روشنايي در نورپردازي نادرست 

تـرس از ارتكـاب جـرم       ي نامناسـب     هـا   مكـان ا در   هد كه با افزايش روشنايي شبه     د  مينشان   در اين مورد     اغلب مطالعات صورت گرفته     

ند، چرا كه حتـي مجـرمين نيـز    شو مي در طول روز انجام     اه  تاز سرق % 60انيم كه   د  مي. دياب  ميد و نرخ ارتكاب به جرم افزايش        ياب  ميكاهش  

و دانشگاههاي اياالت متحده صورت گرفته است  ها    تحقيقات زيادي كه در مدارس، كالج     . براي ارتكاب جرم نياز به نور كافي براي ديدن دارند         

  .بكاهد ها مكاندر بعضي سط افراد واند از ميزان خشونت توت ميو خاموش كردن چراغها ها  هد كه كاهش روشنايي شبد مينشان 

 تـا  شـود  مـي براي مثال نورهاي خيره كننده ي شديد باعـث          . واند در مواردي حتي خطرناك هم باشد      ت  مينور پردازي نامناسب در شبها      

آمد موجب   خلوت و كم رفت و       يها  مكانهمينطور روشن كردن    . شاهدان عيني جنايات نتوانند جزئيات را بدرستي ببينند و تشخيص دهند          

ند، اما نه بـراي     شو  ميقائل  ها    ي بيمه تخفيف هايي براي قفلهاي ايمني و آالرم دهنده         ها  تبرخي شرك . شود  مي ها  مكانجذب مجرمان به اين     

اي  هاستفاده از اين گونه المپها اين است كه ساختارشان به گونهاي  يكي از بدترين جنبه   .شود  مي حفاظتي خوانده    هاي  المپآنچه به اصطالح    

نـور  « كه اند ه زيرا بر اساس اين اعتقاد ساخته شد.دارنداي    ه و روشنايي بسيار زياد وخيره كنند      شود  مياست كه نورشان به سمت باال هدايت        

  . است» امنيت بيشتر«به معناي » بيشتر

ر سطح شهرمان براي آن كه راهمان را در         براي جلوگيري از تصادفات و د     ها    و جاده  ها  نبا روشن كردن خيابا   . وانت  ميبله در برخي موارد     

. وانيم روشن كنيم اين به معناي اتالف انرژي اسـت  ت  مياما اين به آن معنا نيست كه مجاز هستيم همه جا را و تا آنجا كه                 . تاريكي گم نكنيم  

اتفاقـاً در مـواردي حتـي    . فات كاسـت وان از آمار تـصاد ت ميتا حد كمي ها  وجاده ها نهند كه با روشن كردن خيابا د  ميبرخي مطالعات نشان    

  . واند اثر معكوس داشته باشد و موجب افزايش ميران تصادفات نيز بشودت مي

  

   : رايجعمومي  نورپردازي فضاهاياتي جهت نهادپيش

   هامجموعه ورودي

                   از فضاي ها  ندن و تشخيص آ   ورودي اصلي عموماً بعنوان فضاي معرفي مجموعه مطرح است و با توجه به اين مسئله بايد قابل رويت بو 

اسـتفاده از زاويـه تـابش    . بنابراين براي نورپردازي اين قسمت عمدتاً از چراغهاي پرنور و نورافكن استفاده گردد   . اطراف با سهولت انجام گيرد    

 هـاي  گـي اشـد، از ويژ  بمـؤثر كه موجب خيرگي چشم در افراد نگردد و عالوه بر آن در ايجـاد زيبـايي فـضاي ورودي نيـز       اي    همناسب به گون  

 . نورپردازي اين قسمت است

  

  مسير چند منظوره

                 بوسيله . ي هستند كه اهميت بسزايي دارند     مسائلمقدار نور، زيبايي، فواصل چراغها نسبت به يكديگر و نسبت به عرض خيابان از جمله

استفاده براي روشن كردن اين قسمت بر فضاي سـبز          همچنين نور مورد    . وان مسيرهاي عبور و مرور را طراحي و تعيين نمود         ت  مينورپردازي  

 . نيز اثر مستقيم دارد

  

  فضاهاي سبز 

 بگذارند و دسترسي بهتـر  أثيرت مي بصري ـ عمو هاي گيوانند در برقراري ويژت مياز قبيل بته زار و گياهان اي  هتودي ها منورپردازي حج 

بايد توجه داشت كه گـل، چمـن، درخـت و    ,  باشدمؤثرواند ت ميگياهي ي ها ش و همچنين بر وضوح پوش     ها  نبه اين گونه فضاها و تسلط بر آ       

بنابراين بايد براي روشن كردن . ، در روشنايي بخصوص جلوه دارندها نند و هر كدام از آكن ميگياهان مختلف به رنگهاي گوناگون خودنمايي       

 روز با نور طبيعي قابل توجه نيستند وقتي در زمينه تاريك نورپردازي             بسيار از گياهان كه در طول     . ي متفاوتي استفاده نمود   ها  ش از رو  ها  نآ

وانند بعنـوان عناصـر نـوري عظـيم     ت ميند، درختان بعنوان اعضاء اصلي و حاكم بر فضاي سبز هستند، لذا كن ميشوند منظره جالبي را ايجاد   

 . شوندمورد استفاده قرار گيرند و بعنوان سطوحي در جهت ايجاد مفهوم بعد، مطرح 
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  سطح درياچه

  راكد مستقيماً نور تابنده نشود، بلكه با استفاده از آينه و شيشه نور تغيير جهت داده و بر آب تابانيـد تـا تـصوير درختـان و                            هاي    بر آب

 ميان پـودر آب     وان بطور بسيار دقيقي روشن نمود، چون نور بايستي از         ت  ميمجموعه رقص آب را ن    هاي    فواره . ساير اشياء در آن انعكاس يابد     

 . وان المپها را در زير سطح آب نصب شوندت ميعبور داده شود، 

  

  زمين بازي و واليبال ساحلي

       شد كه از دو جهت قابل بررسي اسـت؛ نخـست از   با ميمهمترين و اصلي ترين مطلبي كه براي روشنايي زمين بازي مطرح است ايمني

زاويـه  .  روشـنايي كـافي جهـت بـازي اسـت         تـأمين ين بخش و دومين مطلب مربوط به        جهت ايمن بودن وسايل روشنايي مورد استفاده در ا        

 ها  نهمچنين تركيب نورافك  . بايد طوري تنظيم شود كه حتي المقدور، در تمام نقاط مختلف ميدان، روشنايي يكسان وكافي باشد                ها  ننورافك

  . تند و طوالني را ايجاد ننمايدهاي  در اطراف زمين ايجاد سايه

  

  چيق و پيكنيك هاآال

     روانشناسانه نيز باشد، بطوريكه افراد به هنگام نشستن و استراحت در            هاي  گينشستن بايد داراي ويژ   هاي    طراحي نور پردازي، در محل 

. شدخصوصي گرايانه فضا بطور كامل از بين نرفته باهاي  مكاني كه واجد نورپردازي مناسبي است بايد احساس آرامش و امنيت نمايد و جنبه         

و چراغهاي پر نور محاصره شوند و از سوي ديگر نيز نبايد در تاريكي فرو رفته و يا با نورهـاي                      ها  ن از يك سو نبايد بوسيله نورافك      ها  مكاناين  

 .بسيار ضعيف طراحي شوند

  

   و آالچيق هاها نسايبا

       نيازمند نوري ماليـم و نـرم شـده         . شود  ميستفاده  يك يا چند ساعته و به منظور نشستن، ا        هاي    از اين عناصر كه معموالً بصورت توقف

هـا    و آالچيـق هـا  نبه همين منظور استفاده از ابزارهاي نورپردازي در البالي پوشش گياهي موجود و يا بين ديـواره و سـقف سـايبا        . شدبا  مي

 .شدبا ميمناسب 

  

  پاركينگ

               ند كـه حـداكثر     شو  مينصب چراغ برسد، چراغهايي بكار گرفته       در روشنايي و پاركينگ براي اينكه روشنايي كافي به نقاط دور از محل

 5/4وان فاصله چراغهاي مجاور را تا حدود        ت  مي از اين چراغها      با استفاده .  درجه عمودي اتفاق مي افتد     75 تا   70 در زاويه ي     ها  نشدت نور آ  

 . زدگي به دست آوردبرابر ارتفاع نصب انتخاب نمود و يكنواختي كافي در شدت روشنايي بدون ايجاد چشم

  

  
  روشنايي پاركينگ ها
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  )راهنماهاي  ورودي و تابلوي ها مهمانند پرچ(تابلوها و عناصر نشانه 

             يك منبع نور به وسيله تـضاد بـين سـطح جـسم و              . بهترين راه براي نورپردازي اشيا استفاده از نورهاي مختلف به صورت توامان است

چنانچـه  . دگرد  ميرم شي و منبع نوري ديگر با روشن كردن سطح شي باعث وضوح جزييات شي                سايه تيز آن باعث برجسته شدن شكل و ف        

 در سـاعات روز اينگونـه عناصـر    تنهامعمولي استقرار يابند نه هاي  و عناصر نشانه بجاي استفاده از نورپردازي مناسب، چراغ        ها    در اطراف تابلو  

  .ي بصري و اهميت موضوع اصلي مطرح هستندها ش بلكه بعنوان عوامل كاهنده ارزشود ميمزاحمت ديد 

  

  :انساني در طراحي مناظر شهريي ها منقش انسان و حري

متاسفانه امروزه ما شـاهد آن هـستيم كـه توجـه بـه      . توجه به حقوق عابر پياده و انسان در يك محيط شهري بايد در اولويت قرار بگيرد              

شهري ي  ها  تباف. ت پيدا كرده و و توجه به عابرين پياده در وهله بعد قرار مي گيرد              شهريمان بيش از پيش اهمي    ي  ها  تحركت ماشين در باف   

طراحي ي ها ت و بافها نطراحي شده پيش از حضور ماشين در آ     ي  ها  تباف:  قسمت تقسيم نمود   2وان در يك ديد كالن به       ت  ميما در ايران را     

به وضوح قابل مـشاهده اسـت امـا امـروزه            ها  نماشين و سرعت افزايش آ    هرچند كه در نوع دوم، مشكالت حضور        . شده بعد از حضور ماشين    

شـين در آن محـيط بـر        هد، محيطي كه طراحي آن به قبل از حضور ما         د  ميقديمي شهر رخ    ي  ها  تمشكالت حاد شهري ما بيشتر در آن باف       

سـفانه  أ، امـا مت   استر حد حضور انسان     ط د  طراحي شده است و ظرفيت برد آن فق        ها  ني كه فقط جهت حضور انسان در آ       يها  تباف. دگرد  مي

 تالش جهت حضور هر     ،ها  تاولين قدم درجهت ارتقا كيفيت مناظر شهري در اين باف         . هستيم ها  تهد حضور انبوه ماشين در اين باف      امروز شا 

به . نيستپذير امكانتكنولوژي روز ارتقا كيفيت زندگي در اين مناطق جز با استفاده از     .شدبا  ميها    چه بيشتر انسان و نه ماشين در اين محيط        

  .جوابگوي انتظارات جامعه مدرن امروزي ديگر نيستها   محلهآين ميطور حتم سيستم روشنايي قدي

لذا بر ما الزم است كـه امـروزه در          . شدبا  مياز مهم ترين اصول در طراحي مناظر شهري ايجاد حس امنيت و آسايش روان براي شهروند                 

 به محيط شهري و توجـه بـه   ها نتوجه به شهروند و احساس تعلق آ. او را مد نظر قرار دهيمهاي   اول انسان و نياز   طراحي مناظر شهري خود   

شهريمان ضرورت دارد، ي ها تآنچه كه امروزه در باف. ، از اهميت باالئي برخوردار استاند ياين نكته كه آنان در واقع حافظان اين فضاي شهر

وان در يك نگاه دقيق تر به حرايم زير         ت  ميمبحث حريم انسان و حريم خيابان را        . شدبا  مييابان و حريم انسان     ايجاد يك تعادل بين حريم خ     

حريم تاريخي در بعضي از موارد به حـدي         .. . حريم تاريخي و   ها،  اجتماعي، حريم زيست محيطي، حريم كاربري     هاي    حريم گروه : تقسيم نمود 

  . حي منظر شهري در اولويت توجه قرار مي گيردشد كه در مباني طرابا ميحائظ اهميت 

  

  :در طراحي نور محيط ها م و توجه به اين حرياجتماعي در منظر شهريهاي  حريم گروه

همانطور كـه اشـاره     (اجتماعي شود هاي    يك محيط شهري بايد فضائي پويا باشد و كانوني براي تجمع و تعمالت اجتماعي بين همه گروه                

 مطرح است   سؤالحال اين   . انساني است هاي     اصل در طراحي مناظر شهري توجه به نياز        )پويايي جامعه است  هاي    زمهشد روشنايي يكه از ال    

متفاوتي را از يك محيط انتظار دارنـد و         هاي    اجتماعي مختلف نياز  هاي    پاسخ گفت؟ بدون شك گروه     ها  نوان به نياز همه انسا    ت  ميكه چگونه   

 را  هـا   نآهـاي      مختلف و نيـاز    اجتماعيهاي    در اين راستا بايستي در اولين قدم گروه       . شدبا  ميپاسخده  در واقع هدف ما طراحي يك محيطي        

هرچند كه مـصوبه  .  استشهري از مهمترين نكات در طراحي مناظر شهريي ها  ت براي مثال توجه به حضور معلولين در باف        ؛ي كنيم يشناسا

 صراحتا به رعايت ضوابط و مقرارات شهرسازي و معماري براي عبور و مرور معلـولين                8/3/1368شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مورخ       

سـني، جنـسي، فرهنگـي،      هـاي     توجه به گـروه   . در محيط شهري اشاره دارد، اما متاسفانه امروزه شاهد كمترين توجه به اين موضوع هستيم              

نـوع نگـاه مـا در طراحـي كليـه عناصـر منظـر شـهري                 . شدبا  مياقتصادي و اجتماعي مختلف از ضروريات ابتدائي در طراحي مناظر شهري            

  بـا در نظـر گـرفتن         نهايـت    در   باشـد هـا     بايد در راستاي بر آورده كردن نيـاز ايـن گـروه           ..) .مبلمان، فضاي سبز، فضاي حركت، پاركينگ و      (

  . با نيازهاي آن مكان پرداخت موارد بايد به انتخاب سيستم روشنايي مناسب آن محيط و طراحي نورپردازي متناسبآين ميتما
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  )محدوده پارك ملت(پياده رو خيبابان وليعصر تهران 

  

ط زيـستي ميـزان سـر و صـدا و           در ايـن محـي    . در يك منظر شهري، به عنوان يك محيط زيست انساني بايد حداقل هائي رعايـت شـود                

نبايد باعـث   ها    و نور حاصل از خودرو     ها  نزان نور موجود در خيابا    مي. باشد كه باعث مزاحمت براي شهروندان نشود      اي    هها بايد به گو ن     آلودگي

د و احـساس گريـز از فـضا را در انـسان             كنـ   ميعالوه بر بيماري، انسان را دچار خستگي        ها    آلودگي.  شود ها  نخيرگي عابرين و عدم رضايت آ     

زيـستي  ي  هـا   م منظر شـهري بايـد بـا درنظـر گـرفتن حـري             .از اين رو در ترافيك شهري، بايد اين مسائا در نظر گرفته شود            . هدد  ميافزايش  

در اين راستا توجه به فـضاي سـبز و   . شهروند، محيطي را ارائه دهد كه مردم بتوانند در آن بشينند و در آن به گفتگو بپردازند و تفريح كنند                  

  .بر خوردار استاستفاده از نقاط عطف در طراحي منظر و حضور آب به عنوان عامل آرامش بخش از اهميت خاصي 

  

  : نور از نظر احساسي بر شهروندان و رابطه آن با ايجاد امنيت و آرامشتأثير

  تغيير روحيه با نورپردازي

 .شود ميرد و مانع از خستگي مفرط آو مينورپردازي خوب، در انسان احساس آسايش و امنيت به وجود 

 نـور، همانـا     تـأثير يم كه قابل اعتمادترين ابزارمان براي تعيين        كن  ميموش  گاهي ما خود موضوع نورپردازي را بي دليل پيچيده كرده، فرا          

 كـار و  ، فضاوقتي كه شخصي در يك.  به صرف نگاه كردن به آن ميسر است، يا نور كافي و ناكافي،تمايز ميان نور خوب و بد   . چشمان ماست 

 بـر  ،يمكنـ  مـي نوري كه براي هر محـيط پـيش بينـي    .شود ميآشكار هد، معايب نور اتاق بيش تر و راحت تر بر وي    د  ميفعاليت روزانه انجام    

 پاييز  به طور مثال، حس و حال انسان در هواي.  حتي از نظر روان شناسي و مسائل روحي انسان،ي عميق داردتأثيرشخصيت و ويژگي فضا 

تر اوقـات سـال بـاراني و بـدون آفتـاب            ي كه در بيش   اروپايي  ها  مواي اقلي آب و ه  . و هواي دل انگيز آفتابي در بهار به طور حتم متفاوت است           

ي دارد سواي آنچه در روحيات مردم ممالك گرم و بياباني نظير عربستان و مراكش مشاهده                تأثيراست، به قطع و يقين بر خلق و خوي افراد           

  .يمكن مي

واند محـل را آكنـده از جـوي        ت  ميپردازي بد   نور. دكن  ميبرخالف اين حالت، نورپردازي ناصحيح است، كه در فرد حسي آزاردهنده ايجاد             

 نگران و مضطرب سازد؛ فرد مدام اين حس را با خود دارد كه گويي عاملي در ميانه، درست و به                     ،ناراحت كنده يا ساكنان آن محل را عصبي       

  .ل ديد كم شود اضطراب يا حتي تصادم به دلي، خستگي چشم،حتي ممكن است نور كم و حساب نشده باعث سردرد. قاعده نيست

يم بخـشي از ايـن      كن  مييم و براي رسيدن به آن تالش        شو  ميما تشنه نور هستيم و به طور ناخودآگاه به سمت نور و به درون آن جذب                 

كوچـك و پراكنـده در دل       هـاي     روشـنايي . احساس مربوط به دوراني است كه ديدن به معناي زنده ماندن بود و روشنايي ضامن بقاي نـسل                 

. كند ميايفا  مينور در زندگي نقش بسيار مه.، به هر كيفيتي كه باشد، براي انسان از نظر روحي مينياتوري از خورشيد است          ها  ه ساي تاريكي يا 

. كننـد  مـي در روزهاي آفتابي خوش ترند و به عكس در روزهاي ابري بيشتر از حالت عـادي بـه غمگـين بـودن تمايـل پيـدا                            ها  نعموم انسا 
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داده است كه ساكنان كشورهاي اروپا و امريكا در ايام زمستان و در صورت نبود نور كافي در معرض افسردگي شـديد       مطالعات مختلف نشان    

  .گيرند ميقرار 

را بـه واسـطه     ) چيـستي (هـا     روشنايي بزرگترين نيروي صامتي است كه حواس ما توان درك آن را دارد، در ابتدا ما معناي صريح پديده                  

 نحوه رفتار مـا     نهايت   احساسات، ارزش گذاريها و در       ،ها  پديده) چگونگي( در مي يابيم و با شكل گيري معاني ضمني        حلول نور در كالبد فضا      

زد به فـراي كالبـد مـادي ايـن     سا ميدر فضا شكل مي گيرد، و در اين ميان نور بي واسطه از مكان و زمان سخن مي گويد و گاه از معنا پلي     

 جلـوه مـي گيـرد و در    هـا  نرد و آن گاه كه عناصر آن بوجود آمدند از آ      آو  ميروح مكان را بوجود     .  گيرد هد و شكل مي   د  مينور شكل   . جهان

  . زمان تغيير مي يابد بدون آنكه ساختار را تغيير دهد

احساسي و شناختي خود درك و      ي  ها  شما اين محيط را در كاو     . شدبا  ميمحيط و منظر شهري، محيطي عيني و ذهني براي شهروندان           

در هنگـام   .  مـي گـذارد    تأثيراين ادراك كه هم به طور خودآگاه و هم ناخودآگاه صورت مي گيرد، بر احوال و احساسات ما                   . يمكن  ميدريافت  

هر چند احساسات و شـرايط درونـي        . ندكن  ميگذر از يك فضاي شهري، عوامل محيطي مختلفي، ما را مجذوب و ذهن ما را به خود مشغول                   

تشديد و يا كـاهش احـساسات       (ي ما   ها  ش محيط و فضاي اطراف نيز در ايجاد واكن        تأثير زيادي دارد، اما     تأثيران به محيط،    ما، در نوع نگاه م    

  . دارنداي ظه قابل مالحتأثير) اي لحظه

 را در   اطالعاتي را براي ما مي فرستند كه ادراك فضا        ها    اين محرك . شدبا  ميمحيطي  هاي    از محرك اي    همنظر يك محيط شهري، مجموع    

خـود را   ي  هـا   تطبق اين اطالعات و ادراكات است كه ما نسبت به آن فضا، محيط و حتي نسبت به آن زمان قضاو                   . زندسا  ميذهنمان مقدور   

توسط حواس مـا    ها    اين محرك . رندآو  مياحساسات ما در اين محيط شكل مي گيرند و رضايت و عدم رضايت ما را به وجود                  . هيمد  ميانجام  

شـند بلكـه   با مـي  شامل فرم، عملكـرد و معنـاي محـيط    تنهااين اطالعات نه    . شود  مي ادراك به صورت ذهني پردازش       فرآيند و   دريافت شده 

منشاء احساساتي هستند، ها   محركآين ميتما. شندبا مييك فضا نيز ي ها مكنش متقابل و در حقيقت آستانه و حريهاي  ، مرزها هشامل فاصل

 منجر به احساس رضايت و يا عـدم         نهايت  وانند در   ت  مياين احساسات   .  از يك فضاي شهري در ما به وجود مي آيد          كه در گذر، يا در استفاده     

اين تغيير هدف ممكن است مثبـت و يـا          . رضايت از يك محيط گردند و يا در كل هدف از حضور انسان در يك محيط شهري را تغيير دهند                   

  .ا دفع كنند و يا حتي ما را ترغيب به عملي مناسب و يا نامناسب كنندوانند ما را جلب و يت مي ها نآ. منفي باشد

هد و اين همان رفتار هائي هستند كه بـه          د  ميحضور مكرر در يك محيط شهري، در پيش زمينه ذهن ما، رفتارهاي محيطي ما را شكل                 

در يـك    هـا   نوجه به حرمت و حقوق شخصي انسا      عدم ت . دكن  ميشهري اطراف آن محيط بروز      ي  ها  تصورت ناخودآگاه توسط ما در ساير باف      

شهري اطراف آن مكـان را      هاي    د بلكه ديدگاه رفتاري ما را در مواجه با ساير محيط          كن  مي ما را نسبت به آن فضا بيزار         تنهامحيط شهري، نه    

 ساختار منظم و عدم رعايت آستانه    در واقع بايد اذعان نمود كه مشكل اصلي شهرهاي امروزي ما در ايران، عدم وجود يك               . هدد  مينيز شكل   

شهري مناسـبي را پيـدا      ي  ها  توانيم باف ت  ميمعدود نقاطي از شهرهايمان      هر چند كه امروزه در    . شدبا  ميشهري  ي  ها  تو حريم انساني در باف    

. شـد با ميز كليت بافت آن شهر  اها ن تصوير ذهني آتأثيرهمچنان تحت ها  كنيم، اما همانطور كه در باال اشاره شد رفتار انسان در اين محيط      

 كه شدبا مي اي قهلذا اولين قدم در طراحي مناظر شهري، توليد طرحي جامع و مانع براي ارتقا كيفيت منظر شهري در بعدي كالن و فرا منط

  .خشدب ميبخشي از آن را طراحي نور سامان 

نـد  كن مـي ند و بيان كن ميشهري اشاره ي ها توله ادراك در بافآقاي دكتر پاكزاد در مقاله عناصر كيفي يك منظر شهري به زيبائي به مق  

دوم بـه محـيط     . استفاده كننده از آن فضا     نهاياول به آمادگي و ظرفيت ادراك انسا      .  عامل وابسته است   3كه ادراك در يك فضاي شهري به        

كـه ايـن اطالعـات      . دكنـ   مـي رستده اطالعات عمل    و سوم منظر شهري، كه به عنوان ف       . موجود و يا شرايط فضائي كه انسان در آن قرار دارد          

كالبـدي، عناصـري    /عناصر فيزيكـي  . كالبدي و انساني تقسيم نمود    /وان به نوبه خود به دو دسته عناصر فيزيكي        ت  ميحاصل از منظر شهري را      

تـشكيل  .. . و،روشناييان شهريشد كه از بدنه، كف، پوشش گياهي، مبلم با  ميمصنوع، ساخته ي گروهاي استفاده كننده و يا ارگان ذي ربط            

منظـور از عوامـل انـساني، افـراد و          . يمكنـ   مـي  را در يك فـضا درك و دريافـت           ها  ن كه ما آ   اند  يمحيطهاي    اين عوامل همان محرك   . اند  هشد

ي هـا   ت حـريم فعاليـ    نظريه آسـتانه و   . شندبا  مياين افراد با رفتارهاي خود جزء الينفكي از فضاي شهري           . اين افراد در فضا است    ي  ها  تفعالي

انساني اشـاره دارد و شـديدا بـر توجـه بـه رفتـار انـسان در        هاي   ارائه گرديد به اين مبحث رفتار    1950انساني كه توسط ادوارد هال در دهه        
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  .  داردتأكيدطراحي يك فضا بالخص يك فضاي شهري 

 نبايد صرفا بـه مـسائل فيزيكـي و كالبـدي آن توجـه          وان نتيجه گرفت اين است كه در طراحي منظر شهري         ت  ميآنچه كه از مباحث باال      

بدون شك طراحي فضاي سبز و ساير عناصر شهري بر رفتارهاي           . آن را نيز مورد توجه قرار داد      ي  ها  منمود، بلكه بايد رفتارهاي انساني و حري      

 بـا گـرايش طراحـي       طراحـي منظـر شـهري     هدف ما در اين مقاله ارائه راهكار جهت توجه هـر چـه بيـشتر بـه                  . شندبا  مي گذار   تأثيرانساني  

  [1]. شدبا مي) منطبق بر رفتار انساني (نورپردازي

درساخت كالبد شهر به همان اندازه كه عناصر فيزيكي دخيل هستند، رفتارهاي انساني نيز دخالت دارند؛ اين حقيقت كه انسان براي هر                      

طراحـي ناديـده گرفتـه       ، حقيقتي است كـه اغلـب در       شود  ميحريم آن تعريف    فعاليت نياز به يك بستر رفتاري دارد و اين بستر با آستانه و              

وان از رويكرد بوم شناختي و نظام اجتماعي به عنوان الگويي كارآمد كه با ماهيـت پيچيـده روابـط                    ت  ميدرترسيم حريم هر فعاليتي     . شود  مي

 محـيط از سـوي كـاربران، اهميـت          ارزيـابي  آستانه وحريم در  توانايي تشخيص اين    . ي انساني همخواني دارد استفاده كرد     ها  تمحيط و فعالي  

رفتاري فرد دسـت يـابيم در آن صـورت تـشخيص حـريم هـر                هاي    اگر بتوانيم به تصويري كلي از نيازها وتمايالت و شيوه         . دارداي    هالعاد فوق

  .شود ميفعاليت براي ما روشن 
  

  :ي شهر از نظر احساسي نور در ادراك فضاتأثير

 از طريق دريافت كيفيات فضاي واقعي       تنهاتصاوير عيني و ذهني از دنياي اطراف در ذهن ما شكل مي گيرد و فضاي ادراكي                 بواسطه نور   

ي اسـت كـه در نتيجـه        نهـاي و تصوير ذهني از فضا نتيجه       . البته قابل ذكر است كه فضاي ادراكي با فضاي واقعي يكي نيست           . شود  ميتصوير  

 بالقوه  هاي  گيو اين كيفيت از ويژ    .  عاطفي خاصي بر انسان مي گذارد      تأثير چوني و چگونگي فضاست كه       ،اكيفيت فض . ادراك روي داده است   

در طبيعت نور خورشيد نور مسلط يا       . نور روز تركيبي از نور خورشيد و نور آسمان است          دآين  مي كه با حلول نور به فعل در         شود  ميآن منتج   

رنگ آن سرد است و به صورت نوري        . نور آسمان نور دوم يا فرعي است      . دكن  مين و سايه ايجاد     رنگ آن گرم است و نواحي روش      . اصلي است 

  . شود ميتيره و جزئيات غير قابل ديدن ها  بدون عملكرد نور آسمان، سايه. نرم بر روي موضوعات مي افتد

 اما فضايي كه با نور يكنواخت پرشـده         .رار ميدهد  گذاشته و خصوصيات آنرا تحت الشعاع ق       تأثير كيفي عناصر فضا     هاي  گينور بر روي ويژ   

ست، سرشـار از  ها نبرخالف اين دو، فضايي كه مملو از تضاد سايه روش.  و در تاريكي محض اصوال فضايي وجود ندارد. خنثي است  كامالًباشد  

  . نيروهاي بصريست و از نظر فيزيكي و بصري محسوس است

كيفيت نـور بـا     . هدد  مي گذاشته و فضاي ادراكي را شكل        تأثير روي خصوصيات كالبدي آن      نور بر روي خصوصيات فيزيكي فضا و هم بر        

  . درواقع نور بعد چهارم در ادراك فضاست،دكن ميزمان تغيير 
  

  :پالستيك شهر

  
  خط آسمان فرانكفورت
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.. هويـت را شـكل داده اسـت   شهر محصول سالهاي سال تغييرات و تحوالتي است كه در يك بستر طبيعي رخ داده است و موجـودي بـا                

خرد ي  ها  تزنگي اجتماعي مردم شهر به همراه سياس      . وان در قالب مفهوم پالستيك شهر بيان نمود       ت  ميجسميت و چگونگي اين محصول را       

 موجـب ) عوارض طبيعي بـستر شـهر     ( به عالوه جبر طبيعت    ندكن  ميطرح ريزي    ها  نو كالن كه مديران شهري با توجه به نقش شهر براي آ           

  . اروپايي در سفر اخير موضوع اين گزارش خواهد بودهاي  بررسي پالستيك شهر.  خواهد بودپذير انعطافشكل يافتن اين موجود 

  

  :ي شكل دهنده پالستيك شهرها مآيت

  ) سيلوئت شهر( شبح شهر.1

  حجم شهر . 2

  ) در دو مقياس شهر و معابر ( خط آسمان . 3

   موقعيت مكاني بافت قديم و جديد. 4

  معماري بومي شهر . 5

  نور شهر . 6

  رنگ شهر . 7

  مصالح . 8

  ها  دانه بندي. 9

  بستر طبيعي . 10

  معابر . 11

  ها  پنجره. 12

  

نـد و   كن  مـي و يا پوشاك مردمي كه در شهر زنـدگي           ها  نبيشتر در اين موضوع به اين نتيجه رسيديم كه گاه حتي رنگ ماشي            هاي    در بررسي 

  . دياب ميزند در اين موضوع اهميت اس ميتصور ما را از شهر 

  

  
  بلندهاي  برج درمصالح بازتابنده نور 

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


        برگزيده مجموعه مقاالت دومين همايش جامعه ايمن شهر تهران

  

 

303

  

  : و نحوه برخورد در طراحي نورپردازي شهريآلودگي نوري معضل دنياي مدرن

لوده كننده آيا ممكن است نورها نيز براي ما آلودگي به همراه آورند و نور كه هميشه در مقابل تاريكي نمادي از پاكي بوده است، خود آ      

 معتقدند برخالف تصور عموم اگر نورپردازي در شهرهاي بزرگ از روند منطقـي              ها  نآ. دانشمندان پاسخ مثبتي براي اين پرسش دارند       باشد؟

تواند تبديل به تهديد بسيار جدي عليه سالمت محيط زيست، انسان و كم شدن امنيت و نيز باعث هدر رفـتن پـول فراوانـي                          ميخارج شود،   

  . شود ميكه صرف روشني معابر شود 

 بـراي   تنهـا اين اهميت    . آلودگي نوري حداقل در شهرهاي بزرگ از اهميتي ويژه برخوردار است           مسئلهدر اين شرايط است كه توجه به         

رنـد نيـز از     ان به آسمان نيست، بلكه براي كساني كه دغدغه محيط زيست و دغدغه زندگي آرام و سالم ساكنان سياره زمـين را دا                      مند  عالقه

توانـد فـصل     مـي به همين دليل اقدامات اخيري كه در ايران براي مبارزه با آلودگي نوري صـورت گرفتـه اسـت،                    . برخوردار است  اهميتي باال 

  عنوان اين مطلب برگرفته از اشعار سهراب سپهري و شعار كميتـه مبـارزه بـا آلـودگي نـوري                    . جديدي از مبارزه با آلودگي نوري را رقم بزند        

شود كـه اثـرات      ميآسمان  هاي       باعث گم شدن ستاره    تنهازندگي شهري است؛ موضوعي كه نه       هاي      آلودگي نوري يكي از حاشيه     .ايران است 

هاست خطرات اين آلودگي مورد توجه قرار گرفته؛ اما كشور ما كمتر  اگرچه مدت. راواني به دنبال دارداجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي ف  

  . اين آلودگي به كار گرفته نشده استمهاربراي   مي فعال بوده است و جز مواردي خاص، تالش رسدر اين زمينه
  

  
  آلودگي نوري تهران

  

 امنيـت بيـشتري وجـود خواهـد داشـت و زيبـايي       ،تر باشـد  ن كه هر چقدر فضايي روشنيا هنگر اما آلودگي نوري چه مضراتي دارد؟ م        

نكته مشتركي كه همه كساني كـه در راه          .برخالف تصور عموم منفي است     ها  شگذارد؟ پاسخ اين پرس     مي تأثيربيشتري بر محيط زندگي ما      

 بر عكس  دارند، اين است كه هدف از اين مبارزه تاريك كردن چهره شهرها نيست، اتفاقاً        تأكيدكنند، برآن    ميمبارزه با آلودگي نوري فعاليت      

توان شهرها را نيز روشن تر     دگي نوري را برطرف ساخت، بلكه مي       آلو تنها روشنايي در شهرها نه      توان با اصالح الگوهاي    اين افراد معتقدند مي   

خواهيد عمق فاجعه در تهران را ببينيد، كافي است از اين شهر دور شويد               اگر مي . ري مانند تهران بيندازيم   بياييد نگاهي به شه   . از پيش كرد  

كيلومتر فاصله داشته ها  ترين منبع نوري شايد ده  جايي كه با نزديك؛د و در دل كويري بايستيد     كيلومتر از آن فاصله بگيري     150و تا بيش از     

تاريك اثري از نورهاي آالينده نبينيد، اما كافي است نگاهي به امتداد افقي بيندازيد كه  انتظار بديهي اين است كه در اين منطقه كامالً. باشد

 . درجـه افـق شـما را روشـن كـرده اسـت             30با تعجب خواهيد ديد كماني نوراني تا ارتفاع بيش از           . ت اس قرار گرفته شهر تهران در آن راستا      

 به وجود   ز نورپردازي اشتباه محيط شهري ما     ااين كمان   . تهران فاصله داريد  هاي       كيلومتر با نخستين چراغ    100فراموش نكنيد شما بيش از      

  .آمده است

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


     تهرانبرگزيده مجموعه مقاالت دومين همايش جامعه ايمن شهر

 

304

  :افزايش حجم نور،كاهش امنيت اجتماعي

اين ايـده تـا   .  مشخص شودها ن را روشن كرد تا هر تحركي در آها نم كه براي حفاظت مناطق خاص بايد آاي هبارها با اين ايده مواجه شد 

 بـر حجـم    تنهـا  موضوع است كه اگر       اين  هجايي درست است كه اصول نورپردازي محيطي رعايت شود و جالب اين كه تحقيقات نشان دهند               

 را بدقت زير نظر     يها  ناگر ما بخواهيم صح   .  پديده خيرگي چشم است    مسئلهدليل اين   . ماي  هامنيت محيط را كاهش داد    نور محيط بيفزاييم،    

شود و مانند زماني كه شما به شمع، چراغ يـا خورشـيد خيـره                ميبگيريم كه تابش بي حساب نور آن را روشن كرده، چشم ما دچار خيرگي               

شـود و   مـي  ترتيب افزايش نورها به ضد خـود تبـديل           اين  هتواند محيط را زير نظر بگيرد؛ ب       ميشود و ن   ميشويد، بينايي تان دچار اختالل       مي

  .شنويم، خوشحال شويم مي جدي با آلودگي نوري خبري اي هشود وقتي از مبارز مي مسائل باعث همه اين .دهد ميامنيت را كاهش 

 اعضاي شوراي شهر تهران بـا تـصويب         .نوري را در دستور كار خود قرار داده است        اينك شوراي شهر تهران، برنامه ويژه مبارزه با آلودگي          

با گسترش شهرها تـدوين اسـتانداردهايي در زمينـه مبـارزه بـا              .  يك فوريت طرح روشنايي و نورپردازي فضاهاي شهر تهران موافقت كردند          

وشنايي مطرح است و الزم است براي مـديريت مـصرف انـرژي    انتقادهايي از وضعيت استفاده و مصرف بي رويه ر     .آلودگي نوري ضروري است   

در اين طرح بـه     .  شده است  تأكيدروز دنيا در كاهش مصرف      هاي      الگوي مناسبي به وجود آيد كه در اين طرح، بر ضرورت استفاده از فناوري             

ذي ربط دولتـي، بخـش      هاي      شاركت دستگاه شهرداري تهران فرصت داده شده است تا طرح جامع نورپردازي فضاهاي شهر را با استفاده از م                

بر همين اساس، شهرداري مكلف است در تدوين ضوابط و معيارهاي نـورپردازي  .  تهيه و به شورا ارائه كندنهادمردم  ي  ها  نخصوصي و سازما  

  . معماري و تاريخي نيز توجه داشته باشدي ها شبه ارز

شهرهاي ايران و يكي از بزرگ ترين شهرهاي جهان در جهت مقابلـه بـا آلـودگي                  نتوان نخستين گام عملي در يكي از كال        مياين گام را    

نوري فزاينده در شهرها و منـاطق همجـوار   هاي    آلودگيمهاربا توجه به تعيين مكان ساخت رصدخانه ملي ايران، ضرورت       . نوري ارزيابي كرد  

  .اين رصدخانه از اولويت بااليي برخوردار خواهد بود

قبـل  ها    اين مفهوم سال  . شود مي مانع از رصد آسمان      مسئله  اين  هه معني آلوده شدن فضا به دليل وجود نور زياد است ك           آلودگي نوري ب  

براي منجمان مطرح نبوده ولي با گسترش شهرها و ايجاد آلودگي نوري شهرها و اطراف آن، رصد آسمان را با مشكالت زيادي روبه رو كـرده      

 شدن انرژي، كشورهاي دنيا به تدوين استانداردهايي در زمينه نورپردازي شهري اقدام كردند تا ضمن آن كه با گسترش شهرها و گران. است

مـشكل آلـودگي نـوري در         .شهري جلوگيري شود از آلودگي نوري براي رصد آسمان نيز ممانعت به عمـل آيـد               ي  ها  ناز اتالف انرژي نورافك   

بـرخالف  . رصد آسمان بايد در جايي باشد كه كمترين تالطم جوي وجود داشـته باشـد   ، رصدخانه ملي مطرح شدتأسيسايران پس از بحث    

نظر عامه، كوير به دليل تالطم جوي منطقه براي رصد آسمان مناسب نيست، ولي در ارتفاعات چون كمترين تالطم جوي حاكم است، براي                       

  . ندها تگسترش يافها   شهرها در كوهپايه رصدخانه و رصد آسمان مناسب تر است، در حالي است كه در ايران،تأسيس

اميـدبخش   هـا   ت فعاليـ  ايـن . استفاده بهينه شـود   ها    بهتر است باالي آن صفحاتي باشد تا از نور اين المپ           ها  نبراي افزايش كارايي نورافك   

روشـني را  هـاي    ر ديگـر شـب  بـا هـا   شايد تهران پس از سال .جديدي است كه در راه مبارزه با آلودگي نوري صورت خواهد گرفت   ي  ها  شتال

ي هـا  نو پرندگان به تهران بازگردند و درختان و انسا   ها    شايد دوباره ستاره  . پردازند ميتجربه كند كه آسمان پرستاره بر فراز آن به نورافشاني           

  ]4[ .اين شهر، خوابي طبيعي را تجربه كنند

  
  شهر تهرانهاي  يكي از محله
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  :گيري جمع بندي و نتيجه

بـدون شـك سـطح كيفـي        . و ايجاد تعامالت اجتماعي باشند     ها  نشهري بايد مراكزي براي تجمع انسا     هاي    كه بيان شد، محيط   همانطور  

شـهري مـان بـه ارتقـا      ي  ها  تلذا بايد در طراحي باف    . از اهميت بسيار باالئي برخوردار است      ها  تمنظر شهري در گرايش شهروندان به اين باف       

به عبارت ديكـر    . شدبا  مي ارتقا سطح كيفي مناظر شهري فراتر از نگاهي تك بعدي به عناصر منظر شهري                .سطح كيفي منظر آن توجه كنيم     

كـه  اي    هشـهري طراحـي شـد     ي  ها  تچه بسيارند باف  . در طراحي منظر شهري كليه عوامل فيزيكي و انساني بايد يكجا مورد توجه قرار گيرند              

انـساني و  هـاي    و به علت عدم توجه بـه نيـاز  اند همورد توجه واقع شد... وها  ي، بدنهفقط عوامل فيزيكي همچون پوشش گياهي، مبلمان شهر  

،يكي از ايـن نيازهـاي انـساني روشـنايي و پيامـد آن ايجـاد امنيـت        دآينـ  ميانساني، طرح هائي شكست خورده به حساب   ي  ها  تحريم فعالي 

كنار بگذاريم و با نگاهي دقيق بـه تجربيـات موجـود و بـا توجـه بـه       شهري خود هاي   امروزه دوران سعي و خطا را بايد در طراحي .شهريست

  .شهري، طرحي جامع و مانع را براي مناظر شهري مان ارائه نمائيمهاي  حقوق انساني در محيط

جـاد  استفاده شود، بدون صـرف هزينـه بـاال باعـث اي           ها    شود و اگر به درستي از المپ       مينورپردازي خارجي سبب ايجاد امنيت و آرامش        

  .شود مي  و امنيتتغييرات بسيار زيادي در زيبايي محيط

      نـورپردازي قـسمتي از طراحـي       . ندشو  مي نور و ايمني محيط به عنوان عناصر طراحي نيز استفاده            تأمينعناصر روشنايي عالوه بر

عناصـر روشـنايي    . ح حاكم بر فضا گـردد     شد كه به طور همزمان بايد در طراحي مد نظر قرار گيرد و تابع سبك و رو                با  ميها    شب پارك و باغ   

يـست بـا محـيط      با  مـي وانند در صورت طراحي مناسب به عنوان عناصر معماري در روشنايي روز نيز استفاده گردند؛ در غير اين صورت                    ت  مي

 .ن شوندها نهمخوان و يا پ

               نورپردازي هاي    استفاده از تكنيك  . دهر فضا داراي خصوصياتي است كه طرح نورپردازي بايد در راستاي تقويت آن خصوصيات باش

  .نور به طراحي مناسب سيماي شبانه كمك مي نمايد هاي گيو شناخت صحيح ويژ

             نـورپردازي  ي  هـا   ش نور، امكان فضاسازي مناسب با رو      تأثيردر اين ميان شناخت خصوصيات روشنايي مصنوعي، قابليت فضا و درك

  .خشدب ميد و خصوصيات امنيتي فضا را بهبو هدد ميصحيح را 

  

  :موارد زير اشاره كردتوان به  مي نورپردازي صحيح فضاي شهراز جمله اثرات مثبت 

فرهنگي، از جمله توسعه    ي  ها  تاز طريق باالبردن كيفيت زندگي اجتماعي و غنا بخشيدن به فعالي          : بهبود زندگي اجتماعي و فرهنگي     .1

گيري  يت رفت و آمد عابران پياده، بهره      امكان گذران اوقات فراغت، افزايش امن     مراودات جمعي، تامين آرامش و آسايش سالمندان و كودكان،          

  ...تاريخي، تجاري و فرهنگي وي ها تاز جذابي

 امكانـات   امكـان اسـتفاده از    از طريق ايجاد جذابيت چهره شهر و زيباسازي منظر شـهري، تجهيـزات خياباني،             : بهبود سيماي كالبدي   .2

 ...فراغتي و مبلمان شهري، معابر و

  ، مسيرهاي عبوري و مناطق پر تراكمها هكمك به خوانايي نقاط عطف، نشان .3

  و وسايل نقليه، ترويج ايمني بيشتر در محيطها  تسهيالتي براي حركت پياده .4

  . نقاط عطف پارك و تشويق استفاده كنندگان در شبتأكيدكمك به  .5

د وضعيت نـورپردازي شـهري و افـزايش امنيـت اجتمـاعي از طريـق                ي در جهت بهبو   مؤثربه اميد اينكه اين پژوهش بتواند نتايج عملي         

  .طراحي صحيح روشنايي شهر در بر داشته باشد
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