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 به عنوان یک شیوه بهبود ترافیک  ساعته در کالنشهر مشهد 24حقق شهر های تراهبرد
 4حسنسلمان آل،3احسان جمشیدی ،2میثم ضیایی  ،1  زادهالهه رحیم 

 نقل و ترافیک شهری و ریزی حملکارشناس مهندسی برنامه -1

 علمی کاربردی  دانشگاه مدرسنقل و   و ریزی حملارشد برنامهکارشناس -2

 علمی کاربردی  دانشگاهنقل و مدرس  و ریزی حملارشد برنامهکارشناس -3

 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران  شهری، مدیریت ارشدکارشناسی دانشجوی  -4

 چکیده 

عمددتا ناشدی از  شود کهبرای شهرها می زیادیموجب مشکالت  فعالیت روزانهمحدود بودن ساعات  

توان به افدزای  ترافیدک  و از آن جمله می  شبانه روز است ویع نامناسب تقاضا در ساعات مختلف  توز

امدروزه بيدیاری از  روز اشاره نمدود در ساعات مشخصی از شبانه  تولید و جذب سفرشلوغ شدن مراکز  

بخشی از  شهریساعته  24 فعالیتطوری که کنند، بهرا تجربه می زندگی شبانه شهرهای پیشرفته دنیا

یکدی از پایتخدت معندوی ایدران و همنندی   شهر مشدهد بده عندوان  است   آنها را تشکیل داده  زندگی

ماعی،اقتصادی و فرهنگدی تدارای پتانيیل های اجدر ساعات شب،  بویژه    کشورتری  شهرهای  سرزنده

مراکدز فعدا    ساز انجام پروژه های بازطراحی در راستای ارتقای عملکدرد ییابدان هدا واست که زمینه

-مدیتدالش  ابتدا    (باشد می  تحلیلی–روش بررسی آن توصیفی)که  ای  مقاله  در    باشد شبانه روزی می

و پویدا و   ،به ارتباط آن بدا توسدعه همده جانبده شدهری  ،ساعته  24تا با توجه به مفهوم شهرهای    شود

سداعته را بده عندوان روش   24شدهر    راهکارهدای ایجداد  و  یتدهپرداپرتحرک کردن محیطهای شهری  

های حاوی تغییرات زمانی تردد بانک دادهبا استفاده از  ادامه رد   نمودپدیدارسازی زندگی شبانه مطرح  

معابر مهم شهر در ساعات مختلدف شدبانه در  تقاضای سفر    (SCATSنرم افزار  سواره در معابر مشهد )

مخاطب حرم مطهر، منطقه گردشگری سدااد و سه منطقه پر  و در نهایت    هروز مورد بررسی قرار گرفت

 نیدز ، وهای فرهنگی مذهبی، تفریحدی گردشدگری و تجداری و یددماتیبه عنوان قطب  ییابان امامت

نمودن ای  پیشنهاد ميتلزم   اجرایی  گردند ساعته پیشنهاد می  24های اصلی جهت ارائه یدمات  کانون

باشد که در بخ  پایانی مقاله بدان پردایتده ملزومات میای  تدوی  یک مکانیزم اجرایی و توصیه پاره

 شده است  

 مشهد  زندگی شبانه درفعالیتهای شبانه،   ، فضاهای شهری شبانه ساعته،  24شهرهای   :کلید واژگان
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 مقدمه -1

در پایان قرن بیيتم، شهرهای ما با بيیاری از مشکالت در هر دو زمینه فضدایی و عملکدردی مواجده 

فرهنگی بر اساس نظم  -سابق بر ای ، بخ  اصلی یدمات اوقات فراغت و فعالیت های اجتماعی  شدند 

ایتاللهدای کدارکردی   ،ای  زمانبندی رفتداری  که  شد زمانی ترسیم شده بر پایه ساعت کاری انجام می

هدا سدرگرمی ،هدا(اجتماعی زیادی ایجاد کردند که در زمینه هدایی ودون تحدرک شدهری )راهبنددان

و به طدور کلدی در   ،ناشی از آنها(  هایها و هزینهها، آیر هفتهاشت و ازدحام دربریی زمانها ، دوره)انب

شدد و بدر مدیمردم  در  وقت    کمبود  ای  امر سبب پدید آمدن احياس  یافتند میزندگی روزمره تجلی  

سدالهای اییدر در    امدا   ای  اساس انگیزه بزرگی را برای مدیریت برسایتارهای زمدانی بده وجدود آورد

زیادی از شهرهای بزرگ جهان افزای  یافته اسدت و  گرای  به فعالیت در ساعات غیرمعمو  در شمار

که ای  مياله  بيیاری از واحدهای تجاری ، صنعتی و تفریحی به صورت شبانه روزی فعالیت می کنند 

ی اجتماعی و فرهنگی  نشان دهنده اهمیت زمان غروب و شب به عنوان زمانی برای فراغت و فعالیت ها

اید  یکدی از  وبه عبارتی، محدوده های زمانی از شبانه روز که توجه وندانی به آنهدا نشدده،   باشد می

 شود  پردایتهموضوعات کلیدی است که بایيتی به آن 

در واقع در مدت زمانهای متفاوت از روز و شب، محیط شهر دارای استفاده های متفاوتی است که ای  

تواند به عنوان یک آگاهی و تجربه برای طراحان شهری جهت مشاهده یدک زنددگی روزانده در امر می

فضای عمومی و یا بریی فضاها در فصو  متفاوت قرار یابد   با ای  اوصدا  تدالش در جهدت ایجداد و 

تامی  فضاهای شهری شبانه که درآن بتوان میزان سرعت و ضرباهنگ شهری را کاه  داده و مکدانی 

یابدد، کده در کث و آرام  ساکنی  شهر و بر قراری تعامالت اجتماعی مهیا نمود ضرورت مدیجهت م

 [1]شود ساعته به عنوان روش پدیدارسازی زندگی شبانه مطرح می 24اینجا موضوع شهر 

بعدازظهر )شروع وقدت اداری ، اتمدام آن و آغداز فعالیدت هدای   5صبح تا    9ی  نبه طور معمو  بازه زما

از امکانات و فرصت هدایی کده مرکدز   شهروندانتفریحی شب هنگام( محدوده ای است که در طی آن  

اما به زمان باقی مانده کمتر توجه شده و شهرها را بدا مشدکالتی   کنند شهر ارائه می کند استفاده می

ترکیب یک سری   و به معنی  شودمطرح می  ساعته در ای  رابطه  24ر  مفهوم شه  که  مواجه کرده است

ای است که برای مقابله با ای  مشکل توسط احیا و ایجاد مراکز شهری ام  ایجاد از طرح های گيترده

سدت ا هد  اصلی ای  رویکرد جذب طیف گيترده ای از گروه ها به مناطق و مراکز شهری   شده است

در واقع مفهوم شهر   [2]پیشنهاد شده در کلیه ساعات شبانه روز استفاده کنند تا از امکانات و یدمات  

ای  عبارت ساعته از طریق تجدید حیات و ایجاد مراکز شهری ام  تر با ای  مشکل مقابله می کند   24

با فعالیتهای اقتصادی شبانه ارتباط ميتقیم دارد و شعار جذابی برای رونق هر وده بیشدتر اید  گونده 
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ت هاست و هد  یک شهر را برای معرفی یود به عنوان یک مکان قابل زندگی از طریق گيترش فعالی

 تفریح و سرگرمی یرید و سایر فعالیتهای اوقات فراغت در ساعات بیشتری از شبانه روز بیان می کند 

 بررسی موضوع -1

 اعته:س  24مفهوم شهر -1-2

برای شهر نیویورک بده   1920اولی  بار در دهه    –شهری که هرگز یواب ندارد  –ساعته  24عبارت شهر  

کار رفت  ای  واژه تصویر ذهنی از مکانی فریبنده و پرجنب و جوش را که همواره اتفاقداتی در ییابدان 

[ 3]های  در حا  وقوع است ) به ویژه زمان شب که امکان تهیج و یطر زیادتر است( مجيم می کرد 

سده عنصدر اولیده اید  مفهدوم   ،از ابتکارات و پی  قدمی شدهرهای بریتانیدایی  تریک بررسی کلیدر  

 :شودساعته و زندگی شبانه( مشخص می 24)شهرهای 

فراهم کردن مرکز شهر برای طیف گيترده ای از مردم برای لذت بردن از آن مکان بددون داشدت    -1

 احياس ترس 

توسعه اقتصاد شبانه شهر که تغیرات الگوهای اشتغا  در ترکیب با افزای  درآمد دریافتی مد نظدر   -2

 است 

نده در شدب بده عندوان بهبود سیمای شهر برای جذب سرمایه های دایلی که یک مرکز شهر سرز  -3

 [4ب سرمایه های دایلی محيوب می شود ]جاذبه مثبت برای جذ 

های شهری است که با بده هر سه مفهومی که در باال مطرح شد از مشکالت عمده و اساسی اکثر بافت

محیطی کار بيت  رویکرد زندگی شبانه و استفاده از اقتصاد شبانه ای  موانع و معضالت از بی  رفته و  

 آید جذاب برای شهروندان در اینگونه فضاها به وجود می

 ساعته   24ابعاد شهرهای  -2-2

 باشد ساعته دارای سه بعد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می 24یک شهر 

 بعد اجتماعی  -2-2-1

ندواحی زندگی شبانه به عنوان رویکردی که بازگرداننده حیات شبانه به  نظارت مردم بر مردم:  -الف

سکونتی و مرکزی است، سعی در احیای ای  نوع نظارت دارد، ورا که نواحی مرکزی شدهرها غالبداب بدا 

اند  نظدارتی کده بده معندای نفدی نظدارت فعالیت های تجاری و اداری محدود به زمان روز اشباع شده

با حضور مردم و نظارت گذارد که دولتی و یا نهادهای وابيته به دولت نیيت بلکه بر ای  امر تاکید می

های اجتماعی به میزان قابل توجهی کاه  یافته و فضاهای کور، گم شده و بالاستفاده آنها، ناهنجاری

 شوند تری تبدیل میدر زمان شب به فضاهای ام 
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جانمایی یدمات عمومی فعا  شبانه مانند قهوه یانه ها، کافه ها و غدذایوری   مشارکت عمومی:-ب

کندد کده اید  های رفتداری را فدراهم مدیها و قرارگاهگیری پاتوقای امکان شکلحلهها در فضاهای م

ها مدی شدود  اید   NGOهای اجتماعی دوستی، کار و گیری گروهها، بيترساز شکلدیدارها و آشنایی

های اجتماعی محله را بده عهدده بگیرندد و یدا در زمینده توانند رسیدگی به امور ناهنجاریگروهها می

گی به پاکیزگی و سالمت محله فعالیت کنند  بنابرای  رویکرد زندگی شبانه در زمینه بداال بدردن رسید 

 ميئولیت عمومی و مشارکت اجتماعی رویکردی بلند مدت و نیازمند زمان مورد نیاز است 

 بعد فرهنگی -2-2-2

زندگی شبانه با دیدگاهی مثبت به زمان استراحت در شب آن را فرصتی برای   هنر عمومی:

کمتر زمانی برای آنها وجود   بیند که در زمان روز و ساعات کاریفراغت،لذت،شادی و یالقیت می

ابد که فراهم آورنده شادی،لذت و یالقیت  یراه حل آن را نیز در هنر و ابعاد وندگونه آن میدارد   

ابد ورا که وجود  ییگر است  ای  دیدگاه در شهرهای وندفرهنگی مزیتی وند برابر میدر کنار یکد 

تواند تبادالت فرهنگی و هنری را از طریق برگزاری  فرهنگ های مختلف در کنار یکدیگر می

بازارهای موقت صنایع دستی و فرهنگی در فضاهای عمومی افزای    نمای  ها،گالری های هنری، 

 های مختلف باشد توانند بيترساز تبلور فرهنگ و هنر سرزمی ای شبانه میدهد بنابرای  فضاه

 بعد اقتصادی -2-2-3

 کتابخانده هدا، مددارس، معدابر، ایجاد یدمات عمومی مانندد زیرسدایت هدا، :مدیریت هزینه و سود

عدم استفاده سال  های سینما و تئاتر و    هزینه های کالنی را  برای شهر به دنبا  دارد که   دانشگاهها،

از زمان شبانه روز بازگشت سود مورد نیاز از سرمایه گذاری های انجدام شدده را   1/3از انها در بی  از  

زمانیکه از سدال  هدای ورزشدی و یدا   شود کاه  داده موجب کاه  تمایل به سرمایه گذاری نیز می

فاده کرد نده تنهدا تعامدل کتابخانه های مدارس بتوان برای فعا  نگه داشت  مدارس در زمان شب است

بلکه با افزای  استفاده از فضا سدود حاصدل از   دان  آموزان با محیط اجتماعی آموزش افزای  میابد،

ای  امر در نگاه کلی سبب باال رفت  میزان سرمایه گدذاری دولتدی و   سرمایه گذاری نیز افزای  میابد 

 [5]شود نیاز مردم در شهر مییصوصی در زمینه ایجاد زیرسایت ها و یدمات عمومی مورد 

 مزایا و معایب زندگی شبانه -2-3

 :شهر مزایای زیر را به دنبا  داردشبانه روزی بودن بعضی از فعالیتها در  -الف

تر بدازدهی را افدزای  دهدد  تواند به اشتغا  به کار در ساعتهای طوالنیرونق اقتصادی صنعت که می

 کنندگان یارج از ساعت معمو  افزای  امنیت برای زنان و کاه  ترافیک کمک به رفع نیاز مصر  

 :ساعته 24معایب شهرهای  -ب
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و ناسازگاریهایی زیيدتی،افزای  بیماریهدای قلبدی، بیخدوابی و یدا یوابهدای منقطدع،   کاه  سالمتی

 [6] ایتالالت گوارشی، واقی، یيتگی روحی و ناهنجاری های اجتماعی

 

 عوامل موثر در حیات شبانه شهری -2-4

کیفیدت با توجه به مبانی تدوی  شده و دیگر منابع مرتبط، می توان دسته بندی کلدی بدرای تحلیدل  

 ای تقيیم کرد زندگی شبانه را، به ابعاد ماهوی و رویه

های طراحی شهری بررسدی ی مورد نظر در پروژهدر بعد ماهوی می توان عوامل موثر را طبق پنج الیه

فدرم ،استخوانبندی عرصه همگانی  ،حرکت و دسترسی  ،منظر شهری    ،کاربری و فعالیت  کرد که شامل

 باشد می کالبدی

بیشتر به بحث های اجتماعی و اقتصادی تداثیر گدذار دراید  روندد پردایتده مدی   ،بعد رویه ایاما در  

 [7] شود

 
 عوامل تاثیرگذار در ایجاد یا عدم استفاده از زمان های مرده  : 1جدو 

 ساعته   24موثر در اجتناب از ایجاد فضاهای   ساعته  24موثر در ایجاد فضاهای  

 توسعه اقتصاد شبانه قابل دسترس برای همه گروه ها  

 افزای  جمعیت استفاده کننده از مراکز شهری بعد از ساعات کاری  

 بهبود ، توسعه و ایجاد تنوع در فعالیت های اجتماعی ، فرهنگی، تفریحی  

جا  آنتبدیل مراکز شهری به مکانی که درصد وقوع جرم و بروز رفتارهای ضد اجتماعی در 

 کاه  قابل مالحظه ای یافته و پذیرای بازدیدکنندگان مختلف می باشد   

بهبود یدمات و زیرسایت های موجود در مراکز شهری در جهت پاسخگویی به نیازهای شهر 

 ساعته   24

 ه و متنوع بر پایه همکاری های سودمند گروه های ذینفع  ایجاد یک زندگی شبانه سرزند

ایجاد یک شهر ایم  شبانه با استفاده از روش های طراحی شهری و مدیریت فضاهای شهری  

   [ 8]و وضع قوانی  و مقررات مربوطه و افزای  احياس درک امنیت در ای  فضاها

 برنامه ریزی برای کاربری اراضی شهری 

 اتخاذ سیاست هایی در جهت ایجاد فعالیت های کارا و پایدار  

 توسعه مداوم و مدیریت فضاهای شهری عمومی و استفاده یالقانه از فضاها در شب 

 کمبود حمل و نقل عمومی مناسب 

 وجود زباله ها و درهم ریختگی و آشفتگی شهر 

 وع جرم عدم امنیت و ترس از وق

سروصدا در ییابان های نزدیک مراکز تجمع  

 شبانه 

 نزاع ییابانی / یشونت 

 وحشیگری و یرابکاری  

 یرید و فروش مواد مخدر و اعتیاد 

 [9]عدم وجود روشنایی و نورپردزای مناسب

 

 ساعته  24های شهر مشهد در تحقق شهر شناخت پتانسیل -3

های اجتماعی در استفاده از ساعات عدم توانایی تمامی گروهامروزه به علت پینیدگی زندگی شهری و  

توان به عنوان راهکاری در جهت های مرده شهری را میروشنایی روز برای رفع نیازها، استفاده از زمان
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بهبود عملکرد فضای شهری در پاسخ به نیاز سرزندگی محیط شهری استفاده نمدود  شدهر مشدهد بده 

و به عنوان دومی  کالنشهر مذهبی جهان،و همننی  به دلیل بریورداری   عنوان پایتخت معنوی ایران

بزرگتدری  ، و با توجه به وجدود  سیاحتیو    ،سیاسی، زیارتیاجتماعی،اقتصادیفرهنگی،های  از پتانيیل

ملی و بی  المللی،و به دلیل یصوصیات رفتاری مردم ای  شهر که تمایدل   مراکز کالن اداری و تجاری

هدای بدازطراحی در زمینه ساز انجام پروژه  های شهری تا ساعات پایانی شب را دارند،به حضور در فضا

 باشد راستای ارتقا عملکرد ییابانها ومراکز فعا  شبانه روزی می

 ساعته در کالنشهر مشهد 24اهداف ایجاد شهر -3-1

 افزای  سرزندگی و نشاط در شهر •

 رفع نیازهای مختلف مردم •

 و محلی از طریق یلق فرصتهای تجاری و تولید شغل کمک به رشد اقتصاد شهری •

 استفاده بهینه از زمان •

 کاه  ترافیک روز و کاه  آلودگی های زیيت محیطی •

 تغییر در زمان انجام فعالیت های مزاحم و یا یدمات سنگی  •

 محدوده مورد مطالعه -4

مناطق شهر مشدهد، پدس از ساعته در بعضی از    24برای انتخاب امکان ایجاد یدمات    معرفی:  -4-1

، مدذهبی، و و یددماتی  بررسی عملکردهای کالن مختلف شهر مشهد، سده حدوزه عملکدردی تجداری

تفریحی گردشگری انتخاب گردید که به ترتیب برای حوزه تجاری و یدماتی، ییابان امامت حد فاصل 

 بدان هدای اطدرا  آنسه راه امامت تا وهار راه میالد، برای حوزه مذهبی مجموعه حدرم مطهدر و ییا

شدوند  اید  سده منطقده در )منطقه ثام ( و برای حوزه تفریحی گردشگری، مجموعه سااد معرفی می

دهندد کده در صدورت ارتبداط بدا هدم و مجموع تشکیل مثلث اصلی یدمات شهری شهر مشهد را می

آنها ایجاد کدرده بده های مکمل هریک را برای استفاده کنندگان از  عملکرد صحیح، می توانند کاربری

انجامد در مجموع ای  سه منطقه عملکردی، جزء پرمخاطدب تدری  نقداط ارائه بهتر یدمات شهری بی

شهری و از مراکز اصلی یدمات رسانی شهر بوده که عالوه بر ارائه یدمات در ساعات روز، تا پاسدی از 

 بلکه در کل شهر بوجود آورده است ای را نه تنها در منطقه شب نیز فعا  بوده، سرزندگی و نشاط ویژه
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 در شهر مشهد موقعیت محدوده های مورد مطالعه: 1شکل

ییابان تجاری آزادشهر،به دلیل نزدیکی به فضاهای تفریحی مانند پارک   شماره یک:محدوده  -4-1-2

بزرگ ملت )مهمتری  عامل در ایجاد یوانایی( وجود ایتالط و تنوع یددمات،کاربری و زمدان فعالیدت 

یدماتی مانند رستورانها،آبمیوه فروشی هاو اغلب تجداری هدای جداذب جمعیدت مانندد   -آنها )تجاری

 ( و داشت  سرزندگی در طو  ميیر و تحرک در بازه های زمانی شب و روز،یکی  فروشگاههای بزرگ و  

 از مهمتری  پتانيیل های ایجاد  فضاهای حیات شبانه می باشد 

 

 

 

 
 

 

 

 کاربری های فعا  در شب در ییابان امامت   :2شکل

یدمات تفریحی و محدوده شماره دو: منطقه گردشگری سااد نیز به عنوان کانون جدید ارائه -4-1-3

وجود مراکز عمده یرید همندون بدازار سدااد، بدازار گردشگری در شما  شهر مشهد مطرح می باشد 

الماس شرق، بازار وصا ، میدان بار میوه و تدره جدات، شدهربازی، مجموعده ورزشدی تفریحدی پدارک 

تری  مراکز یدمات ساحلی، تاالرهای پذیرایی و     ای  منطقه را به کانون جذب سفر و به یکی از مهم

رسان در محدوده شمالی شهر تبدیل کرده است  ای  محدوده هم اکنون تا سداعات انتهدایی شدب بده 

  ارائه یدمات به شهروندان و زائری  مشغو  است 
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 مجموعه ساادکاربری های فعا  در شب در   :3شکل

زیارت قرار گرفته در معابر منتهدی محدوده شماره سه: مجموعه حرم مطهر و یدمات مکمل -4-1-4

به حرم، ای  مجموعه را به مهمتری  و بزرگتری  کانون جذب سفر و ميافر در مرکز جغرافیدایی شدهر 

تبدیل نموده است وجود انواع کاربری های تجداری و یددماتی همندون رسدتوران هدا، مراکدز یریدد، 

حيینیه ها و مياجد، مراکز درمانی موجب   تاالرهای پذیرایی، مراکز اقامتی، مراکز فرهنگی و مذهبی،

سداعته، افدزای  سدرزندگی و در نهایدت روندق  24افزای  ارزش افزوده زمی  و ملک، ارائده یددمات 

  اقتصادی منطقه و حتی شهر شده است 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموعه حرم مطهر کاربری های فعا  در    :4شکل

 محدوده مورد مطالعه  تغییرات زمانی حجم تردد در  تحلیل ترافیکی  -4-2

 24حجم عبوری سواره در تقاطع هدای منتخدب در طدو     scatsبا استفاده از یروجی های  نرم افزار  

ساعت مشخص وگرا  ترافیکی نشان دهنده ساعات اوج ترافیک در محدوده های مورد مطالعه بدست 

ساعته کاه  تقاضای ساعت اوج ترافیک و انتقا  آن بده  24شهر  آمد  یکی از مهم تری  اهدا  ایجاد

باشدد  بدر اید  اسداس در های پایانی شدب مدیاستفاده از ظرفیت معابر در زمان  زمان های غیر اوج و

توانیم نقاطی که در نمودار به عنوان قلده و صورت ارائه بریی از یدمات قابل عرضه در ای  ساعات می

اند و بیشتری  حجم تردد را دارند به نقاطی با حجم تردد پایی  که در نمدودار شدهنقطه اوج مشخص  
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هدم و    به عنوان نقاط نزولی هيتند منتقل کنیم به ای  ترتیب هم ترافیک ساعت اوج کاه  می یابد،

 ساعاتی از شبانه روز که ییابانها یلوت و بدون تردد هيتند از ظرفیت آنها به نحو مطلوب استفادهدر  

  شود

 22الی  21و اوج شب  11الی  10ج صبح او معلم: -تقاطع امامت -4-2-1

-با توجه به اینکه آزادشهر یکی از مراکز اصلی ارائه یدمات تجاری، تفریحی و یدماتی در محدوده می

های امامت و معلم در ساعات اولیه شب با ترافیک شدیدی روبرو است بدا باشد و به دلیل اینکه ییابان

توان تقاضای سفرهایی کده در سداعت تمرکز فعالیت های شبانه در محدوده در ساعات پایانی شب می

  اوج  با هد  یرید و سایر تيهیالت انجام میشود را کاه  داد

در ای  محدوده ساعت اوج در بازوهای مختلف میدان متفاوت است در ميیر   میدان سپاد:  -4-2-2

است که ای  بده علدت انجدام سدفرهای کداری در اید  زمدان   8  الی  7غرب به شرق ساعت اوج صبح  

  است،ای  در حالی است که در ميیر شرق به غرب در ای  ساعت تردد باالیی را شاهد نیيتیم

باشد که بیشتر به علت تقاضای استفاده ازمجموعده گردشدگری سدااد می  19الی    18ساعت اوج عصر  

توان برای شکيت  نقطده اوج در اید  مکدان های شبانه می  با برنامه ریزی و مدیریت فعالیت  باشد می

تدوانیم بعضدی از همننی  با ارائه بعضی از یددمات اداری در بعددازظهر نیدز مدی  گامی مهم برداشت 

 سفرهای کاری را  به ساعاتی غیر از وقت اداری منتقل کرده و تقاضا را در ساعت اوج کاه  دهیم 

در ای  تقاطع با توجه به نزدیکی بده حدرم مطهدر در اکثدر سداعات   :مجموعه حرم مطهر  -4-2-3

های بعد از نماز ظهر و شب به علت یدروج یکبداره مدردم اما در زمان  شاهد حجم باالی تردد هيتیم 

 ابد یای افزای  میازحرم مطهر تردد به طور قابل مالحظه

نه،امکان استفاده از یددمات زیدارت در تری  تجربیات شهر مشهد در کاربرد فعالیتهای شبایکی از مهم

تدوان تقاضدای دهدد در صدورت عرضده یددمات مناسدب مدیساعت شبانه روز است که نشان می  24

های اولیه و ثانویه )ضدمیمه یدا مکمدل( در متناسب با آن را نیز بوجود آورد  بحث در یصوص کاربری

ری و اسدتقرار کداربری هدای ثانویده مکمدل اینجا بيیار اهمیت دارد استقرار کاربری اولیه برای ماندگا

، در نق  یک کداربری   شهر مشهد می توان گفت حرم مطهر به عنوان مهمتری  عنصر     ضروری است

کشاند، همننی  به دلیل کند و جمعیت بيیاری را در طو  شبانه روز به سوی یود میاولیه عمل می

د  از اید  رو بایيدتی در اسدتقرار کداربری ساعته بودن ای  کاربری، ای  اهمیت دو وندان می شو  24

های ثانویه و مکمل ای  ییابان دقت الزم را در نظر گرفت، کاربری های یددماتی تجداری و پدذیرایی 

 دهند باعث ماندگاری مردم در ای  ییابان می شوند و کیفیت حضور مردم را افزای  می
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 در محدوده مورد مطالعه های شبانهتاثیر ایام خاص در ایجاد فعالیت -4-3

رمضدان مدی یکی از زمانهایی که در روند شکل گیری فعالیتهای شبانه بيیار موثر اسدت مداه مبدارک 

باشد در ای  ماه رفتارهای اجتماعی مردم با سایر ایام سا   متفاوت است  در ماه رمضان بدا توجده بده 

ریزی آید برنامهتغییری که در ساعات عبور و مرور و اوج ترافیک به یصوص در شهر مشهد بوجود می

بدار ترافیکدی در  جهت تيدهیل ترافیدک، تدامی  نظدم و ایمندی عبدور و مدرور و جلدوگیری از تدراکم

از موضوع های بيدیار مهمدی اسدت کده مددیریت   معابر،تقاطع ها و میادی  شهر بویژه در زمان افطار،

هننی  با توجه به اینکه در اید  ایدام تقاضدای شدهروندان   شهری باید به آن توجه ویژه داشته باشند 

یداد اسدت، بدا در نظدر جهت حضور در فضاهای شهری در ساعات پایانی شب تا نزدیک سحر بيدیار ز

پاسخی مثبت ارائه نمدود  ایدام مداه  ساعته می توان به ای  نیاز،  24گرفت  یدمات فعا  شبانه و شهر  

مبارک رمضان به علت تغییر در رفتارهای اجتماعی مردم فرصت مناسبی است تا با ارائه یدمات فعا  

  ساعته گامی موثر برداشت  24در شب جهت تحقق اهدا  شهرهای 

کنیم حجم تردد تا سداعات آیدر شدب باالسدت و ه عنوان مثا  در محدوده میدان سااد مشاهده میب

ساعت اوج ترافیک نيبت به ایام غیر از ماه مبارک رمضان متفداوت اسدت در روزهدای معمدولی سدا  

میباشد اما در ماه رمضان ساعت اوج بده حددود  19الی  18ساعت اوج ترافیک در محدوده بی  ساعت 

رسد که ای  به علت تغییر الگوهای رفتاری مردم در ای  ایام و تغییر در تقاضای می  22الی    21ت  ساع

  ساعت استفاده از یدمات شهری می باشد 

 معلم-تقاطع امامت تغییرات زمانی تردد درنمودار   :5شکل 
 

 تقاطعی نزدیک حرم مطهر تغیرات زمانی تردد در نمودار:  6شکل
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میدان سااد در   تغیرات زمانی تردد در : نمودار7شکل 

 ایام عادی  

 نتیجه گیری و پیشنهادات-5

در حا  حاضر و با در نظر داشت  سیاست های اجرایی ،روند توسعه بده سدوی اعمدا  سیاسدت هدای 

کاربری مختلط ،اجرای طرح های راهبردی توسعه و ممانعت از همجواری کداربری هدای ناسدازگار در 

فراغتی و پر سر و صدا در کنار ميکونی( در تغییر وضع موجود کنار هم )مانند کاربری های تفریحی ،  

سداعته مدی باشدد  در اید  راسدتا مدی تدوان از   24در جهت ایجاد فضاهایی با حیات شبانه شهری و  

همکاری نهادهای مختلف مانند شهرداری ، مدیریت اماک ، نیروهای امنیتی، سازمان های فرهنگدی و 

ظیم قدوانی  و ضدوابط مربدوط و وده در همداهنگی سیاسدت هدای گردشگری و اصنا  و    وه در تن

در مجموع راهکارهای تشویق فعالیت های شبانه ام  به شرح   مدیریت و برنامه ریزی شهری بهره برد 

 جدو  ذیل ارائه می گردد 

 تاثیر  سیاست های اجرایی  راهبرد کالن
کیفیت موثر در 

 طراحی شهر

اقدامات 

 امنیتی 

نیروهای امنیتی و  حضور 

کنتر  منظم و استفاده از ابزار 

مناسب و به روز ، دوربی  های  

 مداربيته و     
وجود داشت  امنیت در فضا ،  

افزای  تعداد زنان شرکت کننده در 

فعالیت ها ، عدم بروز رفتارهای  

ناهنجار و ضد اجتماعی ، حضور فعا   

مردم داشت  ، حضور گروه های  

 جنيی و سنی و قومی 

 امنیت 

خیابان های 

 روشن تر 

افزای  نورپردازی و استفاده 

از نور در نمای کاربری ، فضای  

 سبز ، آبنما

امنیت ، شخصیت 

 بصری 

حمل و نقل 

 مناسب

ایيتگاه های مناسب ،  

تاکيی های شبانه، پارکینگ  

 های مناسب

امنیت ، همه  

 شمولی 

: نمودار تغیرات زمانی تردد در میدان سااد در ماه  8شکل 

 مبارک رمضان
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طراحی  

 مناسب پیاده راه 

الهام بخ  بودن فضا ،  

یوشایند بودن و پذیرا بودن  

محیط ، اتفاق افتادن قراردهای  

 دوستانه ، شغلی و     

امنیت ، همه  

شمولی ، سرزندگی ،  

قرارگاه های رفتاری ،  

 آسای  اقلیمی 

مکان های 

تفریحی و فراغتی 

در مناطق تجاری 

و اداری ، 

تسهیالت و 

 خدمات

وجود تيهیالت کافی برای 

جمعیت باالیی از زایری  و  

 ميافران

حضور و حق انتخاب مردم در 

استفاده از فضا ، حضور فضاهای  

یوراکی )کاربری هایی همنون  

آبمیوه فروشی  و بيتنی ، ساندوینی 

، کله پزی ، میوه فروشی و     که  

غنای حيی برای افراد پیاده پدید  

بیاورد  ای  کاربری ها حس بویایی و  

وشایی و در بریی با توجه به 

جذابیت ، حس بصری مخاطب را 

درگیر کرده و بر کیفیت فضا افزوده  

 است 

توجه به کیفیت  

های عرضه همگانی ،  

 سرزندگی

تنوع فعالیت 

 ها و 

 خالقیت ها

فعالیت های هنری و  

 فرهنگی  

) وجود تئاترها و نمای  در  

فضای باز ، حضور فعالیت های  

متنوع مانند فروش کتاب ، فیلم  

کنار کاربری های  و     در 

یوراکی و یرده فروشی ها ،  

حضور صنایع دستی ، حضور 

دستفروشان ، جذاب و هیجان  

 انگیزبودن فعالیت ها 

سرزندگی ،  

ایتالط کاربری ها ،  

حس تعلق ، انعطا   

پذیری فضا ، یوانایی ،  

 حس تعلق

اجازه و 

تشویق فعالیت 

های زمانی در  

 ساعات شب

  رستوران ، کافه ، فروشگاه ،

موزه ، گالری ، نمایشگاه و  

 فيتیوا  ، کتابخانه ها    

سرزندگی ، همه  

 شمولی 

رستوران ها و 

 کافه های خیابانی 

استفاده رستوران ها و کافه 

ها از قيمتی از پیاده رو در ازای 

 پردایت عوارض 

سرزندگی ، غنای  

 حيی ، هویت 

مراکز خرید 

 شبانه

حضور مراکز متعدد فروش و  

 فروشی ها یرده 
 سرزندگی

 های شبانه ام  راهکارهای ایجاد فعالیت  :2جدو   

  

 :گرددپیشنهاد میهمننی  سیاست های اجرایی به تفکیک دوره زمانی به شرح زیر 
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 سیاست های اجرایی کوتاه مدت سیاست های اجرایی بلند مدت

   اقدامات امنیتی1 بهيازی محیط  .1

 روش  تر   ییابان های 2 حمل و نقل مناسب  .1

   اجازه و تشویق فعالیت زمانی بیشتر 3 مدیریت پاسخگو .2

   تنوع فعالیت ها و یالقیت4 ایجاد ییابان های پایده و پیاده راه .3

   مراکز یرید شبانه 5 

یالقیت سه مولفه تاثیرگذار در طراحی فضاهای سرزنده با حیات شبانه می باشد  اگر سیاست های   –زمان  –مردم 

ساعته که طراحی شهر پایدار    24ذکر شده به عنوان یک جزء مهم و رشددهنده فرهنگ شهر مدنظر باشند ، هد  شهر 

ر فعالیت های تفریح ، اوقات فراغت و قابل زندگی با در نظر داشت  ویژگی های ساکنی  از طریق گيترش هروه بیشت

 [ 10]و یرید و یدمات شهری در زمان بیشتری از شبانه روز است محقق می شود 
 های شبانه عالیتفهای ایجاد  سیاست:  3جدو   

 

شهر مشهد نیز به عنوان یکی از سرزنده تری  شهرهای ایران در ساعات شب، از ظرفیدت   بندی:جمع

ارتقاء حیات شبانه آن بریوردار است  حضور بی  از سه میلیون نفر ساک  دائمی و بيیار باالیی جهت 

میلیون نفر زائر و ميافر توزیع متوازن فعالیت ها و یددمات شدهری را در تمدامی سداعات  25بی  از 

شبانه روز ایجاب می کند  در ای  راستا سه منطقه پر مخاطب حرم مطهر، منطقه گردشگری سدااد و 

مامت و وهار راه آزاد شهر به عنوان قطب های فرهنگی مذهبی، تفریحی گردشگری و تجاری ییابان ا

 ساعته پیشنهاد می گردند  24و یدماتی به عنوان کانون های اصلی جهت ارائه یدمات 

ایجداد ، ایجاد پارکینگ های شدبانه روزی، توسعه حمل و نقل عمومی و افزای  ساعات یدمات رسانی

ساعته و ایجاد کاربری های جاذب سفر همنون پارک ها،سینما و تئاتر، سال  های   24رفاهی  یدمات  

ایجاد کاربری های اقامتی همنون هتل و ميدافریانه ، ورزشی، موزه، امکانات درمانی و     در ای  نقاط

عمدومی باز طراحی شهری ییابان ها ، پیاده روها و فضداهای  ،  و کمپ اسکان، افزای  ایمنی و امنیت

برگزاری مراسمات مذهبی و جش  های شهری در ای  ،  شهری و پرهیز از ایجاد کنج های دنج و یلوت

هدای کدالن عمراندی و سدایت و سدازهای انجام فعالیت، مراکز و احداث نمایشگاه های موقت و دائمی

ری و در نهایت مکان یابی کاربری ميکونی بدا حفدس سليدله مراتدب و سدازگا  شهری در ساعات شب

جهت ایجاد جمعیت ساک  و افزای  نظارت اجتمداعی و عمدومی از جملده پیشدنهادات و راهکارهدای 

 ر ای  مناطق می باشد دارتقاء و ایجاد حیات شبانه 
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Abstract 

Limited active hours during a day cause a lot of problems for cities that is mostly 

due to inequitable distribution of demand during day and night such as increase 

of traffic and crowd in production centers and city travel. Nowadays, many of 

developed countries have night life and they have 24 hour life. Mashhad is the 

spiritual capital of Iran, moreover, is one the most live cities especially at night. 

It has social, economic and cultural capacities that provide the opportunities to 

implement re-design projects to upgrade streets' application and day and night 

active centers. This analytical cross sectional study attempts to study the 

relationship of 24 hour city and the multi-dimensional development, dynamism 

and activation of urban spaces and provide strategies to make 24 hour cities. 

Using data bank of transportation time in Mashhad streets (SCATS software), 

city travel in important streets in different hours of day and night was analyzed. 

Finally, three crowded regions were selected including Holy Shrine, Sepad 

Tourism Center and Emamat Street as cultural - religious, tourism – recreation, 

and commercial – service centers, respectively. These regions are considered to 

be the main centers of 24 hour places to provide services. Implementation of this 

suggestion requires administrative mechanism and recommendations that are 

mentioned in the final part of the article.       

 
Keywords: 24 hour city, night life urban spaces, night life, night life in 

Mashhad 


