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3استاد جغرافيا و برنامهريزي شهري دانشگاه فردوسي مشهد ،مشهد ،ايران
4استاديار جغرافيا و برنامهريزي شهري دانشگاه فردوسي مشهد ،مشهد ،ايران
تاريخ دريافت 1331/12/11 :؛ تاريخ پذيرش39/3/2 :

چکيده
امروزه به دليل پيچيدگيهاي زندگي شهري و مشکالت روزمره شهرها از جمله :ترافيک و راهبندانهاا ،اساتداده
از زمان شب به عنوان راهکاري جهت گذران اوقاات فراغات و پاساخ باه حضاور و سارزندگي شاهروندان پيشانهاد
ميگردد .هدف اين پژوهش برنامهريزي و آمايش راهبردهاي تحقق شهر شبانه در کاالنشاهر مشاهد باا ت کياد بار
شاخصهاي سرزندگي شهري است .روش تحقيق استداده شده در اين پاژوهش تويايدي-تحليلاي اسات .در ابتادا
مهمترين نقاط قوت ،ضعف ،فريت و تهديد درخصوص سرزندگي شهري و شهر شبانه با اساتداده از مصااحبه باا33
ندر از مديران و کارشناسان سازمانها و نهادهاي مرتبط با مباحث شهري بهدست آمد .ساس باا اساتداده از ماد
 SWOTو  ANPدر نرمافزار  Super Decisionبه ارزيابي و اولوياتبنادي اساتراتژيهااي حاياله پرداختاه شاد.
يافتههاي پژوهش نشان ميدهد که سه راهبرد -1 :آمايش و بهبود ارتقاء زيرسااختهااي موجاود در جهات ايجااد
خدمات شهري  24ساعته -2 ،طراحي مناسب فضاهاي شهري جهت ايجاد شهر ايمن در تمام ساعات شبانه روز باه
ويژه در محدوده مرکزي شهر  -3نورپردازي مناسب و هدفمند به همراه تزئين اماکن و مسيرهاي پياادهروي جهات
حضور شبانه زائرين و مجاورين به عنوان اولويتهاي ايلي جهت تحقاق شاهر شابانه در کالنشاهر مشاهد انتخاا
شدند .باتوجه به امتيازهاي نرما شده ،گزينههاي مربوط به راهبرد تدافعي درمجموع با امتياز  32311421بيشترين
امتياز و گزينههاي مربوط به راهبردهاي محافظهکارانه ،رقابتي و تهاجمي در رتبههاي بعدي قرار دارناد .نتاايج ايان
پژوهش بيانگر آن است که با توجه به ورود ميليوني ساليانه زائرين و حضور بيش از سه ميليون شهروند در اين شهر
و همچنين دارا بودن عملکردهاي تجاري ،تدريحي ،مذهبي به ويژه حرم مطهار اماامرضاا(ع) و سااير کااربريهااي
شهري ،اين شهر پتانسيل ايجاد شهر شبانه را دارد و پيشنهاد ميگردد با برنامهريزي مناسب و نظام ماديريتي فعاا
توجه ويژهاي به شاخصهاي شهر شبانه بهخصوص سيستم حمل و نقلي شبانهروزي و ت مين امنيت کافي و مناساب
جهت حضورپذيري زائرين و مجاورين بهيورت تمام وقت فراهم گردد.
واژههاي کليدي :سرزندگي شهري ،شهر شب ،مد  SWOT-ANPو کالنشهر مشهد

*نويسنده مسئو samadi.re29@yahoo.com :
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مقدمه
طرح مسئله :تا پيش از دهه  1393زمان کاار ياا باه
عبارتي زماان روز مهامتارين زماان زنادگي محساو
ميشد و زمان فراغت ياا زماان شاب زمااني بيهاوده و
باقيماناده از روز باه شامار مايرفات (علايمرداناي و
همکاران .)11:1331 ،از ايان زماان باهبعاد ،نگااه باه
زندگي انسانها از بُعد زمانبندي ساعات کار و فراغات
تغيير کرده و زمان شب از حالت بيهوده و باقيماناده از
روز ،به فريتي براي گذران اوقات فراغت و به تبا آن،
تجربه زيبا و فرح بخش از زنادگي در راساتاي کااهش
زمان فعاليتهاي ضروري زندگي تبديل شد (سالطاني
و همکاااران )2:1333 ،کااه بااا در نظاار گاارفتن بسااتر
فرهنگي و زمينههاي تاريخي-مکاني شاهر و همچناين
شرايط اقتصاادي مايتاوان باا توساعه زنادگي شابانه
شهري ،ح تعلق مکاني را القا نمود و به محيطهااي
شهري احساس سرزندگي و تنوع بخشايد ( Hubbard,
 .)2013:265بيااانکيني و مااونتگمري 1معتقدنااد يااک
مشکل فراگير عدم وجود فعاليتهاي عمومي در هنگام
غرو و در طو شب اسات .در مراکاز شاهري عموماا
يک زمان مرده از نظر تحرک و فعاليت وجود دارد و آن
فايله بين تمام شدن وقات اداري و آغااز فعالياتهااي
تدريحي شب هنگام است (حسني و همکاران.)1332 ،
در اواخاار قاارن  13بااا شااروع روشاانايي الکتريکااي
محدوديت ساختار زماني بهوجودآمده از زندگي شهري
توجهها را به استداده بيشتر از زمان در اختياار حياات
شبانه و تداوم زندگي جمعي ساعات پ از کار روزاناه
معطوف ساخت (.)Palmer, 2000:5
مردم در گذشته با شروع تاريکي ميخوابيدند و باا
طلوع آفتا فعاليتهااي روزماره خاود را شاروع ماي
کردند .حتي در اروپاي قرون وسطي ،هرکسي که شب
بيرون از خانه بدون دليل قابل قبو بود جريمه ميشد
( ،)Ekirch, 2006:25ولي در زندگي مدرن ،شاب تنهاا
فقااط بااراي خااوا نيساات ( Steger and Brunt,
 .)2004:55در جامعه  24ساعته شاب باا عناوان "دزد
خوا " عمل ماي کناد .در ايان جواما سااعات کاار
کاهش پيدا نميکند و مردم مي خواهند زمان بيشتري
1. Bianchini & Montgomery

را يرف کار و لذت باردن از اوقاات فراغات کنناد کاه
منجر به کاهش زمان خوا مايشاود ( Mitsuya and
 .)Nakano, 2001:2شهر شب محدوديتهاي باين روز
و شب را کاهش ميدهد و فريتي است براي آزادشدن
از محدوديت زماني (.)Gibson and Gallan, 2011:65
در سا هاي اخير عوامل مختلدي در شکلگيري شاهر
شبانه نقش داشتهاند که از جملهي آنها بحث اقتصااد
و اقتصاااد شاابانه (،)Roberts & Turner, 2005:171
ت ثير گردشگري و افزايش اهميت اقتصادي توريساتي،
که اگر امکانات به يورت  24ساعته باراي گردشاگران
فراهم باشد ،نقش زيادي در توساعه شاهر شابانه دارد
( .)Heath, 1997:194تغيير در سبک زندگي به دليال
حضااور مااردم در شااب جهاات گااذران اوقااات فراغاات
( )Glorieux et al, 2008:63و همچنين حضور زنان به
دليل ت مين امنيات باراي ايان قشار و کااهش تارس
حضور شبانه آنان در جامعه در مقايساه باا گذشاته ،از
عواملي هستند که باعث حضور شبانه مردم در شاب و
افاازايش پوي اايي و ساارزندگي شاابانه شااهر م ايشااود
( .)Hobbs et al, 2007:23الگااوي شااهر شااب از
ديدگاههاى جديد نيز بهدنبا بازگرداندن سرزندگى به
شهر است .سرزندگي در فضاي شهري بايد باهگوناهاي
باشد که پذيراي گروههاي مختلدي از شهروندان باشد،
که در آنجا شهروندان در يک رابطه تعاملي باا يکاديگر
باشند .در واق ت مين يک فضاي شهري مطلاو باراي
حضور مستمر شهروندان ،به گوناهاي باشاد کاه ماردم
بيايند و بمانند (خستو و سعيدي رضاواني.)99:1393 ،
راهبرد کالن مديريت شهري در عصار حاضار نياز باه
دنبا ضرورت بازآفريني مراکاز شاهري سارزنده قارار
دارد کااه يکاي از مهاامتاارين مؤلدااههاااي آن ،ترغياب
فعاليتهاي شبانه و مديريت مطلو آن و باه تبا آن
رونق اقتصادي شبانه است ( .)Roberts, 2004:7امروزه
در بسياري از کاالنشاهرهاي دنياا اساتداده منطقاي و
ضابطهمند از نور باعث شده تا زندگي شبانه در فضاهاي
شهري تصويري پويا و شادا در ساعات شبانهروز را به
همراه داشته باشد .نورپردازي شهري ،عالوه بار احيااي
بافت شاهري و ايجااد خااطره مناساب در شاهروندان،
ميتواناد از طرياق ت ثيرگاذاري در امنيات ،منجار باه
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کاهش ترس از جرم و افزايش آرامش در فضاي عمومي
شود (.)Cozens, 2002: 129
بنابراين با توجه به عواملي که در جهت رونق شهر
شبانه ذکر گرديد ،جامعه  24ساعته بخشي از فرهنا
قرن بيست و يکم است .با اين حا  ،موضوع شهر شاب
به طور کامل در تمام جواما قابال اجارا نيسات و باا
توسعه تکنولوژيک نيز بهبود نمييابد بلکاه بيشاتر باه
تداوتهاي اجتماعي و فرهنگي آن جامعه بستگي دارد
( .)Amid, 2013:23در کشور ما نيز اقداماتي در جهت
رونق شهر شب يورت گرفته است کاه حضاور شابانه
مردم در شبهاي قدر و شبهاي اعياد و طرحهاايي از
جمله طرح تهرانگردي شبانه در ماه مبارک رمضاان باا
عنوان "نايت اليفهاي تهران" (ايارانآناليان،)1339 ،
اساتريت فااود تهااران و همچناين اقااداماتي در جهاات
شبانهروزي نمودن خطوط ياک و چهاار متارو تهاران
(باشگاه خبرنگاران جوان )1339 ،و شب بازار شهرهاي
شما و جنو بهخصوص شببازار شهر بنادرعباس و
اقداماتي که در ديگر شاهرهاي بازر کشاور در ايان
جهت انجامشده نشان از حرکت جوام شهري بهسوي
استداده از زمان شب دارد.
شهر مشهد نيز بهعنوان دومين کالنشاهر اياران باا
جمعيتي بالغ بر  3ميليون  11هزار ندار (مرکاز آماارد
ايران )1331 ،و همچنين حضور بايش از  33ميلياون
زائر و گردشگر داخلي و بايش از ياک ميلياون زائار و
گردشااگر خااارجي در سااا (مااافي و عبدالااهزاده،
 )13:1339که در طرح آماايش خراساان رضاوي نياز
فصاال جداگانااهاي بااه بحااث گردشااگري اياان اسااتان
اختصاص داده شاده اسات ،پتانسايل مناسابي جهات
رونق شهر شب دارد .هدف اين پژوهش نياز دساتيابي
بااه راهبردهاااي تحقااق شااهر شاابانه بااا ت کيااد باار
شاخصهاي سرزندگي شاهري و حضاورپذيري شابانه
مردم در کالنشهر مشهد است.
پيشينه تحقيق :مروري بر انتشارات و متون تخصصي
خارج از کشور حاکي از آن است که عمدتاً در دو دهاه
گذشته ياحبنظران حاوزه طراحاي شاهري همچاون
کريتاازمن ،1هوالناادز ،2چترتااون ،3رابرتااز 4در قالااب
1. Krietzman

مطالعهاي مستقل و مجازا باه بررساي مقولاه زنادگي
شبانه پرداختند .اما خاستگاه ماورد نظار در توجاه باه
رويکرد سيماي شابانه نيازمناد شاناخت نقاش آن در
افزايش حضور شهروندان در فضااي شاهري اسات .در
ادامه به برخي از پژوهشهاي ياورتگرفتاه خاارج از
کشور درخصوص شهر شب با محوريت حضور ماردم و
سرزندگي شهري ميپردازيم:
نگسان ،کريم و زبير )2313( 1در پژوهشاي تحات
عنوان :شناسايي مکان شابشاهر ،رابطاه باين مکاان
پااارکهاااي عمااومي شااهر و اوقااات فراغاات انسااان
پرداختند .آنهاا باه ايان نتيجاه رسايدند کاه پاارک
عمااومي شااهري بااراي رفاااه و ساارزندگي شااهروندان
طراحي شده و ميتواند روابط اجتماعي جامعه را باراي
دستيابي به باالترين کيديات زنادگي شاهري ،تشاويق
کناااد .ميا ازان روشااانايي و امکاناااات پاااارکهاااا و
ساختمانهاي اطراف تاثير زيادي در طراحي پارکهاي
عمااومي در آينااده ،جهاات ايجاااد محايط شاابانه دارد.
پيشنهاد شده در دو شهر بزر ماالزي از جملاه شااه
آلام و پوتروجاياا ،نموناههااي بيشاتري از پاارکهااي
شهري ايجاد شود تا بتوان باه درک درساتي از رابطاه
بين اوقات فراغت شاهروندان و حضاورپذيري آناان در
فضاهاي عمومي شهري پرداخت.
راو و لياانچ :)2312( 9در پژوهشااي بااه بررسااي
گذران اوقات فراغت ،کار و اقتصاد شاب شاهر سايدني
پرداختند .آنها ضمن ت کيد بار حضاورپذيري جواناان
در زمينه اشتغا و گذران اوقات فراغت در شاب شاهر
سيدني به اين نتيجه رسيدند که حضورپذيري مردم به
دليل دخالتهاي دولت از طريق برناماهريازي ،جهات
ايجاد امکانات تدريحي شبانه براي ميزباني المسيک کاه
باعث رونق اقتصاد شابانه شاهر و حضاورپذيري ماردم
جهت گذران اوقات فراغت و کار گرديده است.
راو و باوينشن :)2311( 1در پژوهشي تحت عناوان
تداوتهاي فرهنگي شاهروندان و نقاش آن در اقتصااد
2. Hollands
3. Chatterton
4. Roberts
5. Ngesan, Karim & Zubir
6. Rowe & ynch
7. Rowe, & Bavinton

0

مجله آمايش جغرافيايي فضا  /سال يازدهم  /شماره مسلسل چهلم و يکم /پاييز  / 1011صفحات1-22 :

شبانه ،به اين نتيجه رسيدند که ،اقتصاد شابانه بادون
در نظاار گاارفتن فرهناا ساااکنان و حضااور آنهااا
امکانپذير نيست و هيچ راه حل جهاني براي مشکالت
اقتصاد شبانه وجود ندارد ،مگار باا مشاارکت محلاي و
الگوي مناسب فرهنگي .مديريت مناسب شهري بعد از
تاريکي روز باعث ارتقاء زندگي شبانه ميشود کاه ايان
عامل باعث افزايش بازه زماني حضور ماردم در شاهر و
افزايش تجربه و تدريح لذتبخش در شهر ميشود.
روبرت و تورنر ( :)2331در پژوهشي تحات عناوان
تعارضات زندگي در شاهر  24سااعته ،ماروري بار 49
ساعت زندگي سو لندن باه ايان نتيجاه رسايدند کاه،
اگرچه شهر  24ساعته به عنوان راه حل مستقلي براي
بسياري از مشکالت مراکز شهرها است و بهعنوان ياک
مدهااوم توسااعه و گسااترش اقتصاااد شاابانه شااناخته
ميشود ولي مشکالت فراواني در شب از جمله شلوغي،
سرويدا و افزايش توليد زباله ايجاد کارده کاه باياد باا
مديريت دقيقتر مشکالت را کاسته و باا ايجااد ضابط
ويدئويي باعث افزايش امنيت در شب گرديد.
در ادامه به برخي از مطالعاات داخلاي درخصاوص
شهر شب براساس شاخصهاي سرزندگي شاهري ماي
پردازيم:
عليمردان اي و همکاااران ( :)1331در پژوهش اي بااه
بررس اي نقااش امني ات در ساارزندگي و حي اات شاابانه
فضاااهاي عمااومي شااهري (نمونااه مااوردي :خيابااان
اماممرند حد فايل خيابان شاهيد رنجباري و خياباان
هدت تير) پرداختند .آنها به اين نتيجاه رسايدند کاه
چنانچه نسبت به امنيت فضااهاي شاهري باه هنگاام
شب ،رويکردي علمي و برنامه ريزي شده اتخاذ گاردد،
با افزايش ميزاناختالط کاربريها ،ندوذپذيري بصري و
کالبدي ،نورپردازي مناسب شابانه و طراحاي مناساب
کالبدي محيط ميازان احسااس امنيات درک شاده از
فضا افزايش مييابد و بدين روش ميتوان ضمن بهبود
کيديات زنادگي شاهري ،نقاش مهماي در افازايش
سرزندگي فضاهاي شهري و ارتقاي حيات شابانه فضاا
نيز به همراه داشته باشد.
سلطاني و همکااران ( :)1333در پژوهشاي تحات
عنااوان درآماادي باار نقااش س ايماي ش ابانه شااهرهاي

اسالمي-ايراناي در افازايش حضاورپذير شاهروندان در
فضاي شهري ،باه تحليال و بررساي ابزارهااي جاذ
سرمايه و تداوم رقابات ساالم اقتصاادي جهات تحقاق
اقتصاد شبانه و بررسي نقاش ايان عوامال در افازايش
پيونااد اجتماااعي و حضااورپذيري مااردم و در نتيجااه
پايداري محيط شهري پرداختند .آنهاا باراي رسايدن
جامعااه اسااالمي جهاات حرکاات بااه سااوي فااردا از
مشخصههايي همچون فرهن اسالمي ،هويت شاهري،
عاادالت اجتماااعي ،امني ات اقتصاااد پاي ادار ،خالقي ات،
شادابي و آرامش نام بردند که با توجه به جايگااه شاب
در تمدن ايراني و آموزههاي اسالمي و تالش به منظور
دستيابي محيط شهري پايدار مي توان زندگي شبانه را
بر اساس عوامل مذکور رونق داد.
مباني نظري
سرزندگي در لغات تخصصي شهرسازي با واژههايي
همچاون Liveliness, Livability, bility, Vitality
تعريف شده که البته به جاز " "Vitalityلغاات ديگار
بيشتر به مدهوم زيست پذيري و قابليت زندگي نزديک
هساتند ( .)Cowan, 2005, 442سارزندگي را م تاوان
قابليت مکان باراي تا مين تناوعي از فعالياتهاا باراي
استداده کنندگان (با پيش زمينههاي مختلف اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي) با هدف تنوع تجربيات و تعاامالت
اجتماعي به گونهاي که امنيت ،برابري و راحتي را براي
همه استداد کنندگان فراهم آورد؛ تعريف نمود (داداپور،
 .)33:1333اکثار نظرياه پاردازان طراحاي شااهري در
دي ادگاههاااي خااود ساارزندگي را بااه عنااوان يک اي از
مهمترين کيديتهاي مورد مطلو مکانهااي شاهري
موفق يا فرم شهري مناسب مي دانند .ليانچ 1در ساا
 1391پنج بعد اجرايي را براي طراحي شهري مطلو
مشااخص م اينماينااد .ساارزندگي ،معن اي ،سااازگاري،
دسترسي ،کنتر و نظارت ( Larice and Macdonald,
 .) 2013: 113اپليارد و جيکوبز 2هدات هادف را باراي
آينده محيط شهري خو  ،ضروري و الزم دانسته اناد:
سرزندگي ،هويات و کنتار  ،دسترساي باه امکاناات و
1. Lynch
2. Appleyard & Jacobs
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تسهيالت ،ايالت و معني ،زندگي اجتماعي و همگاني،
خود اتکايي شهري و محيطاي باراي هماه (حبيباي و
همکاااران .)192:1331 ،کااوآن 1نيااز در لغااتنامااه
شهرسازي سرزندگي را مناسب براي زنادگي و فاراهم
آورنااده کيدياات زناادگي مطلااو تعريااف ماايکنااد
( .)Cowan, 2005:221با نگاهي گذرا باه کيدياتهااي
مطرح شده ميتواناد کيديات سارزندگي را باه عناوان
يکي از مهمترين کيدياتهااي فضااي شاهري مطارح
ساخت که نيازمند توجه وياژهاي اسات .در واقا ياک
فضاي شهري مطلو به حضور فعا و پرنشااط ماردم
در آن فضا و به تب آن مشارکت مردم در فعاليتهااي
شهري نيازمند است .چنين فضايي که حضاور مساتمر
مردم مهمترين ويژگيهاي آن است را ميتوان «فضاي
شااهري ساارزنده» نامي اد (شااالي امين اي و بهبودي اان
باجگيران .)1:1393 ،هرچه فضا سرزندهتر و پرجناب و
جوشتر باشد به همرنگي انسان با جماعت شهر يااري
ميرساند؛ لذا انسان «من» خاود را باه «ماا»ي جما
خواهد ديد .امروزه فضاهاي شاهري باه بهتارين وجاه
ميتوانند نقش مراکز زندگي جمعاي را ايداا کنناد .در
اين مکانها توفياق مالقاات دسات مايدهاد و ماوارد
استداده گروههاي مختلف قرار ميگيرناد .اگار شاهري
داراي چنين فضاهايي باشد شهر زنده و سرزنده اسات
(پاکزاد .)31:1392 ،چارلز الندري چهاار رويکارد را در
بحاث سارزندگي مطارح ماي نماياد ،کاه عبارتناد از:
سرزندگي اقتصادي ،سرزندگي اجتمااعي ،سارزندگي و
زيستپاذيري فرهنگاي و سارزندگي و زيساتپاذيري
محيطااي .ايشااان همچنااين  3معيااار مااؤثر را بااراي
شناسااايي يااک شااهر ساارزنده برماايشاامارد :تنااوع،
دسترسي ،ايمني و امنيات ،هويات و تماايز ،خالقيات،
ارتباط و تشريک مسااعي ،ظرفيات ساازماني و رقابات
( .)Landry, 2000: 8پامير در کتاا خلاق ياک مرکاز
شهري پر جنب و جوش ،عوامل مؤثر بر سرزندگي ياک
مکان عمومي موفق و پر جنب و جاوش را ايان چناين
معرفي مي نمايد :جايگااه ياک فضااي عماومي موفاق
بايستي به گونهاي باشد که پذيراي جم کثيري از افراد
باشد (پورمحمدي و اسدي .)2:1333 ،با توجه به ايان

که حضور مستمر و پر نشاط ماردم در فضااي شاهري
نشانگر همسوبودن و منطبقبودن ويژگي آن در تا مين
نياز شهروندان است ،ميتوان چنين نتيجه گرفات کاه
ايجاااد ياک فضاااي شااهري ساارزنده مسااتلزم حضااور
هميشگي مردم در تماام سااعات شابانهروز مايباشاد
(عليمرداني و همکاران.)19:1331 ،
برنامهريازي آماايش شاهر جهات تحقاق توسعااه
پاياادار فضاياااي کااه مجموع اه اهااداف ،سياسااتهااا،
راهبردهاااا و برنامااههاااي اجرايااي شااهر را در ابعاااد
اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي ،زيستمحيطي و کالبدي
در برميگيرد (رهنما و آقاجااني .)13 :1333 ،ديادگاه
استراتژيک در برنامهريزي شهري درواق نوعي تصميم
تلقي ميشود و فرايند تصميمسازي در توسعه و عمران
شهرها بر پايه تادوين هماين اهاداف و سياساتهااي
شااهري اساات؛ بنااابراين شااهر شاابانه نيازمنااد تعيااين
راهبردهايي منسجم و يکسارچه در حوزههااي فرهنا
شهري ،امنيت اجتماعي ،اقتصاادي و فعاليات شاهري
است (سلطاني و همکاران .)1:1333 ،ايطالح شهر 24
ساعته يا شهر شبانهروزي ،در انگلستان باراي نخستين
بار در سا  1333و در کندران "به ساوي شاهر 24
ساعته" که در شهر منچستر برگزار شد ،مطرح گردياد
( )Lovatt et al., 1994ايان مدهاوم باه مکااني پوياا و
سرزنده کاه هادف آن عرضاه فعالياتهااي تدريحاي،
فرهنگي ،خريد ،مد و ساير فعاليتهااي گاذران اوقاات
فراغات در سااعات بيشاتري از شابانهروز باود ،ت کياد
داشت ( )Adams et al, 2007:202و مهمتارين هادف
آن احياي مراکز شهري در شب و شناخت ناساازگاري
ذاتاي آن باود ()Roberts and Eldridge, 2007: 257؛
بنابراين يکي از مؤلدههااي ضارورت باازآفريني مراکاز
شهري سرزنده به ترتيب فعاليتهاي شبانه و ماديريت
مطلو آن و به تب آن رونق اقتصاادي شابانه اسات
( ،)Roberts, 2004:47از اينرو شهرهاي ايراني اسالمي
ما نيز براي دساتيابي باه رويکارد پاياداري محايط در
بستر زماني و تحقق زندگي شابانه نيازمناد توجاه باه
نقش فرهنگي ايراناي -اساالمي و شارايط اجتمااعي و
اقتصادي خاص خود ميباشاند (سالطاني و همکااران،
 .)11:1333کارمونا 2معتقد است طراحي منظار شابانه

1. Cowan

2. Carmona
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باعث سرزندگي شهري ميشود .در طراحي منظر شبانه
باراي شاهرها يکاي از پيچيادهتارين و حسااستارين
قسمتها ،برنامهريزي و طراحي پالن نورپردازي شابانه
است ( .)Carmona, 2010: 130اساتداده از ناورپردازي
عالوه بر روشنايي جادهها و جهت يابي مسيرهاي پيااده
و روشنايي ساختمانها ،پارکها و عناير منظار ،باراي
بهبود بخشيدن کيديت زيبايي شناختي فضاي شاهري
در شاب نياز باهکاار مايرود ( .)Petty, 2007: 19ناور
همچنين ميتواند ادراک فضايي ما را تحت تا ثير قارار
دهد ،به گونهاي که منجر به ظاهر متداوت از ياک فضاا
شود ( .)Hong, 2007:25تنوع فعاليتهايي که در ياک
مکان در  24ساعت در هدات روز هدتاه ر مايدهاد
شاخصي از سرزندگي مکان است .تنوع در فعاليتهااي
اقتصااادي شاابانه باي اد بااه نحااوي باشااد کااه مخااتص
گروههاي خايي از مردم نباشد و مديريت شهري نياز
بايد بتواند ت کيد بيشتري بر اقتصاد شبانه داشته باشاد
تااا شااهر از طري اق گسااترش تدااريح ،خري اد و ساااير
فعالي اتهااا در ساااعات شاابانه و کسااب ارزش افاازوده
اقتصادي ،خود را به عنوان يک مکان قابال زنادگي در
شااهر معرفااي کنااد ( Hollands and Chatterton,
 .)2003:361سرگرميهاي شبانه فشار زيادي بر قلمارو
عمومي و خدمات شهري مانند حمال و نقال عماومي
وارد م اي آورد؛ بنااابراين ارائااه خاادمات حماال و نقاال
عمومي به يورت  24ساعته جهت حضورپذيري مردم
در شااب شااهر و ب اهخصااوص مراکااز شااهري از ديگاار
شاخصهاي سرزندگي شهري است ( Eldridge, 2010:
 .)187موارد مطرح شاده باياد در گارو تا مين امنيات
کالبدي فضا باشد؛ به گونهاي کاه ماردم ،باا توجاه باه
تاريکي شب و ترس از وجاود بزهکااري و عادم وجاود
امنيت کافي ،امکان حضاور شابانهشاان فاراهم گاردد
(محمااادپور .)1:1333 ،در شاااکل زياار مهااامتااارين
خصيصههاي عيني که باعث حضورپذيري و سارزندگي
شهروندان در يک فضاي شهري دعوتکنناده در شاب
هنگام ميشود ،آمده است.

شکل  :1مهمترين شاخصههاي حضورپذيري شهروندان در شب
(م خذ ،Carmona et al, 2010:193 :عليمرداني و همکاران)1331 ،

روش تحقيق
روش تحقيق اين پژوهش توييدي -تحليلي اسات
و گردآوري اطالعات مورد نياز از طريق مطالعات دقياق
و اساتداده از اساناد و مادارک کتابخاناهاي و عملياات
ميداني شامل مصاحبه بوده است در اين پژوهش باراي
تعيين اولويت استراتژيهااي پيشانهادي ،از تجزياه و
تحليل تکنيک  SWOTبه همراه ماد  ANPاساتداده
گرديده است .در ابتدا باراي آشانايي باا مبحاث شاهر
شبانه و سارزندگي شاهري از منااب و مراجا فاراوان
بهرهگرفته و براي رسيدن به عوامل چهارگانه ،SWOT
روش دلداي (تکنيکاي در روشهااي پااژوهش کيداي)
بهکار گرفته شده است .تکنيک دلدي ،فرايندي جهات
دسااتيابي بااه همگرايااي ذهن اي مي اان متخصص اين و
کارشناسان است (بمانياان و رضااييراد .)3:1331 ،در
اين روش مهمترين نقاط قوت ،ضعف ،فريت و تهدياد
در خصوص سرزندگي شهري و شهر شبانه با اساتداده
از مصاحبه با  33ندر از مديران و کارشناسان شهرداري
و سازمانهاي مرتبط با مسائل شهري از جمله مياراث
فرهنگي و مسکن و شهرسازي و غيره بهدست آماد .در
اين روش فرايند انجام مصاحبه تاا رسايدن باه اشاباع
نظري ادامه پيدا کرد .به گدته هومن 1391 ،و بازرگان
 1339در گااردآوري دادههاااي کيدااي بااا اسااتداده از
مصاحبه فرايند گرداوري بايد تا زماني که به دادههااي
تکراري (اشباع نظاري) برساد باياد اداماه پيادا کناد.
سس وزندهي وض موجود براي تمام عوامال داخلاي
(نقاط قوت و ضاعف) و عوامال خاارجي (فرياتهاا و
تهديها) انجام شد و سس با اساتداده از ماد ANP
در نرمافزار  Super Decisionبه ارزيابي و اولويتبنادي
استراتژيهاي حايله پرداخته شد.
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مواد و روشها
نکته با اهميت در زمان استداده از مد هاي تصميم
گيري چند شاخصه ،انتخا روش مناساب اسات؛ زيارا
روشهاي مختلدي در ماد هااي تصاميم گياري چناد
شاخصه به کار ميروند که هار ياک داراي ويژگايهاا و
محدوديتهاي مشخصي هستند و نميتوان از آنهاا در
تماام مساائل تصاميمگياري اساتداده کارد .از جملاه
معيارهاي انتخا روش مناسب ميتوان به ت ثير يا عادم
تا ثير شااخصهاا بار يکاديگر ،کيداي ياا کماي باودن
شاخصها ،مثبت يا مندي بودن اثر شاخصها ،دسترسي
يا عدم دسترسي به وزن نسبي شاخصهاا و ماواردي از
اين قبيل اشاره کرد ( .)Pan Teklu, 2000: 1441سوات
يکي از روشهاي اساسي جهت ايجاد نظم و مناسابات
ويژه بين مسائل استراتژيک اسات .باراي ايان منظاور
نقاط قوت و ضاعف و فرياتهاا و تهديادها در چهاار
حالت کلي ( )WT ،ST ،WO ،SOپيوند داده ميشوند
و گزينههاي استراتژي از بين آنها انتخاا مايشاوند
( .)Yüksel & Dagdeviren, 2007: 3365ايان تحليال
براي شناسايي وضاعيت عوامال و زيرعوامال و تادوين
راهبرد در راستاي تطابق مناسب ميان آنها ميباشاد.
از ديدگاه اين مد  ،راهبرد قوتهاا و فرياتهاا را باه
حداکثر و ضعفها و تهديدها را به حاداقل مايرسااند
(شم الديني و همکاران.)29:1331 ،
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شد جهت رف اين مسائله ،تحليال  SWOTرا هماراه
فرايند تحليل شبکه  ANPبه کار گرفت .تکنيک ANP
توسط "ا ساعتي" پايهريزي شد و به عنوان تعميمي از
مااد  AHPارائااه گرديااد ( García-Melón et al.,
 .)2012:42در روش AHPوابستگيهااي متقابال باين
عناير تصميم ،يعني وابستگي معيارها ،زير معيارهااا و
گزينهها را در نظر نميگيرد و ارتباط بين عناااااير را
سلسله مراتبي و يکطرفه فار مايکناد .در چناين
شاارايطي نتيجاه روش  AHPممکاان اساات ،موجااب
برعک شدن رتبهها شود .يعني با حذف گازيناااهاي،
ممکن است نتيجه رتبهبندي گزينهها نيز تغييار کناد
( )Liu, Y.Y., & Chiu, 2017: 1009ولاي در روش
تحليل شبکهاي ( )ANPارتباطات پيچيده ميان عناير
تصميم ،از طريق جايگزيني ساختار سلسله مراتباي باا
سااااختار شااابکهاي ،در نظااار گرفتاااه مااايشاااود
( .)Ertay, Ruan, & Tuzkaya, 2006:238در شاکل 3
تداوت ساختاري را بين سلسله مراتب و شابکه نشاان
ميدهند .جهت کمانها وابستگي را باين عنايار را در
يک خوشه يا گروه نشان ميدهناد .سااختار (جوادياان
کوتنايي و همکاران.)193:1333 ،

شکل  :3تفاوت بين ساختار سلسله مراتب و شبکه
شکل  : 2چارچوب تحليلي SWOT

(ماخذ :جواديان کوتنايي و همکاران)193:1333 ،

(م خذ)Görener, 2012: 199 :

نکته مندي در تحليل سوات اينکه عوامال تحليال
را بهيورت دروناي و بيروناي طبقاهبنادي مايکناد و
ليساات ناقصااي از عواماال درونااي و بيرونااي را ارائااه
ميدهاد؛ بناابراين نمايتواناد باهطاور جاام فرايناد
تصميمگياري اساتراتژيک را بررساي و ارزياابي نماياد
(سرايي و همکاران)39:1331 ،؛ بنابراين تصميم گرفته

تحليل شبکه موضوعات را باا وابساتگي متقابال و
بازخورد در نظر مي گيرد .به همين دليل ،در سا هاي
اخي ار بااه کااارگيري  ANPبااه جاااي  AHPدر اغلااب
زمينااههااا افاازايش يافتااه اساات ( Jharkharia and
.)Shankar, 2007:275
فرايند تحليل شبکه اي ( )ANPرا در چهار مرحله
زير مي توان خاليه کرد:
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 .1تبديل مسئله يا موضوع به يک ساختار شبکهاي
 .2قضاوتهاي دودويي و تعيين بردارهاي اولويت
 .3سوپرماتري و تبديل آن به سوپرماتري حد
 .4انتخا گزينه برتر (زبردست.)91:1393 ،
محدوده و قلمرو پژوهش
کالنشهر مذهبي مشاهد ،باهعناوان مرکاز اساتان
خراسااان رضااوي در شااما شاار اي اران بااا عملکاارد
فرهنگي ،مذهبي و اهميت ارتباطي و تجاري در ساطح
ملي و فراملي ،تا آغاز قرن حاضر بافت قديمي و حالات
سنتي خاود را حداک کارده ،اماا باا شاروع ايان دوره
تغييراتي در بافت سنتي شهر پديد ميآياد و رشاد آن
آغاز ميشود و طي سي ساله اخير به يک کالنشهر باا
رشد ناموزون و نامتعاد تبديل شاده اسات (رهنماا و
همکاااران .)393:1334 ،اي ان شااهر داراي  13منطق اه
شهري و مساحتي حدود  31141هکتار اسات (مرکاز
آمار ايران  .)1331 ،شهر مشهد به ميمنت وجود مرقد
مبااارک ثااامن الحجااج (ع) از گذشااتههاااي دور داراي
امکانات مختلف فرهنگي و مرکز فعاليتهاي ماذهبي و
علمااي از قبياال حااوزه علميااه ،مراکااز دانشااگاهي و
تحقيقاااتي متعاادد و مراکااز تحصاايالت دانشااگاهي،
انجمنهاي مذهبي ،هنري ،نشريات مختلاف باوده کاه
بهعنوان يکي از مراکز مهم فعاليت فرهنگي کشاور باه
شمار ميآياد (رضاويناژاد .)99 :1332 ،حارم مطهار
امامرضاا(ع) هساته ايالي و ماهيات هساتيشاناختي
جريان گردشاگري در ايان شاهر را شاکل مايدهاد و
انگيزه ايلي بيش از  39دريد گردشگران در سدر باه
شهر مشهد است به جز حرم مطهار حادود  32جاذباه
گردشگري ديگر نيز وجود دارد که هريک در برگيرنده
گويههاي مختلدي از جاذبههاي گردشاگري ايان شاهر
هستند (مافي و سقايي.)11:1393 ،
اگرچه زائران و گردشگران زيادي ساالنه وارد شاهر
مشهد مي شوند ولي هنوز در شهر مشاهد طرحاي در
خصوص حيات شبانه ارائه نگرديده است (به جز حارم
مطهر امامرضا (ع) و محدوده مرکزي شهر) .در ياورت
ارائه اين طرح همه شب بازارهاا ،بازارچاههااي ياناي

دستي و ايناف مرتبط با نيااز زائارين باه ياورت 24
ساعته ارائه ميگردد .محدوده مرکزي شهر باه عناوان
يکي از زندهترين و فعا ترين فضاهاي شهري است که
در طو شبانه روز مملو از جمعيت مايباشاد و داراي
کيديت سرزندگي است .اين منطقه از شهر باه عناوان
مرکزي چندعملکردي با فعاليت تجاري-ماذهبي ياک
قطب فعا اقتصادي نيز به شمار ميرود که رفتارهايي
مانند زيارت ،خريد و مغازهگردي ،دعوتکننده حضاور
زنان در اين فضاي سرزنده است؛ بنابراين با بسترسازي
مناسب زندگي شبانه و منظر مناسب براي اين خياباان
ميتوان تداوم حضور افاراد در تماام سااعات شابانه را
حدک کرد (سعادت فر و سندگل.)133:1 ،
بحث اصلي
همانطورکه در باال به آن اشاره گرديد ،مهامتارين
عوامل حضور پذيري شهروندان جهت ايجاد سارزندگي
در شب شهر را ميتوان ،تنوع فعاليتهاا و کااربريهاا،
حمل و نقل مناسب درون شهري ،امنيت ،دسترسي به
خدمات شهري از جمله خدمات اجتماعي و فرهنگي و
روشنايي شب شهر نامبرد .در اداماه ايان پاژوهش باه
بررسي توزي فضايي اين عوامل در کالن شاهر مشاهد
ميپردازيم.
توزيع فضاايي عوامال ما ثر بار حضاورپذيري
شهروندان در شب شهر کالنشهر مشهد
تنوع فعاليت ها و کاربريها :شاهر مشاهد از جملاه
شااهرهايي اساات کااه کاااربريهاااي متنااوعي دارد .بااه
خصااوص در محاادوده مرکاازي شااهر داراي اخااتالط
کاربري فاراوان از جملاه مساکوني ،تجاارتي و اقاامتي
است و اين اختالط کاربريهاا باعاث ايجااد روشانايي
بيشتر و ت مين امنيت مناسب گرديده اسات؛ بناابراين
تنوع کاربريها از مهم ترين عاواملي اسات کاه باعاث
حضور شاهروندان در شاب شاهر مشاهد شاده اسات.
جدو  1کاربري اراضي و شکل  4کاربري وض موجود
و اختالط کاربريها شهر مشهد آمده است.
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جدول  :1انواع کاربري اراضي کالنشهر مشهد به تفکيک ميزان مساحت و سرانه
مساحت

سرانه

درصد

کاربري
مسکوني

11113333

22/34

29/49

تجاري

9122932

2/44

3/11

آموزشي

1913113

2/13

2/93

مذهبي و فرهنگي

3334133

3/31

1/22

جهانگردي

3393333

1/13

1/49

بهداشتي و درماني

1141111

2/34

2/94

ورزشي

1413333

1/11

2

فضاي سبز

42991931

12/2

11/94

اداري و انتظامي

9391929

2/11

3/32

ينعتي

1311933

1/93

2/19

ت سيسات و تجهيزات

4233114

1/23

1/19

حمل و نقل و انبار

4311121

1/21

1/92

شبکه دسترسي و معابر

94423333

19/41

23/13

نمايشگاه

2333333

3/111

3/14

باغات

19913333

1/33

9/93

پايانه وميدان تره بار

9141313

1/11

2/21

11/39

133

جم

213931333

(م خذ :معاونت شهرسازي و معماري شهرداري مشهد.)1331 ،

شکل  :0کاربري اراضي وضع موجود کالنشهر مشهد
(م خذ :معاونت شهرسازي و معماري شهرداري مشهد ،1331 ،ترسيم نگارندگان)

دسترس اي بااه خاادمات اجتماااعي و فرهنگ اي:
دسترساي بااه خاادمات اجتماااعي و فرهنگاي از ديگاار
عوامل حضورپذيري شهروندان در شب شهر اسات .در

شکل  1پراکندگي چند نموناه از مهامتارين خادمات
اجتماعي و فرهنگي شهر مشهد نشانداده شادهاسات،
اگرچه توزي خادمات اجتمااعي و فرهنگاي در ساطح
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مناطق  13گانه شهر مشهد وجود دارد ولاي محادوده
مرکزي شهر مشهد خدمات بيشتر اجتماعي و فرهنگي

دارد.

شکل  :5توزيع فضايي مهمترين خدمات اجتماعي و فرهنگي شهر مشهد
(م خذ :معاونت شهرسازي و معماري شهرداري مشهد ،1331 ،ترسيم نگارندگان).

حمل و نقل درون شهري :يکي از مهمترين عاواملي
که باعث حضور شهروندان در شب شهر ميشود ،حمل
و نقل مناسب درونشهري (قطارشاهري ،ايساتگاههاي
دوچرخه ،اتوبوس و تاکسي) است .در شاکل  9توزيا
فضايي ايستگاههاي اتوباوس و مسايرهاي دوچرخاه و
مترو نشان داده شاده اسات کاه در اداماه باه ياورت
مختصري به هر کادام از ايان ماوارد در شاهر مشاهد
ميپردازيم.
قطار شهري :شهر مشهد چهار خط قطاار شاهري دارد
که تنها خط يک به يورت کامل بهرهبرداري ميشاود
و به شهروندان خدمات رساني مي کند .ايان خاط باه
طو  1.24کيلومتر فرودگاه شاهيدهاشاميناژاد را باه
منطقه وکيلآباد متصل ميکند .خط دو قطاار شاهري
مشهد نيز در فاز يک از ميدان شهدا تا انتهاي طبرسي
شمالي به فايله  9کيلاومتر آماادهشاده و باه ياورت
آزمايشي در حا فعاليت اسات .در مجماوع در باازده
کاري خطوط قطار شاهري مشاهد ،حادود  133هازار
مسافر توسط اين وسايله حمال و نقال درون شاهري
جابهجا مي شاوند .درضامن زماان خادمترسااني باه

شهروندان نيز تا  13شب است که به نظر ميرسد ايان
زمان بايد حاداقل در برخاي از فصاو ساا از جملاه
تابستان افزايش يابد (سازمان حمال و نقال و ترافياک
شهر مشهد.)1331 ،
اتوبوس درونشهري :با توجه به اعالم نظر ساازمان
حمل و نقل و ترافيک شهرداري مشهد در سا 1331
تعداد  2933واحد اتوبوس درونشهري در غالاب 113
خط اتوبوس راني به ارائه خدمات به شهروندان مشغو
بودهاند که تقريبا تمام شهر مشهد را در بار مايگيارد.
برايناساس متوسط مسافر روزانه جابهجا شده برابار باا
 1133333مساافر مااي باشااد .ساروي دهااي رساامي
سازمان اتوبوسران مشهد از ساعت  9يابح تاا 23:33
است که باا توجاه باه تغييار سااعت و افازايش تاردد
شهروندان در  9ماهه او ساروي دهاي ياک سااعت
افزايش و تا  21:33ميباشد .تعداد پنج خط از خطاوط
اتوبوس شهري مشهد نياز باه ياورت شابانهروزي باه
شهروندان سروي دهي دارند .اين خطوط عبارتناد از:
 931 ،933 ،1121 ،12و (.932معاونت برناماهريازي و
توسعه شهرداري مشهد.)1331 ،
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شکل  :6توزيع فضايي خطوط قطار شهري ،دوچرخه و ايستگاههاي اتوبوس در شهر مشهد
(ماخذ :معاونت شهرسازي و معماري شهرداري مشهد ،1331 ،ترسيم نگارندگان).

ايستگاه هاي دوچرخه :دوچرخاه يکاي از ديگار ماوارد
حمل ونقل درون شهري مي باشد که شهروندان جهت
تردد از آن استداده ماينمايناد .تمرکاز ايساتگاههااي
دوچرخه در شهر مشاهد بيشاتر در منااطق مرکازي و
غر شهر مي باشد .حدود  41221درياد از جمعيات
( 1141122ندر) کالنشهر مشهد در محدوده استداده
از اياان وساايله درون شااهري قاارار دارنااد (معاوناات
برنامهريزي و توسعه شهرداري مشهد.)1331 ،
تاکس اي درون شااهري :تاکس اي درونشااهري از در
دسترسترين وسايل حملونقل درون شهري ميباشاد
که تقريبا همه مناطق شاهر مشاهد را تحات پوشاش
خود قرار ميدهد .در اين شاهر تعاداد  2191193ندار
( 19239دريد از کال جمعيات شاهر) تحات پوشاش
شااابکه تاکسااايراني مااايباشاااد .ساااا  1331در
مجمااوع 13113عاادد انااواع تاکسااي در  139خااط
تاکسيراني در مناطق مختلف شهر مشاهد مشاغو باه

فعاليت بودهاند (معاونت برنامهريزي و توسعه شهرداري
مشهد.)1331 ،
امنيت :امنيات شاهروندان يکاي ديگار از مهامتارين
عواملي است که باعث حضور مردم در شب شاهر ماي
شود .براي تحليل امنيت در شاهر مشاهد باه بررساي
ميزان جرائم يورت گرفته شده در منااطق ايان شاهر
ميپردازيم .در واق منطقهاي که در آن جارم کمتاري
ر دهد به معني وجود امنيت بيشتر در آن منطقاه از
شهر است .در ابتدا اطالعات در خصوص ميزان جارائم
انجامشده در اين شهر از کالنتريها اخاذ گردياد .ايان
اطالعات ترکيبي از مواردي همچون قتل ،مواد مخادر،
سرقت ،جعل ،نزاع گروهي ،مداسد اجتمااعي و جارائم
مالي است .ميزان جرائم در هار ناوع را باا اساتداده از
ميانگين آنها در سطح منااطق باهدساتآورده ايام و
سس با استداده از نرم افزار  GISميانگين هر کادام از
مناااطق را براس ااس نقش اه رسااتري تجمعااي ترساايم
نمودهايم که پراکندگي آن در شکل  1آمده است.
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شکل  :7پراکندگي درصد جرائم در شهر مشهد
(م خذ :استان خراسان رضوي ،1332 ،ترسيم و محاسبات نگارندگان)1331 ،

تجزيه و تحليل عوامل م ثر بر تحقق شهر شبانه
با تأکيد بر شااخ هااي سارزندگي شاهري در
کااالنشااهر مشااهد :در ابتاادا نقاااط قااوت ،ضااعف،
فريااتهااا و تهدياادها توسااط نظاارات مااديران و
کارشناسان مساائل شاهري در خصاوص تحقاق شاهر
شبانه با ت کيد بر شااخصهااي سارزندگي شاهري در
کالنشهر مشهد مشخص گرديد .سس با ترکيب مد
سوات و تکنيک  ANPراهبردها و راهکارهاي مناساب
در اين خصوص ارائه گرديد که مراحل آن بهترتيب در
اين بخش آمده است.

مرحلاه او ؛ شناسااايي زيار عواماال اياالي  SWOTو
مشخص کردن راهبردهاي مناسب با توجه به معيارهاا
و زير معيارها:
پ از بررسي مصاحبهها و تجزيهوتحليل دادههاي
مستخرج از آن ،در قالب يک رويکرد راهبردي اقدام به
شناسايي نقاط قوت ،ضعف ،فريت و تهديد گردياد .از
تجمي نظر مديران و کارشناسان ،عوامل دروني شاامل
نقاط قوت و ضعف و عوامال بيروناي شاامل فريات و
تهديد مشخص شدهاند که در جدو  2آمده است.

جدول  :2عوامل داخلي م ثر بر تحقق شهر شبانه در کالنشهر مشهد با تأکيد بر شاخ هاي سرزندگي شهري
قوتها )(S

ضعفها )(W

 -S1باال بودن سطح سرانه فضاي سابز و کااربريهااي تدريحاي در
کالن شهر مشهد
 -S2وجود کاربريهاي تجاري متنوع در خيابانهاي ايلي شهر مشهد
 -S3استقرار فعاليتهاي فروش مواد غذايي (رستوران ،کاافي شاا،،
کافه و غيره) بهيورت  24ساعته در مجاورت حرم مطهر رضوي
 -S4وجود کاربريهاي زيارتي و گردشگري فراوان در شهر مشهد
 -S1وجود بازارهاي شبانه در اطاراف حارم مطهار جهات تاامين نيااز
زائرين
 -S9افزايش ايستگاههاي پلي و سامانههاي هوشمند جهت کنتر
امنيت شبانهروزي به خصوص در محدوده مرکزي شهر
 -S1افزايش تعداد فضاهاي خدماتي و رفاهي مناسب شبانهروزي در
محدوده مرکزي شهر مشهد

 -W1عدم دسترسي آسان به مسيرهاي دوچرخه در شهر مشهد
 -W2افزايش تاراکم و بلندمرتباهساازي در محادوده مرکازي شاهر
مشهد به ويژه اطراف حرم مطهر
 -W3عدم وجود کاربريها و خدمات شبانه روزي در شهر مشهد
 -W4نبود فضاهاي مناساب جهات گردهماايي و تعاامالت جمعاي
شهروندان و زائرين در شهر مشهد
 -W1کمبود مسيرهاي ويژه پيادهروي بهوياژه در محادوده مرکازي
شهر مشهد
 -W9عدم روشنايي و نورپردازي مناسب کوچهها و خيابانها در شب
 -W1طراحي نامناسب مبلمان شهري در کالنشهر مشهد

(ماخذ :نگارندگان)1331 ،
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جدول  :3عوامل خارجي م ثر بر تحقق شهر شبانه در کالنشهر مشهد با تأکيد بر شاخ هاي سرزندگي شهري
فريتها ()O

تهديدات ()T

 -O 1پتانسيل باالي خيابانهاي مجاور حارم مطهار رضاوي جهات
تبديل شدن به مسير پياده روي
 -O 2ورود ساالنه بيش از  33ميليون زائر و گردشگر به شهر مشهد
 -O3وجود حرم مطهر رضوي به عنوان مهمترين مکان زيارتي شهر
 -O 4وجود بازار و مجتم هاي تجاري بزر با عملکرد فرامنطقهاي
 -O1توسعه سيستم حمل و نقل عمومي در تمام سااعات شابانهروز
در محدوده مرکزي شهر مشهد
 -O 9ايجاد زيرساختهاي مناسب خادمات الکترونياک و دسترساي
آنالين به خدمات
 -O 1ايجاد زائرسراهاي ارزان قيمت جهات اقامات زائارين در شاهر
مشهد

 -T1کاهش ايمني و امنيات عاابران پيااده باه خصاوص مسايرهاي
منتهي به حرم مطهر رضوي
 -T2عدم مشارکت شهروندان در مديريت فضاهاي شهري مشهد
 -T3عدم رعايت مسائل بهداشاتي و پااکيزگي در محادوده مرکازي
شهر مشهد
 -T4عاادم وجااود هوي ات معماااري ايران اي و اسااالمي در ساااخت و
سازهاي جديد شهر مشهد
 -T1نبود نظارت کافي و ضوابط قانوني در سااماندهي آلاودگيهااي
بصري بهويژه در پيرامون حرم مطهر
 -T9عدم وجود پارکين هاي مناسب در محدوده مرکزي شهر مشهد
 -T1کاهش حمايت مالي دولت و بخش خصويي از ماالکين بافات
فرسوده در مرکز شهر مشهد

(ماخذ :نگارندگان)1331 ،

پ از بررسي اطالعات بهدست آمده ،عوامل عمده
مؤثر بر تحقق شهر شابانه باا ت کياد بار شااخصهااي
سرزندگي در شهر مشاهد شاناخته شادند .ساس باه
اولويتبندي هريک از نقاط داخلاي (قاوت و ضاعف) و
خارجي (فريت و تهديد) پرداختاه مايشاود .در ايان
مرحله مبناي اولويتبندي بر اساس اهميتي است کاه
از نظاارات مااديران و کارشناسااان بااهدساات آمااده و

درجهبندي آنها بر اساس ميانگين رتبهاي اين وزنهاا
و وزن نسبي آنها مورد تجزيه و تحليل و محاسبه قرار
گرفته است .بر اساس اين نقاط ،راهباردهااي مختلاف
جهت حرکت هر چه سري تر شاهر مشاهد باه سامت
شهر شبانه با تاکيد بر راهبردهااي سارزندگي شاهري
تدوين شده که در جدو  4ارائه گرديده است.

جدول  :0راهبردهاي م ثر بر تحقق شهر شبانه در کالنشهر مشهد با تأکيد بر شاخ هاي سرزندگي شهري
راهبردهاي تهاجمي ()SO

راهبردهاي اقتضايي ()ST

 .1افزايش مدت زمان فروشاگاهها و مراکاز فاروش (حاداقل باه مادت 19
ساعت در شبانهروز) جهت توسعه اقتصاد شهر و ت مين نيازهااي زائارين از
جملااه سااوغات و غي اره (ماادت زمااان حضااورپذيري شااهروندان در شااهر)
()S2,S3,S5,O1,O4,O6
 .2افزايش کاربريهاي مختلط تجاري و مساکوني باا هادف ارتقااء نظاارت
اجتماعي در تمام ساعات شبانهروز بهوياژه در بخاش مرکازي شاهر مشاهد
(تنوع کاربريها) ()S2,S4,S6,S7,O1,O2,O4,O6
 .3گسترش و توزي فضايي حمل و نقال شابانه در تماام منااطق  13گاناه
شهر مشهد بهويژه مسيرهاي زائر شهر و اسکان زائرين باه امااکن زياارتي و
گردشگري جهت انجام زيارت و گذران اوقات فراغت(حمل و نقال عماومي)

 .1ايجاااد فضاااها و اماااکن عمااومي در جهاات گردهمااائي و
ارتباطااات اجتماااعي شاابانه شااهروندان بااا هاادف پوي اايي و
سرزندگي فضاي شهري (حضورپذيري شهروندان در شاهر باا
هدف سرزندگي) ()S1,S4,S7,T2,T4,T5
 .2ايجاد سياستهاي مديريت يکسارچه شهر باا هادف ارتقااء
سطح زيساتپاذيري و سارزندگي شاهروندان شاهر مشاهد
(مديريت شهري) ()S3,S6,S7,T2,T4,T5,T6
 .3ايجاد ماديريت سيساتم دفا زبالاه و پااکيزگي فضااهاي
شهري در جهت حدک بهداشت محايط و حضاور حاداکثري
مردم براي استداده از محيط شهر ()S1,S7,T2,T3,T5

()S3,S4,S5,O1,O5,O7
راهبردهاي انطباقي()WO

راهبردهاي تدافعي ()WT

1
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 .1 .1بهبود ،توسعه و ايجاد تناوع در فعالياتهااي اجتمااعي ،فرهنگاي و
تدريحي در جهت بهرهمنادي بيشاتر شاهروندان از فضااهاي موجاود شاهر
(تنوع کاربريها) ()W3,W4,W5,W6,O1,O3,O4,O6
 .2طراحي مناسب و مرتبط با نقش زياارتي مبلماان شاهري در فضااهاي
عماااومي شاااهر مشاااهد باااه منظاااور تقويااات خواناااايي محااايط
2
()W5,W6,O1,O2,O3,O7
 .3بهسازي ،ساماندهي و زيباسازي فضاهاي رها شده و مخروبه شهري باه
منظور کاهش بزهکاري و ايجاد امنيت در تمام سااعات شابانه روز (امنيات
فضاي شهري) ()W2,W6, O4,O6

 .1طراحي مناسب فضاهاي شهري جهت ايجاد شهر ايمن در
تمام ساعات شابانهروز باهوياژه در محادوده مرکازي مشاهد
(امنيت فضاي شهري) ()W2,W3,W6,T1,T4,T7
 .2آمايش و بهبود زيرساختهاي موجود و ايجاد خدمات 24
ساااعته در جهاات پاسااخگويي بااه نيااز شااهروندان و زائاارين
(تناااااااااوع کااااااااااربريهااااااااااي شاااااااااهري)
( )W1,W2,W3,W4,W5,T4,T6,T7
 .3نورپردازي مناسب و هدفمناد باه هماراه تازئين امااکن و
مسيرهاي پيادهروي جهت حضور شبانه شهروندان (روشنايي
شهر) ()W5,W6,W7,T1,T7

 .1از شاخصهاي سرزندگي شهر است که در اين پژوهش يرفا در خصوص نوع کاربريها به آن اشاره شده و بهيورت تدضيلي به آن پرداخته نشده است.
 .2از شاخصهاي سرزندگي شهر است که در اين پژوهش به دليل نبود آمار و اطالعات کافي به آن پرداخته نشده است.

پ از تکميل ماتري  SWOTبه جاياابي عنايار
آن در فرايند تحليل شبکهاي پرداخته و مد اوليه آن
ايجاد شد که در شکل  9ارائه گرديده است .اين ماد ،
ارتباط دوسويه ماابين خوشاههاا (کالساتر) و ارتبااط
دروني عوامل ايلي  SWOTرا نشان ميدهد.

مد فاو  ،ياک الگاوي  4ساطحي اسات کاه هادف،
انتخا بهتارين راهبارد ،معيارهاا هماان نقااط قاوت،
ضعف ،فريت و تهديد و زيار معيارهاا ماي باشاد کاه
عوامل ابعاد چهارگانه  SWOTهستند .سطح  4نيز کاه
با عنوان  Alternativesارائه گرديده ،راهبردها يا همان
گزينهها هساتند .مااتري ترسايم شاده بار اسااس
الگوي فو در نرمافازار  Super Decisionsدر شاکل 3
آمده است .مد اين پژوهش 4 ،معيار 29 ،زيرمعياار و
 12آلترناتيو دارد.

شکل  :1جايابي عناصر  SWOTدر فرايند تحليل شبکه

شکل  :9ماتريس ترسيمشده حاصل از ترکيب  ANPو ( SWOTم خذ :نگارندگان)1331 ،
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مرحله سوم؛ در اين مرحله وابستگيهاي متقابل مياان
عوامل ايلي از طريق بررسي ت ثير هار عامال بار روي
عامل ديگر با استداده از ماتري هاي مقايساات زوجاي
تعيين ميشود .وابستگيهاي متقابل ميان عوامل ايلي
پ از تجزياهوتحليال محايطهااي دروناي و بيروناي
سازمان بهدستميآيد (جداو  9 ،1 ،9و .)3
جدول  :6ماتريس مقايسه زوجي عوامل اصلي نقاط قوت
Op

Th

We
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جاادول  :1ماااتريس مقايسااه زوج اي عواماال اصاالي بااا
توجه فرصتها
نقاط فريت
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جدول  :9ماتريس مقايسه زوجي عوامل اصلي تهديدها
OP
CR=0/036

وابستگي

CR=0/0000

جدول  :5ماتريس مقايسات زوجي معيارها با فار

عاد

ضعفها

CR=0/012

مرحل اه دوم؛ مشااخصکااردن درج اه اهمي ات عواماال
 :SWOTبا فر عدم وابستگي متقابال مياان عوامال
ايلي  ،SWOTماتري مقايسات زوجي عوامال ايالي
تشکيل مي شود .در اين مرحله عوامل  SWOTشاامل
نقاط قاوت ،ضاعف ،فريات و تهدياد براسااس درجاه
اهميت عوامل و ت ثيرشان براي رسيدن باه هادف وزن
بندي مي شوند .نحاوه امتياازدهي باه ياورت مقايساه
زوجي عوامل با يکديگر و بر اساس جادو امتياازدهي
 1تا  3ا سااعتي اسات .در فرايناد تحليال شابکهاي
هنگااام انجااام مقايسااات زوجااي بايااد بااه سااازگاري
درايههاي ماتري ها توجه کرد .در اين مد ماتريساي
را ناسازگار گويند که ميزان ناسازگاري دراياههااي آن
کمتر از  3/1باشاد ،در ايان ياورت مقايساات زوجاي
قابل قبو ميباشاد .نتاايج ايان مقايساه در جادو 1
نشان داده شده است.

جدول  :7ماتريس مقايسه زوجي عوامل اصلي با توجه به
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مرحله چهارم؛ محاسبه درجه اهميت راهبردها با توجه
به معيارها و زير معيارها و روابط بين آنها :در مراحال
قباال از محاساابه اهمي ات و اولوي اتبناادي راهبردهااا،
بهترتيب سوپر ماتري هاي غيروزناي ،ساوپر مااتري
وزناي و سااس ماااتري محاادود تشااکيل و محاساابه
ميگردد .الزم به ذکر اسات کاه کلياه مراحال فرايناد
مااذکور توسااط ناارمافاازار  Super Decisionsيااورت
ميگيرد و محقق ،تنهاا باياد ماد ماورد اساتداده در
تحقيق خويش را بهدرستي طراحي کارده و مقايساات
زوجي را انجام دهد .در اين پژوهش نيز با توجه بهعدم
ضرورت ذکر نتايج سوپر مااتري وزناي ،غيار وزناي و
محااادود ،از ذکااار آنهاااا خاااودداري شاااده و تنهاااا
اولويتبندي نهايي راهبردها ارائه گرديده است.
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جدول  :11راهبردهاي ترکيبي تحقق شهر شبانه در کاالن-
شهر مشهد با تاکيد بر شاخ هاي سرزندگي شهري
اولويت
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همان گونه که از جدو فو پيداسات راهبردهااي
 WT3, WT1, WT2و  SO3بهعنوان چهار راهبرد داراي
اولويت شناخته شدهاند.
راهبرد  ،WT2آمايش و بهبود زيرساختهاي موجاود و
ايجاد خدمات شهري  24ساعته جهت پاساخگويي باه
نياز شهروندان و زائرين.
راهبرد  ،WT1طراحي مناسب فضااهاي شاهري جهات
ايجاد شهر ايمن در تمام ساعات شبانه روز به وياژه در
محدوده ي مرکزي مشهد.
راهبرد  ،WT3نورپردازي مناسب و هدفمند باه هماراه
تزئين اماکن و مسيرهاي پيادهروي جهت حضور شبانه
شهروندان.
راهبرد  ،SO3گسترش و توزيا فضاايي حمال و نقال
شبانه در تمام مناطق  13گانه شهر مشهد بهخصاوص
مسيرهاي زائر شهر و اسکان زائرين به اماکن زياارتي و
گردشگري جهت انجام زيارت و گذران اوقاات فراغات.
سه راهبرد  WT3, WT1, WT2مربوط به استراتژيهاي

تدافعي و راهبرد  SO3مربوط باه اساتراتژي تهااجمي
است.
در اين پژوهش استداده از مد  ANPاين امکان را
فراهم مي آورد که از طريق مقايسه کليه عواملي که در
مد اوليه ،ميان آن ها ارتباط برقرار شده اسات بتاوان
تمامي خوشه ها را رتبه بندي نمود .از آنجاکه معيارها و
زيرمعيارها همان عوامل  SWOTهستند ،لذا ماي تاوان
اين عوامل را نسبت به همديگر مقايساه و رتباه بنادي
کرد تا اولويت هر يک از اين عوامل چهارگاناه فراهاام
آيد ،همچنين مي توان زير معيارهاي هار معياار را نياز
رتبه بندي کرد تا اولويت زير معيارها نيز در ارتبااط باا
معيار ايلي و اهداف حايل شاود .هماان گوناه کاه در
جدو  11نشان داده شده است بعاد از امتيااز دهاي،
نقاااط قااوت و ضااعف و فرياات و تهدياادهاي عواماال
سرزندگي شهر مشهد مشاخص گردياد .جادو فاو
نشان مي دهد که وضعيت سارزندگي در شاهر مشاهد
بيشتر توسط ضعفها و تهديادها تضاعيف مايشاود و
عوامل قوتها و فريتهايي نيز دارد .راهبردهاايي کاه
از مد  ANPحايل شده است براي بُرون رفت از وض
موجود و نامناسب سرزندگي شهري به ترتياب اولويات
براساس امتياز نهايي باه شارح جادو ذيال پيشانهاد
ميشود
جدول  :11اولويتبندي معيارهاي اصلي باا اساتفاده از مادل
ANP
اولويت

Limiting

Normalized
By Cluster

SWOT

1

0.085203

0.352421

Weakness

2

0.0798212

0.325456

Threat

3

0.0578254

0.212180

Strength

4

0.0369124

0.109943

Opportunity

(مآخذ :نگارندگان)1331 ،
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جدول  :12راهبردهاي ترکيبي در تحقق شهر شبانه در کالنشهر مشهد با تأکيد بر شاخ هاي سرزندگي شهري
اولويت

Normalized
By Cluster

1

0.134552

2

0.124363

3

0.118512

4

0.091235

1

0.085234

9

0.074121

1

0.063578

9

0.052341

3

0.049832

13

0.035612

11

0.033125

12

0.0298524

راهبردهاي ترکيبي در بهبود وضعيت حمل و نقل و ترافيک در مرکز شهر مشهد
 -WT2آمايش و بهبود ارتقاء زيرساختهاي موجود و ايجاد خدمات  24سااعته باراي پاساخگويي باه نيااز شاهروندان و
زائرين.
-WT1طراحي مناسب فضاهاي شهري جهت ايجاد شهر ايمن در تمام سااعات شابانهروز باه وياژه در محادوده مرکازي
مشهد.
 - WT3نورپردازي مناسب و هدفمند به همراه تزئين اماکن و مسيرهاي پياده روي جهت حضور شبانه شهروندان.
- SO3گسترش و توزي فضايي حمل و نقل شبانه در تمام مناطق  13گانه شهر مشهد بهخصاوص مسايرهاي زائرشاهر و
اسکان زائرين به اماکن زيارتي و گردشگري جهت انجام زيارت و گذران اوقات فراغت
- SO1افزايش مدت زمان فروشگاهها و مراکز فروش (حداقل به مدت  19ساعت در شبانه روز) جهت توسعه اقتصاد شهر
و تامين نيازهاي زائرين از جمله سوغات و غيره
-ST1ايجاد فضاها و اماکن عمومي در جهت گردهمائي و ارتباطات اجتماعي شبانه شهروندان با هدف پويايي و سارزندگي
فضاي شهري
-WO2طراحي مناسب و مرتبط با نقش زيارتي مبلمان شهري در فضاهاي عمومي شهر به منظور تقويت خوانايي محيط
 -WO3بهسازي ،ساماندهي و زيباسازي فضاهاي رها شده و مخروبه شهري بمنظور کاهش بزهکااري و ايجااد امنيات در
تمام ساعات شبانه روز
 -WO1بهبود ،توسعه و ايجاد تنوع در فعاليتهاي اجتماعي ،فرهنگي و تدريحي در جهت بهرهمندي بيشتر شاهروندان از
فضاهاي موجود
 -SO2افزايش کاربريهاي مختلط تجاري و مسکوني با هدف ارتقاء نظارت اجتماعي در تمام ساعات شبانهروز بهوياژه در
بخش مرکزي شهر مشهد
 -ST3ايجاد مديريت سيستم دف زباله و پاکيزگي فضاهاي شهري در جهت حدک بهداشات محايط و حضاور حاداکثري
مردم براي استداده از محيط شهر
 -ST2ايجاد سياستهاي مديريت يکسارچه شهر با هدف ارتقاء سطح زيستپذيري و سرزندگي شهروندان شهر مشهد

(مآخذ :نگارندگان)1331 ،

با توجه به امتيازهاي نرما شده ،گزينههاي مربوط باه
راهباارد تاادافعي درمجمااوع  ،32311421گزينااههاااي
مربوط به راهبرد محافظه کارانه درمجموع ،32191111
گزينااههاااي مربااوط بااه راهباارد رقااابتي در مجمااوع
32131339و گزينههاي مربوط به راهبرد تهااجمي در
مجماااوع  32212391امتيا ااز کساااب کاااردهاناااد.
0.3
774
27

0.2
120
81

0.
0.
137
165
098
 751راهبردهاي محافظه کارانه
راهبردهاي تدافعي

راهبردهاي تهاجمي
راهبردهاي رقابتي

شکل  :11نمودار امتيااز نهاايي کساب شاده مرباوط باه
استراتژيهاي شهر شابانه در کاالنشاهر مشاهد (ماخاذ:
نگارندگان)1339 ،

بر اساس امتيازهاي کسب شده ميتوان گدات کاه
در وضعيت فعلي راهبرد تادافعي باا کساب بيشاترين
امتياز بايد مورد توجه و اولويت قرار بگيرد .موقعي کاه
وضعيت راهبردهاي ما در اين حالات قارار ماي گيارد
ميتوان چناين نتيجاه گياري نماود کاه ايان حالات
بدترين ،دشاوارترين و مخااطره انگيزتارين شارايط را
براي فعاليت ترسيم ميکند .عليرغم آن که با ضعفها
و ناتوانيهاي متعدد و قابل توجاه مواجاهايام باياد باا
فشارها ،چالشهاا و تهديادهاي گونااگون نياز مقابلاه
نمايد .از اينرو با استداده از اين راهبرد سعي ميشاود
حداالمکان نقاط ضعف خود را به نوعي پوشش دهيم و
ياا آسايب پااذيريهاااي خااود را از ناحياه تهديادهاي
محيطااي کمينااه نمااوده و آن را بااه حااداقل ممکاان
برسانيم و يا در ياورت امکاان ،خاود را از گزناد ايان
آسيبها و تهديدها مصون و به دور نگهداريم .سس با
استداده از فريتهاي مذکور بتوان آنهاا را باه نقااط
قوت براي شهر تبديل نمود.
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مجله آمايش جغرافيايي فضا  /سال يازدهم  /شماره مسلسل چهلم و يکم /پاييز  / 1011صفحات1-22 :

جمعبندي و نتيجهگيري
بين زمان و شهر درآميختگي فراواناي وجاود دارد.
همانطور که پاتريک گدس 1عناوان ماي نماياد :ياک
شااهر چي ازي ب ايش از مکاااني در فضاساات ،شااهر در
حقيقت نمايشي از زمان است .در فضاهاي شهري کاه
امکان تعامالت اجتماعي وجود دارد ،استداده مطلو از
چرخههاي زماني بسيار حائز اهميت است .در حقيقات
امروزه چرخههاي زمان ايلي که ساختار زندگي ماا را
تشکيل ماي دهاد و براسااس آن فعالياتهااي شابانه
روزي زندگي ما را تنظيم مي کند ،ارتبااط کمتاري باا
چرخاااههااااي طبيعا اي دارد و سااااختار بسا اياري از
قسمت هاي زندگي روزانه ما را «زمان مکاانيکي» ماي
سازد .در واق امروزه بيدار شدن و خوابيدن بار اسااس
طلوع و يا غرو خورشايد انجاام نماي شاود ،بلکاه از
عواملي مانند :جداو برناماه ريازي و تقاويم و سااعت
تبعيت مي کند .امروزه براي حضور ماردم در فضااهاي
شهري ديگر بحث روز و ياا شاب مطارح نيسات؛ کماا
اينکه در يورت فراهمبودن امکانات شابانه باه دليال
وجود چالشها و مشکالت شهري از جملاه ترافياک و
راهبندانهاي شهري در روز ،نقش شب در جهت حضو
پذيري مردم در شهر پررن تر نيز ميشاود؛ بناابراين
اين پژوهش در پاي دساتيابي باه راهبردهاايي جهات
تحقق شهر شب با توجه باه شااخصهااي سارزندگي
شهري در کالنشهر مشهد است .بدين منظاور در ابتادا
نقاط قوت ،ضعف ،فريت ها و تهديدهاي ايان حاوزه از
طريق مصاحبه با مديران و کارشناساان ساازمانهااي
مرتبط باهدسات آماد .در اداماه باا تلدياق ماد هااي
 SWOTو فرايناااد تحليااال شااابکه در نااارمافااازار
 Super Decisionمعيارهاااا باااراي رتباااهبنااادي
استراتژيهاي مرتبط با سرزندگي شهري مورد تحليال
قرار گرفتند و سس بااستداده از فرآيند تحليل شابکه،
وزن و اهميت هر کادام مشاخص گردياد و در نهايات
بهکمک آن استراتژيهاي تحقيق رتبه بندي شدند .در
اي ان پااژوهش چهااار راهباارد داراي اولوياات شااناخته
شدنااااد :راهبااارد او  :آماااايش و بهباااود ارتقااااء
زيرساختهااي موجاود و ايجااد خادمات شاهري 24
1. Patrick Geddes

ساعته در جهت پاسخگويي به نياز شهروندان و زائرين.
راهبرد دوم :طراحي مناساب فضااهاي شاهري جهات
ايجاد شهر ايمن در تمام ساعات شبانه روز به وياژه در
محدوده مرکزي .راهبارد ساوم :ناورپردازي مناساب و
هدفمند به همراه تزئين اماکن و مسايرهاي پياادهروي
جهت حضاور شابانه شاهروندان .هماه ايان راهبردهاا
مربوط به استراتژي هاي تدافعي هستند .راهبرد چهارم:
گسترش و توزي فضايي حمل و نقال شابانه در تماام
مناطق سيزده گانه شهر مشهد ،بهخصاوص مسايرهاي
زائاار شااهر و اسکاااااان زائاارين بااه اماااکن زي اارتي و
گردشگاري جهت انجام زيارت و گذران اوقات فراغات.
راهبرد چهارم مربوط به استراتژي تهاجمي است .نتايج
اين پژوهش بيانگر آن اسات کاه باا توجاه باه وجاود
مسااائل شهرنش ايني همچااون آلااودگي ،ترافي اک و راه
بندانهاي شهري به دليل داير بودن ادارات و مادارس
در طو روز و نبود زمان مناسب جهت گاذران اوقاات
فراغت ،تدريح ،خريد و غيره نياز باه اساتداده از زماان
مرده شب در کالنشهرها ضاروري باه نظار مايرساد.
درواق الزم و ملزوم سرزندگي و پويايي شهر حضاور و
فعاليت مردم در آن است و بدون حضور مردم در شاب
شااهر ،زناادگي شاابانه معن اي ناادارد .هاادف از ايجاااد
ساارزندگي نيااز تاا مين نياااز مااردم اساات و اگاار بااا
برنامهريازي و نظاام ماديريتي فعاا در جهات ايجااد
فضاهاي امن و فعاليتهااي ساالم مطاابق باا نيازهاا و
ارزشهاي جامعه در شاب ايجااد گاردد زميناه باراي
حضااور شااهروندان و در پ اي آن ساارزندگي و پوي اايي
اجتماعي شبانه به وجود خواهاد آماد ،کاه نتيجاه آن
افزايش کيديت زندگي شهروندان است .البته باا توجاه
بهاينکه تحقق عدالت اجتماعي بهعنوان مولده اساسي
در توسعه پايدار شاهر ،مناوط باه از باين باردن عادم
تعاد هاي فضايي از طريق آماايش شاهري اسات و از
طرفي با پژوهش وض موجود منااطق  13گاناه شاهر
مشهد به اين نتيجه مايرسايم کاه عادم تعااد هااي
منطقهاي در سطح شهر ،از نظر برخورداري از امکاناات
محيطااي ،وضااعيت بهاارهباارداري از مناااب  ،توزياا و
پراکنش فعالياتهااي اقتصاادي ،جمعيات و زيربناهاا
تداوت آشکاري دارد؛ بنابراين نتيجه ميگيريم که باياد
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توزي امکانات و خدمات شهري باهياورت عادالناه در
تمام نقاط سايزده گاناه شاهر فاراهم گاردد تاا تماام
شهروندان بتوانند حضوري فعا در اماکن و اجتماعات
شبانه شهر داشته باشاند .از طرفاي هام باا توجاه باه
توريست پاذير باودن شاهر مشاهد و ايانکاه سااليانه
پذيراي ميليونها زائر و گردشگر مي باشد مي توان باا
فعا نمودن شب شهر باعث ارتقااء اقتصااد شابانه در
اين شهر گرديد؛ بدين گونه که زائار و گردشاگري کاه
وارد اين شهر مي شود سعي دارد کاه در مادت کوتااه
حضور خود حداکثر استداده از زمان را داشاته باشاد و
به جاي اقامت در هتل و مسافرخانه باه گاذران اوقاات
فراغت و خريد سوغات سدر خود مي باشاند؛ بناابراين
با توجه به اقليم خشک شهر مشهد که داراي روزهااي
گرم در تابستان و فصو ديگر ساا ماي باشاد؛ پا
بهترين زمان براي خريد و گشت و گذار در شهر ،شاب
است و کسبه نيز در يورتيکه ممانعتي از طرف دولت
و ايناف وجود نداشته باشند ،تمايل دارند فعاليت خود
را تا پاسي از شب ادامه دهناد و همچناين نااگزير باه
استخدام يک يا چند ندر خواهند بود ،چراکه نيروهااي
روز ديگر نميتوانند شب کار کنند .در چناين وجهاي،
با توجه باه وجاود رکاود اقتصاادي اماروزه و بيکااري
جوانان بيآنکه دولت ريالي هزينه کند ،مردم با هزينه
خودشان اشتغا زايي مي کنند و بدينگونه باعث رونق
اقتصادي جامعه و شهر نيز مي شوند .مسئوالن شهري
منابع
.1
.2

.3
.4

بازرگااان ،عباااس .)1339( .روش تحقيااق آميختااه:
رويکردي برتر براي مطالعات مديريت .دانش مديريت.
بمانيااان ،محمدرضااا.هااادي رضاااييراد .)1331( .بررسااي
تطبيقي مد هاي تحليلعاملي و دلدي باااا استداااااده از
 GISدر تشخيص فرسودگي بافتهااي شاهري (مطالعاه
موردي :محله خااک ساديد منطقاه چهاار شاهر تهاران)،
نشريه هويت شهر ،دوره ششم ،شماره يازدهم ،تهران.
پاکزاد ،جهانشااه .)1392( .معيارهااي کيداي سانجش
فضا ،مجلة آبادي ،شماره سي و نهم ،تهران.
پورمحمااادي 2محمدرضاااا .احماااد اسااادي.)1333( .
سرزندگي شهري ،مدهوم و مؤلداههااي آن ،کنداران
ملي معماري و منظر شهري پايدار ،مشهد ،مؤسسه بين

نيز با ايجاد امنيت و تا مين خادمات شاهري مناساب
براي شهروندان و زائراني که از مهمترين شااخصهااي
سرزندگي شهري ميباشد ،ميتوانند تهديدهاي موجود
را تبديل به فريت نموده تا مردم بتوانند حيات شابانه
مناسبي را تجربه نمايند و هياهوي روز و ضر آهنا
زندگي روزانه را در شب هنگام نيز طنينانداز نمايند.
پيشنهادها
در انتها پيشانهاد مايگاردد باا توجاه باه مبحاث
آمايش شهري ،ضمن توزي يکسان امکانات و خادمات
در تمااام نقاااط شااهر مشااهد ،باياد توجااه وياژهاي بااه
محدوده مرکزي شهر مشهد گردد .باهدليال وجاود باا
برکت حرم مطهر امامرضا(ع) و ورود بيشمار زائارين و
گردشگران در اين محدوده شهري امکاان ايجااد شاهر
شبانه در اين محدوده از شهر بيشاتر از ديگار منااطق
شهر مشهد مي باشد و بايد باا برناماهريازي مناساب و
نظام مديريتي فعا توجه ويژهاي به شاخصهاي شاهر
شبانه بهخصوص ت مين امنيت کافي و پويايي سيساتم
حمل و نقل عمومي شبانه بهيورت تمام وقات فاراهم
گردد تا شهروندان و زائرين بتوانند ضمن حضورپذيري
شبانهروزي در اين محدوده شهري باعث ايجاد شاهري
پويا و سارزنده در تماام سااعات شابانه روز در جهات
انجام فريضيه زيارت و گاذران اوقاات فراغات در ايان
محدوده شهري شوند.
المللااي مطالعااات معماااري و شهرسااازي مهااراز شااهر.
مشهد.
 .1جواديان کوتنايي ،سارا .ساعيد ملماساي و نادا اورک و
جعدر مرشدي .)1333( .تادوين الگاوي ارزياابي تاوان
اکولوژيک توسعه شهري با بهرهگيري از فرآيند تحليل
 .9شبکهاي ( )ANPنمونه موردي :شهرستان ساري ،مجله
آمايش سرزمين  ،دوره ششم ،شماره يکم ،تهران.
 .1حبيبي ،کيومرث .مهاين نساترن و مهارداد محمادي.
( .)1331سنجش و ارزيابي سرزندگي فضاهاي عماومي
شهري و نقش آن در ارتقااي کيديات زنادگي جواناان
موردشناسي :خيابان نظر شرقي شهر ايدهان .فصلنامه
جغرافيا و آمايش شهري -منطقهاي ،دوره ششم ،شماره
نوزدهم ،زاهدان.

مجله آمايش جغرافيايي فضا  /سال يازدهم  /شماره مسلسل چهلم و يکم /پاييز  / 1011صفحات1-22 :

21

 .9حسني ،عليرضا .الهه سااداتهاشامي فادکي.)1332( .
ايجاااد ساارزندگي شاابانه شااهري بااا رويکاارد طراحااي
فضاهاي  24سااعته ،نموناه ماوردي خياباان آزادشاهر
مشهد ،همايش ملي معماري ،شهرسازي و توسعه پايدار
با محوريت از معماري بومي تا شاهر پايادار ،موسساه
آموزش عالي خاوران مشهد
 .3خستو ،مريم .نوياد ساعيديرضاواني .)1393( .عوامال
مؤثر بر سرزندگي فضاهاي شهري سرزنده باا تکياه بار
مدهوم (مرکز خريد پيااده) ،مجلاه هويات شاهر ،دوره
چهارم ،شماره ششم ،تهران.
 .13داداپور ،سارا .)1333( .معيارهااي سارزندگي فضااهاي
شاهري (مطالعاه ماوردي :خياباان وليعصار تهاران)،
ويژهنامه پيادهراه ،نشريه داخلي سازمان زيباسازي شهر
تهران ،دوره او  ،شماره دوم ،تهران.
 .11رضوينژاد ،مرتضي .)1332( .نقش پدافند غيرعامل در
مکان ياابي و امنيات مراکاز انتظاامي شاهرها (نموناه
ماوردي :مشااهد) ،طاارح پژوهشاي در دفتاار تحقيقااات
کاربردي فا.ا خراسان رضوي .مشهد.
 .12رهنما ،محمدرحيم .حسين آقاجاني .)1333( .مطالعات
آمااايش اسااتان خراسااان رضااوي .چااا ،او  ،مشااهد،
انتشارات جهاد دانشگاهي.
 .13رهنمااا ،محماادرحيم .براتعل اي خاااکسور ،و غالمرضااا
عباااسزاده .)1334( .بررسااي تاا ثير قااانون تعاااريف
محدوده و حاريم بار سااختار کالبادي-فضاايي آيناده
شهرها نمونه موردي :شهر مشهد ،دو فصلنامه مديريت
شهري ،دوره چهاردهم ،شماره چهلم ،تهران.
 .14زبردسات 2اسادنديار .)1393( .کااربرد فرآيناد تحلياال
شبکهاي ( )ANPدر برنامهريازي شاهري و منطقاهاي.
نشريه هنرهاي زيبا -معماري و شهرساازي 2دوره دوم،
شماره چهل و يکم ،تهران.
 .11سايت ايران آنالين .)1339( .زندگي شبانه شهر فريتي
باااراي جاااذ گردشاااگر .بازياااابي  22آباااان ،1339
www.ion.ir

 .19سازمان حمل و نقل و ترافيک مشاهد ،دفتار مطالعاات
حمل و نقل شهرداري مشهد .1331 .آمارنامه سازمان
حمل و نقل ترافيک شهر مشهد ،چا ،او  ،مشهد.
 .11سايت باشگاه خبرنگاران جوان .)1339( .خطوط يک و
چهار متر و تهران شبانهروزي ماي شاود .بازياابي 23
مهر .http://www.yjc.ir ،1339
 .19سرايي ،محمدحسين .محسن انصاري ارجمند و يعقو
کمائي زاد و محمدجواد خوشاچهره .)1331( .تحليال

استراتژيهاي توسعه اکوتوريسم پايدار در تدرجگاههاي
پيرامون شهري با استداده از رهيافت تلديقاي SWOT-
( ANPمطالعااه مااوردي :تدرجگاااه دره کن ا ) .مجلااه
آمايش جغرافيايي فضا ،دوره ششم ،شماره بيست ودوم،
گرگان.
 .13سعادتفار ،الهاام .سااجده ساندگل .)1333( .بررساي
منظر شبانه خيابان امام رضا (ع) با رويکرد ارتقا هويات
و با تاکيد بر نورپردازي .هماايش ملاي معمااري ،شاهر
سازي و توسعه پايدار ،سمسوزيوم پيشرفت هاي علاوم و
تکنولوژي ،مشهد :موسسه آموزش عالي خاوران .اولاين
دوره ،مشهد.
 .23سلطاني 2علي .محمدرضاا باذرگر و ساودابه محماودي.
( .)1333درآمدي بار نقاش سايماي شابانه شاهرهاي
اسالمي -ايراني در افزايش حضور پذيري فضاي شهري،
همايش ملي در جستجوي شهر فردا و اکاوي مداهيم و
مصاديق در شهر اسالمي  -ايراني ،اولين دوره ،شارکت
ديبا افق رايا تهران
 .21شالياميني ،وحيد .سعيد بهبوديان باجگيران.)1393( .
معيارهاي دستيابي باه سارزندگي پايادار در فضااهاي
عمومي شهرهاي جديد با تکيه بر شاخصهااي توساعه
پايدار (مطالعه موردي شاهر جدياد گلبهاار) ،هماايش
توسعه شاهري پايادار ، ،قطاب علماي توساعه شاهري
پايدار .اولين دوره ،تهران.
 .22شم الديني ،علي .زهرا اميني و الناز پياروزي و ماريم
رضااايي .)1331( .برنامااهرياازي راهبااردي توسااعه
گردشااگري در شهرسااتان کااازرون (بااا اسااتداده از
تکنيکهاي سوات و بااتلر) ،مجلاه آماايش جغرافياايي
فضا ،دوره ششم ،شماره بيست و دوم ،گرگان.
 .23عليمرداناي ،مساعود .علاي شارقي و نياره مهدنشاين.
( .)1331بررسي نقاش امنيات در سارزندگي و حياات
شبانه فضاهاي عمومي شهري (نمونه ماوردي :خياباان
امام مرند حد فايل خيابان شاهيد رنجباري و خياباان
هدت تير) ،نشاريه تخصصاي هنرهااي کااربردي ،دوره
پنجم ،شماره بيست و دوم ،تهران.
 .24مافي ،عزت الاه .مهادي ،ساقايي .)1393( .نگااهي باه
اقتصااد گردشاگري در کالنشاهرهاا (مطالعاه ماوردي:
کالنشهر مشهد) ،مجله جغرافيا و توسعه ناحيهاي ،دوره
سوم ،شماره پانزهم ،مشهد.
 .21مافي ،عازتالاه .مهادي عبدالاهزاده .)1339( .ارزياابي
پايداري اجتماعي کالنشهر مشهد ،مجله پژوهشهااي
بومشناسي شهري ،دوره هشتم ،شماره پانزدهم ،تهران.
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