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  ساعته 24راهکارهاي مؤثر در خلق و تقویت فضاهاي شهري 
  )خیابان ستارخان تهران: نمونه موردي(

 **هادي رضایی راد  ،  *عسل کرمی
    24/8/1399 :تاریخ پذیرش     5/9/1398 :تاریخ دریافت

  چکیده
ز ساعات روشنایی روز براي رفـع  هاي اجتماعی در استفاده ا امروزه بواسطه عدم توانایی تمام گروه

سـاعات   در شـهر   نیازها و براي برطرف نمودن پیامدهاي اجتماعی، اقتصادي ناشی از خالی بودن
ساعته که در آن بتوان میزان سرعت و ضرباهنگ  24خاصی از روز، تأمین فضاهاي شهري شبانه و 

ري تعـامالت اجتمـاعی   شهري را کاهش داد و مکانی جهت مکث و آرامش ساکنین شهر و برقـرا 
هاي مرده شهري که بتوانـد   چنین فضایی جهت استفاده از زماندر . مهیا نمود، ضرورت یافته است

بعنوان راهکاري جهت بهبود عملکرد فضاي شهري در پاسخ به نیاز سـرزندگی محـیط شـهري و    
در ایـن   .دربایستی اصول و معیارهایی را رعایـت کـ   ،بخش اقتصادي و گردشگري عمل کند رونق

 24پژوهش سعی شده است این اصول از دیدگاه طراحی فضاهاي شهري و با تأکید بـر فضـاهاي   
گیـري و یـا تقویـت     هاي اثرگـذار بـر شـکل    ترین شاخص ساعته مورد شناسایی قرار گیرد تا مهم

بـه همـین منظـور    . اسالمی احصاء گردند - هم در بستر فرهنگی شهرهاي ایرانی فضاهاي شبانه آن
شـده    هاي موجودش بعنـوان نمونـه مطالعـاتی انتخـاب     ن ستارخان تهران با توجه به پتانسیلخیابا
ی و کیفی گوناگون هاي کم تحلیلی بوده که با کمک تکنیک - روش پژوهش حاضر توصیفی. است

. اي و همچنـین تئـوري جـنکس صـورت گرفتـه اسـت       هاي دلفی، تحلیل خوشه ازجمله تکنیک
ند در میزان نتوا اصل مهم مورد شناسایی در طراحی کالبد شهري می 13 هک دنده ها نشان می تحلیل

عد اقتصادي، اجتماعی، گردشـگري و فرهنگـی اثرگـذار    موفقیت فضاهاي شبانه شهري از چهار ب
اثرگـذاري را بدسـت آورده   ) 35/83(ها، اصل حضور پذیري بـاالترین امتیـاز    د که از میان آننباش

هاي متنوع فرهنگـی در   اقداماتی همچون فعالیت ،فاهداین ای نمودن جهت عملیات بنابراین. است
هـا و   ها، ایجاد فضایی مختص پیاده در هنگام شب، افزایش ساعت کاري فعالیت فروشی کنار خرده

 .گردد ایجاد مراکز خرید شبانه پیشنهاد می

 .ن ستارخانساعته، اصول طراحی شهري، حضور پذیري، خیابا 24فضاي شهري : کلیدي هاي واژه

                                                
  . )نویسنده مسئول( .کارشناسی ارشد طراحی شهري، موسسه آموزش عالی نور طوبی، تهران، ایران *

asalkarami7192@gmail.com    
  h.rezaeirad@basu.ac.ir           . استادیار شهرسازي دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران **
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  مقدمه
آن،  از هاي بعد از قرن نوزدهم به بعد و در پی نظم ناشی از انقالب صنعتی و توسعه

تدریج  یافتگی اجتماعی متناسب با زمان کار و فعالیت شکل گرفت که به یک سازمان
تمام رفتارهاي اجتماعی و خدمات اوقات فراغت را تحت تأثیر قرار داد و تا به امروز 

هاي کارکردي اجتماعی زیادي ایجاد  بندي رفتاري، اختالل این زمان. ه استادامه یافت
اي همچون احساس کمبود  کرده است که این امر سبب پدید آمدن احساس گسترده

در نتیجه آن، انگیزه بزرگی را براي مدیریت بر ساختارهاي زمانی . وقت شده است
امر اهمیت زمان غروب و  این. جهت بهبود عملکرد فضاي شهري بوجود آورده است

دهد  هاي اجتماعی و فرهنگی نشان می عنوان زمانی براي فراغت و فعالیت شب را به
هاي اجتماعی در  با توجه به عدم توانایی تمام گروه). 2: 1392فدکی،  حسنی و هاشمی(

استفاده از ساعات روشنایی روز براي رفع نیازها و براي برطرف نمودن پیامدهاي 
اقتصادي ناشی از خالی بودن شهر در ساعات خاصی از روز، تأمین فضاهاي  - اجتماعی

شهري شبانه که در آن بتوان میزان سرعت و ضرباهنگ شهري را کاهش داد و مکانی 
جهت مکث و آرامش ساکنین شهر و برقراري تعامالت اجتماعی مهیا نمود، ضرورت 

عنوان راهکاري  که بتواند به هاي مرده شهري فضایی جهت استفاده از زمان. یابد می
جهت بهبود عملکرد فضاي شهري در پاسخ به نیاز سرزندگی محیط شهري و 

شد، طبیعتاً باید مورد بخش اقتصادي و تقویت حوزه گردشگري شهري با رونق
با توجه به تبیین جایگاه چنین فضاهایی در . اي قرار گیرد ریزي و طراحی ویژه برنامه

شهري همچون تهران  ریزي و طراحی آنها در اسناد شهرسازي کالن شهر، اهمیت برنامه
  . ازپیش مشهود است بیش

گیري از مبانی نظري  با بهرهدر همین راستا پژوهش حاضر سعی بر آن داشته 
مرتبط، تحقیقات پیشین و همچنین تجربیات موفق شهرها و کشورهاي موفق در این 

ساعته پرداخته و در  24اثرگذار بر فضاهاي ابتدا به احصاي اصول طراحی شهري  زمینه
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به همین . ی میزان اثرگذاري آنها را موردسنجش قرار دهدهاي کم ادامه با کمک تحلیل
ها و کاربردي کردن نتایج پژوهش خیابان ستارخان تهران  سازي تحلیل منظور براي پیاده

صورت  بهستارخان  امروزه خیابان. ه استشدهاي موجودش انتخاب  با توجه به پتانسیل
 24عنوان فضاي  و باعث شده پذیرش این محور به بازار فعال و شلوغ درآمده یک راسته

تر باشد، از همین رو در ادامه، نتایج مدل  فهم تر و قابل ساعته براي شهروندان ملموس
یی به سؤاالت پژوهش در این راستا مورداستفاده قرارگرفته پاسخگومفهومی براي 

راهبردها و هاي الزم محدوده، به ارائه  تها با توجه به ارزیابی زیرساختدر ان. است
  هاي مناسب جهت تقویت روحیه گردشگري شبانه شهري این محور پرداخته سیاست

  .شده است
  

  پیشینه تحقیق
چهار نکته اساسی براي  1387در کتاب الگوي زبان در سال  1الکساندر کریستوفر

توزیع مناسب فضاهاي  - 1: کند ت منسجم آن ذکر میترغیب زندگی شبانه و مدیری
تجهیز فضاهاي شبانه  - 3هاي مناسب به فضاهاي شبانه  تخصیص فعالیت - 2فعال شبانه 

  . تأمین امنیت شبانه -4به خدمات مناسب 
منظر شبانه در « عنوانبا اي  رضا بصیري مژدهی و حمیدرضا محملی ابیانه در مقاله

، با  21در مجله منظر شماره  1391در سال » ها و ضرورت ها تهران، ارزیابی ظرفیت
هاي مدیریت منظر  روش اسنادي و با مرور ادبیات موضوع، اهمیت آزادسازي پتانسیل

افزوده اقتصادي  اند و در نهایت ارزش شبانه در تهران را تبیین و الزامات آن را بیان کرده
آنان . اند هنگام را ارائه نموده بو اجتماعی حاصل از مدیریت مطلوب شهر تهران در ش

تداوم حیات شبانه « :کنند گونه بیان می گیري حیات شبانه را این عوامل مؤثر در شکل
کنندگی فضاهاي شهري شبانه  شهر مستلزم افزایش پذیرندگی و یا به عبارت بهتر دعوت

                                                
1. Christopher Alexander    
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در  ی فضا است کههایی مستلزم ارتقاي کیفی و کم دستیابی به چنین خصیصه. »است
ها و رسیدن به  نورپردازي، تنوع فعالیت –هاي عینی و ذهنی چون روشنایی سایه مؤلفه

دست، حاصل  یک اقتصاد پایدار شبانه، تأمین خوانایی و امنیت فضا و مسائلی ازاین
هاي اجتماعی،  شهرها با ارائه کاال و خدمات متنوع، دامنه وسیعی از فعالیت. شود می

هاي خدماتی  شهرها همچنین با ارائه فعالیت. آورند اهم میاقتصادي و فرهنگی را فر
 ,Timothy( دهند مانند امکانات پذیرایی و فراغتی، زمینه گردشگري را توسعه می

2005: 135.(  
بازطراحی خیابان «نامه خود با عنوان  پور طباطبائی در پایان همچنین نازنین نیلی

در  »وردي خیابان کمال اسماعیل اصفهانشهري با تأکید بر زندگی شبانه و با نمونه م
هاي روزمره، سرعت ضرباهنگ زندگی  کند که امروزه به علت مشغله بیان می 93سال 

این روند در نهایت منجر . شود شدت احساس می یافته و کمبود وقت به شهري افزایش
ست در نتیجه به مدیریت زمانی جدیدي نیاز ا. به نابودي تعامالت اجتماعی خواهد شد

  .مانده براي افزایش تعامالت اجتماعی استفاده کرد هاي باقی تا بتوان از زمان
نظارت شهري و کنش بین « عنوان بااي  ساوان لیمپت و ایرینا وان آلتس در مقاله

سال  Surveillance & Societyدر مجله » انگیز زندگی شبانه شهري مناطق امن و هیجان
م به بعد شب و  1990از اوایل «: اند چنین گفته ، در مورد زندگی شبانه شهري2012

جمله بخش  ساعته با بسیاري از شهرها از 24تر، شهرهاي  طور گسترده اقتصاد شبانه، به
درست مثل اقتصاد . هاي بازسازي خود شروع به توسعه کردند زندگی شبانه در برنامه

شده   هري حیاتی تبدیلترتیب براي بازسازي مراکز ش این در طول روز، اقتصاد شب و به
  .»است

طراحی شهري باهدف تقویت زندگی «عنوان  بااي  نامه سودابه محمودي در پایان
با نمونه موردي حدفاصل میدان شهرداري تا میدان شاهزاده قاسم در دانشگاه  »شبانه

شناسایی : این موضوع را موردمطالعه قرار داد و با سه هدف 1393شیراز سال 
منظور تداوم حیات شبانه،  گیري فضاي شبانه شهري به اثرگذار بر شکل هاي کیفی مؤلفه
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ساعته در محدوده مطالعاتی  24پذیري ضوابط و راهکارهاي ارتقاي شهر  بررسی تطبیق
و طراحی شهري محدوده هدف با تأکید بر افزایش حضور پذیري شبانه در شهرهاي 

گیري و تقویت فضاي  ایی در شکله چه مؤلفه: ایرانی به دنبال پاسخ به سه سؤال بود
توان در جهت ارتقاي  باشند؟ چه ضوابط و راهکارهایی را می شبانه شهري مؤثر می

تدوین کرد؟ چه اقدامات طراحی شهري و طراحی  ،با انطباق بر زمینه »ساعته 24شهر «
  توان متناظر با افزایش حضور پذیري شبانه در محدوده هدف به کار گرفت؟ را می

اي از  به دامنه» ساعته 24جامعه « محقق علوم اجتماعی در کتاب 1ریتزمنلئون ک
قبول ازجمله تغییرات اجتماعی و جمعیتی، تغییر در الگوهاي  شده و قابل عوامل شناخته

کار، افزایش تعداد مادران شاغل، میل به خروج از زندگی روزمره و انجام امور بیشتر و 
کند که از  و سایر عوامل دیگر اشاره می) ومیثروت عم(تر، افزایش درآمد  متنوع

شوند مردم هرچه بیشتر خدماتی را در ساعات بیشتري از  شهرهاي امروز باعث می
روز در  ها روزبه طلب کنند و معتقد است که این خواسته) غروب و شب(روز  شبانه

حات و ها را با بخش تفری او بیشترین تأثیر و ارتباط این خواسته. حال افزایش است
  .داند سرگرمی و گذران اوقات فراغت می

  
  ها و مبانی نظري مفاهیم، دیدگاه

فضاي شهري قسمتی از بافت شهري است که عموم مردم به آن : مفهوم فضاي شهري
هاي انسانی و برقراري  دسترسی کالبدي و بصري دارند و بستري است براي فعالیت

بشر همواره عرصه اجراي کارکردهاي  فضاهاي شهري در طول تاریخ. تعامالت اجتماعی
هاي وابسته به عرصه خصوصی مانند خانواده نیز به  اجتماعی بوده و بسیاري از فعالیت

  ).23: 1388فرجامی، (شده است   هاي عمومی و فضاهاي پیچیده سپرده عرصه
 

                                                
1. Leon Kreitzman   
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  نظران اصول طراحی شهري از دیدگاه صاحب -1جدول 
اصول طراحی 

 نظریات و تجارب  شهري

  سرزندگی
لینچ -)2007(چپ من -)1996(راب کریر -)2014(کرمونا -)1998(هیت و استیکلند 

-)1993(برایان گودي - )1992(گرین  -)1987(آلن جیکوبز و دانلد اپلیارد -)1984(
  )1396(فر  حدیثه پاك نهاد و مهدیه پژوهان

  پذیري انعطاف
برایان گودي  -)1386(بحرینی -)2013(یان گل - )1999(کریتزمن - )2003(بنتلی 
حدیثه پاك نهاد و مهدیه  -)2009(جیکوبز -)1994(هاتن و هنتر  -)1993(

  )1396(فر  پژوهان

اسکار نیومن - )1368(اسکالمو آنجل -)2009(جیکوبز -)1998(هیت و استیکلند   ایمنی و امنیت
  )1994(هاتن و هنتر - )1992(گرین  -)1996(

  )1992(گرین -)1999(کریتزمن -)2014(کرمونا -)1995(بیانکینی و مونتگمري   عملکرد

-)1391(سیف الدینی  -)2002(ریچارد هدمن و اندو یازوسکی  -)1388(توسلی   محصوریت
  )1989(تیبالدز  -)1986(راجر ترانیک 

  مقیاس و تناسب
-)2002(ریچارد هدمن و اندو یازوسکی -)1391(سیف الدینی  -)1388(توسلی 

 - )1994(هاتن و هنتر  -)1993(برایان گودي  - )1992(گرین  - )1989(تیبالدز 
  )1994(نلسن 

  )1983(ویولیچ  -)2002(ریچارد هدمن و اندو یازوسکی -)1388(توسلی   فضاهاي متباین
  )1996(اسکار نیومن - )1961(جیکوبز -)1388(توسلی   قلمرو
  )2002(ریچارد هدمن و اندو یازوسکی  -)1388(توسلی   ترکیب
  )1992(گرین -)1391(سیف الدینی -)1388(توسلی ) amid, 2013; heath1998(  تعادل

  )1987(آلن جیکوبز و دانلد اپلیارد  - ) 1388(پاکزاد  -)2009(جیکوبز   حضور پذیري
بهبود منظر 

  شهري
ریچارد هدمن و اندو یازوسکی  - )1388(توسلی  -)2005(لینچ  -)1997(بیکن 

  )1961(کالن -)1391(سیف الدینی -)2002(

 خوانایی
 & strunk( -)2009(جیکوبز -)1993(برایان گودي  -)1983(ویولیچ -)2003(بنتلی 

white, 1979; landry, 2000(-  حدیثه پاك نهاد و مهدیه پژوهان فر)1396(  
  1399 تلخیص نگارندگان،: منبع
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ها در قالب توده و فضا در  ترکیب متعادل فعالیت: اصول و قواعد طراحی شهري
هاي مختلف که موضوع بحث طراحی شهري است، در نتیجه هماهنگی اجزاء در  سمقیا

  هم در صورت پیروي از قواعد و معیارها و یا راهنماي طراحی شهري قالب یک کل و آن
بعد از مطالعات تاریخی، اجتماعی و اقتصادي و محیطی تا آن حد که . شود حاصل می

اس و نوع طراحی شهري است، تدوین ضروري است و میزان و وسعت آن بسته به مقی
گیري محصول تدریجی  ترین مرحله در فرایند شکل قواعد و معیارهاي کاربردي اساسی

اصل از  13، 1طبق جدول شماره  ).44: 1394توسلی، (رود  طراحی شهري به شمار می
پردازان معتقد به آن  شده که در خصوص هر مورد، نظریه اصول طراحی شهري عنوان

 .این موارد ازجمله اصول تأثیرگذار بر زندگی شبانه هستند. اند شده  ز بیاناصل نی
  

منظور ارتقاي سطح کیفی زندگی  کلیه اقدامات انسانی که به :مفهوم زندگی شبانه
دهد و موجب تداوم فعالیت جامعه و  و در ساعات شب درون جامعه انسانی رخ می

تواند یک  این جامعه می. دهد ا تشکیل میگردد؛ زندگی شبانه آن جامعه ر پویایی آن می
 24همچنین فضاي ). 12:1393الیاسی و ابراهیمی، (محدوده، منطقه و یا کل شهر باشد 

ساعته فضایی است که در آن، در تمام ساعات قابلیت استفاده از فضا براي افراد وجود 
ر شهري که د. دارد و تمایزي بین استفاده از فضا در روز و ساعات شب وجود ندارد

خوابد، مرکز ثقل زندگی شبانه شهر واقعاً در حال تغییر است و روند زندگی  هرگز نمی
مفهوم شهر ). City Guide News Desk, 2020(رود  شبانه با سرعت بیشتري پیش می

خصوص با توجه به تعداد زیاد افرادي که در ساعات  توجه است، به بسیار جالب 24
هاي ورزشی، سینما،  ها، تاالرها، سالن آرایشگاه. کنند نامنظم و شیفت شب کار می

ساعته یک محیط شهري همیشه در حال تحول  24هاي  ها و کافه ها، رستوران فروشگاه
کنند که هر شخص بتواند از هرگونه الگوي کاري خود، از تعادل  و مداوم ایجاد می

 ).Nita, 2020: 92( کاري و زندگی مهیج برخوردار باشد
توان به طرح صدور مجوز،  ساعته می 24ه عوامل استراتژیک فضاي شهري جمل از

هاي  هاي خیابانی، طرح دوربین رده فروشی، طرح تشویق رستوران و کافهطرح خُ
  عنوان  استفاده از نورپردازي شهري به. مداربسته و نورپردازي خیابان اشاره کرد
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  نظران تعریف زندگی شبانه از نظر صاحب -2جدول 
 معیارها  تعریف محتوایی  سال  نظران حبصا

بیانکینی و 
  1مونتگمري

1374  
)1995(  

زمان و فعالیت ازجمله مواردي هستند که در زندگی شبانه تـأثیر  
  هاي مرده، فعالیتی در شهر انجـام  مستقیم دارند، چرا که در زمان

  .نشده و افراد میل به حضور در فضا ندارند

  عملکرد
  زمان

  1388  2جیکوبز
)2009(  

حضور پذیري فضا، باعث افزایش فعالیت شده و درنتیجه باعث 
بهبود وضعیت اقتصادي و همچنین افـزایش ایمنـی در سـاعات    

  .شود مرده می

  اقتصاد
  پذیري حضور

  ایمنی

هیت و 
  3استیکلند

1377  
)1998(  

ساعته، شهري است که داراي اقتصاد شبانه موفق باشـد   24شهر 
در ساعات مرده و افزایش ایمنـی را  که این امر سرزندگی بیشتر 

  .به دنبال دارد

  اقتصاد
  ایمنی

  سرزندگی

  1393  4کرمونا
)2014(  

روز،  ساعت شبانه 24ساعته، درواقع شهري است که در  24شهر 
فعالیت داشته باشد، اقتصاد زنده و در تمام سـاعات، سـرزندگی   

ساعته شهري است کـه هرگـز    24دیگر، شهر  بیان داشته باشد؛ به
  .خواب ندارد

  سرزندگی
  عملکرد
  اقتصاد

  1378  5کریتزمن
)1999(  

ساعته به معنی فعالیت در ساعات غیررسمی اسـت کـه    24شهر 
هاي مختلف در سـاعات مـرده و در    این امر باعث وجود فعالیت

  .شود پذیري و معنا در فضا می نتیجه افزایش انعطاف

  پذیري انعطاف
  عملکرد

  معنا

  1375  6راب کریر
)1996(  

زندگی شبانه متأثر از وضعیت کالبدي فضا است که فعالیـت در  
  .شود آنها موجب سرزندگی بیشتر محیط می

  سرزندگی
  کالبد

  1386  7چپ من
)2007(  

هاي موجـود، موجـب    ساعته، بدلیل وجود تنوع فعالیت 24شهر 
 سرزندگی  .شود سرزندگی هم می

  

                                                
1. Bianchini & Montgomery 
2. Jacobs 
3. Heath & Strickland 
4. Carmona 
5. Kreitzman 
6. Rob Krier 
7. Chapman 
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 .یاي زندگی شبانه بسیار مؤثر استساعته و اح 24اي در راستاي تحقق ایده شهر  وسیله
 دهد که چنانچه به نحو مطلوبی مورد نورپردازي شهري این امکان را به طراحان می

اي براي حضور شهروندان در  استفاده قرار گیرد، بستر مناسب، امن، ایمن و سرزنده
 2جدول شماره ). 1398خانی و ساشورپور،  رستم(فضاها و فعالیت آنها فراهم شود 

  .کند نظران را بیان می اي از تعریف زندگی شبانه از نظر صاحب صهخال
ها  تجربیات جهانی زندگی شبانه، عوامل، شاخص 3همچنین در ادامه جدول شماره 

  .کند و اقدامات مؤثر در این خصوص را بیان می
  

  تجارب موفق جهانی درزمینه احیاي زندگی شبانه -3جدول 
نمونه 
 ها شاخص  عوامل  موردي

  یدنیس
  اقتصادي

  گردشگري
  فرهنگی

)/ طراحـی (فضـاي شـهري   / هاي متنوع براي جمعیـت متنـوع   انتخاب/ ونقل حمل
ریـزي، صـدور مجـوز و     برنامـه / نوآوري/ توسعه پایدار)/ خدمات(فضاي شهري 

ــز  حــوزه/تجــارب» بســته«گردشــگري و /شــده زیســت تنظــیم محــیط هــا و مراک
  ن معیارها نظارت دولت و تعیی/فرهنگ نوشیدنی/روستایی

)council of Sydney’s Municipality, 2011: 2(  

  لندن
  اقتصادي

  گردشگري
  فرهنگی

مدیریت مراکز شهري / زندگی شبانه/ صدور مجوز/ ریزي برنامه/ امنیت/ ونقل حمل
)Geater London Authority, 2005(  

فاطیما، 
  پرتغال

  اقتصادي
  گردشگري
  اجتماعی

  اري مراسم مذهبیبرگز/ اقتصاد عصرگاهی و شبانه
)www.visitportugal.com,2018(  

مکه و 
  مدینه

  اقتصادي
  اجتماعی

  هاي مذهبی اقتصاد بر پایه فعالیت/ مسائل امنیت شهري/ ونقل عمومی حمل
)www.f1online.pro,2017(  

  اقتصادي  مشهد
  )1393سعادت فر و سندگل، (هاي تجاري  کاربري/ رنگ/ بندي آذین/ نورپردازي  اجتماعی

  قم
  اجتماعی
  اقتصادي

  گردشگري
  )1394کرباسی، (اقتصاد شبانه /ها اختالط کاربري

 1399تلخیص نگارندگان،: منبع
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ریزي و طراحی شهري باهدف  الگوها، نظریات و مفاهیمی که در حوزه برنامه
هاي کلی اقتصادي،  گردند، همواره بر اساس ارزش تقویت زندگی شبانه مطرح می

بندي هریک  گذاري شده است که تعیین دقیق و اولویت حیطی پایهاجتماعی، فرهنگی و م
هاي  هاي موردي امري صورت نپذیرفتی است؛ چرا که استراتژي ها در نمونه از این ارزش

ها و ابعاد مؤثر  روایتی مشترك از اکثر یا همه ارزش - جهان شهرهایی چون لندن و سیدنی
ی است که در طی دو دهه گذشته به گیري و گسترش شهر بیداري و نه خاموش در شکل

هاي اقتصادي، گردشگري، زیارتی  طور اجمالی، جنبه اگر به. اند ها دسترسی پیدا نموده آن
توان حوزه عملکردي هر یک از نمونه  و فرهنگی ـ اجتماعی در نظر گرفته شود، می

ه و ساعت 24از همین رو با توجه به تجربیات جهانی شهر . ها را مشخص نمود موردي
هاي زندگی  عوامل و شاخص 4بیان گردید، در جدول شماره  3آنچه در جدول شماره 

  .ساعته در این تجارب موفق تشریح شده است 24
  

 ساعته در تجارب موفق 24هاي زندگی  عوامل و شاخص -4جدول 

نمونه 
  موردي

 اقدامات  ها شاخص  عوامل

  اقتصادي  سیدنی
  گردشگري
  فرهنگی

  ونقل حمل .1
متنوع براي جمعیت  هاي انتخاب .2

 متنوع

 )طراحی(فضاي شهري  .3

 )خدمات(فضاي شهري  .4
 توسعه پایدار .5

 نوآوري .6

ریزي، صدور مجوز و  برنامه .7
 شده  زیست تنظیم محیط

 تجارب» بسته«گردشگري و  .8

 ها و مراکز روستایی حوزه .9

ونقل عمومی در  گسترش شبکه حمل
مدیریت مطلوب - طول شب

 افزایش خط ویژه دوچرخه- تاکسیرانی
فروشی  خرده تجارت- پارکینگ-سواري 

  هاي افزایش گزینه-و خدمات شبانه
غذاخوري درفضاي  فرهنگ -سرگرمی

کاربردهاي -باز بیرون در اوقات شب
شده در   نوین از فضاهاي کمتر استفاده

نورپردازي  - )فضاي گمشده(شب 
-یابی مناسب مکان-خالق و کاربردي
تزریق فعالیت در - بهبود تجربه پیاده
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 فرهنگ نوشیدنی .10

 نظارت دولت و تعیین معیارها .11

(council of Sydney’s 
Municipality, 2011: 2) 
(Edwina Stott,2017) 

 

کیفیت معماري و  -»مرده«فضاهاي 
  دماتخ - خیابان  هاي جداره بهبود

نظافت  -  سرویس بهداشتی -اینترنتی
-حضور پلیس و مأموران شهر- شهري

رشد اقتصاد شبانه در مادر شهر 
بهبود  -مدیریت سر و صدا -یدنیس

فرآیند کاربردي استفاده از فضاي باز 
  بهبود امنیت - جهت غذاخوردن

 لندن

  
  اقتصادي

  گردشگري
  فرهنگی

 ونقل حمل .1

 امنیت .2

 ریزي برنامه .3

 صدور مجوز .4
 زندگی شبانه .5

: مأخذ(مدیریت مراکز شهري  .6
Geater London Authority, 2005(  

افزایش ساعات کاري ترامواها و 
ها و اضافه نمودن مسیرها و  ستگاهای

اندازي  راه -  کار هاي شب اتوبوس
منظور  رانی مجاز به اپراتور تاکسی

دسترسی راحت و سریع مردم توسط 
ونقل  استقبال از حمل - شهردار

واسطه  زیرزمینی در اوقات شب به
گسترش و توسعه  - مشاوره لندن

هاي مختلف  اقتصاد شبانه در بخش
مین امنیت مناطق منظور تأ لندن به

شهري با حضور افراد بیشتر در 
باز  - ساعته 24وکار  ها و کسب خیابان

هاي  ها به روي فعالیت کردن خیابان
ویژه در  ها و به بیشتر همچون رستوران

ها در شب بسته بوده  مناطقی که مغازه
روها نوري روشن نداشته  و پیاده

اولویت بخشیدن به عامل  -باشند
هاي آتی و یا  امنیت در توسعه

هاي بازآفرینی و اهمیت طراحی  طرح
هاي تاریک شهر و بهبود  گوشه
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حضور مستمر پلیس و  -ها نورپردازي
نگهبان بالباس فرم در فضاهاي عمومی 

 عنوان زنگ خطري براي خرابکاران به
هاي دوربین مداربسته  ارتباط سیستم -

ساعته  24با پلیس محلی و نظارت 
غییر ماهیت منطقه ت -وسیله اپراتور به

ها در  از طریق سیاست اشباع کاربري
تحت پوشش قرار گرفتن  -منطقه

هاي تفریحی عصرگاهی و  فعالیت
هاي توسعه محلی  شامگاهی در برنامه

و شناسایی مناطق خاص براي 
 هاي مسکن، صنعت، خرده کاربري

سازي بین مشاغل  هماهنگ -فروشی 
وآمد  داراي مجوز براي کنترل رفت

 بخشی به ازدحام ایجاد ه و نظمشبان
کنندگان از  شده و پراکندگی استفاده
  هاي معین فضا در هر مکان و در زمان

فاطیما، 
  پرتغال

  اقتصادي
  گردشگري
  اجتماعی

 اقتصاد عصرگاهی و شبانه .1

برگزاري مراسم مذهبی  .2
www.visitportugal.com(  

 مراسم عشاي ربانی

 داري و دعا زنده شب

  جمعی  دسته صورت هب  نمودن شمع روشن
مکه و 
  مدینه

  اقتصادي
  اجتماعی

 ونقل عمومی حمل .1

 مسائل امنیت شهري .2

 هاي مذهبی اقتصاد بر پایه فعالیت .3
  )www.f1online.pro:مأخذ(

  بهبود وضعیت شبکه معابر
  بهبود کیفیت روشنایی شهري

هاي تجاري،  ساعته کاربري 24فعالیت 
  حضور پذیري، و امنیت بیشتر

  اقتصادي  مشهد
  اجتماعی

 نورپردازي .1
 بندي آذین .2

 رنگ .3

سعادت فر (هاي تجاري  کاربري .4

 هاي مختلط و متنوع وجود کاربري
هاي خدماتی در مقیاس فرا  فعالیت

 شهري و شهري

واحدهاي تجاري اقامتی چون 
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 ها ها و هتل مجتمع  )1393و سندگل، 

 تداوم دید بصري

مذهبی و وجود  -هاي تجاري فعالیت
 قطب فعال اقتصادي یک

کننده به زیارت حرم امام  محیط دعوت
کننده   رضا، خرید و مغازه گردي، دعوت
 حضور زنان در این فضاي سرزنده

  قبول نور و روشنایی قابل
  اجتماعی  قم

  اقتصادي
  گردشگري

 ها اختالط کاربري .1

  )1394کرباسی، (اقتصاد شبانه  .2
 فضاهاي تفریحی تجاري

 اختالط و تنوع کاربري

 11-10ساعات  فضاهاي تجاري که تا
 باز هستند

 پیاده راه کردن خیابان
 
 

 
  در زندگی شبانه عوامل چهارگانه مؤثر -1شکل 
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  نمودار مدل مفهومی پژوهش -1نمودار 
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شده در سیدنی، لندن، فاطیما، مکه و مدینه، مشهد و قـم    با توجه به تجربیات موفق بیان
، عوامـل چهارگانـه اقتصـادي،    1دگی شبانه و مطابق شـکل شـماره   در زمینه احیاي زن

ساعته  24اجتماعی، گردشگري و فرهنگی عواملی هستند که به احیاي فضاهاي شهري 
کنند که در هرکدام از این شهرها یک سري اقدامات جهت نیل به این هدف،  کمک می

نظـري مـرتبط مـدل     با در نظر گرفتن این مـوارد و همچنـین مبـانی   . شده است  انجام
، متشـکل از چهـار عامـل اقتصـادي، اجتمـاعی،      1مفهومی موجـود در نمـودار شـماره    

با توجه به اقدامات صـورت  (هاي مربوط به هر عامل  گردشگري و فرهنگی و شاخصه
  .شده است  بیان) گرفته در شهرهاي دیگر جهت احیاي زندگی شبانه

  
  تحقیق روش شناسی

تحقیق، پژوهشی کاربردي و از نظر متدولوژي تحقیق، پژوهش حاضر به لحاظ هدف 
همچنین با استفاده از . تحلیلی است - کمی بوده و روش آن توصیفی - پژوهشی کیفی

اي، الکترونیکی و مطالعه موردي  هاي گوناگون ازجمله گردآوري اسنادي، کتابخانه روش
هاي  سط تحلیلیافته و تو تجارب موفق در این زمینه، به اطالعات موردنیاز دست

ها  اي و تئوري جنکس به تحلیل داده جمله روش دلفی، تحلیل خوشه مختلف از
اي است که در دو  در فرآیند تحلیل روش دلفی شامل پرسشنامه. شده است  پرداخته

دهندگان به این سؤاالت در دور دوم  شده و پاسخ  کنندگان ارائه نوبت به شرکت
اعتقاد . هاي خود در دور اول را تغییر دهند ها و پاسخ توانند نتایج حاصل از بررسی می

ها و عوامل و میزان  بر این است که با استفاده از این روش، روابط بین شاخص
  . شود اثرگذاري آنها به لحاظ کمی نمایان می

اي از مشاهدات را به دو یا چند گروه  اي مجموعه که تحلیل خوشه ازآنجایی
هاي اثرگذار بر هدف  کند، در تحلیل شاخص بندي می ل طبقهنامعلوم و ناسازگار متقاب

بندي  ، که روش طبقهJenksسازي  روش بهینه. شده است  اصلی پژوهش بهره گرفته
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باشد  اي داده می شود، یکی از ابزارهاي تحلیل خوشه نیز نامیده می Jenksشکاف طبیعی 
این . شده است  تلف طراحیهاي مخ ها در دسته بندي ارزش که براي تعیین بهترین طبقه

کار باهدف به حداقل رساندن انحراف میانگین در هر دسته از میانگین دسته است، 
دیگر، این  عبارت به. ها است که حداکثر انحراف هر طبقه از ابزار دیگر گروه درحالی

ها  ها و به حداکثر رساندن واریانس بین دسته روش به دنبال کاهش واریانس درون طبقه
ها و اصول طراحی شهري بر  ترین شاخص از همین رو براي شناسایی مهم. است

 .شده است  بهره گرفته یادشدههاي  گردشگري شبانه شهري از تحلیل

  
 4محدوده مطالعاتی مورد نظر در این پژوهش، در ناحیه : معرفی حوزه مداخله

اول صادقیه تا  شده، از فلکه شهر تهران واقع شده است و مطابق نقشه ارائه 2منطقه 
خیابان ستارخان یکی از . تقاطع خیابان تهران ویال با خیابان ستارخان ادامه دارد

خواهی سردار بزرگ مشروطه به  پاس آزادي هاي شهر تهران است که به ترین خیابان مهم
اهللا نوري به میدان توحید وصل  نام او مزین شده و آریاشهر را از زیر پل شیخ فضل

بازار فعال و شلوغ  صورت یک راسته این منطقه و خیابان که حاال به قدمت. کند می
این خیابان و . رسد خورشیدي می 1330درآمده به حدود شش دهه قبل و به اوایل دهه 

بازارهاي عبوري و محلی بدل شده  هاست که به یکی از راسته نواحی اطرافش سال
  .است
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چارچوب نظري پژوهش هم اشاره در گونه که  همان: اه ماتریس اصول و شاخصه
اصل مهم مورد شناسایی در طراحی کالبد شهري  13 که دنده ها نشان می شد تحلیل

عد هاي مختلف فضاهاي شبانه شهري در چهار ب د در شاخصنتوان می) 1جدول شماره (
ا استفاده از ، ببر این اساس. اقتصادي، اجتماعی، گردشگري و فرهنگی اثرگذار باشد

ساعته،  24هاي مؤثر بر فضاي شهري  اصول و همچنین عوامل چهارگانه و شاخصه
که در آن، هرکدام از اصول یکی از حروف ) 5جدول شماره (شده   ماتریسی تهیه

ها، یکی از حروف بزرگ انگلیسی را به خود  انگلیسی کوچک و هرکدام از شاخصه
کارشناس خبره  10این ماتریس توسط دلفی،  با استفاده از روش. ندا اختصاص داده

دوي هر اصل  هر کارشناس با مقایسه دوبه. حوزه تخصصی مورد تحلیل قرارگرفته است
را در ماتریس  5تا  1تناسب معنادار بودن و میزان تأثیرگذاري، اعداد  با هر شاخصه، به

  .شده است  بیان 5وارد نموده که میانگین نتایج آن در جدول شماره 

 معرفی حوزه مطالعاتی -2شکل 

جدول 
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اصول طراحی شهري : هاي عامل اقتصادي نتایج حاکی از آن است که در شاخص
اصول حضور پذیري، : حضور پذیري، سرزندگی و ایمنی و امنیت، در عامل اجتماعی

خوانایی، ایمنی و امنیت و حضور : ایمنی و امنیت و سرزندگی، در عامل گردشگري
یت، حضور پذیري و سرزندگی اصول ایمنی و امن: پذیري و همچنین در عامل فرهنگی

میانگین  .باشند ساعته دارا می 24باالترین میزان تأثیرگذاري را جهت خلق فضاي شهري 
شده و با استفاده از  نشان داده 6اعداد بدست آمده در این ماتریس در جدول شماره 

 اي، اعداد بدست آمده و با منطق تحلیل خوشه GISافزار  در نرم) jenks(تئوري جنکس 
تا  2/1با توجه به این منطق، اصولی که میانگین آنها بین . اند شده  به سه دسته تقسیم

ها داشته و اصولی که میانگین اعداد آنها بین  هستند، کمترین تأثیر را روي شاخص 4/2
ها  لیکن آن دسته از اصل. اند ها را داشته روي شاخصمتوسط بوده اثرگذاري  5/3تا  5/2

دشان در خوشه اول قرارگرفته، داراي بیشترین تأثیرگذاري روي که میانگین اعدا
همچنین با بدست آمدن . باشند ساعته می 24هاي اثرگذار فضاي شهري  شاخص
ساعته دارند،  24ها و عواملی که بیشترین تأثیرگذاري را بر فضاي شهري  شاخص

هر . را تحلیل نمودهاي مربوطه را بیان و با توجه به نمونه موردي آنها  توان سنجه می
هاي  گیري از اسناد فرادست، برداشت سنجه، با استفاده از چهار روش، یعنی بهره

میدانی، پرسشنامه و آمار و اطالعات در خصوص نمونه موردي، بررسی و تحلیل 
ها، جهت احیاي فضاي  شود و با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل، پیشنهاد می

  .شود وان فضاي شهري شبانه ارائه میشهري خیابان ستارخان بعن
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 هاي مدل سنجشی پژوهش ماتریس اصول و شاخص -5جدول 
  اصول و معیارهاي طراحی شهري

تبیین اصول طراحی 
شهري جهت خلق فضاي 

  ساعته 24شهري 

.m 
یی

وانا
خ

  

.l 
ري

شه
ظر 

د من
هبو

ب
  

.k 
ري

پذی
ور 

حض
  

.j 
دل

 تعا
صل

ا
  

.i 
یب

ترک
ل 

اص
  

.h 
مرو

ل قل
اص

  

.g 
ي مت

اها
فض

ین
با

  

.f 
سب

 تنا
س و

مقیا
  

.e 
ضا

ن ف
کرد

ور 
حص

م
  

.d 
کرد

عمل
  

.c 
یت

 امن
ی و

یمن
ا

  

.b 
اف

عط
ان

 
ري

پذی
  

.a 
گی

زند
سر

  

7/2  6/2  2/4  37/2  6/2  4/2  4/2  4/2  2/2  25/3  95/2  15/3  4  

.A هاي  فعالیت
متنوع فرهنگی 
ازجمله فروش 
کتاب در کنار 

خوراکی و خرده 
  ها فروشی

دي
صا

 اقت
مل

عوا
  

95/1  9/1  7/3  5/1  7/1  5/1  2/2  1/2  9/1  25/3  8/3  5/2  1/3  .B  افزایش
  ساعت کاري

5/2  5/2  3/4  9/2  5/3  15/2  75/2  2/2  67/2  8/3  95/3  4  4/3  .C  اختالط
  ها کاربري

8/2  1/3  2/4  6/2  5/3  3/2  75/2  37/2  4/2  4  7/3  7/3  1/4  

.D  تنوع
ها و  فعالیت
هاي  کاربري

  شهري

6/2  4/2  5/4  7/1  1/2  9/1  6/2  35/2  2  7/3  3/4  5/3  6/4  .E  ایجاد مراکز
  خرید شبانه

2/3  7/2  9/3  2/2  65/1  1/2  4/2  6/2  7/2  3  7/3  3  4/4  .F ها و  رستوران
  هاي خیابانی کافه

9/1  6/1  8/3  2/2  4/2  2  9/1  7/1  2  7/2  6/3  6/3  7/3  

.G  صدور مجوز
هاي  براي فعالیت

مختلف در شب 
از قبیل 

  فروشی دست

65/17  80/16  60/28  47/15  55/14  35/14  17  72/15  87/15  7/23  26  45/23  3/27  
وزن اصول در 
 عوامل اقتصادي

8/2  55/2  7/4  8/1  1/2  8/1  1/2  1/2  37/2  3  5/4  3/3  1/4  
.H  حضور

پذیري فضا در 
عی  هنگام شب

تما
 اج

مل
عوا
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  اصول و معیارهاي طراحی شهري
تبیین اصول طراحی 

شهري جهت خلق فضاي 
  ساعته 24شهري 

.m 
یی

وانا
خ

  

.l 
ري

شه
ظر 

د من
هبو

ب
  

.k 
ري

پذی
ور 

حض
  

.j 
دل

 تعا
صل

ا
  

.i 
یب

ترک
ل 

اص
  

.h 
مرو

ل قل
اص

  

.g 
ي مت

اها
فض

ین
با

  

.f 
سب

 تنا
س و

مقیا
  

.e 
ضا

ن ف
کرد

ور 
حص

م
  

.d 
کرد

عمل
  

.c 
یت

 امن
ی و

یمن
ا

  

.b 
اف

عط
ان

 
ري

پذی
  

.a 
گی

زند
سر

  

6/2  5/2  8/4  2/2  95/1  05/2  3/2  4/2  3/2  35/3  6/4  8/3  4/4  

.I  فضایی
اي شمول بر همه

استفاده تمام افراد 
  در شب

4/3  9/2  3/4  7/2  9/2  6/2  2/2  4/2  55/2  2/3  4  2/3  4/3  

.J  پررنگ کردن
هاي  نقش مکان

مذهبی موجود 
با برگزاري مراسم 

  مختلف

8/8  95/7  8/13  7/6  95/6  45/6  6/6  9/6  22/7  55/9  1/13  3/10  9/11  
وزن اصول در 
  عوامل اجتماعی

6/3  25/2  4  8/1  9/1  85/1  5/1  2  7/1  2/3  4/4  9/2  3/3  

.K  بهبود
وضعیت 

ونقل  حمل
  عمومی در شب

ري
شگ

گرد
ل 

وام
ع

  

5/4  3/4  3/4  2  3/2  05/2  2  6/2  2/2  4/3  6/4  6/2  9/3  .L  نورپردازي
  مناسب

6/4  4/3  1/4  5/1  9/1  9/1  85/1  2/2  8/1  2/3  1/4  3/2  3/3  

.M  افزایش
خوانایی در شب 

و کمک به 
  یابی افراد جهت

55/4  8/4  2/4  7/1  2  2/2  7/1  4/2  8/1  6/3  9/3  95/2  4  

.N  ایجاد منظر
شبانه با استفاده از 
نورپردازي بناهاي 

  شاخص

25/17  75/14  60/16  7  10/8  80/7  05/7  20/9  50/7  40/13  17  75/10  50/14  
وزن اصول در 

عوامل 
  گردشگري

4/4  3/4  1/4  9/1  9/1  8/1  8/1  2/2  2/2  4/3  6/4  4/2  6/3  .O ود کیفیت بهب
ل روشنایی در شب 

وام
ع

گی
رهن

ف
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  اصول و معیارهاي طراحی شهري
تبیین اصول طراحی 

شهري جهت خلق فضاي 
  ساعته 24شهري 

.m 
یی

وانا
خ

  

.l 
ري

شه
ظر 

د من
هبو

ب
  

.k 
ري

پذی
ور 

حض
  

.j 
دل

 تعا
صل

ا
  

.i 
یب

ترک
ل 

اص
  

.h 
مرو

ل قل
اص

  

.g 
ي مت

اها
فض

ین
با

  

.f 
سب

 تنا
س و

مقیا
  

.e 
ضا

ن ف
کرد

ور 
حص

م
  

.d 
کرد

عمل
  

.c 
یت

 امن
ی و

یمن
ا

  

.b 
اف

عط
ان

 
ري

پذی
  

.a 
گی

زند
سر

  

و جلوگیري از 
هاي  وجود کنج
  پنهان

6/2  9/1  9/3  8/1  5/1  3/2  8/1  6/1  1/2  35/3  5  4/2  8/2  
.P  حضور مستمر

پلیس و نگهبان 
  در فضا

9/2  9/2  6/4  9/1  3/2  3/2  2/2  4/2  6/2  5/3  5/4  5/3  4/4  

.Q  تئاتر و
نمایش در فضاي 
باز جهت افزایش 

یري و حضور پذ
  امنیت

3/3  9/2  3/4  75/1  9/1  6/2  2/2  1/2  1/2  95/3  9/3  7/3  6/4  

.R  اختصاص
همه یا قسمتی از 
فضا به پیاده در 

  ساعات شب

9/2  5/2  4/4  8/1  9/1  15/2  1/2  4/2  1/2  4/3  9/3  2/3  5/4  

S هاي  فعالیت
جذاب فرهنگی 
نظیر موسیقی 

زنده در ساعات 
  شب

6/1  4/1  05/3  4/1  2/1  2  7/1  6/1  1/2  2/3  3/4  75/1  15/2  

.T  استفاده از
هاي  دوربین

مداربسته براي 
  افزایش امنیت

70/17  90/15  35/24  55/10  55/10  15/13  80/11  30/12  20/13  80/20  20/26  95/16  05/22  
وزن اصول در 
  عوامل فرهنگی

  وزن کل هر اصل  75/75  45/61  30/82  45/67  64/43  12/44  45/42  75/41  15/40  72/39  35/83  40/55  40/61
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  ها اي ماتریس اصول و شاخص نتایج تحلیل خوشه -6جدول 
 ID  بازه اعداد

ص
شاخ

 
کل

ر ش
ثر ب

 مؤ
اي

ه
 

ي 
شهر

ي 
ضا

ي ف
گیر

24 
ري

شه
ی 

راح
ي ط

رها
عیا

و م
ول 

اص
س 

اسا
 بر 

عته
سا

 

5 ≤ x ≤ 6/3  Pc، Ik، Nl، Hk، Ea، Ra، Ic، Lc، Oc، Qk، Mm، Nm، Sa، Hc، 

Qc، Ek، Lm، Fa، Ia، Qa، Kc، Sk، Om، Ec، Tc، Ck، Jk، Lk، Rk، 

Ll، Ol، Dk، Nk، Da، Ha، Mc، Mk، Ok، Aa، Na، Cb، Jc، Dd، Ak، 
Kk، Cc، Rd، La، Nc، Rc، Sc، Fk، Pk، Ib، Bc، Cd، Gk، Ga، Db، 

Rb، Dc، Fc، Ed، Bk، Oa، Gb، Gc، Nd، Km  

ري
گذا

ثیر
ن تأ

یزا
ن م

تری
بیش

 5/3 ≤ x ≤ 5/2  Eb، Qb، Qd، Ci، Di، Ca، Ja، Ld، Od، Sd، Ml، Jm، Id، Pd، 
Ka، Ma، Hb، Rm، Ad، Bd، Jb، Sb، Jd، Kd، Md، Td، Fm، Ab، 

Ba، Dl، Tk، Fb، Fd، Hd، Nb، Ac، Kb، Ji، Cj، Jl، Ql، Rl، Qm، 
Sm، Pa، Dm، Hm، Cg، Dg، Gd، Fe، Jj، Fl، Am، Ce، Lb، Qe، Ff، 

Lf، Eg، Jh، Rh، Ai، Dj، Al، Em، Im، Pm، Je، Hl، Bb، Cl، Il، Sl، 
Cm ري

گذا
أثیر

ن ت
میزا

ط 
وس

مت
 

4/2 ≤ x ≤ 2/1  Ob، Pb، De، Af، If، Jf، Nf، Qf، Sf، Ag، Fg، Ah، Gi، El، He، 

Df، Aj، Ef، Mb، Ie، Ig، Dh، Ph، Qh، Li، Qi، Kl، Ae، Le، Oe، Cf، 
Mf، Of، Bg، Jg، Qg، Rg، Nh، Fj، Gj، Ij، Ta، Ch، Sh، Pe، Re، Se، 

Te، Bf، Hf، Rf، Hg، Sg، Fh، Ei، Hi، Ih، Lh، Ee، Ge، Kf، Lg، Gh، 
Th، Ni، Lj، Ii، Bm، Be، Gg، Eh، Mh، Ki، Mi، Oi، Ri، Si، Oj، Qj، 

Bl، Pl، Gm، Mg، Kh، Me، Ne، Og، Pg، Hh، Oh، Hj، Kj، Pj، Sj، 

Tb، Rj، Ke، Gf، Ng، Tg، Bi، Ej، Nj، Fi، Pf، Tf، Gl، Tm، Kg، Bh، 
Pi، Bj، Mj، Tj، Tl، Ti  

ري
گذا

ثیر
ن تأ

یزا
ن م

تری
کم

 

  
، مؤثرترین اصول در هـر یـک از عوامـل چهارگانـه     یادشدههاي  با توجه به تحلیل

  .شده است  نشان داده 7مختلف استخراج و در جدول شماره 
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 ها خالصه نتیجه ماتریس اصول و شاخص -7جدول 

 مؤثرترین اصول  عوامل

 عوامل اقتصادي

  حضور پذیري، سرزندگی، ایمنی و امنیت  46/256: امتیاز کل

  عوامل اجتماعی
  حضور پذیري، ایمنی و امنیت، سرزندگی  22/116: امتیاز کل

  عوامل گردشگري
  خوانایی، ایمنی و امنیت، حضور پذیري  90/150: امتیاز کل

  عوامل فرهنگی
 ایمنی و امنیت، حضور پذیري، سرزندگی  50/215: امتیاز کل

 
 
 
  
 

  
  ها بندي و پیشنهاد جمع

 5جهت تقویت زندگی شبانه در محدوده مطالعاتی پژوهش با توجه به جدول شماره 
و نتایج بدست آمده از آن، با توجه به اینکه اصول ) ها ماتریس اصول و شاخص(

هاي  حضور پذیري، ایمنی و امنیت، سرزندگی و خوانایی، مؤثرترین اصول از بین اصل
هاي چهارگانه اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و گردشگري هستند،  شده بر شاخص گفته

 .شده است  مربوطه ارائه يها در ادامه در مورد هر شاخص به تفکیک، پیشنهاد

ها و مراکز خرید به فعالیت در شب  تشویق کاربري - 1 :بهبود عوامل اقتصادي
لیت فراهم نمودن فضایی مختص به فعا - 2جهت افزایش امینت و حضور پذیري 

هاي مختلف  صدور مجوز براي فعالیت - 3فروشان جهت افزایش حضور پذیري  دست
شمولی فضا در شب جهت افزایش سرزندگی  مخصوص بانوان و کودکان جهت همه

 پذیري اصل حضور

 24جهت خلق فضاي شهري مؤثرترین اصل 
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هاي غیرفعال جهت افزایش  هاي فعال در شب در کنار کاربري دهی کاربري جاي - 4
  زایش حضور پذیري شب جهت اف درتنوع فعالیتی جداره  - 5ایمنی و امنیت 

منظور جذب افراد در  هاي مختلف اقتصادي به استفاده از فضاي باز جهت فعالیت - 6
ها در  تعریف فعالیت - 7شب جهت افزایش ایمنی و امنیت و حضور پذیري 

ساعته داشته  24حداقل یکی از آنها فعالیت که اي  گونه هاي مختلط موجود به کاربري
  .شبباشد جهت افزایش امنیت در 
ساعته و افزایش  24ها به فعالیت  تشویق کاربري - 1 :بهبود عوامل اجتماعی

تشویق فعالیت کاربري مذهبی موجود به فعالیت در طول روز و شب  - 2حضورپذیري 
هاي تجاري شبانه جهت حضورپذیري  تقویت کاربري - 3جهت افزایش حضورپذیري 

حضور  گی جهت افزایشهاي گردشگري و فرهن تقویت کاربري - 4افراد در شب 
  .پذیري افراد در شب

تشویق کاربري مذهبی موجود در محدوده به ارائه  - 1 :بهبود عوامل فرهنگی
بهبود نظارت  - 2هاي فرهنگی تفریحی در شب جهت افزایش حضورپذیري  فعالیت

ها، فضاهاي سبز،  نظارت نگهبانان در پارك - 3اجتماعی جهت افزایش ایمنی و امنیت 
اختصاص  - 4ري در کنار مأمورین انتظامی جهت افزایش ایمنی و امنیت مراکز تجا

وچهار جهت افزایش سرزندگی و  بعد از ساعت بیست- فضایی به پیاده در هنگام شب
  هاي مداربسته در فضا جهت افزایش امنیت  استفاده از دوربین - 5حضور پذیري 

ي افراد در قسمت پیاده براي هاي متنوع و جذاب برا ها و فعالیت فروشی ایجاد اغذیه - 6
  .حضور پذیري بیشتر

هاي روشنایی در جداره نیروگاه برق  تعبیه چراغ - 1 :بهبود عوامل گردشگري
مدیریت مطلوب در  - 2یابی  آلستوم به جهت تأمین نور و امنیت و بهبود جهت

استفاده از  - 3ونقل عمومی در شب جهت افزایش ایمنی و امنیت  دهی حمل سرویس
منظور  هاي مختلف فرهنگی نظیر اجراي موسیقی و نمایش به باز جهت فعالیتفضاي 

ایجاد ضوابط  - 4جذب افراد در شب جهت افزایش سرزندگی و حضور پذیري افراد 
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هاي نوري جهت افزایش  ز آلودگیامنظور جلوگیري  ها به جهت نورپردازي کاربري
ان شهري و فضاهاي مکث بهبود وضعیت مبلم - 5خوانایی، سرزندگی و حضور پذیري 

هاي فرهنگی  همراه با نورپردازي جهت ایجاد فضاهاي مناسب براي تماشاي فعالیت
هاي شاخص براي افراد جهت  نورپردازي خاص بناها و کاربري - 6نظیر اجراي نمایش 

  .افزایش خوانایی
ـ       یادشدهبا توجه به مطالب  ت اقـدامات پیشـنهادي در محـدوده مطالعـاتی در راسـتاي تقوی

شـده    نشـان داده  3طور خالصه در شـکل شـماره    زندگی شبانه بصورت نقشه فضایی و به
  .است

  
  
  
  
  

  
  

   اقدامات پیشنهادي در محدوده مطالعاتی در راستاي تقویت زندگی شبانه -3شکل 
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