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Extended Abstract 

Introduction  

Since World War II, great changes have taken place in the structure of daily life, such as 

lifestyle change and the appearance of new alternatives such as flexible work, organized leisure 

time, and a return to inner city life. The concept of nightlife and 24 hour cities was introduced as 

an appropriate response to these changes. Similar to many concepts of urban design, nightlife 

has many criteria. Night-time Economy is a crucial criterion for revival urban centers at night. 

Undoubtedly, the lack of strong economic structures in urban centers has significantly reduced 

the quality of urban spaces, especially at night, and therefore the amount of use them. 

This paper seeks to address the following questions: How to improve the quality of urban spaces 

in Kamal Esmael St. at night by using of the Night-time Economy criterion?  And what are the 

characteristics of Night-time economy criterion to prepare a successful urban nightlife in this 

street? To answer these questions, the indicators of the urban Night-time economy criterion and 

their measurement methods have been examined. 

 
Methodology 

The purpose of this study is to improve the quality of citizens’ nightlife by enhancing the 

criterion of the Night-time Economy. Thus, it is an applied research and focuses more on the 

results of measures and the practical application of the findings. In the theoretical foundations 

section, exploratory, descriptive and analytical research methods have been used and library 

study methods to collect information and analyze their content have been discussed. In the case 

study section, in order to identify and analyze the desired urban space, a combined-exploratory 

method has been used, which includes experimental approaches to quantitative indicators as 

well as phenomenological approach to qualitative index data. In this section, field method (field 

measurement, observation, interview and rhythm analysis technique) have been utilized to 

collect information. Finally, the findings of the theoretical foundations section were divided into 

three sub-criteria of diversity, presence and safety and twelve indicators of diversity of 

economic activities at different levels, diversity of potential events at night, diversity of nightlife 

activities, existence of identical places, existence of third place, time range uses, plaque 

flexibility, positive mental image, active urban wall , permeation into urban spaces, lighting and 

the level of monitoring space by organs were extracted from them. These indicators have been 

evaluated by appropriate methods in Kamal Ismail street of Isfahan, and have been 

homogenized in order to summarize. The reliability by the test and retest method and the 
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validity via formal and opinion polling methods from urban planning and urban design experts 

were confirmed. 

 
Results and discussion 

Researches on the nightlife identify three main goals of this concept: Making urban spaces safer 

and increasing their attractions by reduction of antisocial behaviors and fear of crime 

occurrence. Development of night varied economy and improvement the image of the city to 

attract domestic capital. Therefore, the criterion of Night-time economy can be considered as 

the backbone of the concept of urban nightlife and connects all the other components. The sub-

criteria of Night-time economy are: diversity, presence and safety which can be divided into 
twelve indicators that due to their diversity in terms of quantity and quality, appropriate 

methods were designed to measure each index, according to the research conducted or the 

opinion of experts. Also, all measurements were performed during the nightlife period (4 pm to 

6 am). Due to the impossibility of comparing the scores with each other because of the essential 

differences, the obtained scores were homogenized. Finally, the sub-criteria of diversity, 

presence and safety were calculated 69.5, 30 and 39.5, respectively, which is not acceptable 

considering the potentials and background of the study area. 

 
Conclusion 

The Night-time economy criterion is one of the most important criteria of a successful urban 

nightlife that plays a major role in all three of its goals. Therefore, in the process of planning 

and designing the twenty-four hour cities, this criterion should be given sufficient consideration 

as the concept of nightlife. In the present study, by using of the findings and theories of various 

scholars, specifying the role of the urban Night-time economy in the concept of urban nightlife 

and its goals, a coherent model of relevant sub-criteria and indicators has been presented in an 

integrated aspect so that the model can be applied in the process of identifying, analyzing and 

evaluating nightlife. The creation of this structured model that has made it possible to evaluate 

of urban spaces' success in urban nightlife from the perspective of urban economics, is the most 

important feature of this study that makes it unique. The effective sub-criteria on the Night-time 

economy for creating a successful urban nightlife include: diversity, presence and safety. These 

sub-criteria themselves are separable to twelve indicators: diversity of economic activities at 

different levels, diversity of potential events at night, diversity of nightlife activities, existence 

of identical places, existence of third place, time range uses, plaque flexibility in time, positive 

mental image, active urban wall, permeation into urban spaces, lighting and the level of 

monitoring space by organs. The results on the case study showed that lack of third places, low 

time of land uses activity during the Night-time hours, weakness in the plaques flexibility, 

boring urban wall, low permeation of land use activities in small areas as well as lack of proper 

lighting have reduced the quality of night economy standards and, consequently, the quality of 

urban nightlife. This study can play a key role in setting priorities for achieving a dynamic 

Night-time economy and improving the quality of nightlife citizens. 
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 با تأکید بر اقتصاد شبانه شهری شبانهارزیابی زندگی 

 مطالعه موردی: خیابان کمال اسماعیل اصفهان

 
 ، ایرانفهانهنر اصفهان، اصدانشگاه  ،دانشیار شهرسازی - 1نوییمحمود قلعه

 ایران واحد یزد، دانشگاه آزاد اسالمی، یزد، ،شهری طراحیکارشناس ارشد  -طباطبایی  پورنیلی نازنین

 
 10/05/1399پذیرش مقاله:                              21/01/1399دریافت مقاله: 

 
 دهیچک

ت، توجه به ار، اوقات فراغکتغییر در زمان ی اخیر، مانند هادههدر ساختار و سبک زندگی روزمره در  عمدهتغییرات 
وچهارساعته گشـته اسـت. شهری و اضطرار زمانی باع  ایجاد مفهوم زندگی شبانه و شهرهای بیستزندگی درون

ه معیـار بـمقالـه توجـه  بسیاری است. رویکرد اصلی این دهیتندرهممفهوم زندگی شبانه دارای معیارهای متنوع و 
. این نوشـتار باشدیمترین معیارها و ستون فقرات مفهوم زندگی شبانه شهری ن یکی از مهمعنوااقتصاد شبانه، به

عیار هداف آن و اهمیت مامختلف در باب مفهوم زندگی شبانه در فضای شهری،  پردازانهینظرضمن بررسی آرای 
نی ا بـا وضـعیت آرمـار وضـع موجـود فاصـلهپرداخته تـا بتوانـد  هاشاخصی از امجموعهاقتصاد شبانه، به تدوین 

ی نمایـد. ریگانـدازهه موردسنجش قرار داده، میزان موفقیت مفهوم زندگی شبانه را در راستای معیار اقتصـاد شـبان
ه از روش صورت مورد پژوهی و با اسـتفادبرای دستیابی به این هدف، بخشی از خیابان کمال اسماعیل اصفهان به

ه موضوعات، موردبررسی قرارگرفتـ جانبههمهی کمّی و کیفی، جهت درك هاروشی توأمان از ریگبهرهترکیبی و 
شـده رفتهگمصاحبه بهره  ورفتار )ریتم آنالیز(  مشاهدهی برداشت میدانی، مشاهده، هاروشاست. در طول پروژه از 
ن زمـا ی سـوم، کـم بـودنهامکانموردمطالعه نشان داد که فقدان  نمونهبر روی  هایبررساست. نتایج حاصل از 

، تـراوش انـدك کنندهخسـتهغیرفعـال و  جـداره، هـاپالكی ریپـذانعطافی مستقر، ضـعف در هایکاربرفعالیت 
ه، عیـار اقتصـاد شـبانمعدم روشنایی مناسب سبب کاهش کیفیت  نیچنهمی بسیار ناچیز و امحدودهدر  هایکاربر

 ری شده است.شه شبانه، و در نتیجه کاهش کیفیت زندگی هالیپتانس همهباوجود 
 

 اسماعیل الکم خیابان ساعته، 24 شهرهای شبانه، اقتصاد شبانه، زندگی شهری، فضای :کلیدی گانواژ

 .اصفهان
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 مقدمه
تفـریح در  اوقات فراغـت و ی مرتب  باهاتیفعالپرمشغله در جوامع شهری امروزی سبب کمبود زمان برای  روزانهزندگی 

ایـن امـر بـه علـت تحـوالت در سـبک زنـدگی  .(Oguz & Cakci,2010:723فضاهای عمومی بیرونی شده است )
ی در ساختار زندگی روزمره مانند تغییـر سـبک زنـدگی و اعمده. پس از جنگ جهانی دوم، تغییرات باشدیمساکنان شهر 

جادشـده شـهری ایدهی شده و بازگشت به زنـدگی درون، اوقات فراغت سازمانریپذانعطافی جدید مانند کار هانیگزیجا
عنوان زمـان اسـتراحت صـرف از تغییرات مذکور موجب گشت، شب مفهوم خود را به (.Rowe et al,2008:11)است 

شهری  شبانهدست بدهد و عملکردی جدید به خود بگیرد. یکی از ابزارهای قوی برای پاسخ به این تغییر عملکرد، زندگی 
ی رفیع اقتصادی، زیستی و گردشگری شده هاگاهیجاست آوردن با یکدیگر برای به د شهرهاکالناست که موجب رقابت 
میالدی در مـورد شـهر  1920 دههنخستین بار در  -شهری که هرگز خواب ندارد–وچهارساعته است. عبارت شهر بیست

 شیاهـابانیخوجوش را که همـواره در نیویورك به کار رفت. این واژه ناشی از تصویری ذهنی از مکانی فریبنده و پرجنب
: 1396)پاکزاد و سـوری، کردیمدر هنگام شب که امکان تهدید و خطر زیاد است( مجسم  ژهیوبهاتفاقی در جریان است )

ی اسـت کـه اگسـترده(. همانند بسیاری از مفاهیم شهرسازی و طراحی شهری، زندگی شبانه دارای ابعاد و معیارهـای 52
. اقتصاد شبانه معیـاری بسـیار مهـم بـرای احیـای مراکـز باشدینم ریپذامکانها در نوشتاری محدود آن همهپرداختن به 

، بـه اندنوشـتهطراحی شهری که در باب مفهوم زندگی شـبانه  عمده پردازانهینظر همهکه طوریشهری در شب است به
یی هالیپتانسـنه دارای . اقتصـاد شـباانددانستهو موفقیت زندگی شبانه را در گرو موفقیت این معیار  داشتهاین معیار اشاره 

وجود، (. بـااینRowe et al,2008:11است که منافع عظیم فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای شهرها به دنبال دارد )
محجـور مانـده اسـت. تنهـا در  دانش طراحی شهری بسـیار -ی مؤثر بر معیار اقتصاد در مقیاس حرفه هاسنجهشناسایی 

اقتصاد شبانه را بر مفاهیمی همچون رشد اقتصـادهای خـرد محلـی و افـزایش تعـداد تعدادی پژوهش، پژوهشگران تأثیر 
(. همچنـین بخـش Roberts,2006; Talbot,2006; Rowe & Bavinton,2011) انـدکردهمشـاغل بررسـی 

 توجهی از مقاالت به بررسی اثرات رفتارهای ضداجتماعی ناشی از مصرف الکل، که جزء الینفـک زنـدگی و اقتصـادقابل
 & Ashton et al,2018; Bellis) انـدکردههـا را بررسـی و چگـونگی مـدیریت آن انـدپرداختهغـرب اسـت،  شبانه

Hughes,2011; Quigg et al,2016( در یک طرح تحقیقاتی در کواالالمپـور .)کیفیـت زنـدگی شـهروندان 2012 )
شاخص از سه  51شده است. با استخراج بررسیآسایش، راحتی و ایمنی  حوزهساکن در مناطق دارای اقتصاد شبانه در سه 

ی کیفیـت زنـدگی سـاکنان ریگانـدازهعنوان چـارچوب ها به روش فازی، جدولی بهی به آنازدهیامتشده و مشخص حوزه
ی و طراحی مناطق دارای زندگی شبانه در بافت مسکونی، جهت جلوگیری زیربرنامهشده و پیشنهاد گردیده در هنگام ارائه

همچنین بـا  (.Ngesan & Abdul Karim,2012کیفیت زندگی ساکنان، این جدول موردتوجه قرار گیرد ) از کاهش
شده است میزان ترس از وقوع جرم در مناطق دارای اقتصاد شـبانه گرفته مشخصانجام 1توجه به پژوهشی که توس  برندز

ی مداربسته دارد هانیدوربو بارها و همچنین تعداد  هارستورانمعکوسی، به ترتیب با تعداد مأموران پلیس، نگهبانان  رابطه
(Brands et al,2015 در .)ی کـه توسـ  امقالـهاسـت: در  ترکمرنگی داخلی توجه به اقتصاد شبانه بسیار هاپژوهش

عنوان عامل مؤثر در ایجـاد زنـدگی شـبانه و رونـق اقتصـادی در گرفته فرهنگ بهانجام 1396قدیمی و کرامتی در سال 
های اصلی فضای شهری )کالبد، عملکرد و معنا( در ارتبـاط بـا شده است. در این پژوهش مؤلفهنگام شب، در نظر گرفتهه

و  گشـتهبررسـی  AHPی فرهنگی شبانه )مردم، زمان و خالقیـت( بـه روش سلسـله مراتبـی هامکان سازندهسه عامل 
شـک فقـدان بی (.1396شده اسـت )قـدیمی و کرامتـی،ئهیی جهت تعریف زندگی شبانه اراهااستیسدرنهایت راهبردها و 

هـا را شهروندان از آن استفادهساختارهای اقتصادی مستحکم در مراکز شهری، کیفیت فضاهای شهری و در نتیجه میزان 
توجهی کـاهش داده اسـت. پـژوهش حاضـر بـه دنبـال یـافتن پاسـخ بـرای ایـن طور قابـلخصوصاً در هنگام شب، بـه

و توجه به معیار اقتصادی آن، کیفیت فضـاهای  شهری شبانهبا استفاده از مفهوم زندگی  توانیمچگونه که  هاستپرسش
دیگر معیـار اقتصـاد شـبانه بایـد دارای چـه عبارتشهری خیابان کمال اسـماعیل را در هنگـام شـب ارتقـا بخشـید؟ بـه
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خیابان فراهم آورد؟ برای پاسخ بـه ایـن پرسـش، شهری موفق را در این  شبانهزندگی  نهیزمیی باشد تا بتواند هامشخصه
؟ همچنـین انـدکدامی معیار اقتصاد شبانه در مفهوم زنـدگی شـبانه هاشاخصالزم است به دو سؤال زیر پاسخ داده شود: 

ایـن  ها انجام داد؟ برای پاسخ بـهی کرد تا بتوان اقدامات مؤثر در راستای بهبود آنریگاندازهرا  هاشاخصچگونه باید این 
ی شناسایی گشته و سپس با بررسی نظـرات اندیشـمندان در اکتابخانهشهری به روش  شبانهسؤاالت، ابتدا اهداف زندگی 

یی جهـت شـناخت و هاشـاخصشده است. در ادامـه این مفهوم با معیار اقتصاد شبانه مشخص هیدوسو رابطهاین حیطه، 
شـده و در خیابـان کمـال اسـماعیل چه معیار اقتصاد شـبانه عرضهارزیابی مفهوم زندگی شبانه در فضاهای شهری از دری

 اصفهان موردبررسی قرارگرفته است.
 

 مبانی نظری
تـرین مشـکالتی کـه یکـی از مهم»: سـدینویم 2وچهارساعتهخود با عنوان مفهوم شهرهای بیست مقاله( در 1997) 1هی 

مردم از مرکز شهر بود. عالوه بر این، زمان شرکت مردم در  هاستفادشهرها در اواخر قرن بیستم با آن مواجه بودند، روش 
شده بود ی موقتی و گذرا تبدیلهامکاننیز از دیگر مشکالت بود. مراکز شهری به  دادیمیی که مرکز شهر ارائه هاتیفعال

وی در ادامـه، «. شـدیمبعدازظهر، که شهروندان به کار و خرید مشغول بودند، اسـتفاده  5صبح تا  9که فق  بین ساعت 
، ترامنتجدیدقوا و ایجاد مرکز شهر  لهیوسبهساعته را رویکردی نسبتاً جدید برای مقابله با این مشکالت،  24مفهوم شهر 

دسترس در هنگام عصـر و ( مقابل زندگی شبانه، تفریحات قابل2018آکسفورد ) نامهلغت (.Heath,1997:193) داندیم
مانـد و غـذا، عنوان بنگاهی که تا دیروقـت بازمی(، زندگی شبانه را به2011) 3میراث آمریکاشب را نوشته و فرهنگ لغات 

و  ترجـامعسـاعته یـک توجـه  24وجود مفهوم شـهر ، تعریف کرده است. بااینکندیمنوشیدنی، تفریح و سرگرمی فراهم 
که شامل ابعاد اجتماعی و فرهنگی مراکـز  ها و مراکز اداری برای کل مراکز شهر در نظر داشتفروشیاز خرده ترگسترده

به این معنی  (.Heath,1997:194) شدیمی کارآفرینی هاتیفعالو  هادهیاشهر و همچنین اهداف آرمانی برای تحریک 
ی اقتصـادی و هاجنبـهکه شهر در شب بایستی ازنظر کارکردهایی مانند تفریح، فرهنگ، تعامـل و... بهتـر عمـل کنـد و 

و ایجاد شهر  هادهیاشهری افزایش سرزندگی، امنیت، تحریک  شبانهاصلی ایجاد زندگی  زهیانگیاد نبرد، زیرا  اشتغال را از
اقشار جامعه است. تحقیقات کلـی در مـورد زنـدگی شـبانه در فضـاهای  همهخالق و جذاب در ساعات غیر کاری، برای 

ی از مردم ترگسترده دامنهکردن مرکز شهر برای  آماده : هدف اول:کندیمشهری، سه هدف مهم این مفهوم را مشخص 
شهری و هدف سوم: بهبود تصویر شـهر بـرای  شبانهاقتصاد  توسعهجهت برخوردار شدن بدون ترس از مکان، هدف دوم: 

حال به دلیل آنکه از عمر آکادمیک مفهوم بااین (.Momenian & Zekavat,2012:5057)ی داخلی هاهیسرماجذب 
، همچنان ارتباط احساسات و عواطف در زمـان زنـدگی شـبانه، در فضـاهای شـهری گذردینمت زیادی زندگی شبانه مد
 :Shaw,2014)و تحقیقات در باب این مفهوم در حال افزایش است  (Hubbard,2005:132)مانده کشف نشده باقی

 گانهسـهری در هـر یـک از اهـداف شـه شـبانهآن با زندگی  هیدوسو رابطهوجود اهمیت معیار اقتصاد شبانه و بااین (.87
 ریپـذامکانی متنوع، برای جذب مخاطبانِ بیشـتر در سـاعات غیـر کـاری رسـمی، هاتیفعالمذکور، مشهود است: ایجاد 

طور متقابل، حضـور با ساعات کاری طوالنی. به هایفروشخردهو  هابنگاهنخواهد بود مگر با ایجاد فضاهای شهریِ دارای 
ی کوچـک و بـزرگ )در مقیـاس محلـی( و هـامغازهشهری همواره دلیلی بـر ایجـاد، رشـد و رونـق جمعیت در فضاهای 

ی و شهری( بوده است. از طرف دیگر بهبود تصـویر شـهر بـا ایجـاد شـهر پویـا و اهیناحی اقتصادی )در مقیاس هابنگاه
. جدا از این تفاسیر که برای هـدف اول سرزنده که عملکرد اقتصادی و اجتماعی فعال دارد، ارتباط مستقیم و دوجانبه دارد

زنـدگی شـبانه مطـرح اسـت.  گانهسـهعنوان یکی از اهداف طورکلی بهشهری، به شبانهاقتصاد  توسعهو هدف سوم آمد، 
 .کندیمی نیآفرنقشعنوان یک معیار بااهمیت، وچهارساعته، اقتصاد شبانه بهاز اهداف شهرهای بیست همهبنابراین در 

 

                                                           
1 . Heath 

2 . The Twenty-Four Hour City Concept 

3 . The American Heritage Dictionary 
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 شهری شبانهآن با مفهوم زندگی  رابطهصاد شبانه و معیار اقت

ی ریگشـکلی شهری، حتی قبـل از زیربرنامهدر نظریات اندیشمندان طراحی و  توانیمرا  1رد پای توجه به اقتصاد شبانه
ت شدن عبارت زندگی شبانه در اواخر قرن بیستم، اهمیـصورت رسمی، مشاهده نمود. پس از مطرحمفهوم زندگی شبانه به

صـورت مشـخص بـه آن پرداختنـد. پردازان بهساعته افـزایش یافـت و تعـدادی از نظریـه 24این معیار در رابطه با شهر 
: توزیـع کنـدیماساسی را برای ترغیب زندگی شبانه و مدیریت منسـجم آن ذکـر  نکته( چهار 1979کریستوفر الکساندر )

ی مناسب به فضاهای شبانه، تجهیز فضـاهای شـبانه بـا هاتیفعالمتناسب فضاهای فعال شبانه در سطح شهر، تخصیص 
ی بـا عنـوان امقالـه( 1995) 2بیـانچینی (.37: 1391خدمات مناسب و تأمین امنیت فضا )بصیری مژدهی و محملی ابیانـه،

علـت و برخوردهای شـبانه کـه بـه  هامالقاتی فرهنگی، هاتیفعالمنتشر کرد و در آن از  3و اقتصادهای شبانه هافرهنگ
نیاز به مطالعات و مشاهدات جدی در مورد زندگی  ": سدینویم، تقدیر کرده است. او ندیآیماقتصاد فعال در شب به وجود 

. شـودیمی و در نظر گرفتنِ تفاوت بین زندگی شبانه در شهرهای مختلف، احساس شناسانسان دهیپدعنوان یک شبانه، به
اقتصاد شبانه و همچنین تأثیرات آن بـر زنـدگی اجتمـاعی و اقتصـادی انجـام  نهیزمیی در هاپژوهشبه همین اندازه باید 

این شـهرها  کندیمساعته بیان  24( برای توضیح مفهوم شهرهای 1997تیم هی  ) (.Bianchini,1995:121) "گیرد
کـاهش " سدینویمی . ودهندیمو ابتکارات را برای زنده کردن حیات مدنی شبانه ارائه  هاطرحچندوجهی از  گسترهیک 
کننده برای کاهش زندگی شـبانه در مراکـز ی اوقات فراغت خصوصی، یکی از فاکتورهای کمکهاتیفعالو دیگر  هاکافه

عنوان ارکان اصـلی ساعته را به 24(. هی  همچنین اقتصاد شبانه و شهرهای Heath,1997:196-198) "شهری است
 4(. در همـین راسـتا مونتگـومری391: 1391)کرمونا و همکاران، داندیمها ی مرکزی شهرهابافتافزایش ایمنی و احیای 

ی هنگام عصـر و هاتیفعال، شامل 5الگوهای ساعات بازگشایی" کندیماشاره و بیان  هامغازه( به الگوهای باز شدن 1998)
منـاطق شـهری بایـد " سدینویم. وی در ادامه "باع  افزایش سرزندگی شود و حس مکان را تقویت نماید تواندیمشب 

ی مختلـف هاهیـالی اقتصادی در سـطوح و هاتیفعالفضاهایی برای تعامالت اجتماعی و فرهنگی فراهم آورند اما بدون 
(. یـان گِـل در کتـاب فضـاهای عمـومی و Montgomery,1998:101) "یک مکان خوب شهری ارائه داد توانینم

ی شامگاهی، عوامل مهمـی بـرای سـرزندگی شـهر و ادراك هاتیفعالار تعداد و محل استقر": کندیمزندگی جمعی بیان 
سیاسـتی اتخـاذ  سـتیبایمفعال و افزایش ادراك ایمنی،  شبانه. برای داشتن شهری با زندگی ندیآیمایمنی آن به شمار 

ودن کامـل . وی در ادامـه از بسـته بـ"تری از مرکز شـهر گسـترش یابـدی بزرگهاقسمتی شبانه به هاتیفعالشود تا 
در ساعات شب  هامغازهعادت بسته بودن ": سدینویمو  آوردیمخیابان در ساعات غیر خرید سخن به میان  لبهی هامغازه

و  هـامغازهی غیر جذابی به وجود آید که هرگونه میل به دیـدن هاتونلدر تاریکی فرو روند و  هاابانیختا  شودیمموجب 
. وی همچنـین "شـودیم. شـهر، تاریـک، خـالی و ترسـناك بردیمآخر هفته را از بین  قدم زدن در بعدازظهر و تعطیالت

 همـهدر شهر جـذاب شـوند بایـد ویتـرین  هاابانیخبرای اینکه "دارد:  هاابانیخوچهارساعته شدن پیشنهادی برای بیست
ی تجـاری بیشـتری هـاتیالفع سـتیبایمفلزی مجـاز نیسـت.  کرکرهشب روشن باشد. استفاده از  12تا ساعت  هامغازه

 6(. چـاترتون و هلنـدز43-41 :1389و غیـره جریـان داشـته باشـد )گِـل، نماهایس، هارستوران، هاوسکیک، هاکافهازجمله 
( ایجـاد و افـزایش نقـش تعـداد 1: داننـدیمرا رمز موفقیت فضاهای شهری شبانه  جنبه( طراحی با تمرکز بر سه 2002)

( تنظیم و تعدیل گسـترش فضـاهای شـبانه بـه همـراه 2اوقات فراغت،  نهیزمدهای فعال در و نها هاسازمانمحدودی از 
فرد شخصـیت و هویـت منحصـربه هیـپای شبانه بـر هاتیفعالی گذارارزش( استفاده و 3ی شبانه و هایسرگرمنظارت بر 
 شـبانهزندگی  سازنهیزم واندتینمخالی از هویت،  شبانهایجاد اقتصاد  (.Chatterton & Hollands,2002:95)منطقه 

( هدف اصلی اقتصاد شبانه را باال 2005رابرتز و ترنر ) (.Chatterton & Hollands,2003:367)موفق و پایدار گردد 
                                                           
1 . Night Time Economy 

2 . Bianchini 

3 . Night Cultures, Night Economies 

4 . Montgomery 

5 . Patterns in opening hours 

6 . Chatterton & Hollands 
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و خدمات فرهنگی گوناگون و  هایسرگرمبردن کیفیت زندگی و ایجاد تنوع در آن از طریق به وجود آوردن اوقات فراغت، 
بـرای  (.Roberts & Turner,2005:190) داننـدیمبعدازظهر(  5تا  صبح 9)عات روزانه معمول متنوع در خارج از سا

ی هـاتیفعال گسـترهگفت: اقتصاد شبانه مفهومی است که بـه  توانیم( در شهرها، NTEابعاد جامع اقتصاد شبانه ) ارائه
شـامل خـوردن، نوشـیدن و امـور خالقانـه  ییهایسرگرمی مرتب  با الگوهای اجتماعی شبانه و هاتجربهاوقات فراغت و 

پیچیـده و پویـا بـین جامعـه، فرهنـگ و اقتصـاد  رابطهبارزی از  نشانهشهری  شبانه، اقتصاد ترعیوساشاره دارد. در سطح 
شـهرِ دارای اقتصـاد  توانینمحال بااین (.Rowe et al,2008:5)شهرها با تأکید بر اوقات فراغت و سبک زندگی است 

ی متنوع که در هاحرفهعادل شهر فعال و سرزنده در شب دانست؛ شهر شبانه در حقیقت عبارت است از اثرات و شبانه را م
در واقع اقتصـاد شـبانه  (.Shaw,2014:93) آورندیمو جو خاصی را به وجود  کنندیمزمان ویژه با هم تعامل -یک فضا

در حیات زندگی شـبانه و میـزان  کنندهنییتعقشی اساسی و اما ن دهدیمساعته را تشکیل  24تنها یکی از معیارهای شهر 
ساعته عمل کرده و تمام اجزای دیگر آن را به هـم  24عنوان ستون فقرات شهر شهری به شبانهموفقیت آن دارد. اقتصاد 

کرده ایجـاد چنـد  عنوان عنصر اصلی، اهمیت فراوان دارد. البته تجربه ثابت. بنابراین توجه به این معیار، بهسازدیممرتب  
ی احیـای مراکـز هـاطرحسوی خود جلب کند بنـابراین همـواره در شهروندان را به تواندینممحدود در یک خیابان  مغازه

 :Hadfield et al,2009) شـودیمپیوسته سخن آورده همی بهاشبکه ارائهشهری با رویکرد زندگی و اقتصاد شبانه از 

466.)  

 

 روش پژوهش
 زمرهشده، در نتیجه در وینشهروندان با تأکید بر معیار اقتصاد شبانه تد شبانهاهدف ارزیابی کیفیت زندگی پژوهش حاضر ب

. بـدین منظـور، شودیمتکیه  هاافتهکه در آن بیشتر بر نتایج اقدامات و کاربرد عملی ی ردیگیمی کاربردی قرار هاپژوهش
ی بـه اابخانـهکتو تحلیلـی و بـا اسـتفاده از روش مطالعـات  در بخش مبانی نظری از روش تحقیق اکتشـافی، توصـیفی

منظور شناخت و تحلیل فضـای موردی، به نمونهشده است. در بخش ها پرداختهی اطالعات و تحلیل محتوای آنآورجمع
شـده اسـت کـه شـامل رویکردهـای تجربـی در ه گرفتهاکتشافی بهـر -شهری موردنظر، از روش ترکیبی، از نوع متوالی

. باشـدیمی کیفی هاشاخصی مربوط به هادادهی کمی و همچنین رویکرد پدیدارشناسی در خصوص هاشاخصوص خص
شـده هار( بهـره گرفترفتـ مشاهدهی اطالعات از روش میدانی )برداشت، مشاهده، مصاحبه و آورجمعدر این قسمت جهت 

نـوع تشـاخص  12ت و نوع، حضور پذیری و امنیـی بخش مبانی نظری که شامل سه زیر معیار تهاافتهاست. درنهایت، ی
ی هـاانمکدر زنـدگی شـبانه، وجـود  هـاتیفعالی اقتصادی در سطوح مختلف، تنوع وقایع بالقوه در شب، تنوع هاتیفعال
زان فعـال، میـ جداره، تصویر ذهنی مثبت، هاپالكی ریپذانعطاف، هایکاربرزمانی  ٔ دامنه، وجود مکان سوم، مندتیهو

اصفهان بـا  بان کمال اسماعیل، در بستر خیاباشندیمبه فضا  هاارگانبه فضا، روشنایی و میزان نظارت  هایاربرکتراوش 
اند. پایایی پژوهش به روش آزمـون و بـاز آزمـون شدهاند، ارزیابیآمده 1صورت کامل در جدول ی متناسب، که بههاروش

ی شهری ازی و طراحشهرس رشتهروش صوری و نظرخواهی از متخصصین مورد تأیید قرارگرفته و روایی آن با استفاده از 
ی معیـار اقتصـاد هاشاخصزیرمعیارها و  1شکل  اند.ی شدهسازهمگنی، امتیازات بندجمعمنظور تائید گردید. درنهایت به

 .دهدیمشبانه، که از اهداف زندگی شبانه و نظرات اندیشمندان استخراج گشته است را نشان 
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 معیار اقتصاد شبانه بر اساس اهداف زندگی شبانه و آراء اندیشمندان یهاشاخصزیرمعیارها و  .1شمارهشکل 
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 در رابطه با معیار اقتصاد شبانه هاآن یریگاندازه نحوهو  هاشاخصابعاد، زیرمعیارها،  .1شماره  جدول

 

 ه موردمطالعهمحدود
معیـار اقتصـاد شـبانه،  چـهیدرشـهروندان در خیابـان کمـال اسـماعیل از  شـبانهکیفیت زندگی  منظور بررسی وضعیتبه

. الزم بـه ذکـر اسـت تمـامی اندشـدهیبررسارائه گشـته،  1ی مؤثر بر اقتصاد شبانه با توجه به آنچه در جدول هاشاخص
گفته شد، زندگی شبانه پس از اتمام ساعات  رتشیپاند. با توجه به آنچه شدهزمانی زندگی شبانه برداشت بازهدر  هاشاخص

. با توجه به متنوع بودن زمان شروع و اتمام کار ادارات، ابدییمی کاریِ معمول، پایان هاتیفعالکار رسمی آغاز و با شروع 
ارمنـدان، عنوان زمان تعطیلی کار اکثـر شـاغلین جامعـه )کصبح به 6بعدازظهر تا  4زمانی بین  بازه، هادانشگاهمدارس و 

با توجه به آنکه هدف اصلی این نوشتار ارزیابی کیفیت زندگی شبانه در فضای  و دانشجویان( انتخاب گردید. آموزاندانش
 سـابقهی نسبی و همچنین هالیپتانسانتخابی، دارای  محدوده، سعی بر این بود تا باشدیماقتصاد شبانه  چهیدرشهری از 

عنوان ، تنهـا قسـمتی از آن بـه2شـکل یابان کمال اسماعیل اصفهان، که با توجه بـه حضور افراد در هنگام شب باشد. خ
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. حضـور دو رسـدیمو بـه میـدان خواجـو  شودیممیدان اصفهان( شروع  نیتریاصلشده، از میدان انقالب )سایت انتخاب
و جوئی )یا چوبی( در بین آن،  پل و پل خواجو در ابتدا و انتهای این مسیر و همچنین پل فردوسیوسهعنصر ارزشمند سی

 رودنـدهیزای حاشیه هاپاركعنوان یک فضای قدرتمند، در مقیاس شهر، معرفی کرده است. وجود این خیابان شهری را به
هستند نیز به ارزش فضایی خیابان افزوده اسـت.  شهروندانی مهم سبز و مکانی جهت گذران اوقات فراغت هاپهنهکه از 
. ضـلع شـمالی شـودیمه، از چهارراه فردوسی )پل فردوسی( تا میدان خواجـو )پـل خواجـو( را شـامل شدانتخاب محدوده
ی زیبـا اندازچشمرود، با زاینده هیحاشو پارك خطی  روادهیپو ضلع جنوبی آن را  هایکاربرو  هاپالكموردنظر را  محدوده

زندگی شبانه در مقیاس شهری موردنظر اسـت، لـذا در  ی تاریخی محصور کرده است. با توجه به آنکههاپلبه رودخانه و 
ی مسـکونی در نظـر هـابافتی درون هـاپالكشده و خیابان پرداخته لبهو فضاهای  هاپالكاین پژوهش تنها به بررسی 

 .اندنشدهگرفته 
 

 
 موردمطالعه محدوده موقعیت .2شمارهشکل 

 هابحث و یافته
جـود وضـع مو سهیمقاتکنیک برداشت میدانی و  اقتصادی در سطوح مختلف، از یهاتیفعالمنظور بررسی شاخص تنوع به
ی بنددسـتهشـده اسـت. جهـت حالت ممکن )با توجه به مقیاس شهری خیابـان کمـال اسـماعیل( استفاده نیترآلدهیابا 

هرسازی و ورای عالی ششده توس  شی ارائهبندطبقهی مختلفی موردبررسی گردید. با توجه به اینکه در هامدل، هایکاربر
عنوان الگـوی ی بـهبنددسـتهشـده اسـت، ایـن ی مختلف شـهری نیـز اشارههااسیمقمعماری عالوه بر نوع کاربری به 

سـتقرار او امکـان  تشخیص کاربری و مقیاس آن مدنظر قرار داده شد. با توجه به مقیاس شهری خیابان کمال اسـماعیل
هـار چغیرانتفـاعی در  ی و شهری و همچنین کاربری خدمات انتفاعی واهیناح ی،امحلهی تجاری در سه سطح هایکاربر
وجه به ت( و همچنین 6-15: 1395ی و شهری )شورای عالی شهرسازی و معماری ایران،امنطقهی، اهیناحی، امحلهسطح 
شـده، نسـبت مشخص 2جـدول طور که در بامداد، مقدار این شاخص، همان 6بعدازظهر تا  4بین ساعات  هاپالكفعالیت 
 عمل کرده است. ترنییپا( 50/0این شاخص از وضعیت متوس  ) دهدیمکه نشان  باشدیم 43/0یعنی  7به عدد  3عدد 

 

 ی تجاری و خدماتی فعال مستقر در خیابان کمال اسماعیلهایکاربرمقیاس . 2 شماره جدول

 فعال در زندگی شبانه قیاسم ی تجاری و خدماتی مستقر در خیابان کمال اسماعیلهایکاربر

   یامحلهتجاری  آژانس ساسان، سوپر

شـاپ چاپ عکس اصفهان، آژانس مسافرتی پرواز، فیلم، عکس و چاپ اصـفهان، کـافی
Meیوه د، آبم، آژانس مسافرتی یادمان، آژانس مسافرتی روژین، جگرکی لذیذ، فست فو

 (ساعته بانک شهر 24و بستی خواجو، همبرگر پل، شهر نت بانک شهر )کانکس 
 یاهیناحتجاری 

  

   یامحلهخدمات  آموزشگاه موسیقی ملودی

  × یامنطقهخدمات  شناختی اصفهانوانر -مرکز مشاوره ژنتیک
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ی عمومی، شهری و فضا ی فعال و در تعامل با زندگیهایکاربرجهت بررسی شاخص تنوع وقایع بالقوه در شب، طولِ بَرِ 
فضای سبز  عیل را پارك وجنوبی خیابان کمال اسما جدارهی شد. به علت آنکه ریگاندازهان خیاب جدارهنسبت به طول کل 

حـالی اسـت  ( این در1)عدد  باشدیمشکل داده است، امکان تنوع وقایع در این ضلع بسیار باال  رودندهیزا هیحاشعمومی 
شـبانه  زمانی زندگی بازهی دولتی، که در اهیکاربری خصوصی و همچنین هایکاربرکه در ضلع شمالی به دلیل استقرار 
منظور ارزیابی این شاخص در کل خیابـان، برآینـد دو . درنهایت بهدهدیمرا نشان  13/0غیرفعال هستند، این میزان عدد 

( در نظر گرفته شد که خبر از متوس  بودن وضـعیت ایـن شـاخص در بسـتر 57/0آمده در هر دو ضلع )عدد دستعدد به
 ه دارد.موردمطالع

ی زنـدگی هافرصـتی رفتـاری و هـاقرارگاهدر زندگی شبانه، ابتـدا الزم بـود  هاتیفعالبرای بررسی شاخص میزان تنوع 
شناسـایی اسـت عنوان قرارگـاه رفتـاری قابلاجتماعی شناسایی گردد. در خیابان شهری کمال اسماعیل، ضلع جنوبی بـه

طرف محـدود بـه رفتاری ازجمله ظرف کالبدی مشـخص )ازیـک خصوصیات یک قرارگاه همهچراکه این فضای شهری 
خص )گلرخ، نومورفی مشسنگی پارك(، الگوی رفتاری تکرارشونده، موقعیت زمانی و سی جدارهرودخانه و از طرف دیگر به 

ك شـهری قرارگاه رفتاری مشاهده نگردید. لذا پار گونهچیه( را داراست. در مقابل، در ضلع شمالی خیابان، 25-22: 1391
ش ریتم آنـالیز در منظور تحلیل الگوهای رفتاری از روتحلیل فعالیت، موردبررسی قرار گرفت. به هیپامثابه واحد یادشده به

ی شـبانه( در صـبح )زنـدگ 6بعدازظهر تا  4شده و این برداشت به مدت دو هفته، هرروز از ساعت برداشت میدانی استفاده
زم به ذکر است به علـت طـوالنی بـودن دقیقه صورت گرفته است. ال 10ر بازه به مدت ساعته و در هی زمانی یکهابازه

پـل  ن یعنـی فضـای شـهری مقابـلآ عمدهاجتماعی اصلی و  گرهزمان آن، دو قرارگاه رفتاری و عدم امکان برداشت هم
از مدل یان گِل استفاده گردیـد  هاتیفعالی نوع بنددستهته شد. برای عنوان مقر برداشت در نظر گرفخواجو و پل جوئی به

ت جاری بوده اسـت. درنهایـ رودندهیزا رودخانهی است که در زمان برداشت ضرور(. بیان این نکته 16: 1394)گِل و سوار،
اضـران و ح( به مجمـوع تعـداد دادندیمی اختیاری و اجتماعی انجام هاتیفعالحاصل میانگین تعداد حاضران )افرادی که 

 .دهدیمسبت باالیی را نشان بود که ن %78( در طول زندگی شبانه دادندیمی اجباری انجام هاتیفعالکه  عابران )افرادی
 شـودیمی ی کیفـی و رفـاهی زنـدگی شـهرهـاارزش ریگچشـمهویت مکان در فضاهای شهری شبانه موجب ارتقـای 

(Ngesan & Zubir,2015:453قالب کلی مؤلفه .) هویـت کالبـدی شـهر را شـکل  انسانی، وهای طبیعی، مصنوعی
ر سه مؤلفه در نظر گرفته شـد. بـه علـت هشاخص هویت،  جانبههمهمنظور بررسی (. بنابراین به22: 1396)نصر، دهندیم

برداشت  سازنهیزمو  ردیگیمرتباط بین فرد و فضا یا کالبد فضایی که در ذهن شهروند جای ا-انسانی  مؤلفهآنکه برداشت 
صورت فازی نبود، بنابراین شاخص هویت به ریپذامکانصورت کمّی هب -(65: 1392)خطیبی، گرددیمذهنی وی از محی  

هر اصـفهان محـدود طبیعی ش مؤلفهترین عنوان مهمبه رودندهیزا رودخانهتحلیل شد. نظر به اینکه ضلع جنوبی خیابان را 
عمیـق  ه علـت ارتبـاطری وجود دارد و همچنین بی تاریخی جوئی و خواجو دسترسی فیزیکی و بصهاپلساخته و نیز به 

 را دریافت نمود. 5موردبررسی امتیاز کامل  محدودهشهروندان با این عناصر تاریخی و طبیعی، 
 

 بررسی زیر معیار حضور پذیری

ی هـامکانبـرِ  جـدارهمنظور بررسی شاخص مکان سوم در بستر خیابان کمال اسماعیل، از روش نسبت مجموع طـول به
که تقریباً برابر صفر است. در این بررسـی، مطـابق  باشدیم 006/0آمده دستبه طول کل جداره استفاده شد. عدد به سوم

انه، هـر زمـانی زنـدگی شـب بازهعنوان مکان سوم در نظر گرفته شدند که عالوه بر فعال بودن در یی بههامکان، 3جدول 
آمده، جای خالی دسترا دارا بودند. با توجه به ناچیز بودن عدد به (271-280: 1390هشت ویژگی آن )کرمونا و همکاران،

 رهیـداد و ی مولد که با ظرفیت بـاالی جـذب مخاطـب، تـوان تأثیرگـذاری بیشـتری بـر محـی  شـهری دارنـهایکاربر
 .شودیمشدت احساس ، بهکشانندیمی از شهروندان را به فضاهای شهری ترگسترده
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 ی مستقر ازلحاظ مکان سومهایربرکابررسی  .3 شماره جدول

ی اخانه توضیح
دور از 
 خانه

جو 
غیر 
 جدی

ظاهر 
 ساده

ی هایمشتر
 ثابت

دسترسی 
)ازنظر 
 زمان(

فعالیت 
اصلی: 
 مکالمه

 هم
 سطح
 کننده

بســــتر 
 خنثی

 

در رابطــه بــا در دســـترس 
ــودن،  ــاپالكب ــه ه  50یی ک

ــا بیشــتر از  ــازهدرصــد و ی  ب
زمانی زندگی شبانه را فعـال 

 ند، در نظر گرفته شدند.بود

                شاپ کافیMe 

×      ×  ×  ×      جگرکی لذیذ 

×      ×  ×  ×      فست فود 

×      ×          آبمیوه و بستنی خواجو 

×      ×  ×  ×      همبرگر پل 

 

زمـان  سـماعیل مصـاحبه وخیابان کمال ا لبهی مستقر در هایکاربر همه، با هایکاربرزمانی  دامنهبرای ارزیابی شاخص 
عطیـل، از در روزهـای ت هـایکاربروزهای غیر تعطیل ثبت گردید. به دلیل ناچیز بـودن سـاعات فعالیـت ها در رکاری آن
. همچنـین اندنشدهی مسکونی در این برداشت در نظر گرفته هایکاربر واضح است که نظر شده است.ها صرفبررسی آن

ی نیـز از ایـن کـاربر زمان عـادی وجـود نـدارد(به دلیل استقرار فضای سبز عمومی )که امکان باز کردن یا بستن آن در 
شـده اسـت. شـان دادهی هر بلوك شهری در یـک نمـودار نهایکاربر، ترراحتی بنددستهمحاسبات حذف گردید. جهت 

ی اداری، آموزشـی و هـایکاربریابـان توسـ  ، به علت آنکه بخش وسیعی از خشودیممشاهده  3طور که در شکل همان
(. عالوه بر این به علـت قـوانین 7و  3، 1 شمارهی هابلوكفعالیت در زندگی شبانه بسیار ناچیز است )شده، درمانی اشغال

ع ممنـو 24ز سـاعت ی تجـاری پـس اهـایکاربری صورت گرفته( فعالیت هامصاحبهحاکم بر اماکن و اصناف )مطابق با 
لیـت زان شـاخص فعا. جهت رسیدن به میـشودیمقلمداد  شبانهاست که ضعف بزرگی در ایجاد و تقویت اقتصاد و زندگی 

 بازهنی * کاربری غیرمسکو 25ساعت( به حداکثر زمان ممکن فعال بودن ) 109ها )، مجموع ساعات فعالیت آنهایکاربر
 ی شبانه است.حاکی از تعطیل بودن سایت در بیشتر اوقات زندگ 31/0ساعته زندگی شبانه(، تقسیم شد. عدد  14
 

 
 زندگی شبانه بازهی مستقر بر اساس هایکاربرزمانی فعالیت  دامنهررسی ب .3 شماره شکل

 

ی تک عملکردی و فضاهای یک مقصودی که فق  در ساعات خاصی از روز و عمدتاً در زمـان کـار رسـمی هاپالك
ــت  ــدیمفعالی ــهر کنن ــک ش ــد. در ی ــام دارن ــان ن ــک زم ــاعته  24، ت ــاختمانس ــد  هاس ــل کنن ــه عم ــد زمان ــد چن بای

(Kreitzman,1999:146 بر این اساس جهت مشخص کردن شاخص .)ی چند زمانـه هاپالكی، طولِ بَرِ ریپذانعطاف
شده و ضلع جنوبی خیابان به دلیل عدم وجود ساختمان، مدنظر قـرار داده ضلع شمالی خیابان در نظر گرفته جدارهبه طول 

 ویژگی

 پالك    
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ی مختلـف هـازمانچهـارم از ك حـداقل در یککه یک پـالی چند زمانه، درصورتیهاپالكنشده است. جهت شناسایی 
عنوان پالك چند زمانـه در نظـر )هم ساعات کاری رسمی و هم ساعات زندگی شبانه( مورداستفاده قرار گیرد، به روزشبانه
است کـه  18/0پذیری برابر با و محاسبات صورت گرفته مقدار نهایی شاخص انعطاف 3شده است. با توجه به شکل گرفته
 .کندیمصورت تک زمان عمل طول وسیعی از خیابان به دهدیم نشان

در نظـر  ی شـاخصِ تصـویر ذهنـی مثبـتریگانـدازه نحوهعنوان در این مطالعه میزان استفاده از فضا در زندگی شبانه به
الیـت در تحلیـل فع هیـپاعنوان واحد برای برداشت این شاخص، قرارگاه رفتاری موجود )پارك شهری( به شده است.گرفته

، فضای شـهری ارگاه رفتاریدر زندگی شبانه، به دلیل وسیع بودن قر هاتیفعالنظر گرفته شد. همانند شاخص میزان تنوع 
در زمـانی  در یک روز کاری و یـک روز تعطیـل هااشتبردعنوان مقر برداشت انتخاب گشت. مقابل پل خواجو و جوئی به

 رودنـدهیاز رودخانـهبرداشـت  دورهشده است. الزم به ذکر است در طـول انجامکه شرای  آب و هوایی آرام و مساعد بود، 
ر نظـر ی اختیـاری و اجتمـاعی دهـاتیفعالجاری بوده است. همچنین در این شاخص، استفاده از فضا بـه معنـای انجـام 

ی پوشـچشمی پرت و نـاچیز اهدادهست در این برداشت از ااند. الزم به ذکر نشدهی اجباری برداشتهاتیفعالشده و گرفته
ر شروع شد و تـا سـاعت بعدازظه 4شده است. مطابق مشاهدات، زمان استفاده از پل جوئی، در روز کاری، از اوایل ساعت 

بانه آغـاز ز شروع زندگی شـادر روز تعطیل نشان داد که استفاده از این فضا قبل  هابرداشتادامه داشت. همچنین  23:35
 ضـای شـهری مقابـل پـلبامداد ادامه دارد. این در حالی است که زمان شروع اسـتفاده از ف 1اعت و تا حوالی س شودیم

بامـداد در  2:45بامـداد و  1:15خواجو در روز کاری و تعطیل، همواره قبل از آغاز زندگی شبانه بوده و به ترتیب تا ساعت 
کـه گـواه  دهـدیمرا نشـان  65/0ن شاخص عـدد . بنابراین وضعیت نهایی ایانجامدیمروزهای کاری و تعطیل به طول 

 .باشدیمجمعی شهروندان  خاطرهتصویر ذهنی مثبت و جایگاه عمیق قرارگاه رفتاری در ذهن و 
 

 بررسی زیر معیار امنیت

یافتـه کاملیـد افقـی تدجهت بررسی شاخص میزان فعالیت جداره از مدل یان گِل استفاده شد. چشم انسان از ابتدا برای 
ن دریافت بصری . اما بیشتریمیرویمتا ببینیم کجا  مینگریم، گرچه گهگاه پایین را میکنیمندرت به باال نگاه ما بهاست. 

. در مقابلِ نماهـای ردیگیم همکف، اولین جایی است که چشم را طبقهما در تراز چشممان قرار دارد و در ارتباط با بناها، 
)گِـل و  کننـدیمو بیشـتر توقـف  گرداننـدیبرم هـامغازه پنجرهن را برای دیدن حرکت کرده، سرشا ترآهستهفعال، مردم 

یـل وجـود شمالی خیابـان، بـه دل ، ابتدا ضلعروشیپ مطالعهی فعالیت جداره در ریگاندازه(. بنابراین برای 104: 1394سوار،
شـده، بـا توجـه بـه مـدل مشخص 4طور که در شکل ازآن، همانساختمان و در نتیجه وجود جداره، برداشت گردید. پس

ردبررسی همکف مو طبقهدر  هاربدصد متری تقسیم شد و تعداد  محدودهشده به نُه برداشت جدارهپیشنهادی گِل، طول 
( 2/2آمده )دسـتازهـای بهی گردیـد. درنهایـت، میـانگین امتیگذارارزشقرار گرفت. هر محدوده با توجه به مدل مذکور 

 ی خصوصی و همچنـین طـوالنی بـودن طـولهاپالكاخص در نظر گرفته شد که به دلیل تعدد عنوان میزان کمّی شبه
 ی اداری، نشان از وضعیت نامطلوب خیابان دارد.هایکاربر جداره
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 بررسی میزان فعالیت جداره در ضلع شمالی خیابان .4 شماره شکل

 

در مـدل  کورمک استفاده شد. با توجه به اینکهدل مک به فضا، از م هایکاربرمنظور بررسی شاخص میزان تراوش به
تحلیـل گشـت.  (، فقـ  ضـلع شـمالی خیابـان5ی شهری و فضاهای سبز عمومی جایگاهی ندارند )شکل هاپاركمذکور 

صبح(،  6ر تا بعدازظه 4) ی موجود به علت تعطیل بودن در ساعاتِ موردبررسی این مقالههایکاربرعالوه بر این بعضی از 
عنوان کاربری تجاری بار بهعنوان کاربری مسکونی و یکبار بهتجاری، یک-ی مسکونیهایکاربر. اندنشدهته در نظر گرف

رمک بـه مشخص است، طیف مک کو 5طور که در شکل . هماناندشدهگرفته)رستوران، مغازه یا ...( در محاسبات در نظر 
یـت، امتیـاز ب شـد. درنهار و فعال در زندگی شبانه در آن ضـری متناظهایکاربرروش فازی امتیازدهی گردید و طولِ بَرِ 
( بسـیار 76/1)آمده دسـتآمده بر طول ضلع شمالی خیابان، حاصل شد. امتیاز بهدستپایانی، از تقسیم مجموع امتیازات به

یجـه کـاهش و در نت بـه فضـای عمـومی هـایکاربر( است و نشان از عدم تـراوش مناسـب 5)امتیاز  آلدهیاکمتر از حد 
 .باشدیمامنیت فضا  ی ناظر و در نتیجههاچشم

 
 مدل مک کورمک .5شمارهشکل 

 
ی قلمروی عمومی اعم از روشنایی خیابان، روشنایی تابلوهای تبلیغاتی، هاییروشنا همهعنوان مجموع روشنایی شهری به
مصـنوعی دیگـری کـه باعـ  روشـنایی  و هر منبـع -ابندییمکه به فضاهای شهری راه - هاساختماننورپردازی داخلی 

(. جهت بررسی شاخص روشنایی، ابتـدا الزم بـود Kim & Park,2017:235شده است )فضاهای شهری گردد، تعریف
دیجیتـال  1میزان نور در معابر و فضاهای شهری خیابان کمال اسماعیل سنجیده شود. برای این کار از دستگاه لوکس متـر

Lurton  مدلlx-1108 متر، در وس  معبـر یـا فضـای شـهری و در  10هر  هایبررسشد. الزم به ذکر است که  استفاده

                                                           
1 . Light meter 
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ی بـر روی اهیسـای، سعی بر آن بود تـا ریگاندازهگرفته است. جهت دقت در ی از سطح زمین انجاممتریسانت 120 فاصله
روب کامل خورشید و زمان فعالیـت )هنگام غ 22تا  19ی شدت روشنایی، بین ساعات ریگاندازهدستگاه ایجاد نشده باشد. 

ی، آرام و آسمان صاف بود. همچنـین ریگاندازهشده است. شرای  جوی در حین ی خدماتی و تجاری( انجامهایکاربراکثر 
ی اکتابخانهی هایبررسشده است. پس از فشرده range دکمهی ریگاندازهداشتن دستگاه، قبل از هر منظور کالیبره نگهبه

و فضـاهای عمـومی  روهاسواره، روهاادهیپموردمطالعه به سه بخش  محدودهشنایی فضاهای عمومی و بیرونی، در باب رو
( تقسـیم شـد. پـاکزاد و سـوری  حـداقل میـزان روشـنایی در هـاپلی روروبـه)پارك شهری عمومی و فضاهای شهری 

(. همچنـین انجمـن 114: 1396اکزاد و سـوری،)پـ دانندیملوکس  10ی آن را روسوارهو  5ی خیابان شهری را روهاادهیپ
 30متخصصان روشنایی آمریکای شمالی شدت روشنایی موردنیاز برای فضاهای شهری )دیدارهای موقت و گذرا( را بـین 

پس از برداشت، وضع موجود با اسـتانداردهای روشـنایی تطبیـق  (.IESNA,2000:464لوکس بیان کرده است ) 50تا 
ی بـا روشـنایی هاپهنـهشناسایی و درنهایـت نسـبت مسـاحت  6ناسب و نامناسب، مطابق با شکل ی مهاپهنهداده شد و 
 بـازهطور که در نقشه مشخص است، عمده مساحتی که در آن روشـنایی در شد. همان 19/0عدد  کل مساحت،مناسب به

 ی خیابان است.روسوارهاستاندارد قرار دارد، 

 
 

 
 بستر خیابانبررسی روشنایی در  .6 شماره شکل

 
گشـت  وسو، به علت وجود کانکس پلیس انتظـامی در میـدان خواجـو به فضا، از یک هاارگاندر رابطه با شاخص نظارت 

دخانیـات،  ادارهیی ماننـد هـاپالك لبهصورت سواره و پیاده و همچنین استقرار نگهبانی در ی آن در محدوده، بهروزشبانه
بـودن آن نگر به علت مجهز گفت خیابان بسیار خوب عمل کرده و از سوی دی توانیم، ی و بنیاد جانبازانبخشتوانمرکز 
بـه ایـن  3وسـ  موردنظر وضعیت مطلوبی نـدارد. لـذا امتیـاز مت محدودهه، غیراز چهارراه فردوسی( به دوربین مداربست)به

 شاخص داده شد.
 لهیوسـبهر پـذیری و امنیـت معیارهـای تنـوع، حضـوی معیار اقتصاد شبانه به تفکیک زیرهاشاخصشده، بررسی نمونهدر 
طور کـه در آسان، همان هسیمقای متناسب کمی یا کیفی، ارزیابی شدند. به علت ناهمگونی امتیازها و عدم امکان هاروش
 ید.تیاز نهایی هر یک از زیرمعیارها مشخص گردی و درنهایت امسازهمگن هاشاخصمشاهده است، امتیاز قابل 4جدول 
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 و زیرمعیارهای اقتصاد شبانه هاشاخصی و ارزشیابی نهایی سازهمگن .4شماره جدول

 امتیاز زیر معیار ی(سازهمگنامتیاز )پس از  هاشاخص زیر معیار

 تنوع

 43 ی اقتصادی در سطوح مختلفهاتیفعالتنوع 

5/69 
 57 تنوع وقایع بالقوه در شب

 78 در زندگی شبانه هاتیفعالتنوع 

 100 مندتیهوی هامکانجود و

 حضور پذیری

 6 وجود مکان سوم

30 
 31 هایکاربرزمانی  دامنه

 18 هاپالكی ریپذانعطاف

 65 تصویر ذهنی مثبت

 امنیت

 44 فعال جداره

5/39 
 35 به فضا هایکاربرمیزان تراوش 

 19 روشنایی

 60 به فضا هاارگاننظارت 

 

 یریگجهینت
کـه در هـر  باشدیمشهری موفق  شبانهترین معیارهای زندگی جه به آنچه گفته شد، معیار اقتصاد شبانه یکی از مهمبا تو

د به ایـن وچهارساعته بایی و طراحی شهرهای بیستزیربرنامه. بنابراین در فرآیند کندیمسه هدف اصلی آن ایفای نقش 
معـادل بـا  حال نبایـد موفقیـت ایـن معیـار راتوجه کافی داشت. بااین شبانهی مفهوم زندگی بنداستخوانعنوان معیار، به

وفـق اسـت، م شبانهگی شهری دانست، چراکه اقتصاد شبانه تنها یکی از معیارهای زند شبانهموفقیت کامل مفهوم زندگی 
احـی شـهری د در طرقتصاااظهار داشت با بهبود کیفیت این معیار، بیشتر مسیر موفقیت طی شده است. معیار  توانیماما 

مبحثـی  ی )کـه خـودشهر شبانهایران بسیار محجور مانده و تحقیق و پژوهش مستقیمی در ارتباط با نقش آن در زندگی 
وچهارسـاعته و شده تنها به تعریـف شـهرهای بیستنشده است. مقاالت انجامتقریباً جدید در طراحی شهری است( انجام
. در انـدهکردفرهنگ تکیـه  و عمدتاً بر هویت و اندپرداختهدارای زندگی شبانه چگونگی تبدیل مناطق شهری به مناطقی 

ی مبتنـی بـا مصـرف هـاتیفعالو سایر  هاکالب، بارها، هایفروشخردهعنوان ی نیز، اقتصاد شبانه بهالمللنیبمجامع علمی 
بانه و شـنـاطق دارای اقتصـاد کنان مدر راستای چگونگی تأمین امنیت و آسایش سا هاپژوهششده و الکل در نظر گرفته

ژوهش پـشده است. ایـن در حـالی اسـت کـه در عمدتاً مست انجام کنندگانِاستفادهجامعه در مقابل  ریپذبیآسی هاگروه
هری شـ شبانهش اقتصاد ی اندیشمندان مختلف، عالوه بر مشخص کردن نقهاهینظری از ریگبهرهحاضر تالش شده تا با 
، عرضـه صـورت یکپارچـهی مربوط به آن، بههاشاخصنه و اهداف آن، مدلی منسجم از زیرمعیارها و در وجوه زندگی شبا

تفاده گـردد. صورت کاربردی در فرآیند شناخت، تحلیل و ارزیابی فضاهای شهری شـبانه اسـگردد تا مدل مذکور بتواند به
شهری فراهم  اقتصاد چهیدرزندگی شبانه را از  ایجاد این مدل ساختاریافته که امکان ارزیابی موفقیت فضاهای شهری در

شده، مشخص 1طور که در جدول فرد نموده است. همانکه آن را منحصربه باشدیماین مطالعه  مشخصهترین کرده، مهم
رها . این زیرمعیاباشندیمیت موفق، تنوع، حضور پذیری و امن شبانهزیرمعیارهای مؤثر بر اقتصاد شبانه، برای ایجاد زندگی 

در زنـدگی  هاتیفعالنوع تی اقتصادی در سطوح مختلف، تنوع وقایع بالقوه در شب، هاتیفعالخود به دوازده شاخص تنوع 
مثبـت،  ، تصویر ذهنیهاپالكی ریپذانعطاف، هایکاربرزمانی  دامنه، وجود مکان سوم، مندتیهوی هامکانشبانه، وجود 

ی هایرسـبرتفکیک هسـتند. به فضا قابل هاارگانفضا، روشنایی و میزان نظارت به  هایکاربرفعال، میزان تراوش  جداره
ی سـوم، ضـعف در هـانمکافقـدان  دهـدیمخیابان کمال اسماعیل اصـفهان نشـان  شدهمطالعه  محدودهشده در انجام
تـراوش انـدك  نیچنـهمی مسـتقر و هـایکاربر، عدم روشنایی مناسب، کم بودن زمـان فعالیـت هاپالكی ریپذانعطاف
ی موجـود، و در هالیسـپتان همـهی بسیار ناچیز سبب کاهش کیفیت معیار اقتصاد شـبانه، بـاوجود امحدودهدر  هایکاربر

قتصـاد برای دسـتیابی بـه ا هاتیاولودر تعیین  تواندیمشهری شده است. این بررسی  شبانهنتیجه کاهش کیفیت زندگی 
 تقا بخشد.شهروندان را در فضاهای شهری شبانه ار شبانهت زندگی پویا نقش اساسی ایفا کند و کیفی شبانه



 61                                            ...                           شبانه اقتصاد بر تأکید با شهری شبانه زندگی ارزیابیپور / نویی و نیلیقلعه

 تشکر و قدردانی
 .بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی نداشته است

 

 منابع
منظـر، فصـلنامه ، هافرصـتو  هاضرورت( منظر شبانه در تهران، ارزیابی 1391، حمیدرضا )انهیابیمحملی، رضا و مژدهیریبص (1

 .36-39، صص. 21 شماره، 4 دوره، 1391ان زمست

 .شهرمانآری شهری، تهران: انتشارات هامکان( راهنمای نورپردازی 1396پاکزاد، جهانشاه و سوری، الهام ) ش 
، ورودی سـنندج مـوردی: مطالعـه( تأثیر متقابل الگوهای رفتاری در احیای هویت محی  شـهر 1392خطیبی، سید محمدرضا ) (3

 .63-73، صص. 13 شماره، 7 دوره، 1392هویت شهر، بهار 

تـا  1389ری ایران ( مجموعه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معما1395شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ) رخانهیدب (4
 ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.1391

رهنگـی بـر فضـای شـهری فعوامـل  با تأکید بر تأثیر شهرکالن( زندگی شبانه در 1396قدیمی، سیده درسا و کرامتی، غزال ) (5
 .27-40 .صص، 20 شماره، 6ی نوین تهران(، مطالعات محیطی هفت حصار، سال هاتیفعالموردی: مرکز  مطالعه)
 شاد، تهران: آذرخش.کامران ذکاوت و فرناز فر ترجمه( خوانش مفاهیم طراحی شهری، 1390) کرمونا، متیو و تیسدل، استیو (6
گوناگون طراحـی شـهری،  ی عمومی فضاهای شهری: ابعادهامکان( 1391ك، تنر؛ تیسدل، استیون )کرمونا، متیو؛ هی ، تام؛ ا (7

 فریبا قرائی، مهشید شکوهی، زهرا اهری و اسماعیل صالحی، تهران: دانشگاه هنر تهران. ترجمه
ت دانشـگاه شـهید را، تهـران: انتشـاپوریلیسهعلی غفاری و صادق  ترجمه( فضاهای عمومی و زندگی جمعی، 1389گل، یان ) (8

 بهشتی.
رضـایی ندوشـن و مصـطفی بهزادفـر، محمد ترجمـه( چگونه زندگی همگانی را مطالعه کنـیم، 1394گل، یان و سوار، برجیت ) (9
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