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 دهيچک
هاا، اساتداده   بندانک و راهيتراف :شهرها از جمله هو مشکالت روزمر يشهر يزندگ يهايدگيچيل پيامروزه به دل

شانهاد  يپ شاهروندان  يسارزندگ حضاور و  ات فراغات و پاساخ باه    جهت گذران اوقا  يبه عنوان راهکاراز زمان شب 

د بار  يا کشاهر مشاهد باا ت    تحقق شهر شبانه در کاالن  يش راهبردهايو آما يزيربرنامهن پژوهش يهدف ا .گردد يم

 در ابتادا . تحليلاي اسات  -شده در اين پاژوهش تويايدي  روش تحقيق استداده . است يشهر يسرزندگ يها شاخص

 33مصااحبه باا  با اساتداده از  و شهر شبانه  يشهر يخصوص سرزندگ، ضعف، فريت و تهديد دروتن نقاط قيترمهم

 ماد  باا اساتداده از   ساس    .دست آمدهب يي مرتبط با مباحث شهرنهادهاو  ها سازمان ران و کارشناسانيندر از مد

SWOT  وANP افزار در نرمSuper Decision  اياله پرداختاه شاد   هااي ح  بنادي اساتراتژي  به ارزيابي و اولويات .

جااد  يا در جهات موجاود   يهاا رسااخت يارتقاء ز بهبود و شيآما -1 :راهبردسه که  دهدينشان مپژوهش  يها افتهي

عات شبانه روز باه  من در تمام سايجاد شهر ايجهت ا يشهر يمناسب فضاها يطراح -2ساعته،  24 يشهر خدمات

جهات   يروادهيا پ يرهاين اماکن و مسيفمند به همراه تزئمناسب و هد ينورپرداز -3 شهر يمرکز هژه در محدوديو

انتخاا   شاهر مشاهد   کالنجهت تحقاق شاهر شابانه در     يايل يهاتياولون به عنوان ين و مجاوريحضور شبانه زائر

ن يشتريب 32311421از يهاي مربوط به راهبرد تدافعي درمجموع با امتتوجه به امتيازهاي نرما  شده، گزينهبا. شدند

ن يا ج اينتاا  .قرار دارناد  يبعد يها کارانه، رقابتي و تهاجمي در رتبه محافظه يهاي مربوط به راهبردها و گزينه ازيامت

 ن شهريون شهروند در ايليش از سه ميو حضور بن يانه زائريسال يونيليم ورودبا توجه به که انگر آن است يپژوهش ب

 يهاا ير کااربر يو ساا ( ع)رضاا حرم مطهار اماام   به ويژه يمذهب ،يحي، تدريتجار يدارا بودن عملکردهان يهمچنو 

فعاا   ريزي مناسب و نظام ماديريتي   با برنامهگردد يشنهاد ميپو  دشبانه را دار شهرجاد يل ايپتانس ن شهري، ايشهر

و مناساب   يت کافين امنيمت و  يروزشبانه يستم حمل و نقليس خصوصهبشهر شبانه  يهابه شاخص ياژهيتوجه و

 .فراهم گردديورت تمام وقت ن بهين و مجاوريزائر يريپذورحضجهت 

 

 1شهر مشهدکالنو  SWOT-ANP ، شهر شب، مد يشهر يسرزندگ :هاي کليدي واژه
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 مقدمه

ا باه  يا زمان کاار   1393 هدهش از يتا پ: طرح مسئله

محساو    ين زماان زنادگ  يتار زماان روز مهام   يعبارت

هاوده و  يب يشاب زماان  زماان   ايا شد و زمان فراغت  يم

و  يمردانا يعلا ) رفات يماناده از روز باه شامار ما    يباق

نگااه باه    ،بعاد باه  ن زماان يا ااز   (.11:1331همکاران، 

فراغات  ساعات کار و  يبندعد زمانها از بُانسان يزندگ

ماناده از  يهوده و باقيکرده و زمان شب از حالت ب رييتغ

، گذران اوقات فراغت و به تبا  آن  يبرا يبه فريت ،روز

کااهش   يدر راساتا  يبا و فرح بخش از زنادگ يجربه زت

 يسالطان )ل شد يتبد يزندگ يضرور يهاتيزمان فعال

کااه بااا در نظاار گاارفتن بسااتر  ( 2:1333و همکاااران، 

ن يشاهر و همچنا   يمکان-يخيتار يهانهيو زم يفرهنگ

شابانه   يزنادگ  هتاوان باا توساع   يما  يط اقتصااد يشرا

 يهاا طيمح هب و نمود القارا  يتعلق مکانح  ، يشهر

 ,Hubbard) ديو تنوع بخشا  ياحساس سرزندگ يشهر

ک ياامعتقدنااد  1يو مااونتگمر ينيانکيااب. (2013:265

در هنگام  يعموم يهاتير عدم وجود فعاليمشکل فراگ

 عموماا  يشاهر  مراکاز  در. غرو  و در طو  شب اسات 

 آن و دارد وجود تيو فعال تحرک نظر از مرده زمان کي

 يهاا تيا فعال آغااز  و يادار وقات  شدن تمام نيب فايله

 (.1332همکاران، و  يحسن) است هنگام شب يحيتدر

 يکاايالکتر ييبااا شااروع روشاانا  13در اواخاار قاارن  

 يشهر يزندگآمده از وجودبه يساختار زمان تيمحدود

ات يا ار حيا شتر از زمان در اختيب استدادهها را به توجه

 ساعات پ  از کار روزاناه  يجمع يشبانه و تداوم زندگ

 .(Palmer, 2000:5) ساختمعطوف 

دند و باا  يخوابيم يکيمردم در گذشته با شروع تار

 يخاود را شاروع ما    هروزمار  يهاا تيطلوع آفتا  فعال

شب که  ي، هرکسيقرون وسط يدر اروپا يحت .کردند

شد يمه ميل قابل قبو  بود جريرون از خانه بدون دليب

(Ekirch, 2006:25)، نهاا  مدرن، شاب ت  يدر زندگ يول

 ,Steger and Brunt)ساات يخااوا  ن يباارا فقااط

دزد "ساعته شاب باا عناوان     24 هدر جامع(. 2004:55

ن جواما  سااعات کاار    يا در ا .کناد  يعمل ما  "خوا 

 يشتريخواهند زمان ب يکند و مردم ميدا نميکاهش پ

                                                           
1. Bianchini & Montgomery 

کاه  و لذت باردن از اوقاات فراغات کنناد      را يرف کار

 Mitsuya and)شاود  يمنجر به کاهش زمان خوا  ما 

Nakano, 2001:2). ن روز يبا  يهاتيشهر شب محدود

شدن آزاد ياست برا يدهد و فريتيو شب را کاهش م

(. Gibson and  Gallan, 2011:65) يزمان تياز محدود

شاهر   يريگدر شکل يمختلدعوامل ر ياخ يهادر سا 

 ا بحث اقتصااد هآن يهه از جملاند کشبانه نقش داشته

، (Roberts & Turner, 2005:171)و اقتصاااد شاابانه 

 ،يسات يتور يت اقتصاديش اهميو افزا ير گردشگريثت 

گردشاگران   يساعته بارا  24که اگر امکانات به يورت 

دارد  شابانه  شاهر  هدر توساع  يادينقش ز، فراهم باشد

(Heath, 1997:194 .)ل يا به دل يدگر در سبک زنييتغ

گااذران اوقااات فراغاات حضااور مااردم در شااب جهاات 

(Glorieux et al, 2008:63 )ن حضور زنان به يو همچن

ن قشار و کااهش تارس    يا ا يت بارا يا ن امنيمل ت يدل

از  ،ساه باا گذشاته   يحضور شبانه آنان در جامعه در مقا

و  شاب که باعث حضور شبانه مردم در  هستند يعوامل

 شااوديشااهر ماا هشاابان يو ساارزندگ ييايااش پويافاازا

(Hobbs et al, 2007:23) .زا شااب شااهر يالگااو 

سرزندگى به  بازگرداندن دنبا هب زيجديد ن ديدگاههاى

 ياگوناه د باه يبا يشهر يدر فضا يسرزندگ. شهر است

 ،از شهروندان باشد يمختلد ياه هگرو يرايباشد که پذ

گر يکاد يباا   يتعامل هک رابطيکه در آنجا شهروندان در 

 باراي  مطلاو   شهري فضاي يک مينت در واق  . باشند

باشاد کاه ماردم     ياوندان، به گوناه شهر مستمر حضور

(. 99:1393، يرضاوان  يديخستو و سع) ند و بماننديايب

ز باه  يا در عصار حاضار ن   يت شهريريراهبرد کالن مد

سارزنده قارار    يمراکاز شاهر   ينيدنبا  ضرورت بازآفر

ب ياا، ترغآن يهااالدااهن مؤيتااراز مهاام يکاايدارد کااه 

ن ت مطلو  آن و باه تبا  آ  يريشبانه و مد يهاتيفعال

امروزه  (.Roberts, 2004:7) شبانه است يرونق اقتصاد

 و منطقاي  هاساتداد  دنياا  شاهرهاي از کاالن  بسياري در

 فضاهاي در شبانه زندگيتا  شده باعث نور از مندضابطه

 به را روزشبانه ساعات در شادا  و پويا تصويري شهري

 احيااي  بار  عالوه شهري، نورپردازي .دباش داشته همراه

 ،شاهروندان در  مناساب  هخااطر  ايجااد  و بافت شاهري 

 منجار باه   ،امنيات  در ت ثيرگاذاري  طرياق  از تواناد  مي
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 يعموم يفضا در آرامش شيافزا و جرم از ترس کاهش

  .(Cozens, 2002: 129) شود

که در جهت رونق شهر  يعوامل ن با توجه بهيبنابرا

از فرهنا    يساعته بخش 24 هد، جامعيذکر گرد انهشب

ن حا ، موضوع شهر شاب  يبا ا. م استکيست و يبقرن 

ا با  سات و يبه طور کامل در تمام جواما  قابال اجارا ن   

شاتر باه   يابد بلکاه ب ييز بهبود نميک نيتکنولوژ هتوسع

 دارد يآن جامعه بستگ يو فرهنگ ياجتماع يهاتداوت

(Amid, 2013:23 .) در جهت  ياقداماتز يکشور ما ندر

ه شابان  هر شب يورت گرفته است کاه حضاور  رونق ش

از  ييهاا اد و طرحياع يهاقدر و شب يهاشب مردم در

باا   شبانه در ماه مبارک رمضاان  يطرح تهرانگردجمله 

، (1339، نيا آنالرانيا ا) "تهران يها فيت الينا" عنوان

در جهاات  ياقااداماتن يهمچناا و ت فااود تهاارانياساتر 

تهاران   ک و چهاار متارو  يا خطوط نمودن  يروزشبانه

 يشب بازار شهرهاو ( 1339وان، باشگاه خبرنگاران ج)

بازار شهر بنادرعباس و  خصوص شبهشما  و جنو  ب

ن يا در ابازر  کشاور    يگر شاهرها يکه در د ياقدامات

 يسوهب ينشان از حرکت جوام  شهر شدهانجامجهت 

 . دارداستداده از زمان شب 

باا  ران يا ن کالنشاهر ا يعنوان دوم ز بهيشهر مشهد ن

د آماار  مرکاز ) ندار  هزار 11 ميليون 3بالغ بر  يتيجمع

ون يا ليم 33ش از ين حضور با يو همچن( 1331، رانيا

ون زائار و  يا ليک ميا ش از يبا و  يگردشگر داخل زائر و

زاده، و عبدالااه يماااف)در سااا   يخااارجگردشااگر 

ز يا ن يش خراساان رضاو  يدر طرح آماا  که( 13:1339

اي بااه بحااث گردشااگري اياان اسااتان فصاال جداگانااه

جهات   يل مناساب يپتانسا ، اختصاص داده شاده اسات  

 يابيز دسات يا ن پژوهش نيهدف ا .رونق شهر شب دارد

 باار ديااکت  بااا شاابانه شااهر تحقااق يبااه راهبردهااا

شابانه   يريو حضاورپذ  يشاهر  يسرزندگ يها شاخص

 .است مشهد شهرکالن درمردم 

 يتخصص متون و انتشارات بر يمرور :قيتحق هنيشيپ

 هدو دها  رد عمدتاً که است آن از يخارج از کشور حاک

همچاون   يشاهر  يطراحا ه نظران حاوز گذشته ياحب

در قالااب  4رابرتااز ،3، چترتااون2، هوالناادز1تاازمنيکر

                                                           
1. Krietzman  

 يزنادگ  همقولا  يمستقل و مجازا باه بررسا    يامطالعه

اما خاستگاه ماورد نظار در توجاه باه      .شبانه پرداختند

ازمناد شاناخت نقاش آن در    يشابانه ن  يمايکرد سيرو

در . اسات  يشاهر  يدر فضاا  وندانش حضور شهريافزا

خاارج از   هگرفتا ياورت  يها وهشاز پژ يادامه به برخ

ت حضور ماردم و  يبا محور خصوص شهر شبکشور در

 : ميپرداز يم يشهر يسرزندگ

تحات   يدر پژوهشا ( 2313) 1ريم و زبينگسان، کر

ن مکاان  يبا  هشاهر، رابطا  مکان شاب  ييشناسا: عنوان

شااهر و اوقااات فراغاات انسااان   يعمااوم يهاااپااارک

دند کاه پاارک   يجاه رسا  ين نتيا هاا باه ا  آن. ندپرداخت

شااهروندان  يرفاااه و ساارزندگ يباارا يشااهر يعمااوم

 يجامعه را بارا  يتواند روابط اجتماعيشده و م يطراح

ق ي، تشاو يشاهر  يت زنادگ يا دين کيبه باالتر يابيدست

هاااا و و امکاناااات پاااارک ييزان روشااانايااام. دکنااا

 يهاپارک يدر طراح يادير زياطراف تاث يها ساختمان

 .ط شاابانه دارديجاااد محااينااده، جهاات ايدر آ يعمااوم

از جملاه شااه    يشنهاد شده در دو شهر بزر  ماالز يپ

 يهاا از پاارک  يشاتر يب يهاا ا، نموناه يا پوتروجا آلام و 

از رابطاه   يجاد شود تا بتوان باه درک درسات  يا يشهر

آناان در   يريحضاورپذ ن اوقات فراغت شاهروندان و  يب

 .پرداخت يشهر يعموم يفضاها

 يبااه  بررساا  يدر پژوهشاا(: 2312) 9نچيااو ل راو

 يدنيشاهر سا   ان اوقات فراغت، کار و اقتصاد شاب گذر

جواناان   يريپذد بار حضاور  يک ها ضمن تآن. پرداختند

شاهر  شاب  اوقات فراغت در  انرگذاشتغا  و  هنيدر زم

ه بمردم  يريپذحضور دند کهيجه رسين نتيبه ا يدنيس

جهات   ،يزيا رق برناماه يدولت از طر يهادخالت ليدل

کاه  ک يالمس يزبانيم يبرا شبانه يحيامکانات تدرجاد يا

ماردم   يريشاهر و حضاورپذ   هباعث رونق اقتصاد شابان 

 .ده استيجهت گذران اوقات فراغت و کار گرد

تحت عناوان   يدر پژوهش(: 2311) 1نشنيراو و باو

شاهروندان و نقاش آن در اقتصااد     يفرهنگ يهاتداوت

                                                                               
2. Hollands 

3. Chatterton 

4. Roberts  

5. Ngesan, Karim & Zubir 

6. Rowe & ynch 

7. Rowe, & Bavinton 
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دند که، اقتصاد شابانه بادون   يجه رسين نتيشبانه، به ا

هااا ن و حضااور آنادر نظاار گاارفتن فرهناا  ساااکن  

مشکالت  يبرا يچ راه حل جهانيو ه ستير نيپذ امکان

و  ياقتصاد شبانه وجود ندارد، مگار باا مشاارکت محلا    

بعد از  يت مناسب شهريريمد. يمناسب فرهنگ يالگو

ن يا کاه ا  شوديشبانه م يروز باعث ارتقاء زندگ يکيتار

حضور ماردم در شاهر و    يزمان هش بازيباعث افزا عامل

 . شود يبخش در شهر مح لذتيش تجربه و تدريافزا

تحات عناوان    يدر پژوهش(: 2331)روبرت و تورنر 

 49بار   يسااعته، مارور   24در شاهر   يتعارضات زندگ

دند کاه،  يجاه رسا  ين نتيا سو لندن باه ا  يساعت زندگ

 يبرا يساعته به عنوان راه حل مستقل 24اگرچه شهر 

ک يا عنوان  به و از مشکالت مراکز شهرها است ياريبس

مدهااوم توسااعه و گسااترش اقتصاااد شاابانه شااناخته   

، يشب از جمله شلوغ در يمشکالت فراوان يشود ول يم

د باا  يا جاد کارده کاه با  يد زباله ايش توليسرويدا و افزا

جااد ضابط   يتر مشکالت را کاسته و باا ا قيت دقيريمد

 .ديت در شب گرديامن شيباعث افزا ييدئويو

درخصاوص   ياز مطالعاات داخلا   يدر ادامه به برخ

 يما  يشاهر  يسرزندگ يهاشهر شب براساس شاخص

 :ميپرداز

بااه  يدر پژوهشاا(: 1331)و همکاااران  يمرداناايعل

 هات شاابانيااو ح يت در ساارزندگياانقااش امن يبررساا

ابااان يخ: يمااورد هنموناا) يشااهر يعمااوم يفضاااها

اباان  يو خ يد رنجبار يابان شاه يمرند حد فايل خ امام

دند کاه  يجاه رسا  ين نتيها به اآن. پرداختند( ريهدت ت

 هنگاام  باه  يشاهر  يفضااها  تيبه امن نسبت چنانچه

 گاردد،  اتخاذ شده ريزي برنامه و علمي کردييرو شب،

 و يبصر يريها، ندوذپذيکاربر اختالطزانيم شيافزا با

 مناساب  يطراحا  و شابانه  مناسب ينورپرداز ،يکالبد

 از شاده  ت درکيا امن احسااس  زانيا م طيمح يکالبد

بهبود  توان ضمنن روش مييابد و بدييم شيافزا فضا

 افازايش  در مهماي  نقاش  شاهري،  زنادگي  تيا ديک

 فضاا  شابانه  اتيح يارتقا و شهري يفضاها يسرزندگ

 .باشد داشته همراه به نيز

تحات   يدر پژوهشا  (:1333) و همکااران  يسلطان

 يبانه شااهرهاشاا يمايباار نقااش ساا يعنااوان درآمااد

شاهروندان در  ر يپذحضاور  شيافازا در  يرانا يا-ياسالم

جاذ    يابزارهاا  يل و بررسا يا باه تحل  ،يشهر يفضا

جهات تحقاق    يه و تداوم رقابات ساالم اقتصااد   يسرما

ش ين عوامال در افازا  يا نقاش ا  ياقتصاد شبانه و بررس

جااه ينت مااردم و در يريحضااورپذ و يونااد اجتماااعيپ

دن يرسا  يهاا بارا  آن. پرداختند يط شهريمح يداريپا

فااردا از  يجهاات حرکاات بااه سااو   ياسااالم هجامعاا

 ،يت شاهر يهو ،يماسال فرهن همچون  ييها مشخصه

 ،تيااخالق ،دارياات اقتصاااد پايااامن ،يعاادالت اجتماااع

گااه شاب   يو آرامش نام بردند که با توجه به جا يشاداب

و تالش به منظور  ياسالم يهاو آموزه يرانيدر تمدن ا

را شبانه  يتوان زندگ يدار ميپا يط شهريمح يابيدست

 .بر اساس عوامل مذکور رونق داد

 

 ينظر يمبان

 ييهاواژهبا  يشهرساز يدر لغات تخصص يسرزندگ

 Liveliness, Livability,  bility,  Vitality همچاون 

گار  يلغاات د  "Vitality"البته به جاز    ف شده کهيتعر

ک ينزد يت زندگيو قابل يريست پذيشتر به مدهوم زيب

 تاوان   م را يسارزندگ  (.Cowan, 2005, 442)  هساتند 

 يبارا  هاا  تيا فعال از يتناوع  نيم تا  يبارا  مکان تيقابل

 ،ياقتصاد مختلف يهانهيزم شيپ با) کنندگان استداده

 تعاامالت  و اتيتجرب تنوع هدف با( يفرهنگ و ياجتماع

 يبرا را يراحت و يبرابر ت،يامن که ياگونه به ياجتماع

داداپور، )ف نمود يتعر آورد؛ فراهم کنندگان استداد ههم

در  يشااهر يه پاردازان طراحا  يا نظراکثار  (. 33:1333

از  يکاايرا بااه عنااوان  يخااود ساارزندگ يهااا دگاهيااد

 يشاهر  يهاا مورد مطلو  مکان يها تيديکن يتر مهم

در ساا    1چنيا ل. دانند يمناسب م يا فرم شهريموفق 

مطلو   يشهر يطراح يرا برا ييبعد اجراپنج  1391

، يسااازگار، يمعناا ،يساارزندگ. نااديانميماامشااخص 

 ,Larice and Macdonald)نظارت  کنتر  و ،يدسترس

 يهدات هادف را بارا    2کوبزيارد و جياپل .(113 :2013 

: و الزم دانسته اناد  يخو ، ضرور يط شهرينده محيآ

باه امکاناات و    يت و کنتار ، دسترسا  يا ، هويسرزندگ

                                                           
1. Lynch 

2. Appleyard & Jacobs  
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، يو همگان ياجتماع ي، زندگيالت، ايالت و معنيتسه

و  يبا يحب)هماه   يبارا  يطا يو مح يشهر ييخود اتکا

 هناماادر لغااتز ياان 1نآکااو(. 192:1331همکاااران، 

و فاراهم   يزنادگ  يرا مناسب برا يزندگسر يشهرساز

 کنااديف مااياامطلااو  تعر يت زناادگيااديک هآورنااد

(Cowan, 2005:221). يهاا تيا ديگذرا باه ک  يبا نگاه 

را باه عناوان    يزندگت سار يا ديتواناد ک يمطرح شده م

مطارح   يشاهر  يفضاا  يهاا  تيا دين کيتراز مهم يکي

ک يا در واقا   . اسات  ياژهيا توجه و ازمندين که ساخت

نشااط ماردم   حضور فعا  و پربه مطلو   يشهر يفضا

 يهاا تيدر آن فضا و به تب  آن مشارکت مردم در فعال

که حضاور مساتمر    يين فضايچن .ازمند استين يشهر

 يفضا»توان يرا ماست آن  يهايژگين ويترمردم مهم

 انيااو بهبود يناايام يشااال)د ياانام «ساارزنده يشااهر

جناب و  تر و پرضا سرزندهچه فهر(. 1:1393ران، يباجگ

 ياريا انسان با جماعت شهر  يتر باشد به همرنگجوش

جما    ي«ماا »خاود را باه    «من»لذا انسان  ؛رسانديم

ن وجاه  يباه بهتار   يشاهر  يامروزه فضاها .ديخواهد د

در  .داا کنناد  يرا ا يجمعا  يمراکز زندگ توانند نقش يم

دهاد و ماوارد   يق مالقاات دسات ما   يا ها توفن مکانيا

 ياگار شاهر   .رناد يگيمختلف قرار م يگروهها هداستدا

 باشد شهر زنده و سرزنده اسات  يين فضاهايچن يدارا

را در  کارد يرو چهاار  يالندر چارلز(. 31:1392پاکزاد، )

 :عبارتناد از  کاه د، يا نما يمطارح ما   يبحاث سارزندگ  

 و يسارزندگ  ،ياجتمااع  يسرزندگ ،ياقتصاد يسرزندگ

 يريپاذ  سات يز و يسارزندگ  و يفرهنگا  يريپاذ ستيز

 يباارا ثر راار مااؤياامع 3 نيهمچناا شااانيا. يطاايمح

 ،تنااوع :شاامارديبرماا ساارزنده شااهر کياا ييشناسااا

 ،تيا خالق ،زيت و تماا يا هو ،تيا و امن يمنيا ،يدسترس

 و رقابات  يت ساازمان يا ظرف ،يک مسااع يارتباط و تشر

(Landry, 2000: 8.) مرکاز  کيا  خلاق  کتاا   در ريپام 

 کيا  يسرزندگ بر ثرؤم عوامل ،جوش و جنب پر يشهر

 نيچنا  نيا ا را جاوش  و جنب پر و موفق يعموم مکان

 موفاق  يعماوم  يفضاا  کيا  گااه يجا: دينما يم يمعرف

 افراد از يريکث جم  يرايپذ که باشد ياگونه به يستيبا

  نيا با توجه به ا. (2:1333 ،يو اسد يدحممپور) باشد

                                                           
1. Cowan 

 يشاهر  يکه حضور مستمر و پر نشاط ماردم در فضاا  

ن يم آن در تا  يژگيبودن ونطبقبودن و منشانگر همسو

جه گرفات کاه   ين نتيتوان چنيم ،استاز شهروندان ين

مسااتلزم حضااور ساارزنده  يشااهر يک فضااايااجاااد يا

باشاد  يروز ما مردم در تماام سااعات شابانه    يشگيهم

 .(19:1331و همکاران،  يمردانيعل)
 هتحقاق توسعاا  ريازي آماايش شاهر جهات     برنامه

هااا، اهااداف، سياساات هپاياادار فضاياااي کااه مجموعاا 
هاااي اجرايااي شااهر را در ابعاااد  راهبردهاااا و برنامااه

محيطي و کالبدي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيست
دگاه يا د(. 13: 1333رهنما و آقاجااني،  )گيرد ميدر بر
م يتصم يدرواق  نوع يشهر يزيرک در برنامهيژاسترات
در توسعه و عمران  يسازميند تصميشود و فرايم يتلق

 يهاا اسات ين اهاداف و س ين هما يتادو  هيشهرها بر پا
ن ياايازمنااد تعين شااهر شاابانه نيبنااابرااساات؛  يشااهر

فرهنا    يهاا کسارچه در حوزهيمنسجم و  ييراهبردها
 يت شاهر يا لو فعا ي، اقتصااد يت اجتماعي، امنيشهر
 24 شهرايطالح  (.1:1333و همکاران،  يسلطان) است
نخستين  يبارا در انگلستان ، يروزا شهر شبانهي ساعته
 24شاهر   يبه ساو "کندران  و در  1333سا  در بار 

 ديا که در شهر منچستر برگزار شد، مطرح گرد "ساعته
(Lovatt et al., 1994) ا و يا پو ين مدهاوم باه مکاان   يا ا

، يحا يتدر يهاا تيا فعال هآن عرضا سرزنده کاه هادف   
گاذران اوقاات    يهاا تير فعاليد، مد و ساي، خريفرهنگ

د يا کروز باود، ت  از شابانه  يشاتر يفراغات در سااعات ب  
هادف   نيتار و مهم( Adams et al, 2007:202)داشت 
 يو شناخت ناساازگار در شب  يمراکز شهر يايآن اح
؛ (Roberts and Eldridge, 2007: 257) باود آن  يذاتا 
مراکاز   ينيضارورت باازآفر   يهاا لدهؤاز م يکين ينابراب

ت يريشبانه و ماد  يهاتيب فعاليسرزنده به ترت يشهر
 اسات  شابانه   يمطلو  آن و به تب  آن رونق اقتصااد 

(Roberts, 2004:47)، ياسالم يرانيا يشهرها رونياز ا 
 در طيمحا  يداريا پا کارد يرو باه  يابيدسات  يبرا زين ما

 باه  توجاه  ازمناد ين شابانه  يدگزن تحقق و يزمان بستر
 و ياجتمااع  طيشارا  و ياساالم  -يرانا يا يفرهنگ نقش
و همکااران،   يسالطان ) باشاند يم خود خاص ياقتصاد

 شابانه  منظار  يطراح است معتقد 2کارمونا. (11:1333

                                                           
2. Carmona 
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 شبانه منظر طراحي در. شوديم يشهر يباعث سرزندگ
 تارين حسااس  و تارين پيچياده  از يکاي  شاهرها  باراي 
 شابانه  نورپردازي پالن طراحي ريزي وبرنامه ها،قسمت
 يناورپرداز  از اساتداده  (.Carmona, 2010: 130) است
 ادهيا پ يرهايمس يابي جهت و ها جاده ييروشنا بر عالوه

 يبارا  منظار،  عناير و هاپارک ها،نساختما ييروشنا و
  يشاهر  يفضا يشناخت ييبايز تيديک دنيبخش بهبود
 ناور  (.Petty, 2007: 19) روديما  کاار هبا  زيا ن شاب  در

 قارار  ثيرتا   تحت را ما فضايي ادراک تواندن مييهمچن
 فضاا  ياک  از متداوت ظاهر به منجر که ايگونه به دهد،
ک يا که در  ييهاتيتنوع فعال (.Hong, 2007:25)شود 

دهاد  يروز هدتاه ر  ما   هدات ساعت در  24مکان در 
 يهاا تيتنوع در فعال. مکان است ياز سرزندگ يشاخص
کااه مخااتص باشااد  يبااه نحااود يااباشاابانه  ياقتصاااد
ز يا ن يت شهريريمدو  از مردم نباشد يخاي يگروهها

بر اقتصاد شبانه داشته باشاد   يشتريد بيک د تد بتوانيبا
ر يد و سااايااخر ،حيق گسااترش تدااريااتااا شااهر از طر

هااا در ساااعات شاابانه و کسااب ارزش افاازوده  تياافعال
در  يبال زنادگ  ک مکان قايخود را به عنوان  ،ياقتصاد

 ,Hollands and Chatterton) ناادک يشااهر معرفاا 

قلمارو   بر ياديشبانه فشار ز يهايسرگرم (.2003:361
 يمانند حمال و نقال عماوم    يو خدمات شهر يعموم
ارائااه خاادمات حماال و نقاال ن يبنااابرا ؛آورد يمااوارد 
مردم  يريجهت حضورپذ هساعت 24به يورت  يعموم

گاار ياز د يرخصااوص مراکااز شااههدر شااب شااهر و باا
 :Eldridge, 2010) است يشهر يسرزندگ يهاشاخص

ت يا ن امنيمدر گارو تا    ديا موارد مطرح شاده با (. 187
باا توجاه باه    کاه ماردم،    يابه گونه ؛فضا باشد يکالبد
و عادم وجاود    يشب و ترس از وجاود بزهکاار   يکيتار
 گاردد فاراهم  شاان  امکان حضاور شابانه   ،يت کافيامن
ن يتااارمهااامر ياااشاااکل زدر  .(1:1333محمااادپور، )

 يسارزندگ  و يريحضورپذ باعثکه  ينيع يها صهيخص
کنناده در شاب   دعوت يشهر يک فضايشهروندان در 

 . ، آمده استشوديمهنگام 

 
 شهروندان در شب يريحضورپذ يهان شاخصهيترمهم :1شکل 

 (1331و همکاران،  يمرداني، علCarmona et al, 2010:193: خذم )

 

 قيروش تحق
اسات   يليتحل - يديتوي ق اين پژوهشيقروش تح

دقياق   مطالعات طريق از نياز مورد اطالعات گردآوري و
 عملياات  و ايکتابخاناه  و مادارک  اساناد  از و اساتداده 

 ين پژوهش بارا يميداني شامل مصاحبه بوده است در ا
هااي پيشانهادي، از تجزياه و    تعيين اولويت استراتژي

اساتداده   ANPبه همراه ماد    SWOTک يتحليل تکن
شاهر   مبحاث  باا  آشانايي  باراي  ابتدا در. ده استيگرد

منااب  و مراجا  فاراوان     از يشاهر  يشبانه و سارزندگ 
، SWOT رسيدن به عوامل چهارگانه براي و گرفتهبهره
( يداايپااژوهش ک يهاا در روش يکاايتکن) دلداي  روش
جهات   ينديفرا ،دلدي کيتکن .کار گرفته شده است به

ن و يان متخصصااياام يذهناا ياايبااه همگرا يابيدساات
 در(. 3:1331 ،رادرضاايي  و بمانياان ) کارشناسان است

ترين نقاط قوت، ضعف، فريت و تهدياد  مهم روش اين
و شهر شبانه با اساتداده   يشهر يدر خصوص سرزندگ

 يشهردار کارشناسان ران ويندر از مد 33 از مصاحبه با
اث يار از جمله م يمسائل شهرمرتبط با  يها سازمانو 

در  .دست آماد هب هيرو غ يو مسکن و شهرساز يفرهنگ
دن باه اشاباع   يد انجام مصاحبه تاا رسا  ينفران روش يا

و بازرگان  1391، هومن هبه گدت. دا کرديادامه پ ينظر
بااا اسااتداده از  يداايک يهااا داده يدر گااردآور 1339
 يهاا که به داده يتا زمان يدبا يند گرداوريبه فرامصاح
 .دا کناد يا د اداماه پ يا برساد با ( ياشباع نظار ) يتکرار

داخلاي   عوامال  تمام براي موجود وض  يدهسس  وزن
هاا و  فريات ) خاارجي  عوامال  و (قوت و ضاعف  نقاط)

 ANPبا اساتداده از ماد     سس  انجام شد و( هاتهدي
بنادي  ارزيابي و اولويتبه  Super Decisionافزار در نرم

 .هاي حايله پرداخته شد استراتژي

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=137901
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 هامواد و روش
 ميتصم يها مد  از استداده زمان در تياهم با هنکت

 رايا ز اسات؛  مناساب  روش انتخا  ،چند شاخصه يريگ
 چناد  يريا گ ميتصام  يهاا  ماد   در يمختلد يها روش

 و هاا  يژگا يو يدارا کيا  ند که هار رو يم کار به شاخصه
 در هاا  آن از توان ينم و هستند يمشخص يها تيمحدود
جملاه   از .کارد  اساتداده  يريا گميتصام  مساائل  تماام 
 عادم  اي ريت ث به توان يم مناسب روش انتخا  يارهايمع
 باودن  يکم ا  ايا  يدا يک گر،يکاد ي بار  هاا  شااخص  ريتا ث 

 يدسترس ،ها شاخص اثر بودن يمند ايمثبت  ،ها شاخص
 از يواردما  و هاا  شاخص ينسب وزن به يدسترس عدم اي
 تسوا (.Pan Teklu, 2000: 1441) کرد اشاره ليقب نيا
جاد نظم و مناسابات  يجهت ا ياساس يهااز روش يکي
باراي ايان منظاور     .ک اسات يمسائل استراتژن يژه بيو

هاا و تهديادها در چهاار     نقاط قوت و ضاعف و فريات  
شوند  پيوند داده مي ( SO، WO، ST، WT) حالت کلي

 شاوند  ا انتخاا  ماي  ه ي از بين آنهاي استراتژ هو گزين
(Yüksel & Dagdeviren, 2007: 3365). ل يا ن تحليا ا
ن يعوامال و تادو  ريو زت عوامال  يوضاع  ييشناسا يبرا

 .باشاد  يها مآنان يتطابق مناسب م يراهبرد در راستا
هاا را باه    هاا و فريات   راهبرد قوت ،ن مد يدگاه اياز د

 رسااند  يدها را به حاداقل ما  يو تهد ها حداکثر و ضعف
 (.29:1331و همکاران،  ينيشم  الد)

 

 
  SWOTچارچوب تحليلي :  2شکل 

 (Görener, 2012: 199: م خذ)

 

ل يا تحلعوامال  که نيال سوات يلدر تح يمند هنکت

کناد و  يما  يبناد طبقاه  يرونا يو ب ييورت درونا هرا ب

ارائااه را  يروناايو ب ياز عواماال دروناا يساات ناقصاايل

ناد  يطاور جاام  فرا  هبا  دنا تواينما ن يبناابرا  ؛دهاد  يم

 نماياد  يابيا رزاو  يبررسا ک را ياساتراتژ  يريا گميتصم

 م گرفتهين تصميبنابرا ؛(39:1331کاران، و هم ييسرا)

هماراه  را  SWOTل يا تحل ،ن مسائله يجهت رف  اشد 

 ANPتکنيک  .به کار گرفت ANPل شبکه يند تحليفرا

 از تعميمي عنوان به و شدريزي پايه "ساعتيا "توسط 

 ,.García-Melón et al) ديااارائااه گرد AHP د ماا

 نيبا  متقابال  يهاا يوابستگ AHPدر روش (.2012:42

 و ااارها يمع ريز ارها،يمع يوابستگ يعني م،يتصم عناير

 را ايراااا عن نيب ارتباط و رديگينم نظر در را هانهيگز

 نيچنا  در. کناد يما  فار   طرفهکي و يمراتب سلسله

 موجااب اساات، ممکاان AHP روش هجااينت يطيشاارا

 ،ياهااا نيزاگ حذف با يعني. شود هارتبه شدن برعک 

 کناد  رييا تغنيز  هانهيگز يبندرتبه هجينت است ممکن

(Liu, Y.Y., & Chiu, 2017: 1009) در روش يولاا 

 عناير انيم دهيچيپ ارتباطات (ANP) ياشبکه ليتحل

 باا  يمراتبا  سلسله ساختار ينيگزيجا قيطر از م،يتصم

 شاااود يمااا گرفتاااه نظااار در ،ياشااابکه سااااختار

(Ertay, Ruan, & Tuzkaya, 2006:238.)  3  شاکل در 

 نشاان  شابکه  و مراتب سلسله نيب را  يساختار تداوت

 در را عنايار  نيبا  را يوابستگ ها کمان جهت. دهند يم

جوادياان  ) سااختار . دهناد  يم نشان گروه ايه خوش کي

  .(193:1333کوتنايي و همکاران، 

 
 بين ساختار سلسله مراتب و شبکه تفاوت: 3شکل 

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

 

 و متقابال  يوابساتگ  موضوعات را باا  شبکه ليتحل

 يهاسا  در ل،يدل نيهم به. رديگ يدر نظر م بازخورد

 اغلااب در AHP يجااا بااه ANP يريکااارگ بااه رياااخ

 Jharkharia and) اساات افتااهي شيافاازا هااا نااهيزم

Shankar, 2007:275.) 

 مرحله چهار در را( ANP) يا شبکه ليتحل نديفرا

 :کرد خاليه توان يم ريز
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 يا شبکه ساختار کي به موضوع اي مسئله ليتبد. 1

 تياولو يبردارها نييتع و ييدودو يها قضاوت. 2

 حد  يسوپرماتر به آن ليتبد و  يسوپرماتر. 3

 .(91:1393 زبردست،) برتره نيگز انتخا . 4

 

 ده و قلمرو پژوهشمحدو

 مرکاز اساتان   عناوان ، باه مشاهد  يمذهب شهر کالن

بااا عملکاارد  رانياادر شااما  شاار  ا يخراسااان رضااو

ي در ساطح  تجاري و ارتباط تياهمي و مذهب ،يفرهنگ

ي و حالات  ميقدتا آغاز قرن حاضر بافت  ي،فراملي و مل

 هدور نيا اي خاود را حداک کارده، اماا باا شاروع       سنت

و رشاد آن   ديا آ يم ديپدشهر  يسنتي در بافت راتييتغ

باا   شهر کالن کبه ي رياخ هسال يسي طو  شود يمآغاز 

رهنماا و  ) شاده اسات   ليتبدرشد ناموزون و نامتعاد  

 همنطقاا 13 ين شااهر دارايااا .(393:1334همکاااران، 

 مرکاز ) هکتار اسات  31141حدود  يو مساحت يشهر

وجود مرقد  منتيشهر مشهد به م. (1331ران ، يا آمار

 يدارادور  يهااا از گذشااته( ع)ک ثااامن الحجااج مبااار

 و يماذهب  يهاتيو مرکز فعال يامکانات مختلف فرهنگ

 و ي، مراکااز دانشااگاههيااعلم  حااوزه لياااز قب يعلماا

، يدانشااگاه  التيمتعاادد و مراکااز تحصاا  يقاااتيتحق

کاه  باوده   مختلاف  اتي، نشريهنر ،يمذهب يها انجمن

کشاور باه    يفرهنگ  تياز مراکز مهم فعال يکي عنوانهب

حارم مطهار    (.99: 1332ناژاد،   رضاوي )د يا آ يشمار م

 يشاناخت يت هسات يا و ماه يايال  ههسات ( ع)رضاا امام

دهاد و  يرا شاکل ما   ن شاهر يا ادر  يان گردشاگر يجر

دريد گردشگران در سدر باه   39ش از يب يايل هزيانگ

جاذباه   32به جز حرم مطهار حادود    است شهر مشهد

 هبرگيرند در کيکه هر ز وجود داردينگر يد يگردشگر

هاي گردشاگري ايان شاهر    هاي مختلدي از جاذبهگويه

  (.11:1393 مافي و سقايي،)ند هست

اگرچه زائران و گردشگران زيادي ساالنه وارد شاهر  

مشهد مي شوند ولي هنوز در شهر مشاهد طرحاي در   

به جز حارم  )خصوص حيات شبانه ارائه نگرديده است 

در ياورت  (. ي شهرو محدوده مرکز( ع)رضا مطهر امام

هااي ياناي    ارائه اين طرح همه شب بازارهاا، بازارچاه  

 24دستي و ايناف مرتبط با نيااز زائارين باه ياورت     

محدوده مرکزي شهر باه عناوان   . گرددساعته ارائه مي

ترين فضاهاي شهري است که ترين و فعا يکي از زنده

باشاد و داراي  در طو  شبانه روز مملو از جمعيت ماي 

اين منطقه از شهر باه عناوان   . سرزندگي است کيديت

ماذهبي ياک   -مرکزي چندعملکردي با فعاليت تجاري

رود که رفتارهايي قطب فعا  اقتصادي نيز به شمار مي

کننده حضاور  گردي، دعوتمانند زيارت، خريد و مغازه

زنان در اين فضاي سرزنده است؛ بنابراين با بسترسازي 

اسب براي اين خياباان  مناسب زندگي شبانه و منظر من

توان تداوم حضور افاراد در تماام سااعات شابانه را     مي

 (.1:133فر و سندگل،  سعادت)حدک کرد 

 

 يبحث اصل

ن يتار مهام د، يکه در باال به آن اشاره گردطورنهما

 يجاد سارزندگ يجهت اشهروندان  يريعوامل حضور پذ

هاا،  يهاا و کااربر  تيتنوع فعالتوان، يرا مدر شب شهر 

به  يت، دسترسي، امنيدرون شهرمناسب مل و نقل ح

و  يو فرهنگ ياز جمله خدمات اجتماع يخدمات شهر

ن پاژوهش باه   يا ا هدر اداما . بردشب شهر نام ييروشنا

ن عوامل در کالن شاهر مشاهد   يا يي  فضايتوز يبررس

 .ميپردازيم

 يريثر بار حضاورپذ  عوامال ما    ييع فضاا يتوز

 هدشهر مششهروندان در شب شهر کالن

از جملاه  شاهر مشاهد    :هايو کاربر ها تيتنوع فعال

بااه . دارد يمتنااوع يهااايکاااربر اساات کااه ييشااهرها

اخااتالط  يدارا شااهر يمرکااز هددر محاادو خصااوص

 يو اقاامت  يتجاارت  ،ياز جملاه مساکون  فاراوان   يکاربر

 ييجااد روشانا  يهاا باعاث ا  ين اختالط کاربريو ا است

ن يبناابرا  ت؛اسا ده يگردمناسب ت ين امنيمشتر و ت يب

کاه باعاث    اسات  ين عاوامل يتر از مهمها يتنوع کاربر

. مشاهد شاده اسات   شاهر  حضور شاهروندان در شاب   

وض  موجود  يکاربر 4و شکل  ياراض يکاربر 1جدو 

 .شهر مشهد آمده استها يو اختالط کاربر
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 زان مساحت و سرانهيک ميبه تفکمشهد  شهرکالن ياراض يکاربرانواع  :1جدول 

 درصد سرانه مساحت يبرکار

 49/29 34/22 11113333 يمسکون

 11/3 44/2 9122932 يتجار

 93/2 13/2 1913113 يآموزش

 22/1 31/3 3334133 يو فرهنگ يمذهب

 49/1 13/1 3393333 يجهانگرد

 94/2 34/2 1141111 يو درمان يبهداشت

 2 11/1 1413333 يورزش

 94/11 2/12 42991931 سبز يفضا

 32/3 11/2 9391929 يو انتظام يادار

 19/2 93/1 1311933 يينعت

 19/1 23/1 4233114 زاتيو تجه ساتيست 

 92/1 21/1 4311121 حمل و نقل و انبار

 13/23 41/19 94423333 و معابر يشبکه دسترس

 14/3 111/3 2333333 شگاهينما

 93/9 33/1 19913333 باغات

 21/2 11/1 9141313 دان تره باريمو انهيپا

 133 39/11 213931333 جم 

.(1331مشهد،  يشهردار يو معمار يمعاونت شهرساز: خذم )

 
 شهر مشهد  کالنوضع موجود  ياراض يکاربر :0شکل 

(م نگارندگاني، ترس1331مشهد،  يشهردار يو معمار يمعاونت شهرساز: خذم )

: يو فرهنگاا يبااه خاادمات اجتماااع يدسترساا

گاار ياز د يو فرهنگاا يت اجتماااعبااه خاادما يدسترساا

در . شهروندان در شب شهر اسات  يريپذعوامل حضور

ن خادمات  يتار چند نموناه از مهام   يپراکندگ 1شکل 

 اسات، شاده  دادهنشانشهر مشهد  يو فرهنگ ياجتماع

در ساطح   يو فرهنگا  ي  خادمات اجتمااع  ياگرچه توز
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 همحادود  يشهر مشهد وجود دارد ولا  هگان 13مناطق 

 يو فرهنگ يشتر اجتماعيبخدمات  شهدشهر م يمرکز

 .دارد

 

 
 شهر مشهد يو فرهنگ يخدمات اجتماعن يترمهم ييع فضايتوز :5شکل 

 (.م نگارندگاني، ترس1331مشهد،  يشهردار يو معمار يمعاونت شهرساز: خذم )

 

 ين عاوامل يتراز مهم يکي :يحمل و نقل درون شهر

حمل ، شوديکه باعث حضور شهروندان در شب شهر م

 يهاساتگاه يا، يشاهر قطار) يشهردرونمناسب و نقل 

  يا توز 9در شاکل  . است( يتاکس اتوبوس و ، دوچرخه

دوچرخاه و   يرهاياتوباوس و مسا   يستگاههايا ييفضا

در اداماه باه ياورت    مترو نشان داده شاده اسات کاه    

 در شاهر مشاهد   ن ماوارد يا کادام از ا به هر  يمختصر

 .ميپرداز يم

چهار خط قطاار شاهري دارد   شهر مشهد : قطار شهري

شاود  برداري ميکه تنها خط يک به يورت کامل بهره

باه   ايان خاط  . و به شهروندان خدمات رساني مي کند

را باه   ناژاد  هاشامي  فرودگاه شاهيد کيلومتر  24.1طو  

خط دو قطاار شاهري    .کند متصل مي آباد وکيل همنطق

مشهد نيز در فاز يک از ميدان شهدا تا انتهاي طبرسي 

شاده و باه ياورت    کيلاومتر آمااده   9شمالي به فايله 

در مجماوع در باازده    .آزمايشي در حا  فعاليت اسات 

هازار   133کاري خطوط قطار شاهري مشاهد، حادود    

قال درون شاهري   مسافر توسط اين وسايله حمال و ن  

رسااني باه   زماان خادمت  درضامن  . جا مي شاوند جابه

رسد ايان  شب است که به نظر مي 13شهروندان نيز تا 

زمان بايد حاداقل در برخاي از فصاو  ساا  از جملاه      

سازمان حمال و نقال و ترافياک    )تابستان افزايش يابد 

 (.1331مشهد،  شهر

 با توجه به اعالم نظر ساازمان : شهرياتوبوس درون

 1331حمل و نقل و ترافيک شهرداري مشهد در سا  

 113شهري در غالاب  واحد اتوبوس درون 2933تعداد 

خط اتوبوس راني به ارائه خدمات به شهروندان مشغو  

. گيارد اند که تقريبا تمام شهر مشهد را در بار ماي  بوده

جا شده برابار باا   اساس متوسط مسافر روزانه جابهبراين

دهااي رساامي  ساروي  . باشااد مساافر مااي  1133333

 23:33يابح تاا    9سازمان اتوبوسران مشهد از ساعت 

است که باا توجاه باه تغييار سااعت و افازايش تاردد        

دهاي ياک سااعت     ماهه او  ساروي   9شهروندان در 

از خطاوط  خط  تعداد پنج. باشد مي 21:33افزايش و تا 

روزي باه  اتوبوس شهري مشهد نياز باه ياورت شابانه    

: اين خطوط عبارتناد از . دهي دارندشهروندان سروي 

ريازي و   معاونت برناماه .)932و  931، 933، 1121، 12

 (.1331 توسعه شهرداري مشهد،

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_(%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF)
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 در شهر مشهداتوبوس  يهاستگاهي، دوچرخه و ايخطوط قطار شهر ييع فضايتوز: 6شکل 

 (.م نگارندگاني، ترس1331مشهد،  يشهردار يو معمار يمعاونت شهرساز: ماخذ)

گار ماوارد   يداز  يکا يدوچرخاه   :دوچرخه يها ستگاهيا

باشد که شهروندان جهت  يم يدرون شهر حمل ونقل

 يهاا  ساتگاه يتمرکاز ا . ناد ينما يتردد از آن استداده ما 

و  يشاتر در منااطق مرکاز   يبدر شهر مشاهد  دوچرخه 

ت يا درياد از جمع  41221حدود . باشد يمشهر غر  

ه استداده شهر مشهد در محدودکالن( ندر 1141122)

معاوناات )قاارار دارنااد   يله درون شااهرين وسااياااز ا

  (.1331 مشهد، يشهردار و توسعه يزير برنامه

از در  يشااهردرون يتاکساا :يدرون شااهر يتاکساا

باشاد  يم ينقل درون شهرول حملين وسايتردسترس

با همه مناطق  شاهر مشاهد را تحات پوشاش     يکه تقر

ندار   2191193تعاداد  ن شاهر  يدر ا. دهديخود قرار م

تحات پوشاش   ( ت شاهر يا دريد از کال جمع  19239)

در  1331ساااا  . باشاااديمااا يرانيشااابکه تاکسااا 

خااط  139در  يعاادد انااواع تاکساا   13113مجمااوع

در مناطق مختلف شهر مشاهد مشاغو  باه     يرانيتاکس

 يشهردار و توسعه يزير معاونت برنامه) اندت بودهيفعال

  (.1331 مشهد،

تارين  ديگار از مهام  يکاي   شاهروندان  امنيات : امنيت

عواملي است که باعث حضور مردم در شب شاهر ماي   

براي تحليل امنيت در شاهر مشاهد باه بررساي     . شود

ت گرفته شده در منااطق ايان شاهر    ميزان جرائم يور

اي که در آن جارم کمتاري    واق  منطقهدر . پردازيممي

منيت بيشتر در آن منطقاه از  ر  دهد به معني وجود ا

دا اطالعات در خصوص ميزان جارائم  در ابت. شهر است

ايان  . ها اخاذ گردياد  شده در اين شهر از کالنتريانجام

اطالعات ترکيبي از مواردي همچون قتل، مواد مخادر،  

اسد اجتمااعي و جارائم   سرقت، جعل، نزاع گروهي، مد

ميزان جرائم در هار ناوع را باا اساتداده از     . مالي است

آورده ايام و  دسات هها در سطح منااطق با  ميانگين آن

ميانگين هر کادام از   GISبا استداده از نرم افزار سس  

رسااتري تجمعااي ترساايم  هاس نقشاامناااطق را براساا

 .آمده است 1آن در شکل  ايم که پراکندگي نموده
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 درصد جرائم در شهر مشهد يپراکندگ :7شکل 

 (1331، م و محاسبات نگارندگانيترس، 1332، ياستان خراسان رضو: خذم ) 
 

امل م ثر بر تحقق شهر شبانه تجزيه و تحليل عو

در  يشاهر  يسارزندگ  يهاا د بر شااخ  يکبا تأ

 ضااعف، نقاااط قااوت، در ابتاادا: شااهر مشااهدنکااال

ران و يتوسااط نظاارات مااد   تهدياادها و هااا فرياات

در خصاوص تحقاق شاهر     يکارشناسان مساائل شاهر  

در  يشاهر  يسارزندگ  يهاا د بر شااخص يکشبانه با ت 

ب مد  يترکبا سس  . ديمشخص گردمشهد شهر نکال

راهبردها و راهکارهاي مناساب   ANPک يسوات و تکن

ب در يترت د که مراحل آن بهيارائه گرد خصوص نيدر ا

 .ن بخش آمده استيا

و  SWOT ير عواماال ايااليااز يياو ؛ شناسااا همرحلاا

ارهاا  يمناسب با توجه به مع يهامشخص کردن راهبرد

 : ارهايمع ريزو 

 يهال دادهيوتحل هيو تجز ها مصاحبه يرسپ  از بر

اقدام به  يکرد راهبرديک رويمستخرج از آن، در قالب 

از . ديا گردد ينقاط قوت، ضعف، فريت و تهد ييشناسا

شاامل   يعوامل درونران و کارشناسان، ينظر مد  يتجم

فريات و   شاامل  يرونا يعوامال ب  وضعف  و قوت نقاط

 .ده استآم 2که در جدو   اندشدهد مشخص يتهد

 

 

 يشهر يسرزندگ يهاشاخ  بر ديکبا تأ شهر مشهدنبر تحقق شهر شبانه در کالثر م  داخلي عوامل: 2 جدول

  (W)ها ضعف (S)ها  قوت

1S- در  يحا يتدر يهاا يسابز و کااربر   يباال بودن سطح سرانه فضا

 کالن شهر مشهد

2S- مشهد شهر يايل يهاانابيدر خمتنوع  يتجار يهايوجود کاربر 

3S- شاا،،   يکااف  رستوران،) ييفروش مواد غذا يهاتياستقرار فعال

  يساعته در مجاورت حرم مطهر رضو 24يورت  به( رهيکافه و غ

4S- فراوان در شهر مشهد يو گردشگر يارتيز يهايوجود کاربر 

1S- از يا ن نيشبانه در اطاراف حارم مطهار جهات تاام      يهاوجود بازار

 نيزائر

9S- هوشمند جهت کنتر   يها  و سامانهيپل ياههاستگيش ايافزا

 شهر يبه خصوص در محدوده مرکز يروزشبانهت يامن

1S- در  يروزمناسب شبانه يو رفاه يخدمات يش تعداد فضاهايافزا

 شهر مشهد يمرکز همحدود

1W- دوچرخه در شهر مشهد يرهايآسان به مس يعدم دسترس 

2W- شاهر   يدوده مرکاز در محا  يسااز ش تاراکم و بلندمرتباه  يافزا

 ژه اطراف حرم مطهريمشهد به و

3W- در شهر مشهد يشبانه روز و خدماتها يعدم وجود کاربر 

4W- يو تعاامالت جمعا   ييمناساب جهات گردهماا    ينبود فضاها 

 ن در شهر مشهديشهروندان و زائر

1W- يمرکاز  هژه در محادود يا و به يروادهيپ هژيو يرهايکمبود مس 

 شهر مشهد

9W- ها در شبابانيو خ ها مناسب کوچه يو نورپرداز ييعدم روشنا 

1W- در کالنشهر مشهد يشهرنامناسب مبلمان  يطراح 

 (1331نگارندگان، : خذام)
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 يشهر يسرزندگ يها شاخ  بر ديکبا تأ نشهر مشهدبر تحقق شهر شبانه در کالعوامل خارجي م ثر :  3جدول 

 (T) تهديدات (O) ها فريت

1 O- جهات   يرضاو مجاور حارم مطهار    يهاابانيخ يل بااليپتانس

 ياده روير پيشدن به مسل يتبد

2 O- ون زائر و گردشگر به شهر مشهديليم 33ش از يورود ساالنه ب  

3O-  شهر  يارتين مکان زيتربه عنوان مهم يحرم مطهر رضووجود 

4 O-  يا بزر  با عملکرد فرامنطقه يتجار يهاوجود بازار و مجتم   

1O- روز در تمام سااعات شابانه   يستم حمل و نقل عموميس هتوسع

  شهر مشهد يمرکز هدر محدود

9 O- يک و دسترسا يا مناسب خادمات الکترون  يهارساختيجاد زيا 

 ن به خدمات يآنال

1 O- ن در شاهر  يمت جهات اقامات زائار   يارزان ق يجاد زائرسراهايا

 مشهد

1T- يرهايمسا اده باه خصاوص   يا ت عاابران پ يا و امن يمنيکاهش ا 

 يبه حرم مطهر رضو يمنته

2T- مشهد  يشهر يت فضاهايريعدم مشارکت شهروندان در مد 

3T- يدر محادوده مرکاز   يزگيو پااک  يت مسائل بهداشات يعدم رعا 

 شهر مشهد 

4T- در ساااخت و  يو اسااالم يراناايا يت معماااريااعاادم وجااود هو

 د شهر مشهديجد يسازها

1T- يهاا يآلاودگ  يساامانده  در يو ضوابط قانون ينبود نظارت کاف 

 رامون حرم مطهريژه در پيوبه يبصر

9T- شهر مشهد يمناسب در محدوده مرکز يها ن يعدم وجود پارک 

1T- ن بافات  ياز ماالک  يدولت و بخش خصوي  يت ماليکاهش حما

 فرسوده در مرکز شهر مشهد

(1331نگارندگان، : ماخذ)  

 هدست آمده، عوامل عمدهپ  از بررسي اطالعات ب

 يهاا  د بار شااخص  يا کتحقق شهر شابانه باا ت   مؤثر بر 

ساس  باه   . هر مشاهد شاناخته شادند   در ش يسرزندگ

و ( قاوت و ضاعف  )يک از نقاط داخلاي  بندي هر اولويت

در ايان  . شاود  پرداختاه ماي  ( ديفريت و تهد)خارجي 

بندي بر اساس اهميتي است کاه  مرحله مبناي اولويت

آمااده و دساات هکارشناسااان باا ران وياز نظاارات مااد

هاا   اي اين وزن ها بر اساس ميانگين رتبه بندي آن درجه

ها مورد تجزيه و تحليل و محاسبه قرار  و وزن نسبي آن

مختلاف   يهاا ن نقاط، راهبارد يا اساس بر. گرفته است

تر شاهر مشاهد باه سامت      يجهت حرکت هر چه سر

 يشاهر  يسارزندگ  يد بر راهبردهاا يشهر شبانه با تاک

 .ده استيارائه گرد 4و  ن شده که در جديتدو

 يشهر يسرزندگ يهاشاخ  بر ديکبا تأ شهر مشهدنتحقق شهر شبانه در کالم ثر بر  يراهبردها: 0 جدول

 (ST) راهبردهاي اقتضايي (SO) راهبردهاي تهاجمي

 19حاداقل باه مادت    )ش مدت زمان فروشاگاهها و مراکاز فاروش    يافزا. 1

ن از يزائار   يازهاا ين نيماقتصاد شهر و ت  هجهت توسع( روزساعت در  شبانه

 (شااهروندان در شااهر يريماادت زمااان حضااورپذ) رهيااجملااه سااوغات و غ

(S2,S3,S5,O1,O4,O6)  

نظاارت   ءارتقاا  باا هادف   يو مساکون  يمختلط تجار يها يکاربر شيافزا. 2

شاهر مشاهد    يژه در بخاش مرکاز  يا وبه روزدر تمام ساعات شبانه ياجتماع

  (S2,S4,S6,S7,O1,O2,O4,O6) (هايتنوع کاربر)

گاناه   13حمل و نقال شابانه در تماام منااطق      يي  فضايو توزگسترش . 3

و  يارتيا ن باه امااکن ز  يزائر شهر و اسکان زائر يرهايمس ژهيوبهشهر مشهد 

( يعماوم حمل و نقال  )ارت و گذران اوقات فراغتيجهت انجام ز يگردشگر

(S3,S4,S5,O1,O5,O7)  

و  يدر جهاات گردهمااائ يکن عمااومجاااد فضاااها و امااايا. 1

و  ييايااشاابانه شااهروندان بااا هاادف پو يارتباطااات اجتماااع

شهروندان در شاهر باا    يريحضورپذ) يشهر يفضا يسرزندگ

 (S1,S4,S7,T2,T4,T5) (يهدف سرزندگ

کسارچه شهر باا هادف ارتقااء    يت يريمد يهااستيجاد سيا. 2

  شاهروندان شاهر مشاهد    يو سارزندگ  يريپاذ سات يسطح ز

 (S3,S6,S7,T2,T4,T5,T6)( يت شهريريمد)

 يفضااها  يزگيساتم دفا  زبالاه و پااک    يت سيريجاد ماد يا. 3

 يط و حضاور حاداکثر  يدر جهت حدک بهداشت محا  يشهر

  1( S1,S7,T2,T3,T5) ط شهرياستداده از مح يمردم برا

 (WT) راهبردهاي تدافعي (WO)راهبردهاي انطباقي
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عي، فرهنگاي و  هااي اجتماا  ليات د، توسعه و ايجاد تناوع در فعا بهبو. 1 .1

 منادي بيشاتر شاهروندان از فضااهاي موجاود شاهر      تدريحي در جهت بهره

 (W3,W4,W5,W6,O1,O3,O4,O6) (هايتنوع کاربر)

طراحي مناسب و مرتبط با نقش زياارتي مبلماان شاهري در فضااهاي      .2

عماااومي شاااهر مشاااهد باااه منظاااور تقويااات خواناااايي محااايط        

(W5,W6,O1,O2,O3,O7 )2 

ساماندهي و زيباسازي فضاهاي رها شده و مخروبه شهري باه   بهسازي، .3

 تيا امن) منظور کاهش بزهکاري و ايجاد امنيت در تمام سااعات شابانه روز  

 (W2,W6, O4,O6) (يشهر يفضا

من در يجاد شهر ايجهت ا يشهر يمناسب فضاها يطراح. 1

مشاهد   يمرکاز  هژه در محادود يا وروز باه تمام ساعات شابانه 

 (W2,W3,W6,T1,T4,T7) (يرشه يفضا تيامن)

 24جاد خدمات يموجود و ا يهارساختيز بهبودش و يآما. 2

  نياز شااهروندان و زائاارياابااه ن ييساااعته در جهاات پاسااخگو

( يشاااااااااهر يهاااااااااايتناااااااااوع کااااااااااربر )

(W1,W2,W3,W4,W5,T4,T6,T7) 

ن امااکن و  يمناسب و هدفمناد باه هماراه تازئ     ينورپرداز. 3

 ييروشنا) شهروندان هجهت حضور شبان يروادهيپ يرهايمس

 (W5,W6,W7,T1,T7) (شهر
 .به آن پرداخته نشده است يلييورت تدضها به آن اشاره شده و بهيکاربر نوع  ن پژوهش يرفا در خصوصيکه در ا شهر است يسرزندگ يهااز شاخص. 1

 .ه آن پرداخته نشده استب يل نبود آمار و اطالعات کافين پژوهش به دليکه در ا شهر است يسرزندگ يهااز شاخص. 2

 

عنايار   يابيا به جا SWOT  يل ماتريپ  از تکم

آن  هيپرداخته و مد  اول يال شبکهيند تحليآن در فرا

ن ماد ،  يا. ده استيارائه گرد 9 جاد شد که در شکليا

و ارتبااط  ( کالساتر )هاا  ن خوشاه يه مااب يارتباط دوسو

 .دهد يمرا نشان  SWOT يعوامل ايل يدرون

 
 شبکه ليتحل نديفرا در SWOT عناصر يابيجا :1 شکل

کاه هادف،    اسات  يساطح  4 يک الگاو يا مد  فاو ،  

ارهاا هماان نقااط قاوت،     ين راهبارد، مع يانتخا  بهتار 

 باشاد کاه   يما  ارهاا يمع ريا زد و يضعف، فريت و تهد

ز کاه  ين 4سطح . هستند SWOTعوامل ابعاد چهارگانه 

ا همان يده، راهبردها يارائه گرد Alternativesبا عنوان 

م شاده بار اسااس    ي  ترسا يمااتر  .ها   هساتند نهيگز

 3در شاکل    Super Decisionsافازار  نرمفو  در  يالگو

زيرمعياار و   29معيار،  4 مد  اين پژوهش، .است آمده

 . دآلترناتيو دار 12

  

 
(1331نگارندگان، : خذم ) SWOT و ANP  بيترک از حاصل شدهميترس سيماتر: 9 شکل
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ت عواماال ياااهم هکااردن درجااوم؛ مشااخصد همرحلاا

SWOT :ان عوامال  يا متقابال م  يبا فر  عدم وابستگ

 يعوامال ايال   يسات زوجي  مقاي، ماترSWOT يايل

شاامل   SWOTن مرحله عوامل يدر ا .شود يل ميتشک

 هد براسااس درجا  يا نقاط قاوت، ضاعف، فريات و تهد   

دن باه هادف وزن   يرس يرشان برايت عوامل و ت ثياهم

 هسا يياورت مقا  باه  يازدهيا نحاوه امت . شوند يم يبند

 يازدهيا اساس جادو  امت  گر و بريکديعوامل با  يزوج

 يال شابکه يا ناد تحل يدر فرا. اسات  يا  سااعت  3تا  1

 يد بااه سااازگارياابا يسااات زوجاايهنگااام انجااام مقا

 يسا ين مد  ماتريدر ا. ها توجه کرد يماتر يها هيدرا

آن  يهاا هيا درا يزان ناسازگاريند که ميرا ناسازگار گو

 يساات زوجا  ين ياورت مقا يا باشاد، در ا  1/3کمتر از 

 1نتاايج ايان مقايساه در جادو       .باشاد  يمقبو   قابل

 .نشان داده شده است
 

 عاد   فار   با ارهايمع يزوج ساتيمقا سيماتر: 5 جدول

  يوابستگ
SWOT St We Op Th 

C
R

=
0

/0
1

2
 

St 1 12/3 19/3 4 

We 9 1 1 19/3 

Op 14/3 33/1 1 14/3 

Th 33/1 23/3 1 1 

 (1331نگارندگان، : مآخذ)
 

هاي متقابل مياان  سوم؛ در اين مرحله وابستگي همرحل

عوامل ايلي از طريق بررسي ت ثير هار عامال بار روي    

هاي مقايساات زوجاي   استداده از ماتري  عامل ديگر با

هاي متقابل ميان عوامل ايلي وابستگي. شودتعيين مي

هااي دروناي و بيروناي    يطوتحليال محا   پ  از تجزياه 

 (.3و  9، 1، 9جداو  )آيد ميدستبهسازمان 
 

 قوت نقاط ياصل عوامل يزوج سهيمقا سيماتر: 6 جدول

 We Op Th نقاط قوت

C
R

=
0

/0
4

3
 

We 1 3/16 3 

Op 3/14 1 6 

Th 3/25 3/33 1 

 (1331نگارندگان، : مآخذ)

 

 

 به توجه با ياصل عوامل يزوج هسيمقا سيماتر: 7 جدول

 هاضعف

 ST OP Th نقاط ضعف

C
R

=
0

/0
0

0
0

 

ST 1 5 6 

OP 3/16 1 5 

Th 6 3/16 1 

 (1331نگارندگان، : مآخذ)

 

 بااا ياصاال عواماال يزوجاا سااهيمقا سيماااتر: 1 جاادول

 هافرصت توجه

 ST WE Th نقاط فريت
C

R
=

0
/0

1
2

 
ST 1 6 3/12 

WE 8 1 3/25 

Th 3/14 4 1 

 (1331نگارندگان، : مآخذ)

 

 تهديدها ياصل عوامل يزوج سهيمقا سيماتر: 9ول جد

تهديد نقاط  ST WE OP 

C
R

=
0

/0
3

6
 

ST 1 3/16 5 

WE 5 1 0/20 

OP 5/99 5 1 

 (1331نگارندگان، : مآخذ)

 

ت راهبردها با توجه يچهارم؛ محاسبه درجه اهم همرحل

در مراحال  : ها آنن يارها و روابط بير معيارها و زيبه مع

راهبردهااا،  يبنااد تياات و اولوياااهمقباال از محاساابه 

  يساوپر مااتر  ، يوزنا ريغ يها  يسوپر ماترب يترت به

ل و محاساابه ي  محاادود تشااکيو سااس  ماااتر يوزناا

ناد  يه مراحال فرا يا الزم به ذکر اسات کاه کل  . گردد يم

يااورت   Super Decisionsافاازار مااذکور توسااط ناارم

د ماد  ماورد اساتداده در    يا رد و محقق، تنهاا با يگ يم

ساات  يکارده و مقا  يطراح يدرست ش را بهيوق خيتحق

عدم با توجه به زين پژوهش نيدر ا. را انجام دهد يزوج

و  يوزنا  ريا غ، يوزنا   يسوپر مااتر ج يضرورت ذکر نتا

شاااده و تنهاااا  يهاااا خاااوددارمحااادود، از ذکااار آن

 .ده استيراهبردها ارائه گرد يينها يبند تياولو
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-نانه در کاال تحقق شهر شب ترکيبي راهبردهاي: 11 جدول

 يشهر يسرزندگ يهاشاخ  بر ديبا تاک شهر مشهد

 Normalized استراتژي

By Cluster 
ROW اولويت 

WT2 0.134552 0.095632 1 

WT1 0.124363 0.087412 2 

WT3 0.118512 0.075312 3 

SO3 0.091235 0.064513 4 

SO1 0.085234 0.057012 5 

ST1 0.074121 0.042035 6 

WO2 0.063578 0.039021 7 

WO3 0.052341 0.037043 8 

WO1 0.049832 0.034020 9 

SO2 0.035612 0.025416 10 

ST3 0.033125 0.024054 11 

ST2 0.0298524 0.018505 12 

 (1339نگارندگان، : مآخذ)

 

گونه که از جدو  فو  پيداسات راهبردهااي    همان

WT3, WT1, WT2 و   SO3رد داراي راهب چهارعنوان  به

 . اند اولويت شناخته شده

هاي موجاود و  زيرساخت بهبود و آمايش، WT2راهبرد 

ساعته جهت پاساخگويي باه    24 شهري ايجاد خدمات

 .نياز شهروندان و زائرين

طراحي مناسب فضااهاي شاهري جهات     ،WT1راهبرد 

ايجاد شهر ايمن در تمام ساعات شبانه روز به وياژه در  

 .محدوده ي مرکزي مشهد

راه نورپردازي مناسب و هدفمند باه هما  ، WT3راهبرد 

روي جهت حضور شبانه تزئين اماکن و مسيرهاي پياده

 .شهروندان

 نقال  و حمال  فضاايي  توزيا   و گسترش ،SO3 راهبرد

 خصاوص هب مشهد شهر گانه 13 مناطق تمام در شبانه

 و زياارتي  اماکن به زائرين اسکان و شهر زائر مسيرهاي

. فراغات  اوقاات  گذران و زيارت مانجا جهت گردشگري

 هاي استراتژي به مربوط WT3, WT1, WT2 راهبرد سه

 تهااجمي  اساتراتژي  باه  مربوط SO3 راهبرد و  تدافعي

 .است

 را امکان اين ANP مد  از استداده پژوهشن يا در

 در که عواملي کليه مقايسه طريق از که آورد مي فراهم

 بتاوان  اسات  شده برقرار ارتباط ها آن ميان اوليه، مد 

 و معيارها آنجاکه از. نمود بندي رتبه را ها خوشه تمامي

 تاوان  ماي  لذا ،هستند SWOT عوامل همان زيرمعيارها

 بنادي  رتباه  و مقايساه  همديگر به نسبت را عوامل اين

 مافراها  چهارگاناه  عوامل اين از يک هر اولويت تا کرد

 ياز ن را معياار  هار  معيارهاي زير توان مي همچنين ،آيد

 باا  ارتبااط  در نيز معيارها زير اولويت تا کرد بندي رتبه

در گوناه کاه    هماان . شاود  حايل اهداف و ايلي معيار

نشان داده شده است بعاد از امتيااز دهاي،     11جدو  

ضااعف و فرياات و تهدياادهاي عواماال   نقاااط قااوت و

جادو  فاو    . سرزندگي شهر مشهد مشاخص گردياد  

هر مشاهد  دهد که وضعيت سارزندگي در شا   نشان مي

 شاود و ها و تهديادها تضاعيف ماي   بيشتر توسط ضعف

کاه   يراهبردهااي  .هايي نيز داردها و فريت عوامل قوت

 وض  از رفت بُرون براي است شده حايل ANPاز مد  

 اولويات  و نامناسب سرزندگي شهري به ترتياب  موجود

 پيشانهاد  ذيال  شارح جادو    باه  نهايي براساس امتياز

 شودمي

 
 مادل  از اساتفاده  باا  اصلي معيارهاي بنديويتاول  :11جدول 

ANP 

SWOT 
Normalized 

By Cluster 
Limiting اولويت 

Weakness 0.352421 0.085203 1 

Threat 0.325456 0.0798212 2 

Strength 0.212180 0.0578254 3 

Opportunity 0.109943 0.0369124 4 

 (1331نگارندگان، : مآخذ)
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 يشهر يسرزندگ يها شاخ  بر ديکبا تأ نشهر مشهدتحقق شهر شبانه در کالاي ترکيبي در راهبرده: 12جدول 

 Normalized ک در مرکز شهر مشهديت حمل و نقل و ترافيراهبردهاي ترکيبي در بهبود وضع
By Cluster 

 اولويت

WT2- از شاهروندان و  يا باه ن  ييگوپاساخ  يبارا سااعته   24جاد خدمات يموجود و ا يهارساختيارتقاء ز بهبود و شيآما
 .نيزائر

0.134552 1 

WT1-يژه در محادوده مرکاز  يا روز باه و من در تمام سااعات شابانه  يجاد شهر ايجهت ا يشهر يمناسب فضاها يطراح 
 .مشهد

0.124363 2 

WT3 - 3 0.118512 .جهت حضور شبانه شهروندان ياده رويپ يرهاين اماکن و مسيمناسب و هدفمند به همراه تزئ ينورپرداز 

SO3 -و زائرشاهر  يرهايمسا  خصاوص هب مشهد شهر گانه 13 مناطق تمام در شبانه نقل و حمل يي  فضايو توز گسترش 
 فراغت اوقات گذران و ارتيز انجام جهت يگردشگر و يارتيز اماکن به نيزائر اسکان

0.091235 4 

SO1 -شهر اقتصاد هتوسع جهت( روز شبانه  در ساعت 19 مدت به حداقل) فروش مراکز و فروشگاهها زمان مدت شيافزا 
 رهيغ و سوغات جمله از نيزائر  يازهاين نيتام و

0.085234 1 

ST1-يسارزندگ  و ييايپو هدف با شهروندان شبانه ياجتماع ارتباطات و يگردهمائ جهت در يعموم اماکن و فضاها جاديا 
 يشهر  يفضا

0.074121 9 

WO2-1 0.063578 طيمح ييخوانا تيتقو منظور به شهر يعموم يفضاها در يشهر مبلمان يارتيز نقش با مرتبط و مناسب يطراح 

WO3- ت در يا جااد امن يو ا يبمنظور کاهش بزهکاار  يرها شده و مخروبه شهر يفضاها يباسازيو ز ي، ساماندهيبهساز
   تمام ساعات شبانه روز

0.052341 9 

WO1- شتر شاهروندان از  يب يمنددر جهت بهره يحيو تدر ي، فرهنگياجتماع يهاتيجاد تنوع در فعالي، توسعه و ابهبود
 موجود يفضاها

0.049832 3 

SO2- ژه در يا وروز بهدر تمام ساعات شبانه يبا هدف ارتقاء نظارت اجتماع يو مسکون يمختلط تجار يهايش کاربريافزا
 شهر مشهد يبخش مرکز

0.035612 13 

ST3- يحضاور حاداکثر  و ط يدر جهت حدک بهداشات محا   يشهر يفضاها يزگياله و پاکستم دف  زبيت سيريجاد مديا 
 ط شهرياستداده از مح يبرامردم 

0.033125 11 

ST2- 12 0.0298524 مشهد شهر شهروندان يسرزندگ و يريپذستيز سطح ارتقاء هدف با شهر هکسارچي تيريمد يهااستيس جاديا 

 (1331نگارندگان، : مآخذ)
 

مربوط باه   يهانهينرما  شده، گز يازهايمتا توجه بهبا 

 يهااانااهي، گز32311421درمجمااوع  يراهباارد تاادافع

، 32191111کارانه درمجموع  مربوط به راهبرد محافظه

مجمااوع  در يمربااوط بااه راهباارد رقااابت  يهااانااهيگز

 در يمربوط به راهبرد تهااجم  يهانهيو گز32131339

 .اناااداز کساااب کاااردهياااامت 32212391مجماااوع 

0.2

120

81

0.

165

751

0.

137

098

0.3

774

27

راهبردهاي تهاجمي راهبردهاي محافظه کارانه

راهبردهاي رقابتي راهبردهاي تدافعي

يي کساب شاده مرباوط باه     نهاا نمودار امتيااز  : 11شکل 

: ماخاذ ) شاهر مشاهد  نشهر شابانه در کاال  هاي استراتژي

 (1339نگارندگان، 

 

گدات کاه    توان يمکسب شده  يازهايبر اساس امت

 نيترشا يبباا کساب    يراهبرد تادافع  يت فعليدر وضع

کاه   يموقع. رديار بگت قريد مورد توجه و اولوياز بايامت

رد يا گ ين حالات قارار ما   يما در ا يت راهبردهايوضع

ن حالات  يا ا نماود کاه   يريا جاه گ ين نتيتوان چنا يم

ط را ين شارا يزتار ين و مخااطره انگ ين، دشاوارتر يبدتر

ها که با ضعف رغم آنيعل. کنديم ميت ترسيفعال يبرا

د باا  يا م بايا اقابل توجاه مواجاه   متعدد و يهايو ناتوان

ز مقابلاه  يا گونااگون ن  يدهايا هاا و تهد ، چالشفشارها

شاود  يم ين راهبرد سعيرو با استداده از انياز ا. دينما

م و يپوشش ده يحداالمکان نقاط ضعف خود را به نوع

 يدهايااه تهديااخااود را از ناح يهااايريب پااذيا آسااياا

بااه حااداقل ممکاان   و آن را نااه نمااودهيکم يطاايمح

ن يا از گزناد ا  ا در ياورت امکاان، خاود را   يم و يبرسان

سس  با . ميداردها مصون و به دور نگهيتهدها و بيآس

هاا را باه نقااط    مذکور بتوان آن يهااستداده از فريت

 .ل نموديشهر تبد يقوت برا
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 يريگ جهيو نت يبند جمع

 .وجاود دارد  يفراوانا  يختگين زمان و شهر درآميب

ک يا  :ديا نما يعناوان ما   1ک گدسياترپطور که همان

شااهر در  ،در فضاساات يش از مکااانيباا يزيااشااهر چ

کاه   يشهر يدر فضاها. از زمان است يشيقت نمايحق

استداده مطلو  از  ،وجود دارد يامکان تعامالت اجتماع

قات  يدر حق. ت استيار حائز اهميبس يزمان يهاچرخه

 راماا   يکه ساختار زندگ يايل زمان يهاامروزه چرخه

انه شاب  يهاا  تيا و براسااس آن فعال  دهاد  يل ما يتشک

باا   يرتبااط کمتار  ا کند، يم ميما را تنظ يزندگ يروز

از  ياريسااااختار بسااا دارد و يعااايطب يهاااا چرخاااه

 يما « يکيزمان مکاان »روزانه ما را  يزندگ يها قسمت

دن بار اسااس   يدار شدن و خوابيدر واق  امروزه ب .سازد

بلکاه از   ،شاود  يد انجاام نما  يا غرو  خورشا يطلوع و 

سااعت   م ويو تقاو  يزيا ر جداو  برناماه  :مانند يعوامل

 يحضور ماردم در فضااها   يامروزه برا .دکن يت ميتبع

کماا   ؛سات يا شاب مطارح ن  يا گر بحث روز و يد يشهر

ل يا باه دل بودن امکانات شابانه  که در يورت فراهمنيا

ک و يا از جملاه تراف  يها و مشکالت شهروجود چالش

 نقش شب در جهت حضو در روز، يشهر يهابندانراه

ن يبناابرا  شاود؛ يمز يندر شهر پررن  تر مردم  يريپذ

جهات   ييباه راهبردهاا   يابيدسات  يدر پا  ن پژوهشيا

 يسارزندگ  يهاا تحقق شهر شب با توجه باه شااخص  

 ابتادا  در منظاور  بدين. در کالنشهر مشهد است يشهر

 از حاوزه  ايان  تهديدهاي و ها فريت ضعف، قوت، نقاط

 هااي ساازمان  کارشناساان  و مديران مصاحبه با طريق

 يهاا  ماد   تلدياق  باا  اداماه  در .دسات آماد  هبا  مرتبط

SWOT   افااازارو فرايناااد تحليااال شااابکه در نااارم 

Super Decision يبنااادرتباااه يارهاااا بااارا يمع 

 تحليال  مورد يشهر يهاي مرتبط با سرزندگ استراتژي

 شابکه،  تحليل فرآيند از بااستدادهسس  و  گرفتند قرار

 تنهايا  در و ديا گرد مشاخص  کادام  هر اهميت و وزن

در . شدند بندي رتبه تحقيق هاياستراتژي آن کمک به

 شااناخته اولوياات داراي راهباارد چهااار ن پااژوهشيااا

ارتقااااء  بهباااود و شيآماااا :او  راهبااارد :داشدنااا

 24 يشاهر  جااد خادمات  يموجاود و ا  يهاا  رساختيز

                                                           
1. Patrick Geddes 

 .نياز شهروندان و زائريبه ن ييساعته در جهت پاسخگو

جهات   يشاهر  يمناساب فضااها   يطراح: دوم راهبرد

ژه در يا عات شبانه روز به ومن در تمام سايجاد شهر ايا

مناساب و   يناورپرداز : ساوم  راهبارد . يمرکز همحدود

 يروادهيا پ يرهاين اماکن و مسا يهدفمند به همراه تزئ

 راهبردهاا ن يا ا ههما  .شاهروندان  هشابان  جهت حضاور 

 :چهارم راهبرد .ندهست يتدافع هاي استراتژي به مربوط

 تماام  در شابانه  نقال  و حمل ييفضا  يتوز و گسترش

 يرهايمسا  خصاوص هب ،مشهد شهر هگان زدهيس مناطق

 و يارتيااز اماااکن بااه نيزائاار انااااااسک و شااهر زائاار

 .فراغات  اوقات گذران و ارتيز انجام جهت يراگردشگ

ج ينتا .است يتهاجم استراتژي به مربوطچهارم  راهبرد

باه وجاود    باا توجاه   انگر آن اسات کاه  يبن پژوهش يا

ک و راه يااتراف، يهمچااون آلااودگ ينيئل شهرنشاامسااا

ر بودن ادارات و مادارس  يل دايبه دل يشهر يهابندان

جهت گاذران اوقاات    و نبود زمان مناسبدر طو  روز 

از باه اساتداده از زماان    يره نيد و غيح، خريفراغت، تدر

. رساد يباه نظار ما    يشهرها ضارور شب در کالن همرد

شهر حضاور و   ييايوو پ يملزوم سرزندگ درواق  الزم و

شاب  است و بدون حضور مردم در  آنت مردم در يفعال

جاااد يهاادف از ا .ناادارد يمعنااشاابانه  يزناادگ ،شااهر

بااا اگاار از مااردم اساات و ياان نيم تاا زياان يساارزندگ

جااد  يفعاا  در جهات ا   يتيريو نظاام ماد   يزيا ر برنامه

ازهاا و  يساالم مطاابق باا ن    يهاا تيامن و فعال يفضاها

 يناه بارا  يزم گاردد جااد  ياب شا  جامعه در يهاارزش

 ييايااو پو يآن ساارزندگ يحضااور شااهروندان و در پاا

آن  هجا يکاه نت  ،به وجود خواهاد آماد  شبانه  ياجتماع

توجاه   باا البته . است شهروندان يت زندگيديش کيافزا

 ياساس هعنوان مولد به يکه تحقق عدالت اجتماعنيابه

باردن عادم    نيمناوط باه از با    ،دار شاهر يپا هدر توسع

و از  اسات  يش شاهر يق آماا ياز طر ييفضا يهااد تع

شاهر   هگانا  13منااطق  وض  موجود  پژوهش با يطرف

هااي  عادم تعااد   م کاه  يرسا يجه ما ين نتيبه امشهد 

ري از امکاناات  اي در سطح شهر، از نظر برخوردامنطقه

باارداري از مناااب ، توزياا  و  محيطااي، وضااعيت بهااره 

ا ربناها ي اقتصاادي، جمعيات و زي  هاا  پراکنش فعاليات 

 ديا باگيريم که نتيجه مين يبنابرا دارد؛ يتداوت آشکار
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در عادالناه  ياورت   باه  يامکانات و خدمات شهر  يتوز

شاهر فاراهم گاردد تاا تماام      گاناه   زدهيسا تمام نقاط 

فعا  در اماکن و اجتماعات  يشهروندان بتوانند حضور

هام باا توجاه باه      ياز طرفا . شبانه شهر داشته باشاند 

انه يساال کاه  نيا اشاهر مشاهد و   ن ر باود يست پاذ يتور

توان باا   يباشد م يزائر و گردشگر مها ونيليم يرايپذ

فعا  نمودن شب شهر باعث ارتقااء اقتصااد شابانه در    

کاه   يزائار و گردشاگر  ن گونه که يبد ؛دين شهر گرديا

در مادت کوتااه    دارد کاه  يسعشود  ين شهر ميوارد ا

باشاد و  از زمان را داشاته  حضور خود حداکثر استداده 

اقامت در هتل و مسافرخانه باه گاذران اوقاات     يبه جا

ن ي؛ بناابرا باشاند  يد سوغات سدر خود ميفراغت و خر

 يروزهاا  يداراکه شهر مشهد  م خشکياقلبا توجه به 

 پا  باشاد؛   يگر ساا  ما  يو فصو  د در تابستان گرم
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