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 چکيده

در  اجتماعي هاي گروه تمامي توانایي و عدم شهري زندگي پيچيدگي علت به امروزه

 پيامردهاي  نمرودن  برطرر   و براي رفع نيازها براي روز روشنایي ساعات از استفاده

 از روز، استفاده از خاصي در ساعات شهر بودن خالي از ناشي ... و اجتماعي، اقتصادي

 فضاي عملکرد بهبود درجهت راهکاري عنوان به مي توان شهري را مرده زمان هاي 

عنروان   به كرمان شهر .نمود استفاده شهري محيط سرزندگي نياز به پاسخ در شهري

 ساز زمينه اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي هاي پتانسيل وجود با ایران تاریخي پایتخت

 شربانه  فعال مراكز خيابان ها و عملکرد ارتقا راستاي در باز طراحي هاي پروژه انجام

خيابان هزار و  براي و كيفي كمي راهکارهاي ارائه نوشتار این در باشد. هد  مي روزي

 در برداشتن وگام ساعته 42 خيابان به این قسمت تبدیل دستاورد و كرمان یک شب

 . باشد مي )تبييني_اكتشافي(تركيبي روش از استفاده با شهر پویایي جهت

 شهري ،فضاي ساعته 42 فضاي ، شهري محيط شهري،سرزندگي مرده هاي كليد واژگان: زمان

 شبانه

  مقدمه

 یرک  آن بعردي  توسرعه  و صنعتي انقالب از ناشي نظم پي در و بعد به نوزدهم قرن از

 رفتارهراي  تمرام  كرم  كرم  و.  گرفت كار شکل زمان گرد بر اجتماعي یافتگي سازمان

بخر    امروز شهرهاي در.  است یافته ادامه امروز تا و داد قرار تاثير تحت را اجتماعي

 زمراني  نظرم  اسرا   برر  فرهنگري  اجتماعي فعاليتهاي و فراغت اوقات خدمات اصلي

 و بگيرنرد  حقوق مردم اكثریت زیرا. گيرد  مي انجام كاري ساعت پایه بر شده ترسيم



 و هفتره  آخرر  ، هرا  غرروب  مثل كار اي حاشيه ي زمانها از طبعيت به ناچار ، بنابراین

 اختالل ، رفتاري بندي زمان این.  [6] ( 3131 ناصر فکوهي. ) هستند تعطيالت رسمي

)  شرهري  تحرك چون هایي در زمينه كه كردند ایجاد زیادي اجتماعي كاركردي هاي

 هفتره  آخر ، ها دوره ، ها زمان برخي در ازدحام و انباشت)  ها سرگرمي(  ها بندان راه

 انتظرار  زمان افزای )  روزمره زندگي در كلي طور به و(  آنها از ناشي ي ها و هزینه ها

 اي گسرترده  احسا  آمدن پدید امر سبب این.  ميشوند دیده(  مختلف هاي صف در

براي  را بزرگي انگيزه همچنين و ، وقت كمبود احسا :  دارند امروز مردم كه شود مي

 را وشرب  غرروب  زمان اهميت امر این.  آورد مي بوجود زماني ساختارهاي بر مدیریت

 خرالل  در.  دهد مي نشان فرهنگي و اجتماعيو فعاليتهاي  فراغت براي زماني بعنوان

مفراهيم   ، كرار  از غيرر  فعاليتهاي سایر و فراغت اوقات گذران براي زمان این به توجه

 گرفت شکل شبانه اقتصاد و ساعته 42 شهر

 بيان مسئله : 

شهر كرمان در حال حاضر با مشکالت و مسائل زیادي روبروست. یکي از مشکالت عمده این شهر 

دیگر شهر هاي كشورمان نيز با آن مواجه هستيم كيفيت زندگي شهر در زمان شب است. به كه در 

بعد از ظهر ادامه دارد. اما كمتر به زمان باقي  5صبح آغاز و تا  9طور معمول زندگي شهر از ساعت 

مانده بعد از ظهر و شب توجه شده است. عدم وجود فعاليت هاي عمومي در هنگام غروب و در طول 

، كه به دليل نبود كار و فعاليت، گروه هاي مختلف اجتماعي را به فضاهاي عمومي جلب نمي شب

كند، مشکالتي را ایجاد كرده است. این موضوع با شدت و ضعف هایي در نقاط مختلف شهر دیده 

مي شود. از جمله مشکالت به وجود آمده عدم وجود امنيت مناسب در بخ  هایي از شهر است. 

يت نامناسب فضاهاي شهري و عدم وجود كاربري هاي جاذب، حضور مردم در شهر را همچنين كيف

 .كاه  داده است

شهر كرمان از جمله شهر هایي است كه پتانسيل هاي زیادي براي نزدیک شدن به یک شهر سرزنده 

و مطلوب براي گذراندن ساعاتي از شب را درون خود دارد. كمتر شهري را مي بينيد كه در ساعات 



شب مملو از جمعيتي است كه به دنبال فضا و جایي براي تفریح و پرسه زني مي  01-00

مركز شهر كرمان از جمله مناطق با اهميت در این خصوص است و بایستي كيفيت زندگي .گردند

شبانه در آن مورد بررسي قرار گيرد. با وجود شلوغي و ازدحامي كه در مركز شهر موجود است، اما 

قسمت هایي از آن خاليست. در عين حال مركز شهر كرمان به دليل ویژگي هاي در زمان شب 

خاصي كه دارد، در زمينه زندگي شبانه قابليت هاي فراواني دارد كه بایستي مورد بررسي قرار گرفته 

یکي از مهمترین پتانسيل هاي شهر وجود خيابان هاي تجاري مانند .و به بهترین نحو اداره شوند

، و یا فضاهاي تفریحي تجاري و... مي باشد. این خيابان شریعتي، امام جمعه، خيابان يبلوار جمهور

خيابان ها به دليل وجود اختالط و تنوع كاربري و زمان فعاليت آنها سرزندگي و تحرك را در بازه 

اغلب این فضاها داراي فضاهاي تجاري مي باشند كه تا ساعات  هاي زماني از شب ایجاد كرده اند.

هزار و یک در این ميان، خيابان .باز هستند و یکي از عوامل حضور مردم در شهر هستند 00و  01

از مهمترین خيابان هاي مركز شهر است. مي توان گفت از ميان تمام خيابان هاي شهر، خيابان  شب

ن ساعته مي باشد. این خيابان یکي از زنده ترین و فعال تری 42هزار و یک شب تنها فضاي شهري 

فضاهاي شهري است كه در طول شبانه روز مملو از جمعيت است و داراي كيفيت سرزندگي است. با 

توجه به قابليتي كه این خيابان دارد و همچنين با توجه به تصميمات آتي كه براي این خيابان در نظر 

د بحث گرفته شده، توجه و بررسي جوانب مختلف آن ضروري به نظر مي رسد. از جمله مسائل مور

این خيابان چگونگي كيفيت فضایي آن در زمان شب مي باشد. اگر چه خيابان هزار و یک شب به 

نسبت دیگر بخ  هاي شهر از نقاط قوت بسياري در خصوص كيفيت زندگي شبانه بر خوردار است، 

اما اهميت این خيابان بررسي هرچه دقيق تر را ضروري ساخته است. همچنين مي توان با بررسي 

کات مثبت این خيابان در ایجاد كيفيت مطلوب زندگي شبانه شهري، از این نکات در جهت ارتقاء ن

 .دیگر بخ  هاي شهر، كه با كمبود این كيفيت مواجه اند، بهره گرفت
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 توجه به معيار هاي شناخته شده

 پيشينه ي تحقيق : 

 نيویورك شهر براي 3241 دهه در بار اولين - ندارد خواب هرگز كه شهري – ساعته 42 شهر عبارت

 در اتفاقي همواره كه را جوش و جنب پر و فریبنده مکاني از ذهني تصویري واژه این.  رفت بکار

 مجسم(  است زیادتر خطر و تهييج امکان كه شب زمان در بویژه)  است وقوع حال در خيابانهای 

 ساعته 42 شهر بسوي كنفرانس در 3221 سال در بار اولين براي اصطالح این انگلستان در.  كرد مي

 كردن منظم و احياء راهبردهاي به اي موشکافانه نگاه و گردید برگزار منچستر در كه شد مطرح

 داشت . آنها بين ذاتي ناسازگاریهاي شناخت و شب زمان در شهري مراكز

 



 

  پایدار : توسعه ي نظریه

 در توسعه نام به گسيخته لجام رشد  سال دهها طي كه 3231 دهه اوایل از پایدار توسررعه مفهوم

 منابع  از حمایت راسررتاي در نظریه این.كرد بروز جهاني مقيررا  در  محيطي زیست كيفيت قالب

 در لند برانت توسررط بار اولين براي پایدار توسعه وسيع و كلي اهدا .است شررده ارائه طبيعي

از دیدگاه نظریه پردازان سطح كالن دروكيم، كاستلز و ..... هویت  . شررد تعریف 3231 سررال

شود؛ به این معني كه افراد به عبارتست از آنچه كه باعث تشخيص افراد و گروهها از یکدیگر مي

 دانند.وسيله یک سري مشخصات ثابت خود را معرفي كرده و آن را وجه تمایز خود از دیگران مي

پيروان این دیدگاه معتقدند كه افراد براي اثبات برتري گروه خود به مقایسه گروه خود با گروههاي 

پردازند. در مجموع طرفداران این دیدگاه هویت را در ارتباط با شرایط وعوامل تاریخي، دیگر مي

حليل اي چون جهاني شدن توصيف و تفرهنگي و اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرایندهاي عمده

 آرتورو توسط 32 قرن اواخر در خطي كه شهر نظریه.[5](8: 8811اند )عبداللهي و همکاران، نموده

 تاكيد عمومي نقل 1 شراید گردید مطرح شهري مسائل به عالقمند سياستمدار 4 ماتا اي سوریا

 محوریت با شهرها توسعه بر كه بود ایدههایي اولين شکل جزو به را خطي شهر ماتا اي. داشت

 آهن راه خطوط از اصلي ارتباطي مسير یک طر  دو در ساختمانها از عرضي و كم حمل مسيرهاي

 داشرت اعتقاد وي. بود شده بيني پي  كاال و نقل طویل نوارهاي بره روزها كه بود داده پيشنهاد

 شهر باغ ایده و در مسافران جابجایي و منظور حمل براي از شبها ناشري شرهرها مرشکالت كليره

 ها راه پياده شهري مراكز مدني حيات تجدید هاي راه از یکي.است هاوارد شد ابنزر توسط كه

 تمدن، مظهر و دارند شهر اجتماعي و كالبدي محيط ادراك و كشف در موثري نق  كه هستند

 نق  حد باالترین با معابري ها راه پياده درواقع.[1](3111, )اسداللهي هستند شهر مدنيت و هویت

 و آمد مسيرها این در بهتر، عبارت به. است شده حذ  آنها از خودرو شد و آمد كه هستند اجتماعي

 و ،اورژانس نشاني آت  خودروهاي( خاص هاي خودرو البته. دارد مطلق اولویت موتوري غير شد

 طي نيز بار حمل و خدماتي نقليه وسایل و دارند را آن به دسترسي امکان اضطراري مواقع در) پليس

 حد باالترین با معابري ها، راه (پياده3112, )موریس هستند آنها در تردد به مجاز خاصي ساعات

 به تنها موتوري نقليه وسایل از و بوده پياده عابر با كامل تسلط آنها در كه هستند اجتماعي نق 

 فعاليت براي ابزاري ها، راه پياده. ميشود استفاده معبر در جاري زندگي به دهي سرویس منظور

 )پاكزاد. اند اجتماعي سالمت و محيطي كيفيت شهري، اقتصاد با ارتباط در خصوص به جمعي

 عوامل و امنيت مسئله به آمریکا، بزرگ شهرهاي مرگ و زندگي كتاب در جيکوبز جين[2](3112

 شهري فضاي آرام  كه ميکند بيان وي. مينماید اشاره محالت و كالبدي شهرها و فضایي بازدارنده



 ابتدا شهري فضاي آرام . ميشود تضمين پليس حضور با ولي نميشود تأمين پليس بوسيله ابتدا از

 در او. ميشود حفظ مردم ميان موجود استانداردهاي و اجتماعي پيچيده و ناخودآگاه شبکه بوسيله

 را خيابان همواره چشمهایي ميباید: ميدهد توضيح چنين خيابان یک بودن انتظامي خود مورد

 پيادهروهاي. ميناميم خيابان حقيقي و طبيعي مالکين را آنان همواره ما كه كساني چشمهاي بنگرند،

 و شود افزوده خيابان بر ناظر چشمهاي بر تا گيرد قرار استفاده مورد مداوم صورت به ميباید خيابان

 كه آسمان خط.[3](3293: 24 )جيکوبز، شود داده آموزش خيابان به نظارت شيوه خيابان ساكنين به

 خاصي هاي فعاليت ،بلکه دهد مي افزای  را بصري جاذبه تنها ،نه آید مي پدید ها ساختمان بام از

 ساختمان از هایي گروه مثال طور به( كاربري هاي تمركز و)مراكز شهري یا كليساها مثال طور به(

 (.3132: 14 )دیویس،. كند مي القا ذهن به نيز ،تجاري را اداري هاي

 مباني نظري:

 سرازمان  ، یرک  بعد از آن هاي توسعه و صنعتي انقالب از ناشي نظم پي در و بعد به نوزدهم قرن از

اجتمراعي،   رفتارهاي تمام تدریج به كه گرفت شکل و فعاليت كار زمان با متناسب اجتماعي یافتگي

 زمران بنردي   اسرت. ایرن   یافته ادامه امروز به تا و داد قرار تاثير تحت و... را فراغت اوقات خدمات

 آمردن  پدیرد  سربب  امرر  این كه است كرده ایجاد زیادي اجتماعي كاركردي هاي اختالل رفتاري،

 براي را بزرگي انگيزه آن، نتيجه در كه است شده كمبود وقت احسا  همچون اي گسترده احسا 

 بره عنروان   را شب و غروب زمان اهميت امر است. این آورده بوجود زماني ساختارهاي بر مدیریت

 از متفراوت  زمان هاي مدت در .دهد مي نشان فرهنگي و اجتماعي فعاليتهاي و فراغت براي زماني

 آگاهي یک عنوان به تواند مي امر این كه است متفاوتي هاي استفاده داراي شهر محيط شب و روز

 فضراها  برخي یا و عمومي فضاي در روزانه زندگي یک مشاهده جهت شهري براي طراحان تجربه و

 ایجاد جهت در تالش اوصا  این . باCarmona,2003,p. 194 ))[11]قرار یابد  متفاوت فصول در

 و داد كاه  را شهري ضرب آهنگ و سرعت ميزان بتوان آن در كه شبانه شهري فضاهاي تامين و

یابد،  مي ضرورت مهيا نمود اجتماعي تعامالت قراري بر و شهر ساكنين آرام  و جهت مکث مکاني

 شربانه  سررزندگي  ایجراد  جهت در عنوان راهکاري به ساعته 42 شهر موضوع نوشتار این در كه

 .شود مي مطرح

 :ساعته 42تعاریف و مفاهيم شهر 

 نيویورك شهر براي 1920 دهه در بار اولين -ندارد خواب هرگز كه شهري -ساعته 24 شهر عبارت

 در اتفراقي  همرواره  كه را جوش و جنب پر و فریبنده مکاني از ذهني تصویريواژه  رفت. این بکار

 است( مجسم زیادتر خطر و تهييج امکان كه زمان شب در است )بویژه وقوع حال در خيابان های 

 شهر بسوي در موضوع كنفرانس 1993 سال در بار اولين براي اصطالح این انگلستان در . كرد مي



 و احيراء  راهبردهراي  بره  اي موشکافانه نگاه و گردید برگزار منچستر در كه شد مطرح ساعته 24

 در چه اگر .داشت آنها بين ذاتي ناسازگاري هاي شناخت و 1شب زمان در شهري كردن مراكز منظم

 را روز شبانه ساعات درتمام شهري فعاليت هاي و خدمات تمام وجود ساعته 24 شهر واژه اول نگاه

 بروز باعث كه شب آخر سرگرمي هاي صنعت رشد اثر در واقع در اصطالح این نماید، اما مي تداعي

 قلمررو  برر  زیادي فشار و انگلستان( شد بویژه اروپایي )و شهرهاي از بسياري در زیادي مشکالت

گرفرت.   شکل امنيتي( وارد آورد، مراقبتهاي و عمومي نقل و حمل شهري ) مانند خدمات و عمومي

 رونرق  براي جذابي شعار و دارد مستقيم ارتباط  2شبانه اقتصادي فعاليتهاي با عبارت این واقع در

 مکران  یرک  عنوان به خود معرفي براي را شهر یک هد  و است فعاليت ها اینگونه چه بيشتر هر

 در فراغرت  اوقرات  فعاليرت هراي   سایر و خرید و سرگرمي، تفریح گسترش طریق از زندگي قابل

 .دارد مي بيان  روز شبانه از بيشتري ساعات

 :ساعته 42تهدیدها ي شهر  – فرصتها

 اقتصراد،  اجرزا  بين كه است اي فزاینده و پویا پيچيده، ارتباط از برجسته نمود یک شبانه اقتصاد

 ضررهایي امکان هم و شود مي حاصل فوایدي هم ارتباط این خالل از.دارد وجود فرهنگ و جامعه

فرصت  عنوان به مي توانند رابطه این به توجه و مدیریت چگونگي و شرایط به بسته كه دارد وجود

 مري  فعاليت ها این فواید جمله گيرند. از قرار شهري مدیریت مقابل در یا كنار در تهدیدهایي و ها

 : كرد اشاره زیر نکات به توان

 . خيابان ها در فعاليت افزای  و مردم از بسياري در نشاط و سرزندگي افزای  1- 

 زندگي قابل و تر جذاب و دارند سازي باز زنده و احياء به احتياج كه مکان هایي احياء به كمک 2- 

 مناطق این كردن تر

 . كنندگان بازدید و ساكنين براي

 . شغل توليد و تجاري فرصت هاي خلق طریق از محلي و شهري اقتصاد رشد به كمک  3-

 . شهر فرهنگي توسعه و اجتماعي روابط كيفيت ارتقاء به كمک  4-

 و تفریحري  فعاليرت هراي   خاص شرایط و شب زمان با فعاليتها این داشتن سروكار دليل به اساسا

 : باشد رو پي  است ممکن زیر قرار مشکالتي به فراغت اوقات و سرگرمي

 از بعرد  برویژه  شربانه  فعاليت هاي تجمع مراكز نزدیک خيابان هاي در سر و صدا پر رفتارهاي  1-

 . گردد محلي ساكنين جدي آزار مي تواند سبب      كه اماكن این تعطيلي

 كه خشونت احيانا و وسائل تخریب و خيابان ها در ریختن آشغال مانند اجتماعي ضد رفتارهاي  2-

 . شود مي آنها با مقابله براي زیاد كار و هزینه صر  باعث بلکه است و ترساننده ناخوشایند تنها نه

                                                           
 

 



 . سرقت و مخدر مواد پخ  مانند : بزه و جرم بروز  3-

 برروز  خطر هميشه شوند، مشکالتي بروز باعث مالحظه بي و عياش افراد از اندكي اقليت ماداميکه

 سرکونتي  عمده مناطق نزدیک محل ها این اگر بویژه شبانه تمركز فعاليت هاي مکانهاي در حادثه

 خردمات  آرامر ،  و نظرم  حفظ هاي هزینه شامل اضافي هاي هزینه همچنين،. دارد وجود باشند

 عمرومي  ونقل حمل مانند اي ویژه خدمات فراهم كردن و شبانه فعاليتي مراكز پشتيباني و رساني

 . شود گرفته نادیده نباید هم

 :ساعته 42اهدا  شهر 

 بدون مکان آن از بردن لذت براي مردم از اي گسترده طيف شهر براي مركز كردن فراهم -8

 تاثير تواند مي شب در شهري مراكز از مردم بيشتر چه استفاده هر :تر  احسا  داشتن

 مراكرز  ایرن  شردن  تبردیل  باعث امر همين و باشد داشته محلي بر اقتصاد اي چند جانبه

 معضالت از یکي كه ناامني بنابراین .شد خواهد تر دستر  قابل و تر امن به اماكني شهري

 .رود مي بين از طریق این از شود مي محسوب شهر مشکالت و

 و پيچيرده، پویرا   ارتبراط  از برجسرته  نمود یک شبانه اقتصادشهر:  اقتصاد شبانه توسعه -4

 ارتبراط  این خالل از. دارد فرهنگ وجود و اقتصاد، جامعه اجزاي؛ بين كه است اي فزاینده

 شرایط به بسته كه است ضررهایي آمدن وجود به امکان هم شود و مي حاصل فوایدي هم

 در تهدیردهایي  و ها فرصت عنوان به توانند مي رابطه این به توجهو  مدیریت چگونگي و

 .گيرند قرار شهري طراحي و مدیریت مقابل در یا كنار

 بره  شرب  در سررزنده  شهر مركز : یکداخلي هاي سرمایه جذب براي شهر سيماي بهبود -8

 .شود مي محسوب هاي داخلي سرمایه جذب براي مثبت جاذبه عنوان

 كار بسرتن  به كه است امروز شهر اساسي و عمده مشکالت از شد مطرح باال در كه مفهومي سه هر

 ایجراد  و معضالت و موانع این رفع جهت در شبانه، راهي اقتصاد از استفاده و شبانه زندگي رویکرد

 .آید مي وجود به شهر عمومي فضاهاي در شهروندان براي جذاب محيطي

 

 ساعته : 42معيار هاي شهر 

 شهري محيط سرزندگي:  8

 حضرور  و بخشد، مردم مي زندگي فضا یک به آنچه و است بودن جمع ميان در فرد زندگي و حيات

 یرا  و زنرده  شرهري  به یافتن دست براي) 83: 2831پاكزاد (در فضاست آنها نشاط و شور پر و فعال

 فراهم داشتني هاي دوست تجربه ایجاد براي هایي موقيت و ها مکان شهر، باید محيط در سرزندگي

 [10]( 3132888لنارد ( آورد



 .دارد وجود شهري سرزندگي وجودي حالت مورد در متفاوتي هاي دیدگاه

 و كالبردي  محريط  ذات در كه است كيفيتي و شهري، صفت : سرزندگي)جبرمحيطي(عيني دیدگاه

 مري  سررزندگي  ایجاد بهخود  به مناسب، خود كالبدي محيط .دارد وجود ناظر از مستقل و معماري

 مي تلقي اهميت بدون محيط هندسه ذهني(: دیدگاه(محيطي گرایي امکان[7](3139 گلکار،(انجامد

 و سرزنده را محيطي كه است ناظر اقتصادي -اجتماعي موقعيت و شناختي روان ویژگي تنها شود و

 [8](3139گلکار،(كند مي تلقي افسرده محيطي دیگر زماني در را محيط همان دیگر، یا محيط

 و داد فرایند جریان در كه است شناختي - ادراكي شهري، پدیده محيطي: سرزندگي گرایي احتمال

 هراي  فرهنگي، توانایي رمزهاهي و الگوها و سو یک از پذیر ادراك و كالبدي خصوصيات ميان ستد

 لينچ: ليرنچ  كوین[7](2831گلکار،(مي گيرد شکل دیگر سوي از ناظر اهدا  و قبلي ذهني، تجارب

 انردازه  چره  ترا  اینکه یعني سرزندگي.داند مي شهر كيفيت اصلي محور هفت از یکي را سرزندگي

 همره  بقرا  چگونره  مهمتر همه از و بوده بيولوژیک نيازهاي و حياتي عملکردهاي حامي شهر شکل

 [9](.34213119 لينچ(سازد  مي را ممکن موجودات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،ماخذ:نگارندهشهر کیفیت اصلی محور هفت : 1تصویر

 

برا   و سرالم  شرهرهاي  كه بود مدعي جيکوبز :جيکوبز شهرجين كيفيت اصلي محور هفت 1- تصویر

انسراني، معمراري،    و اقتصرادي  تنروع  برر  آنها .اقبالند ارگانيک، خودجوش، خوش نشاط، شهرهاي

 زنرده  احسا  و پویایي او. [3](3113133مي بالند.)جيکوبز كاربري اختالط و متراكم هاي جمعيت

 -اقتصرادي  مثبرت  آثار و به داند مي پر ازدحام پيچيده، متراكم و شهري مراكز درگرو را شهر بودن

 ایرن  بره . [4](1413119 سرليمي  و حبيبري (كند مي مراكز اشاره اینگونه عاطفي رواني و اجتماعي



 جروش و  جنرب  و حضرور  همراه به گوناگون هاي ساختمان و ها كاربري از ترتيب، تراكم، اختالطي

 .آورند مي فراهم جيکوبز هاي جين اندیشه در را آل ایده شهر مركز یک مردم، تصویر

 

 ساعته: 42 شهرهاي هاي نمونه از تجارب

 عنوان به كه برد آمریکا، نام متحده ایاالت در نيویورك از توان مي شبانه شهرهاي تجارب عنوان به

 آن، در مختلف نژادهاي از مردم و است شده جهان شناخته در تئاتر یک از عظيم بسيار صحنه اي

 هر خود ندیده به را خواب هرگز معرو  قول به كه نيویورك .دارند عهده بر را تئاتر این اصلي نق 

 مراكرز  و موزه ها ساعته، 24 رستوران هاي. است جهان سراسر از گردشگر ميليون ها مقصد ساله

 به را مشهور و بزرگ تئاتر یک صحنه در زدن قدم دقيقا حس شهر این زیاد بسيار فرهنگي و هنري

 بيرون خود هاي خانه از بامداد دو یا یک ساعت مصر پایتخت ساكن مردم.مي دهد بازدیدكنندگان 

 مري  ها نت كافي و ها قهوه خانه ها، رستوران به اینترنت از استفاده یا خوردن غذا براي و آیند مي

 در رسرد.  مري  خرود  اوج به صبح چهار تا دو هاي ساعت بين در قاهره در مردم رفتن بيرون روند.

 برازي  خرید، حال در ها خيابان در هم كودكان و ها خانواده از شود پر مي قاهره هاي خيابان بامداد

 .شوند مي دیده تفریح یا

 

 :ساعته شهر قم 42تنها خيابان  -خيابان ارم

براي نزدیک شدن به یک شهر سررزنده و  شهر قم از جمله شهر هایي است كه پتانسيل هاي زیادي 

مطلوب براي گذراندن ساعاتي از شب را درون خود دارد. كمتر شهري را مي بينيرد كره در سراعات    

مركز .شب مملو از جمعيتي است كه به دنبال فضا و جایي براي تفریح و پرسه زني مي گردند 81-88

ستي كيفيت زندگي شبانه در آن مرورد  شهر قم از جمله مناطق با اهميت در این خصوص است و بای

بررسي قرار گيرد. با وجود شلوغي و ازدحامي كه در مركز شهر موجرود اسرت، امرا در زمران شرب      

قسمت هایي از آن خاليست. در عين حال مركز شهر قم به دليل ویژگي هراي خاصري كره دارد، در    

رسي قرار گرفته و به بهتررین نحرو   زمينه زندگي شبانه قابليت هاي فراواني دارد كه بایستي مورد بر

 .اداره شوند

یکي از مهمترین پتانسيل هاي شهر وجود خيابان هاي تجاري مانند صفایيه، خيابان ارم، بلوار امين، 

و یا فضاهاي تفریحي تجاري مانند فلکه بستني و... مي باشد. این خيابان ها به دليل وجود اخرتالط و  

سرزندگي و تحرك را در برازه هراي زمراني از شرب ایجراد كررده        تنوع كاربري و زمان فعاليت آنها



براز هسرتند و یکري از     88و  81اند.اغلب این فضاها داراي فضاهاي تجاري مي باشند كه تا ساعات 

 .عوامل حضور مردم در شهر هستند

 

 ه: نگارنداخذم -8811نمایي از حرم مطهر حضرت معصومه، ميدان آستانه و خيابان ارم :4تصویر

در این ميان، خيابان ارم از مهمترین خيابان هاي مركز شهر است. مري تروان گفرت از ميران تمرام      

ساعته مي باشد. این خيابان یکي از زنده ترین و  42خيابان هاي شهر، خيابان ارم تنها فضاي شهري 

فعال ترین فضاهاي شهري است كه در طرول شربانه روز مملرو از جمعيرت اسرت و داراي كيفيرت       

ندگي است. با توجه به قابليتي كه این خيابان دارد و همچنين با توجه به تصميمات آتي كه براي سرز

این خيابان در نظر گرفته شده، مبني بر پياده راه كرردن آن، توجره و بررسري جوانرب مختلرف آن      

 ضروري به نظر مي رسد. از جمله مسائل مورد بحث این خيابان چگونگي كيفيت فضایي آن در زمران 

شب مي باشد. اگر چه خيابان ارم به نسبت دیگر بخ  هاي شهر از نقاط قوت بسرياري در خصروص   

كيفيت زندگي شبانه بر خوردار است، اما اهميت این خيابان بررسري هرچره دقيرق ترر را ضرروري      

ساخته است. همچنين مي توان با بررسي نکات مثبت این خيابان در ایجاد كيفيت مطلروب زنردگي   

ري، از این نکات در جهت ارتقاء دیگر بخ  هاي شهر، كه با كمبود این كيفيت مواجه انرد،  شبانه شه

 بهره گرفت

 

  

 

 

 

 



 

 

 هماخذ:نگارند.جهان شهرهای دیگر به نسبت دار زنده شب های شهر نخستین : 1جدول

 

 قاهره -1

 

 

 پایتخت

 مصر
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بزرگتر

 شهر ین
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 .ست
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 ماالگا -7
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 جنوب
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 مادرید -2

 

 پایتخت

 و

بزرگتر

 شهر ین

اسپانیا

 ست

  

 

 بوئنوس-8

 آیرس

 پایتخت

 و آرژانتین

 بزرگترین

 و شهر

 این بندر

 کشور

 

 

 

 

 مونته -3

 ویدئو

 

 

پایتخت
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بزرگتر

 شهر ین

بندر  و
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 کشور

 (اروگوئه

  

 

 

 بارسلون  -9

 

 از پس

 مادرید

پرجمعیت 

 شهر ترین

 و اسپانیا

 مهمترین

 این بندر

 کشور

 



آمریکا

 التین ی
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 والنسیا -4
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 نیویورك -11

 

 در واقع

 ایاالت در
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 بیروت -5

 

 

 

 

 پایتخت

 لبنان

 

  

 

 زاراگوزه -11

 

 

 در واقع

 اسپانیا

 

 

 

 یا سبیا -6
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 روش پژوه : 



 : كتابخانه اي : ابزار پژوه  : كتب مستند ، مقاله، پایان نامه  3

 : ميداني : ابزار پژوه  : مشاهد ، عکسبرداري ، پرسسشنامه  4

 

 (swot)تحليلي ،  _تجزیه تحليل پروژه : توصيفي 

 هماخذ:نگارند((SWOTتحليل بااستفاده از:تجزیه 4جدول

 

 

 نقشه هاي وضع موجود:

 



 

 ماخذ:نگارندگان104111مقیاس :کیفیت پیاده رو)خیابان هزارویکشب کرمان(1نقشه 

 

 

 

 ،ماخذ:نگارندگان104111مقیاسخیابان هزارویک شب کرمان( (:کیفیت روشنایی4نقشه



در این تصاویر تفاوت دو سمت این خيابان دارد نشان داده ميشود كه سمت زمين خالي امنيت پایين :4تصویر

، روشنایي بسيار ضعيف و عبور عابرین بسيار من در صورتي كه برعکس روبه روي خود كه بسيار فعال داراي 

تمرامي  ميشرود  حس امنيت باال روشنایي قوي ، تعامالت اجتماعي و جاذب جمعيت هست كره كرامال حرس    

 ه.ماخذ:نگارندتصاویر)خيابان هزارویکشب كرمان(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

:در این عکس ها قوت ها ضعف ها ، نما ، كف سازي ها ، كاربري هاي غالب ، كاربري هاي جاذب 1تصویر

 هجمعيت و ... را اورده ام،تمامي تصاویر)خيابان هزارویکشب كرمان(ماخذ:نگارند

 :ها پرسشنامه از شده انجام هاي بررسي نتایج

 از موجود هاي ساختمان ارتفاع و مداخله ي حوزه مورد در افراد نظر به بردن پي براي تحقيق این در

 محريط  تراثير  تحرت  ميرزان  چه به افراد تا دریابيم است این هد . كردیم استفاده پرسشنامه روش

 ارتفاع اصالح همچنين. دارد ها آن رفتار و ذهن روي تاثيري چه اتفاق این و ميگيرند قرار اطرافشان

 شرده،نتایج  انجرام  هاي بررسي به توجه با. ميباشد بخ  این اهدا  دیگر از آنها نظر بر اسا  بناها

 .شد استخراج ها پرسشنامه از زیر

 وجود افراد از درصد 11 شد پرسيده متفاوت نماي با ساختماني وجود مورد در كه سوالي طبق:نما_3

 34:مغایر ارتفاع-. نکردند تایيد را ان درصد 12و  كردند تایيد را نماها سایر از متفاوت نماي با بنایي

 سراختمان  سرایر  از مغرایر  ارتفاع با ساختماني محدوده این در كه داشتند را نظر این افراد از درصد

 بناهرا  سرایر  ارتفراع  برا  ان ارتفاع كه است بنایي وجود مغایر ارتفاع از منظور.دارد وجود هاي دیگر

 . دارد تفاوت

 خرود  نظر افراد تا شده گذاشته مطالعه مورد از محدوده بنا دو تصویر سوال این در:مناسب ارتفاع-4

 برا  بنرایي  عنروان  بره  را ساختمان تصویر افراد از صد در 31.كنند بيان بنا دو این ارتفاع مورد در را

 . كردند بيان را ارتفاع مناسب



 از درصرد 24.ميشرود  ثابرت  اسمان خط ایجاد باعث منطفه یک در یکسان ارتفاع:یکسان ارتفاع-1

 33 و هستند یکساني ارتفاع داراي بررسي مورد محدوده هاي ساختمان كه داشتند را نظر این افراد

 از نيمي از بي  ميگيریم كه نتيجه شده حاصل هاي درصد اسا  بر.نکردند تایيد را مورد این درصد

 در مرتب بطور ها ان ارتفاع و نيستند یکساني ارتفاع داراي ها ساختمان كه بودند معتقد این بر افراد

 . است تغيير حال

 تنروع  و ندانستند بصري اغتشاش ایجاد عامل را بناها ارتفاع در تنوع افراد از درصد 34:اغتشاش-2

 .دانستند مناسب بناها براي را ارتفاع

 خرود  به مخصوص ارتفاع داراي هركدام و نيست موجود بناها ارتفاعبين  تعادلي گونه هيچ:تعادل- 4

 .  ميشود بصري اغتشاش ایجاد باعث كه هستند

 31.خير یا دارند تناسب هم با كوچکي و بزرگي نظر از كه بناها است ابعاد تناسب از منظور:تناسب-9

 .  باشد مي برقرار تناسب بناها ابعاد بين كه كردند بيان)نفر 43( افراد از درصد

. خيرر  یا هست افراد پسند مورد مغایر ارتفاع با بنا حذ  كه بود این سوال این از هد : حذ  بنا-1

 یا كنند اصالح را ان بنا حذ  جاي به بهتر است انها انظر از بودند مخالف كار این با افراد از درصد 14

 محردوده  ایرن  در كره  بناهایي اكثر:ریتم-. كنند هماهنگ ان با بناهارا سایر ارتفاع امکان صورت در

 نرامنظم  اسمان خط ایجاد باعث امر همين كه باشند نمي خاصي ریتم داراي ارتفاع نظر از وجود دارد

 .  ميشود ارتفاع در ثبات نبود

 را ان دیگر نيمي و دانستند محيط زیبایي عامل را بناها ارتفاع تشابه از افراد نيمي: محيط زیبایي-3

 . ندارد محيط اثر زیبایي روي ارتفاع تشابه كه داشتند عقيده و نکردند تلقي مخمي عامل

 ایرن  كره  شود مي افراد در محصوریت حس ایجاد باعث بناها از بعضي بلند ارتفاع گاه:محصوریت-2

 را بلند ارتفاع با بناهایي افراد از درصد 33. است ناخوشایند بعضي براي و خوشایند بعضي براي حس

 .عادي است باال برایشان ارتفاع با بناها ایم وجود و دانند نمي محيط در محصوریت ایجاد عامل



 

 ماخذ:نگارندگان314111:كاربري اراضي پيشنهادي)خيابان هزارویکشب كرمان(مقيا  1نقشه 

ساعته طرح از اخرتالت كراربري هراي     42در نقشه كاربري اراضي پيشنهادي به علت مسير پياده و 

مختلفي براي فعال و زنده نگه داشتن نگه داشتن خيابان هزار و یک شب اسرتفاده شرده . از جملره    

ه ، كاربري هاي مورد استفاده در این خيابان ميتوان به كافه ها ، رستوران هرا ، مراكرز خریرد شربان    

ورزشي اشاره  –تفریحي  –اداري  –مراكز امنيتي انتظامي ، بانک ، اداري و یک مجتمع بزرگ تجاري 

 كرد كه در طرح پيشنهادي خود از انها استفاده شده است .

 نتيجه گيري:

امروزه باتوجه به تغييرالگوي كارتوجه به شب هنگام به عنوان فرصتي براي گزراندن اوقرات فراقرت   

ورد توجرره قرارگرفترره اسررت. همزمرران بررا پيرردای  ایررن موضرروع مفرراهيمي    واسررتراحت مرر

باتوجه به اطالعات بدسرت امرده از   .شکل ومورد بررسي قرارگرفته اند>>ساعته42شهر<<همچون

خيابان هزار و یک این پژوه  پيشنهاداتي درمورد این محور)خيابان هزارویکشب كرمان (ارائه شد.

ساعته و پياده مدار باشد با در نظر گرفتن  42جمهوري یک محور  شب حد فاصل ميدان كوثر تا بلوار

 اصول توسعه پایدار .



خيابان هزار و یک شب از طر  بلوار جمهوري و ميدان كوثر و كوچه هایي كه به خيابان هزار و یرک  

شب ميریزند به غير از خيابان ویالاز ورود ماشين به داخل این خيابان جلوگيري ميشود بره وسريله   

ضاي سبز و ميله هاي متحرك به صورتي كه دسترسي پياده باهيچ مشرکلي برر نخرورد و راه ورود    ف

ماشين هایي امثال اتشنشاني و امبوالنس  و ...ثلب مشود .دسترسي بقيه خانه ها و مغازه هرایي كره   

ي در اطرا  خيابان هزار و یک شب وجود دارد با بسته شدن و پياده محور شدن این راستا به مشکل

بر نميخورند به دليل این كه دست رسي براي همه از پشت وجود دارد .از نظرر ترافيکري  : ترافيرک    

 خيابان هزار و یک شب ميتواند به كمربندي و خيابان هاي شفا ، بلوار حمزه ، امام جمعه ریخته شود.

ان هاي اطرا  براي كم كردن ترافيک  ماشيني كه از خيابان هزار و یک شب برداشته شده و به خياب

ریخته شدهو استفاده بهتر از زمين خالي كنار خيابان ویال به طر  شفا این خيابان محور پياده هرزار  

و یک شب را قطع كرده و الویت با پياده است با استفاده از كف سازي مناسب امنيت پياده را برقررار  
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