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 چکیده

امروزه به علت پیچیدگی زندگی شهری وعدم توانایی تمامی گروه های اجتماعی دراستفاده از ساعات روشنایی روز برای رفع                   

 نیازها وبرای برطرف نمودن پیامدهای اجتماعی،اقتصادی و... ناشی از خالی بودن شهر درساعات خاصی از روز،استفاده از زمانهای مرده شهری

ه عنوان ب مشهد شهرمیتوان به عنوان راهکاری درجهت بهبود عملکرد فضای شهری در پاسخ به نیاز سرزندگی محیط شهری استفاده نمود.را 

نها پایتخت معنوی ایران با وجود پتانسیل های اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی زمینه ساز انجام پروژه های بازطراحی در راستای ارتقا عملکرد خیابا

این  دستاورد تبدیلو  مشهد آزادشهر. هدف در این نوشتار ارائه راهکارهای کمی وکیفی برای خیابان عال شبانه روزی می باشدو مراکز ف

  باشد . می تبیینی(_ترکیبی)اکتشافی وگام برداشتن در جهت پویایی شهر با استفاده از روش ساعته42به خیابان قسمت

 فضای شهری شبانه،ساعته  42، فضای  ی محیط شهریگسرزندزمان های مرده شهری، کلمات کلیدی:
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 ضرورت و اهمیت

و  زمان کار متناسب بایك سازمان یافتگی اجتماعی ،آن ازبعدهای از قرن نوزدهم به بعد و در پی نظم ناشی از انقالب صنعتی و توسعه                 

امروز ادامه یافته است .این زمان  و تا بهغت و ... را تحت تاثیر قرار داد تمام رفتارهای اجتماعی،خدمات اوقات فرا که به تدریجگرفت  شکلفعالیت 

احساس کمبود همچون  این امر سبب پدید آمدن احساس گسترده ایکه  زیادی ایجاد کرده است بندی رفتاری ، اختالل های کارکردی اجتماعی

. این امر اهمیت زمان غروب و شب را به  آورده استانگیزه بزرگی را برای مدیریت بر ساختارهای زمانی بوجود که در نتیجه آن، شده است   وقت

 .ای اجتماعی و فرهنگی نشان می دهدعنوان زمانی برای فراغت و فعالیته

این امر می تواند به عنوان یك آگاهی و تجربه برای  در مدت زمانهای متفاوت از روز و شب محیط شهر دارای استفاده های متفاوتی است که

 (Carmona,2003,p. 194.)فضاها در فصول متفاوت قراریابدطراحان شهری جهت مشاهده یك زندگی روزانه در فضای عمومی و یا برخی 

و مکانی جهت  اهش دادکه در آن بتوان میزان سرعت و ضرباهنگ شهری را ک فضاهای شهری شبانهبا این اوصاف تالش در جهت ایجاد و تامین 

ساعته به عنوان  42موضوع شهر  نوشتار نمود ضرورت می یابد ، که در اینمکث و آرامش ساکنین شهر و بر قراری تعامالت اجتماعی مهیا 

 .زندگی شبانه مطرح می شودایجاد سر راهکاری در جهت

 اهداف پژوهش

: استفاده کردن مرکز شهربرای طیف گسترده ای از مردم برای لذت بردن از آن مکان بدون داشتن احساس ترسفراهم  -1

هری به هرچه بیشتر مردم از مراکز شهری در شب می تواند تاثیر چندجانبه ای براقتصاد محلی داشته باشد و همین امر باعث تبدیل شدن این مراکز ش

 محسوب می شود از این طریق از بین می رود. شهر خواهد شد.بنابراین ناامنی که یکی از معضالت و مشکالت اماکنی امن تر و قابل دسترس تر

اقتصاد،جامعه و فرهنگ  ی؛اقتصاد شبانه یك نمود برجسته از ارتباط پیچیده ،پویا و فزاینده ای است که بین اجزا  توسعه اقتصادشبانه شهر:  -2

که بسته به شرایط و چگونگی مدیریت و  استضررهایی به وجود آمدن  هم امکان حاصل می شودو  وجود دارد.از خالل این ارتباط هم فوایدی

 توجه به این رابطه می توانند به عنوان فرصت ها و تهدیدهایی در کنار یا در مقابل مدیریت و طراحی شهری قرار گیرند.

: یك مرکز شهر سرزنده در شب به عنوان جاذبه مثبت برای جذب سرمایه های بهبود سیمای شهر برای جذب سرمایه های داخلی  -3

 .داخلی محسوب می شود

، بانه و استفاده از اقتصاد شبانهکاربستن رویکرد زندگی شبه ست که مروز اهر سه مفهومی که در باال مطرح شد از مشکالت عمده و اساسی شهر ا

 به وجود می آید. ی عمومی شهرفضاهامحیطی جذاب برای شهروندان در ایجاد موانع و معضالت و  راهی در جهت رفع این
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 ساعته 42دیگاه نظریه پردازان در خصوص زندگی -1جدول 

 کاررفت. این واژه تصویربرای شهرنیویورك به  0241اولین بار در دهه ی -شهری که هرگزخواب ندارد -ساعته 42عبارت شهر  کارمونا

 ذهنی از مکانی فریبنده و پرجنب وجوش را که همواره اتفاقی درخیابان هایش درحال وقوع است)به ویژه زمان شب که امکان 

 ساعته و ارتقاء و توسعه اقتصاد شبانه مفاهیم و راهکارهای جدیدی  42تهیج و خطرزیادتر است( مجسم می کرد.مفهوم شهر 

 (Carmona,2003,p. 196)سازی مراکز شهری هستندباز زنده برای 

 ساعته،اگرچه نمی توانیم زمان را ایجاد کنیم اما می توانیم  42زمن معتقداست به وسیله کلونیزه کردن شب درطول جامعه تکری زمنتکری

 و انعطاف بیشتری رااین امکان را به وجود بیاوریم که از زمان موجود به صورت بهینه ای استفاده کنیم.از طرفی آزادی 

 .دبرای فعالیت ها ایجاد کرده و از طرف دیگر می تواند باعث افزایش ساعت کارحتی در ساعت غیررسمی ش 

 از نظر کریر یکی از عوامل موثر در سرزندگی فضاهای شهری ورودی های ساختمان های مجاور این گونه فضاهاست که بهتر راب کریر

 (1731:91است به داخل خیابان یا میدان باز شود تا فضای شهری ایجاد گردد که عملکرد شبانه روزی داشته باشند)کریر 

 ساعت روز،هفت روز هفته رخ میدهد،شاخصی از سرزندگی مکان است 42تنوع فعالیت هایی که در یك مکان در  چپ من

 ساعته،ما زمان بیشتری خلق نمی کنیم بلکه از زمانی که 42ن زمان شب در یك جامعه کریتز من  معتقد است  با در اختیار گرفت کریتز من

 در اختیار داریم موثرتر بهره میگیریم و از چنگال محدودیت زمانی خارج می شویم. 

 بیانکینی و 

 مونتگمری

 شهری عموما یك زمانیك مشکل فراگیر عدم وجود فعالیت های عمومی در هنگام غروب و در طول شب  است.در مراکز 

 مرده از نظرتحرك و فعالیت وجود دارد و آن فاصله بین تمام شدن وقت اداری و آغاز فعالیت های تفریحی شب هنگام است  

 .ساعته و توسعه و تقویت اقتصاد شبانه از رویکردهای جدید به باز زنده سازی مراکز شهری است 42شهر 

 جیکوبز به منظور ایجاد خیابان های متنوع و موفق،حضور مردم در این فضاهایکی از شرایط مطرح شده توسط  جیکوبز

 و در اوقات مختلف روز است. 

 هیت و 

 استیکلند

 سیاست های 97ساعته هستند و آن شهرهایی که از دهه  42ساعته تحت تاثیر شهرهای اروپایی که  42اقتصاد شب هنگام و شهر 

 ساعته 42فرهنگی را برای توسعه مراکز شهری خود به خصوص در ساعات شبانه توسعه داده اند،شکل گرفته است.سیاست شهر  

 (197،ص 1779برای افزایش ایمنی و احیای بافت های مرکزی شهرها اتخاذ شده است)هیت و استیکلند، 

 وری نگارندگان بر اساس متون در جدولآمآخذ : جمع 

 محیط شهریسرزندگی 

،مردم و حضور فعال و پر شور و نشاط آنها در حیات و زندگی فرد در میان جمع بودن است و آنچه به یك فضا زندگی می بخشد               

برای دست یافتن به شهری زنده و یا سرزندگی در محیط شهر،باید مکان ها و موقیت هایی برای ایجاد تجربه های  (7831:84فضاست)پاکزاد

 (8431:99دوست داشتنی فراهم آورد)لنارد

 ابعاد سرزندگی درشهر وفضاهای شهری

 دیدگاه های متفاوتی در مورد حالت وجودی سرزندگی شهری وجود دارد.              

محیط سرزندگی شهری،صفت و کیفیتی است که در ذات محیط کالبدی و معماری و مستقل از ناظر وجود دارد. دیدگاه عینی)جبرمحیطی(:

 (1:81کالبدی مناسب،خود به خود ایجاد سرزندگی می انجامد)گلکار،

اقتصادی -و موقعیت اجتماعی هندسه محیط بدون اهمیت تلقی می شودو تنها ویژگی روان شناختی :امکان گرایی محیطی)دیدگاه ذهنی(

 (.1:81را سرزنده و محیط دیگر،یا همان محیط را در زمانی دیگر محیطی افسرده تلقی می کند)گلکار، ناظر است که محیطی
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شناختی است که در جریان فرایند داد و ستد میان خصوصیات کالبدی و ادراك -سرزندگی شهری،پدیده ادراکی احتمال گرایی محیطی:

 (1:81ی ذهنی،تجارب قبلی و اهداف ناظر از سوی دیگر شکل میگرد)گلکار،پذیر  از یك سو و الگوها و رمزهاهی فرهنگی،توانایی ها

 زندگی را یکی از هفت  محور اصلی کیفیت شهر می داند.کوین لینچ:لینچ سر

ا ات رسرزندگی یعنی اینکه تا چه اندازه شکل شهر حامی عملکردهای حیاتی و نیازهای بیولوژیك بوده و از همه مهمتر  چگونه بقا همه موجود

 (11231:91ممکن می سازد)لینچ

 

 هفت  محور اصلی کیفیت شهر-1تصویر                                                           

 1934مأخذ: نگارندگان 

 معماری، انسانی،تنوع اقتصادی و دجوش . خوش اقبالند.آنها بر ،شهرهای ارگانیك،خوجین جیکوبز:جیکوبز مدعی بود که شهرهای سالم و بانشاط

(.او پویایی و احساس زنده بودن شهر را درگرو مراکز شهری پیچیده،متراکم 1931:88می بالند...)جیکوبزجمعیت های متراکم و اختالط کاربری 

 این ترتیب، ( به131:91:اجتماعی و روانی عاطفی اینگونه مراکزاشاره می کند)حبیبی و سلیمی-و پرازدحام می داند و به آثار مثبت اقتصادی

را در اندیشه های اختالطی از کاربری ها و ساختمان های  گوناگون به همراه حضور و جنب وجوش مردم،تصویر یك مرکز شهر ایده آل  تراکم،

 جین جیکوبز فراهم می آورند.

توان از یك دیگر به صورت کامال مطلق  او اعتقاد دارد که فعالیت هایی چون گردش،خرید،گفتگو،کار و ایجاد ارتباط اجتماعی را  نمیراب کریر:

در کنار جدا نمود.او عالوه بر توجه  به حرکت پیاده در سطح شهر به سلسله مراتبی از توزیع کاربری ها در سطح شهر معتقد است تا این کاربری ها 

دگی فضای شهری و جلوگیری از اتالف یك دیگر ولیکن با مقیاس ها و شدت و ضعف های گوناگون قرار گیرند.این الگو میتواند شامل سرزن

 (.131:91:هزینه های  زیاد جهت حمل و نقل گسترده باشد)حبیبی و سلیمی

 زمانهای مرده شهری و عوامل تاثیر گذار در ایجاد یا حذف آن

ود.در تولید،توزیع و زندگی شبانه سهم موثری در اقتصاد داخلی شهرها دارد. باعث ایجاد شغل شده و به خودی خود یك تجارت محسوب می ش

سازماندهی صنعت توریسم نقش مهمی دارد،به تقاضای مصرف کنندگان واکنش نشان داده و از طریق مالیات بر ارزش افزوده به دولت کمك می 

بر تسهیالت شبانه به رشد اقتصاد شهری و محلی از طریق خلق فرصت های تجاری و ایجاد شغل کمك می کند.این اقتصاد  کند.به طورکلی اقتصاد

حضور فعالیت های مختلف فرهنگی،اجتماعی و تفریحی پس از ساعات کاری موجب بازتولید بسیاری از فضاهای شهری  تفریحی تمرکز می کند.

شده و هم باعث جذاب تر و قابل زندگی تر شدن این مناطق برای ساکنان و بازدیدکنندگان می شود.حضور فعالیت ها و کارکردهای 

نگی،تفریحی و....پس از ساعات کاری در مراکزشهری باعث پایداری زندگی شهری شده و می تواند اثرات مثبتی برکاهش وقوع اجتماعی،فره
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جرم و اختالل وآشفتگی داشته باشد.همین امر باعث جذب مردم واحیاء مراکز شهری متروك و قدیمی شهر خواهد شد.نکته شایان ذکر این است 

زمانی بروز خواهد کرد که راهکارهای مدیریتی وکنترلی و برنامه ریزی شده برای زندگی شبانه درپیش گرفته ،که اثر مثبت زندگی شبانه 

از مردم شده و همچنین  شود.حضور فعالیت های تفریحی،فرهنگی و اجتماعی در ساعات بعد از کار باعث ایجاد سرزندگی و نشاط در بسیاری 

 باعث افزایش فعالیت در خیابان ها می شود 

 یجاد یا عدم استفاده از زمان های مردهعوامل تاثیر گذار در ا -4جدول

 ساعته42عوامل موثر در اجتناب از ایجادفضاهای ساعته42عوامل موثر در ایجادفضاهای

 افزایش تعداد افرادی کهتوسعه اقتصاد شبانه قابل دسترس برای همه گروه ها و - 0

 ازاین فعالیت ها استفاده می کنند. 

 افزایش جمعیت استفاده کننده از مراکز شهری بعد از ساعات کاری- 4

 بهبود، توسعه و ایجاد تنوع در فعالیت های اجتماعی،فرهنگی،تفریحی و ...که بتواند - 3

 شبانه روز را مرتفع نماید.  ساعاتنیازهای استفاده کنندگان با خواسته های مختلف و در تمام 

     تبدیل مراکز شهری به مکانی که درصد وقوع جرم و بروز رفتارهای ضداجتماعی در- 2              

 جاکاهش قابل مالحظه ای یافته و پذیرای بازدیدکنندگان مختلف می باشد         آن 

 اکز شهری در جهت پاسخگویی بهبهبود خدمات و زیرساخت های موجود در مر- 5             

 ساعته 42شهر نیازهای              

 ایجاد یك زندگی شبانه سرزنده و متنوع برپایه همکاری های سودمند گروه های ذینفع- 6             

 ایجاد یك شهر ایمن شبانه با استفاده از روش های طراحی شهری و مدیریت فضاهای- 7             

 شهری و وضع قوانین و مقررات مربوطه و افزایش احساس درك امنیت در این فضاها               

 برنامه ریزی برای کاربری اراضی شهری- 8              

 اتخاذ سیاست هایی در جهت ایجاد فعالیت های کارا و پایدار- 2              

 استفاده خالقانه از فضاها در شبتوسعه مداوم و مدیریت فضاهای شهری عمومی و - 01             

 کمبود حمل و نقل عمومی مناسب– 1             

 وجود زباله ها و درهم ریختگی و آشفتگی شهر- 4             

 عدم امنیت و ترس از وقوع جرم- 3             

 سروصدا در خیابانهای نزدیك مراکز تجمع شبانه– 2             

 خیابانی/خشونتنزاع - 5             

 وحیشگری و خرابکاری- 6             

 خرید و فروش مواد مخدر واعتیاد- 7             

 عدم وجود روشنایی و نورپردازی مناسب- 8             

 1934مأخذ: نگارندگان 

 ساعته 42تجارب از نمونه های شهرهای 

ای بسیار عظیم از یك تئاتر در جهان  به عنوان صحنه نام برد کهایاالت متحده آمریکا،نیویورك در به عنوان تجارب شهرهای شبانه می توان از 

د شناخته شده است و مردم از نژادهای مختلف در آن، نقش اصلی این تئاتر را بر عهده دارند. نیویورك که به قول معروف هرگز خواب را به خو

ها و مراکز هنری و فرهنگی بسیار زیاد این شهر دقیقا  ساعته، موزه 42های  رستوران.استها گردشگر از سراسر جهان  ندیده هر ساله مقصد میلیون

 دهد.  حس قدم زدن در صحنه یك تئاتر بزرگ و مشهور را به بازدیدکنندگانش می

اینترنت به رستوران ها، قهوه مردم ساکن پایتخت مصر ساعت یك یا دو بامداد از خانه های خود بیرون می آیند و برای غذا خوردن یا استفاده از  

قاهره پر  خانه ها و کافی نت ها می روند. بیرون رفتن مردم در قاهره در بین ساعت های دو تا چهار صبح به اوج خود می رسد. در بامداد خیابان های

 خانواده ها و کودکان هم در خیابان ها در حال خرید، بازی یا تفریح دیده می شوند.  شود از  می

 . های شب زنده دار نسبت به دیگر شهرهای جهانشهر نخستین  -3جدول شماره 
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 قاهره بزرگترین  پایتخت مصر قاهره -0

 شهر آفریقاست. 

 

 پایتخت و بزرگترین مادرید -7

 شهر اسپانیاست 

 
  مونته -4

 ویدئو

 پایتخت، بزرگترین شهر و بندر

 اصلی کشور اروگوئه 

 التین( است. )آمریکای 

 

 سومین شهر بزرگ والنسیا -8

 اسپانیاست 

 
 پایتخت لبنان بیروت -3

 

 سبیا یا سویا-2

 یا سویل 

 واقع در اسپانیا

 
 واقع در جنوب اسپانیا. ماالگا -2

 

 بوئنوس -01

 آیرس 

 پایتخت آرژانتین و

 ترین بزرگ 

 رشهر و بندر این کشو 

 
 در اسپانیاواقع  زاراگوزه -5

 

 در ایاالتواقع در  نیویورك -00

 متحده آمریکا 

 
 ترین پس از مادرید پرجمعیت بارسلون -6

 شهر اسپانیا  

 و مهمترین بندر این کشور است.

 

 الس و -04

 گاس

 بزرگترین شهر تاسیس 

 شده آمریکا در قرن بیستم

 
 1934مأخذ: نگارندگان 

 معرفی اجمالی و دالیل انتخاب محدوده

برای گذراندن ساعاتی از شب را تر و مطلوب  تر از جمله شهر هایی است که پتانسیل های زیادی برای نزدیك شدن به یك شهر سرزنده مشهدشهر 

منطقه آزادشهر یکی از مناطق اصلی و پرجمعیت غرب شهر مشهد است که با توجه به قرار گرفتن در بین دو بزرگراه اصلی شهر، خود دارد.درون 

خیابان . وکیل آباد و بزرگراه امام علی و با توجه به شرایط جمعیتی منطقه به یکی از مراکز خرید مردم در منطقه تبدیل شده است یعنی بزرگراه

وجود اختالط و تنوع ،  (مهمترین عامل در ایجاد خوانایی) ملتبزرگ مانند پارك فضاهای تفریحی  یکی بهنزد به دلیل ، آزادشهر تجاری

و اغلب تجاری های جاذب جمعیت مانند  ها، آبمیوه فروشی، رستوران هامانند خدماتی –)تجاری  زمان فعالیت آنهاکاربری و خدمات،

امکان ایجاد یکی از مهمترین پتانسیل های ، و روزشب و تحرك در بازه های زمانی  در طول مسیرو داشتن سرزندگی ( فروشگاههای بزرگ و...

  .فضاهای حیات شبانه می باشد
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 کاربری اراضی خیابان آزادشهر مشهد-1نقشه شماره :                            

 1934مأخذ: نگارندگان                                                                     

 

 ساعته 42ارائه راهکارها ی کمی و کیفی در خصوص خیابان آزاد شهر به خیابان 

 د دو راهکار عمده پیشنهاد می شود.ات شب کارایی خود را حفظ کننکه هم در ساعات روز و هم در ساعی در طراحی مکان های

 ایجاد فعالیت های شبانه   -4        نورپردازی مصنوعی  -1   

ساکنان و بازدیدکنندگان به ارمغان می آوردو کمك می کند خیابان ها،میادین و محله ها، نور حیات و سرزندگی را براینورپردازی مصنوعی  : 

خاب نورپردازی شهر باید در جهت کارآمدی هرچه ایفا میکند.انت ری رااحساس امنیت کنند.در حال حاظر وجوه زیبایی شناختی نور نقش مهمت

 بیشتر عوامل زیر انتخاب شود:

قابلیت انعطاف پذیری و -1و نوآورانه   نقش تنوع پذیری-2نقش اقتصادی و عملکردی  -:جهت یابی بصری  -4افزایش ایمنی و امنیت  -1

 صرفه جویی در انرژی و با دوام -9پایداری و برگشت به طبیعت  -1منحصر به فردی  

 فواید فعالیت های شبانهفعالیت های شبانه : 

جذاب تر و قابل زندگی تر  سازی،ك به احیاء ، باززنده کم-4افزایش سرزندگی و نشاط در بسیاری از مردم و افزایش فعالیت ها در خیابان ها . -1

 -2تصاد رشد شهری و محلی از طریق خلق فرصتهای تجاری و تولید شغل.  کمك به اق-:ین و بازدیدکنندگان . برای ساکنمورد نظر  کردن مناطق 

 توسعه فرهنگی شهر.ك به ارتقا کیفیت روابط اجتماعی و کم
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 منراهکارهایی برای تشویق فعالیت های شبانه ا-2جدول 

 در کیفیت موثر تاثیر سیاست های اجرایی راهبرد کالن

 طراحی شهر 

 حضور نیروهای امنیتی و کنترل منظم و  قدامات امنیتیا

 استفاده از ابزار مناسب و به روز،

 دوربین های مداربسته و...

 وجود داشتن امنیت در فضا ،

 افزایش تعداد زنان شرکت

 کننده در فعالیت ها، عدم بروز

 رفتارهای

 ناهنجار و ضداجتماعی،

 حضور فعال مردم داشتن،

 حضور گروههای جنسی و

 سنی وقومی

 

 امنیت

 افزایش نورپردازی و استفاده از نور در خیابان های روشنتر

 نمای کاربری،فضای سبز،آبنما

 امنیت ،شخصیت بصری

 ایستگاههای مناسب ،تاکسی های شبانه، حمل و نقل مناسب

 مناسبپارکینگ های 

 امنیت،همه شمولی

 الهام بخش بودن فضا، خوشایند بودن و طراحی مناسب پیاده راه

 پذیرا بودن محیط، اتفاق افتادن قرارهای

 دوستانه،شغلی و ...

 امنیت،همه شمولی،

 سرزندگی

 ،قرارگاههای رفتاری 

 آسایش اقلیمی

 مکان های تفریحی و فراغتی د

 ر مناطق تجاری و اداری,

 و خدماتتسهیالت 

 وجود تسهیالت کافی برای جمعیت باالیی از

 زایرین و مسافران

 حضور وحق انتخاب مردم در

 استفاده ازفضا،حضور

 کاربری های خوراکی)کاربری هایی چون

 آبمیوه فروشی و بستنی،

 ساندویچی،

 میوه فروشی و ... کله پزی،

 حسی برای افراد غنای که

 بیاورد. پیاده پدید 

 حساین کاربری ها 

 بویایی و 

 چشایی و دربرخی باتوجه به

 بصری مخاطب را جذابیت،حس

 کرده ودرگیر 

 بر کیفیت فضا افزوده است

 توجه به کیفیت های 

 گانی،عرصه هم

 سرزندگی

 

 

 

 تنوع فعالیت ها وخالقیت     

 فعالیت های هنری فرهنگی و اجتماعی

 )وجود تاترها و نمایش در فضای باز،

 متنوع مانندفروش کتاب ،حضور فعالیت های 

 فیلم و...درکنار کاربری های

 خوراکی و خرده فروشی ها، حضور صنایع

 ، جذاب و هیجاندستی،حضور دستفروشان

 فعالیت ها انگیزبودن

 سرزندگی،اختالط 

 کاربری ها،

 حس تعلق،

 انعطاف پذیری فضا،

 خوانایی ،حس تعلق

 اجازه و تشویق فعالیت های 

 زمانی در ساعات شب

 رستوران،کافه،فروشگاه،موزه،گالری،

 نمایشگاه و فستیوال،کتابخانه و...

 ،همه شمولیسرزندگی

 رستوران ها و کافه های 

 خیابانی

 استفاده رستوران ها و کافه ها از قسمتی از

 در ازای پرداخت عوارض پیاده رو 

 ، ،غنای حسیسرزندگی

 ،هویت

 سرزندگی خرده فروشی ها حضور مراکز متععد فروش و مراکز خرید شبانه

 1934نگارندگانمأخذ:   

 و دستاوردهانتیجه گیری 

طرح های راهبردی توسعه   ،اجرایکاربری مختلط های سیاست به سوی اعمال روند توسعه ،ر و با در نظر داشتن سیاست های اجرایی ضدر حال حا

تغییر وضع  در  ، فراغتی و پر سر و صدا در کنار مسکونی (مانند کاربری های تفریحی )و ممانعت از همجواری کاربری های ناسازگار در کنار هم  

ت همه با همگرایی نظرا،تنظیم یك چشم انداز مثبت برای زمان شبمی باشد. ساعته   42 ی با حیات شبانه شهری ویهافضاموجود در جهت ایجاد 

استقبال و  ،راهکاری در جهت ایجاد فضاهایی با حیات شبانه، دت و کوتاه مدت با روند بلند م سیاست هاییاز  کمك گرفتنگروههای ذینفع و

 مدیریت اماکن  ، در این راستا می توان از همکاری نهادهای مختلف مانند شهرداری.می باشدران اوقات فراغت در شب ارشد صنعت گذحمایت از 

سازمان های فرهنگی و گردشگری و اصناف و..چه در تنظیم قوانین و ضوابط مربوط و چه در هماهنگی سیاست های مدیریت و  نیروهای امنیتی، ،
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ایجاد فضاهای سرزنده و پویای  که را از عوامل اصلی در رسیدن به هدف اصلیبرنامه ریزی شهری و صدور مجوزهای فعالیتی به ویژه در زمان شب 

در این میان .محسوب می شوندبه نوعی جزء سیاست های تبعی و سایر سیاست هایی که در این زمینه می توان به کار برد، است، دانست شهریشبانه 

 دانست. و بلند مدت دانست راهکارهای ارایه شده در ذیل را می توان از سیاست های اجرایی کوتاه مدت

 ارایه سیاست های اجرایی به تفکیک دوره زمانی -5جدول شماره 

 سیاست های اجرایی کوتاه مدت سیاست های اجرایی بلندمدت

 اقدامات امنیتی-1 بهسازی محیط-1

 خیابان های روشن تر-4 حمل و نقل مناسب-4

 اجازه و تشویق فعالیت زمانی بیشتر-: مدیریت پاسخگو-:

 تنوع فعالیت ها و خالقیت-2 ایجاد خیابان های پیاده و پیاده راه-2

 شبانهمراکز خرید -1 

 مهم وء در طراحی فضاهای سرزنده باحیات شبانه می باشد.اگر سیاست های ذکرشده،به عنوان یك جز گذارمؤلفه تاثیر خالقیت سه-زمان-مردم

 با در نظر داشتن ویژگی های ساکنین از طریق ه طراحی شهر پایدار و قابل زندگی،ساعته ک 42شهر  رشد دهنده فرهنگ شهر مد نظر باشند،هدف 

 .محقق می شود استزمان بیشتری از شبانه روز بیشتر فعالیت های تفریحی،اوقات فراغت و خرید و خدمات شهری در گسترش هرچه

 1934مأخذ:   نگارندگان

 

 مراجع

 0321 ،چاپ اول،انتشارات آذرخش ،مفاهیم طراحی شهریخوانش ،ترجمه: کامران ذکاوت -یو تیزدلکرمونا، متیو، است[1]

 0388 ،انتشارات دانشگاه هنر،مکان های عمومی، فضاهای شهری ،ترجمه: قرایی، فریبا-و دیگران کرمونا -[2]

 0375کریر،راب،فضای شهری،انتشارات دانشگاه تهران،[3]

 0386چپ من،دیوید،آفرینش محالت و مکان ها در محیط انسان ساخت،انتشارات دانشگاه تهران،تهران،[4]

 0388شهرهای بزرگ امریکا،انتشارات دانشگاه تهران،تهران، جیکوبز،جین،مرگ و زندگی در-[5]

 3230384پاکزاد،جهانشاه،معیارهای کیفی سنجش فضا،آبادی،شماره [6]

 0320بهار  ،03نشریه: پنجره، شماره ،راهبردهای طراحی و برنامه ریزی شهری در ارتقاء حیات شبانه فضاهای شهری،سامانی، قدسیه [7]

 2230386کیفیت سرزندگی در طراحی شهری،صفه شمارهگلکار،کوروش،مفهوم [8]

 0376لینچ،کوین،تیوری شکل خوب شهر ،انتشارات دانشگاه تهران،[9]

 0376حبیبی،سید محسن،سلیمی،جواد،استخوان بندی شهر تهران،انتشارات دانشگاه تهران،[10]

 2530377و  22شهرسازی،شماره لنارد،کروهرست،سوزان وهنری،طراحی فضای شهری و زندگی اجتماعی،معماری و[11]

 0385ساعته،همایش بین المللی شهر برتر،طرح برتر، 42سعیدی رضوانی،نوید،سینی چی،پیروز،راهبردهایی برای تحقق مفهوم شهر [12]
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