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 (ghoreshi@iaurasht.ac.ir) واحد رشت و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی یاراستاد -2

 

 

 

 چکیده
 دوام راحتی، زیبایی، کیفیت و کمیت که شودمی محسوب شهری فضای سازنده عناصر جمله از شهری مبلمان

 شهروندان نآ در که شهری دارد سالم و زیبا شهری به دستیابی در اساسی بسیار نقش آن استقرار محل و

 لذا باشدمی زیبایی و آسایش سالمت،شهری  ریزیبرنامه اصلی هدف سه که آنجا از .نمایند آسایش احساس

این خیابان  باشد.در خیابان امام خمینی شهر رشت میهدف اصلی در این پژوهش ساماندهی مبلمان شهری 

واقع شده است.  متر 0555 تقریبی طولی جنوبی مابین میدان شهرداری تا میدان گیل با-در محورشمالی

طول ه)شهرداری( تا فلکه بانک ملی )میدان دکتر حشمت( ب محدوده تحقیق حد فاصل میدان شهدای ذهاب

جامعه آماری این تحقیق . است پیمایشی آن اجرای شیوه و تحلیلی-توصیفی تحقیق روش باشد.متر می 055

 .است ساده تصادفی صورتبه گیری،نمونه روش و باشدکالنشهر رشت )بخش مرکزی( می 2قه منط شهروندان

ن که خیابا است آن بیانگر تحقیق هاییافته صورت گرفته است. Spssافزار ها نیز با استفاده از نرمتلخیص داده

-کاربریهای مختلفی نظیر، دارا بودن بافت تجاری، وجود بازار بزرگ رشت و امام خمینی با توجه به پتانسیل

ناگون متاسفانه از حیث ساماندهی مبلمان شهری در وضعیت مطلوبی قرار نگرفته و با استانداردهای های گو

 مبلمان شهری فاصله زیادی دارد.

 

 رشت خمینی، رو، خیابان اماممبلمان شهری، پیادهساماندهی،  واژگان کلیدی:

 

 مقدمه -1
 جهت این در بیشتری تسهیالت و پذیرد صورت بهتر درچق عمومی شهر هر خدمات به افراد حوه استفاده و دسترسین

 از یکی دیگر عبارت به. یابدمی افزایش اجتماعی نیز هایفعالیت انواع در افراد حضور و مشارکت نسبت همان به آید، فراهم

لذا . است نهاآ برای امکانات و خدمات در برخی نقاط نابرابری شهری برخی از فضاهای شهروندان در حضور عدم اصلی موانع

مندی از امکانات و خدمات شهری اجزای شهر دارای هماهتگی حضور شهروندان و بهرهالزم است به جهت تقویت و تشویق 

 هر شهروندان به رسانیخدمت در شهری مبلمان نقش امروزه. باشدهمترین این عناصر میبوده که مبلمان شهری نیز یکی از م

 حفظ رسانی،خدمات امر از گذشته که معتقدند شهری امور اندرکاراندست و امر ئولینمس اما. نیست پوشیده برکسی شهر

 و طراحان نگاه از متأثر شهری فضاهای به دهیشکل. است برخوردار باالیی هایاولویت از نیز شهری سیمای زیبایی و هویت

 صحیح یابیمکان و ریزیبرنامه کشور، اندرکاردست مراکز و هاسازمان اکثر حاضرحالدر[. 1] است جهان و انسان به ریزانبرنامه

 با و کنندنمی تلقی بومی شرایط بر منطبق و مناسب پایدار، محیطی ایجاد برای قطعی راهبرد یک عنوان به را شهری مبلمان
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-محیط در عناصر این ارآییک عدم و بصری مرج و هرج به زمینه، این در غیراستاندارد و ناقص ریزیبرنامه یا ریزیبرنامه عدم

 دائمی رسیدگی عدم و (گرایی تخریب) فرهنگی مشکالت دلیل به نیز موجود مبلمان دیگر طرف از. زنندمی دامن شهری های

 انسجام و بخشی هویت و پاکیزگی و آراستگی زیبایی،[. 2] اندساخته روبرو ایعدیده مشکالت با را کاربران نامناسب، مدیریت و

 طراحی در تجسمی شعور حضور لذا. است تحول به رو و شاداب سالم، شهری ارزیابی برای مهم معیارهای و هاویژگی از بخشی

 تمامی و شهروندان بصری حس به دادن اهمیت و زیباسازی نظر از شهر آن هایگرداننده درک دهندهنشان شهری

 آنچه بنابر .آن سازندگان موجودیت از است ایآیینه شهر هر موجودیت واقع در تاس شهر آن از عبورکنندگان یا بازدیدکنندگان

 باشد.خیابان امام خمینی شهر رشت می ساماندهی مبلمان شهری در، هدف اصلی تحقیق شد بیان

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق -2
 و هاسازمان و رشت شهر داریشهر توسط بایستی شهری فضاهای با ارتباط در مطالعه مورد شهر در شهری ریزیبرنامه

 مورد فضاهای به جامعه اقشار کلیه دسترسی و افراد تمامی پذیرش توانایی که پذیرد صورت ایگونهبه کار،اندردست نهادهای

-مناسب به نسبت بایستمی و بوده نامناسب شهری فضاهای که کرد بیان توانمی صورت این غیر در بگیرد، نظر در را آنان نیاز

 یک به دسترسی از ترراحت بسیار هاسوپرمارکت و هامغازه پاساژها، به دسترسی ایران شهرهای در. کرد مبادرت آنان زیسا

 زندگی عمومی فضاهای باید. است عمومی عرصه و قلمرو گسترش ایمنیندیشیده آن به آنچه. است غیره و گلجای زباله، سطل

 موجود وضع سازیمناسب .آورد همراه به را رضایت و آرامش ،یریدلپذ که باشد برخوردار آراستگی و زینت آنچنان از شهری

 یا اجزاء در تغییرات فرایند این در. است آمده وجود به قبل از که است شرایطی اصالح معنای مبلمان شهری در شهر رشت به

 سازیمناسب. پذیرد صورت مصوب طضواب با تطبیق و دسترس قابل و مانع بدون محیط ایجاد جهت در باید محیط، تجهیزات

 جمله از ها،انسان همه کهطوریبه شود،می اطالق محیط اصالح و موجود ترافیکی و معماری فیزیکی، موانع نمودن برطرف به

 عمومی، اماکن از اعم خود پیرامون محیط در خطر بدون و آزادانه تا باشند قادر حرکتی و جسمی هایمحدودیت دارای افراد

-تخریب) فرهنگی مشکالت دلیل به نیز موجود در شهر رشت مبلمان .کنند حرکت... و سکونت محل شهری، محیط ر،معاب

 [.3است ] ساخته روبرو ایعدیده مشکالت با را کاربران نامناسب، مدیریت و دائمی رسیدگی عدم و(گرایی

 

 متدولوژی تحقیق -3
شهر رشت بر اساس سرشماری عمومی نفوس و  .باشدیلی با اهداف کاربردی میتحل–صورت توصیفیهب روش تحقیق

این تحقیق جامعه آماری باشد. مینفر  033،301کیلومتر مربع و جمعیتی معادل  1۸5، با مساحتی معادل1335مسکن سال

د پنجگانه شهر رشت، بندی جدیند که در منطقهباشکالنشهر رشت )بخش مرکزی( می 2قه منطنیز از اعضاء و شهروندان 

نفر، حدود  123،033با جمعیت از مساحت کل شهر رشت را داراست و % 0/0هکتار، حدود  070وسعتی برابر با  2منطقه 

و شهرداری منطقه دو  1335شود. )نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، شهر رشت %از جمعیت شهر رشت را شامل می25

جهت عبور و مرور توجه به آمار جامعه هدف یعنی افرادی که از خیابان امام خمینی  با حاضردر تحقیق . (1333شهر رشت: 

باشد. بعلت سیار بودن جمعیت و نفر می  315حجم نمونه انتخابی با استفاده از جدول مورگان نفر(  1055) نماینداستفاده می

 سشنامه توزیع و به کل جامعه تعمیم داده شد.عدد پر 105تعداد باالی سواالت پرسشنامه و عدم پاسخگویی مناسب، تعداد 

 ترتیب بدین. است شده استفاده میدانی و ایکتابخانه روش دو از حاضر تحقیق انجام برای نیاز مورد هایداده آوریجمع برای

های طرح و نقشه مرجع ایکتابخانه و معتبر هایسایت در موجود مستندات از برداری فیش از ایکتابخانه مطالعات در که

 در محدوده پرسشنامه تکمیل به اقدام اسنادی اطالعات برای تکمیل نیز میدانی مطالعه در .است شده استفادهجامع شهر رشت 

 هایبانک....  و کروکی و جدول برداری،فیش صورت به ایکتابخانه روش در اطالعات گردآوری ابزاراست.  شده مطالعه مورد

 استخراج مطالب براساس نیز اطالعات تحلیل و تجزیه .باشدمی عکاسی دوربین و پرسشنامه دانیمی روش در و بوده اطالعاتی

 از هاداده توصیفی تحلیل برای. است بوده استنباطی آمار و توصیفی آمار از استفاده با آن بندیطبقه و پرسشنامه از شده
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 تصاویر و هانقشه از استفاده و رسم برای همچنین. است شده هاستفاد میانگین و فراوانی درصد فراوانی، نظیر آماری هایتکنیک

 .است شده استفاده SPSS و Excell افزارهای نرم از هاشکل و هاجدول رسم و آماری هایتحلیل در و GIS افزارهای نرم از

 

 ها و نظریات مبلمان شهریمدل -4
 مبلمان شهری ها و نظریاتمدل :1جدول 

 

 پژوهشگر فتعری مدلها و نظریات

 

نظریه مورفولوژی 

 شهری

 

 یمعمار یهاویموقع شهر، طرح وش نهیدرزم یقیعم یهایبررس هینظر نیا

و  التیدارند که تما دهیعق طرفداران این نظریهشهرها صورت داده است. 

در کالبد شهر مستتر است و مطالعه کالبد شهر به طور  یانسان یهاارزش

 درویبه شمار م زیشکل دهنده آن ن یانسان یهامطالعه ارزش یضمن

 

 1370شکویی 

 

 نظریه مدرنیسم

این نظریه به حول محوریت مدرنیسم و فقط و فقط به مسایل معماری 

ای داده های فضای سبز اهمیت ویژهپردازد. در این نظریه به کاربریمی

شود، همچنین این نظریه مشخصات شهر ایده آل مدرنیسم را نیز بیان می

 ددارمی

 

 13۸0زیاری 

 

نظریه توسعه پایدار 

 کاربری زمین

 یطیاز منابع مح تیحماو در  یشهر داریتوسعه پا در راستای هینظراین 

 تیها اهمیزیربرنامه نیبه نقش دولت در ا هینظر نیادر ارائه شده است. 

 تیحما یشهر ستیز طیاز مح دیدهد و معتقد است دولت بایم اریبس

-یم هیرا توص یاهیسبز و جامعه گ یو فضا ستیز طیمح هینظر نیکند. ا

 دینما

 

 13۸0زیاری 

 

 ییفلسفه گرا هینظر

این نظریه به زیبایی شناسی و آزادی انسان و به تأثیر صنعت و صنعتی 

پردازد و معتقد است که زندگی اجتماعی فدای صنعت شده و شدن می

ل اصلی صنعت پریشانی مردم شهرها موجب شده است. این نظریه دلی

 بیندهای شهری را در صنعت و صنعتی شدن شهرها میآسیب

 

 13۸0زیاری 

[0] 

 تحقیق مبانی نظری -5

 ساماندهی -
 به سیستم یک اجزای بیان در بهینه ترتیب و نظم ایجاد و موجود روابط اصالح از است عبارت عام طور به ساماندهی مفهوم

 [.0] شودمی هدایت شده تعیین پیش از فاهدا سوی به نظام، کل نیز نهایت در کهایگونه

 مبلمان شهری -

برای سامان بخشیدن به زندگی شهری و پاسخگویی به نیازهای متعدد شهروندان، به عناصر و وسایلی نیاز است تا همچون 

ان گذران زندگی را در فضاهای باز عمومی کنند، امکضای محصور میان دیوارها فراهم میاثاث خانه که امکان زندگی را در ف

ح رایج این وسایل و عناصری شهر فراهم آورند و جریان، حرکت، سکون، تفریح، امنیت و جز اینها را تنظیم کنند. اصطال

و هم  گونه عناصرهم جنبه کاربردی درخدمات شهری دارنداین گیرند،عمومی مورد استفاده قرار میاند که در فضاهای شهری

-ای عمومی مورد استفاده قرار میاند که در فضاهشهری در واقع آن دسته عناصر شهریمبلمان ؤثر هستند. سازی شهرمرزیباد

براساس مطلعاتی  [.0ر خدمات شهری دارند و هم در زیباسازی فضای شهری مؤثرند ]گونه عناصر جنبه کاربردی دگیرند، این

اینجا به چند نمونه از این ع متعددی از فهرست تجهیزات شهری به دست آمد که در که در منابع  مختلف صورت گرفت، انوا

کند: عناصر و تسهیالت صر مبلمان شهری را چنین معرفی میجهانشاه پاکزاد فهرست مهمترین عنا گردد.ره میها اشافهرست
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اصر و تسهیالت ترافیکی )سواره و پیاده(، رسانی، عنگذراندن اوقات فراغت، عناصر زیستی، محیطی و بهداشتی، عناصر اطالع

 عناصر تاسیسات و تجهیزات شهر.

 ساماندهی مبلمان شهری -

 در مداوم تالش برای ثبات ایجاد به منجر قوی، ساماندهی. است شهر مراکز مؤثر بازسازی در اصلی عنصر یک ساماندهی،

 هم با مؤثری نحو به شهروندان و شهری مؤسسات شهری، مقامات قبیل، از متعدد هایگروه تا شودمی باعث و شده درازمدت

 کیفیت و دارد بستگی آن دهنده تشکیل عناصر یکایک به مطلوب شهری فضای یک آوردن وجودب .باشند داشته همکاری

 محیط کیفیت بهبود در مستقیم تأثیری دیگر،یک با آنها ارتباط و محیط در آنها استقرار چگونگی عناصر، این از یک هر ساخت

 از شهری، فضاهای دهنده تشکیل عناصر تریندسترس در و ترینملموس از یکی عنوان به شهر یک شهری مبلمان. دارد شهری

 ندانشهرو استفاده کیفیت رفتن باال باعث و دارد شهر ساماندهی در بسیاری تأثیر شهری مبلمان. است برخوردار فراوانی اهمیت

-زمینه در طبعاً و بوده ارتباط در شهروندان با مستقیم طوربه کاربردی لحاظ به عناصر این. شودمی شهری عمومی فضاهای از

 باعث تواندمی الزم استانداردهای و اصول رعایت عدم. داشت خواهد تأثیر آنها بر خاصی عوامل نصب و ساخت طراحی، های

 در شهروندان اعتماد سلب و گردد... و هاسرمایه اتالف زودهنگام، تخریب بصری، آلودگی و اغتشاش محصول، ماندن استفادهبی

 با آن مستقیم ارتباط و عام کاربرد شهری، مبلمان ویژگی ترینعمده. داشت خواهد دنبالب را دست این از محصوالتی استفاده

 ارتقاء موجب توانکم افراد شرایط با آن هایویژگی نطباقا ویژه به شهری، مبلمان مناسب کاربرد و گیریجای. است مردم توده

 ناپذیراجتناب شهرها، به( ساماندهی) کاروساز امروزه که چند هر وجود این با .بود خواهد بشری جامعه حیات و زندگی کیفیت

 نشده شهر سیستم انفعالی( بیسامانیا) کاروساز جایگزین کامل معنای به تنگناها برخی دلیل به روند این هنوز ولی است شده

-می باز شهری مسائل ماهیت و نوع به حقیقت این. گرددنمی مقدور مطلق صورت به جایگزینی این هیچگاه احتماالً و است

 هایدیدگاه کاربرد مستلزم امر این. سازندمی بینیپیش غیرقابل را تغییرات بعضاً و ندارند( پوزیتوسیتی) خصلت که گردد

 به توجه با مسأله بیان و تعریف اهداف، تدوین چون اقداماتی اینرو از و است شهری باز هایسیستم زمینه در سیبرنتیکی

 در( پوزیتوسیتی) هایمدل و هاروش .گرددمی ناممکن گاه و دشوار شرایط، و هنجارها ها،ارزش تفاوت اجتماعی، هایتفاوت

 فرآیندهای با دیگر طرف از و سیاست با طرفی از ریزیبرنامه زیرا ندارند، را الزم کارآمدی دیگر اکنون ریزیبرنامه زمینه

 روابط زنجیر در جدید مشکالت ایجاد به منجر است ممکن مشکل یک حل برای اقدام هرگونه و است وابسته شدت به اجتماعی

 به سیاسی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، محیطی، یهانظام صنعتی انقالب از پیش تا[. 0] باشد باز هایسیستم مابینفی علی

-می مشخص را شهر شکل مزبور هاینظام روایط برآیند واقع در. شدندمی واقع مؤثر شهر یابیسامان روند بر بالمعارض صورت

 سایر با تعامل در را شهر اقتصادی و فرهنگی-اجتماعی بعد ،(شهری طراحی) کتاب در بیکن ادموند که روست ازهمین. ساخت

 شرایطی در. سازدمی را شهر آن شکل شهر هر ساکن مردم تصمیمات مجموعه گوید،می و آیدمی شمار به اهمیت واجد ابعاد

 .انجامدمی اصیل شهری شدن زاده به که شکیل و روشن چنان است قدرتی یکدیگر در تصمیمات این تأثیر حاصل خاص،
 

 رد مطالعههای محدوده موویژگی -6
و در  باشدمی رشت شهر احداثی خیابان اولین شده،می نامیده پهلوی و ناصریه هاینام با گذشته در که خمینی امام خیابان

به فلکه گیل خاتمه  )شهرداری( شروع و با رسیدن از محورهای اصلی شهر رشت بوده که از میدان شهدای ذهابحال حاضر 

متر  بوده که ما بین  055طول همسیر مورد مطالعه بخشی از خیابان امام ب باشد کهمتر می 0555یابد. طول خیابان امام می

 عنوان به خمینی امام خیابان انتخاب دلیل تریناصلی قرار گرفته است. میدان دکتر حشمت)شهرداری( و  میدان شهدای ذهاب

ها و ادرات اصلی در این شهر، استقرار بسیاری از بانک صلیدسترسی به مرکز شهر رشت و بازار ا حاضر، تحقیق در موردی نمونه

خیابان و قرار داشتن میدان مهم شهرداری در ابتدای این خیابان بوده و هم از این لحاظ که نقطه انتهایی این خیابان، در واقع 

بان در حدفاصل میدان این نکته قابل ذکر است که این خیا باشد.رشت از سمت جاده تهران به رشت میدروازه ورودی شهر 

اصلی و اولیه بلوار را دارا  هایاست، حال اینکه این محدوده ویژگیفرهنگ و فلکه گیل به صورت بلوار بوده و دارای رفوژ میانی 
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های شهری از نقاط کلیدی این خیابان و گره باشد.مفرح بودن، ایمنی و روان بودن میهای بلوار، ترین ویژگیباشد. از مهمنمی

 توان به موارد زیر اشاره نمود:ن میآ

 میدان شهرداری، میدان مرکزی و قلب شهر رشت -

 میدان حشمت، معروف به فلکه بانک ملی -

 سازدهای مطهری و حافظ را میسر میان امام خمینی، دسترسی به خیابانچهارراه میکائیل، چهارراهی که به غیر از خیاب -

ش و پرورش استان گیالن، پمپ بنزین و همچنین یکی از شعبات قدیمی بانک ملی در بدنه میدان فرهنگ، که ادراه کل آموز -

 آن قرار دارد 

از های ترافیکی شهر رشت که از یک طرف دسترسی به شهرهای شرق گیالن و ترین گرهلکه توشیبا )میدان مصلی(، از مهمف -

نماید. همچنین ساختمان مصلی شهر رشت، محل سر مییرا م -های مهم رشتاز فلکه-سمت مقابل دسترسی به فلکه گاز

 برگزاری نمازهای جمعه و ... در بدنه این فلکه قرار دارد

باشد، توجه به اینکه آخرین فلکه شهر مینماید و با شهر رشت را به سمت تهران مشخص میفلکه گیل، که در واقع خروجی  -

 ر داردپایانه مسافربری شهر رشت در نزدیکی این فلکه قرا
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 های تحقیقیافته -7
 و مشاهده، قالب در میدانی مطالعات از رشت امام خمینی خیابان در شهری مبلمان در گردآوری اطالعات برای بررسی

در  کسبه، ساکنین و عابرین پیاده حاضر یارپرسشنامه دراخت 105ین خصوص تعداد و در ا استفاده شده است تکمیل پرسشنامه

پرسشنامه در دو بخش طراحی گردید،  (مبلمان شهریتحقیق )با توجه به موضوع  قرار گرفته شد. اندخیابان امام خمینی بوده

ص و منحصربفرد بودن یک خیابان یقسمت اول پرسشنامه شامل: اطالعات هویتی + نقش و وظیفه یک خیابان خوب +  تشخ

 اساس بر بان امام خمینی پرداخته شده است.ه شهر و در قسمت دوم به تحلیل وضعیت مبلمان شهری در خیادر عرص

 به منتهی معابر و مسیرها در امکانات ترینابتدایی خمینی از امام گفت خیابان توانمی جرأت به نگارنده میدانی مشاهدات

 محیط و جامعه در حضور برای شهروندان را اولیه نیاز که اری درموجود و بخش تج عمومی هایساختمان و اداری هایکاربری

 شیبدار سطوح و هارمپ معابر، عرض و روهاپیاده کفپوش سازی مبلمان شاملعدم مناسب نیست. آورند برخوردارمی وجودب

 هایپارکینگ وجود ،افراد راهنمایی جهت مخصوص عالیم وجود مسیر، در موجود موانع مناسب، ارتباطی هایپل استاندارد،

-نیمکت وجود ،(ATM) خودپرداز هایدستگاه مناسب ارتفاع عمومی، هایساختمان ورودی مناسب، اتوبوس هایایستگاه ویژه،

ضمن پیمایش میدانی عناصر مبلمان شهری موجود در  خورد.در این خیابان به چشم میهای موجودسایر المان و مناسب های

 موارد بیشتر های مورد بررسی در این محدوده پرداخته شد. درگویهیستی تهیه گردید و به شرح خیابان امام خمینی چک ل

 این اندکی موارد در تنها و است نشده رعایت شهروندان استفاده جهت شهری مبلمان سازیمناسب شهرسازی مقررات و ضوابط

 شبکه شامل شهری معابر است شبکه الزمدارند و  تحلیل به نیاز هم باز که اندشده رعایت متوسط و نامطلوب صورت به قوانین

-العملاستانداردهاو دستور طبق سواره و همچنین مبلمان و تجهیزات شهری موجود در مسیر، و پیاده ارتباطی شبکه پیاده و

 شوند.  سازیمناسب شده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه های

پاسخگویان خیابان گلسار را مهمترین خیابان رشت دانسته و خیابان امام خمینی در از % 3/41بر اساس نظر پاسخگویان 

رید، ترین دالیل انتخاب خود را در خصوص خیابان گلسار، وجود مراکز خپاسخگویان عمدهبندی قرار دادند. این رتبهرده دوم 

 و رفت ها،وجود بازار، دسترسی در مرکز شهر، و در خصوص خیابان امام خمینی، واقع شدن ها و فضای سبزها، پارکرستوران

های های ضروری، شامل کار، تحصیل، خرید و فعالیتفعالیتاکثر مراجعات شهروندان یا این خیابان  اند.ذکر کرده  روزانه آمد

دارا بودن بدنه  خیابان امام خمینی بدلیل اند.ات فراغت و مراجعه به سینما اذعان نمودهاختیاری شامل قدم زدن، گذران اوق

باشد، از اینرو مبلمان شهری در این مسیر به روز میزیادی در بسیاری از ساعات شبانه تجاری محل عبور و مرور عابرین پیاده

روها از ای نشده اما در پیادهخیابان از گلدان و گلجای استفادهباشد. در این ای شهروندان بسیار حائز اهمیت میجهت رفع نیازه

های تعداد کم سطل لحاظ به هاییکمبود به معتقد هت تامین فضای سبز این خیابان استفاده شده است. پاسخگویاندرخت ج

و فضای سبز د  دهنده وضعیت سطل زباله% از افراد پاسخ0/45و در این خصوص  اندبودهزباله و فاصله زیاد آنها نسبت به هم 

رسانی از نظم و چهارچوب خاصی پیروی و جانمایی و نصب تابلوهای اطالع طراحیدر اند. این خیابان را ضعیف ارزیابی نموده

پاسخگویان، تابلوهای نصب شده % از 0/45از نظر نظمی در این فضا شده است که ده است و این مسئله موجب نوعی بینش

 مام خمینی، از نظم مناسبی برخوردار نیست.توسط واحدهای تجاری در خیابان ا
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 تجاری در خیابان امام خمینی واحدهای تابلوهای : وضعیت2 تصویر

. آنهاست چیدمان و طراحی در هماهنگی و تعادل اصل رعایت مبلمان انواع با شهری فضاهای آرایش در مهم اصول از یکی

 در تبلیغاتی تابلوهای. شودمی شهر اجزای در یکپارچگی  ایجاد موجب یکپارچه شهری هایمبلمان نصب و طراحی در توجه

به دلیل  تبلیغاتی تابلوهای. دهدمی خیابان نمای و منظر به ناهماهنگ و نامنظم ایچهره شکل و رنگ تناسب عدم صورت

 از دارند. همچنین به لحاظ استفاده شهر و مبلمان شهری زیبایی در زیادی مختلف نقش هایشکل و هارنگ ترکیب داشتن

 طراحی . از اینرو الزم است در[7]دهندمنظر شهری را تحت تاثیر قرار می مختلف هایشکل و هارحط در گرم و سرد هایرنگ

 یباسازیدر ز لبوردهایو ب یغاتیتبل ینقش تابلوها پاسخگویان از% 3/31 نظر که در این مورد نظارت صورت پذیرد تابلوها نصب و

های اتوبوس به عنوان یکی از عناصر مبلمان شهری بدلیل اینکه گاهایست اند.را در حد متوسطی مؤثر دانستهی نیامام خم ابانیخ

 و برف و باران آفتاب، از ماندن رفاهی از جمله محفوظ امکانات حداکثر بایستی باشند،می مسافرین ماندن منتظر برای فضایی

ا عبارتند از: هایستگاه در ایشیآورند. از جمله وسایل آس فراهم انتظار زمان طول در را اتوبوس خطوط اطالعات دریافت نیز

اد حد  تاکسی و اتوبوس هایایستگاه تعداد دهنده،% از افراد پاسخ04  نظر صندلی یا نیمکت. از بان و دیوارها وسقف یا سایه

  متوسطی قرار دارد.

 تابلوهای و رند، عالئمدا عهده بر را رانندگان بیشتر چه هر هدایت و روهاسواره سازیایمن از جمله مبلمان شهری که نقش

 امام خمینی خیابان در را رانندگی و راهنمایی تابلوهای و عالئم افراد از% 0/3۸ باشند. بر اساس نتایجرانندگی می و راهنمایی

 باشد که همه ایگونهنیز باید به های عابر پیادهخط کشی اند.% هم این میزان را زیاد برآورد کرده20و  دانسته متوسط حد در

افراد  اعم از معلوالن و افراد ویلچری و... بتوانند به راحتی از آن عبور کنند. بر اساس نظر پاسخگویان و مطالعات میدانی صورت 

عناصر مهم مبلمان شهری که دیگر از  باشد.نمیگرفته، در خیابان امام خمینی مشکل چندانی به لحاظ خط کشی عابر پیاده 

  و اتوبوس هایها، ایستگاه آمد، چهارراه و پررفت باشند. مراکزهای روشنایی میسزایی دارند چراغجاد امنیت نقش بدر مسئله ای

دارند. در  احتیاج مراکز دیگر به نسبت بیشتری امنیت میزان به افراد از جمله مراکزی هستند که...  و خرید مراکز ها، پارک

های توجه شود. چراغمچون ارتفاع، رنگ و جنس سازگار با اقلیم بایست به مواردی ههای روشنایی میطراحی و ساخت چراغ

 از که دهدمی نشان پاسخگو افراد واقع در خیابان امام خمینی به لحاظ ظاهری اغلب آسیب دیده و نیاز به ترمیم دارند. ارزیابی

خیابان عالوه بر  این مناسبدر کل روشنایی  اند.بیان نموده ضعیف حد در %3/31و  متوسط حد در چراغ زیبایی %22 نظر

های روشنایی به تنهایی نور کافی و مناسب این خیابان باشد و چراغخیابان می های بدنهمغازه های روشنایی بوسیله چراغچراغ

  کنند.را تامین نمی
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 خمینی امام خیابان منظر و نما در برق هایسیم و هادکل تأثیر : 3تصویر 

غلب افراد باشد که به همین دلیل ایکی از معضالت بیان شده توسط افراد عدم وجود سرویس بهداشتی در این خیابان می

کنند. جداول واقع در خیابان امام خمینی نیز به لحاظ کیفیت های بهداشتی مساجد و یا مراکز خرید استفاده میاز سرویس

ضعیف  حد در پاسخگویان % از3/45 ظاهری، رنگ و مصالح مناسب نبوده و نیاز به ترمیم دارند. وضعیت ظاهری جداول از نظر

آنها در خیابان به  باشند که وجودهای شهری مینیز از جمله مبلمان هاکیوسکقرار دارد. فضعی% در حد خیلی32 نظر از و

ر زیادی در نما و رسانی به شهروندان ضرورت داشته و همچنین به لحاظ ابعاد و اندازه و رنگ ظاهری و... تاثیجهت خدمت

باشند، اما به لحاظ ظاهری با ظر تعداد در حد مناسبی مینی از نهای واقع در خیابان امام خمیگذارند. کیوسکمنظر خیابان می

 چندان مناسب نیستند. حضور % از پاسخگویان04، با توجه به نظر گذارندثیری که در نما و منظر خیابان میتوجه به تا

اساس مطالعات بر  قرار دارند نیزبیشتر در نزدیکی میدان شهرداری و ورودی بازار دستفروشان در خیابان امام خمینی که 

خوردگی نما و منظر این خیابان شده و همچنین موجب برهممیدانی و نظر پاسخگویان سبب شلوغی در مسیرهای پیاده شده 

 از جدانشدنی جزء پیاده محور بستر در پیاده عابر حضور طورکلیباشد. بدهنده مؤید این امر می% افراد پاسخ00که نظر است. 

 محیط در انسان جابجایی شکل ترینضروری و ترینقدیمی ترین،طبیعی پیاده، است. حرکت شهری فضای نام به کلیتی

ع مصالح( دارای روها به لحاظ کیفیت طراحی و پوشش سطح )هموار بودن و نوشود. در خیابان امام خمینی پیادهمی محسوب

کند. همچنین در بسیاری از ام تردد ایجاد میکالتی را در هنگباشد،که این مسئله به هنگام بارندگی مشوضعیت مناسبی نمی

 شود. روها مشاهده میعدم نظم و هماهنگی در پوشش پیادهمسیرها 

 

 

 

 

 

 

 

 خمینی امام خیابان در روپیاده کفپوش وضعیت :4تصویر
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زیابی پرداخته شد که ار خوب اصلی خیابان یک یوظیفه و نقش با رابطه در پاسخگویان ذهنی تصورات به بررسیدر ادامه 

یک خیابان شهری  نقش زیادی برای% 47نشان داد  یاقتصاد یهاتیبه عنوان عرصه فعال یشهر ابانینقش خدهندگان از پاسخ

% از 02 دهد که ها نشان مینیز تا حدودی با این نقش موافق بودند. یافته% 30 ادی قائل بوده وهای اقتصجهت عرصه فعالیت

نیز نقش % 42های آموزشی و فرهنگی قائل بوده و یابان شهری جهت عرصه فعالیتخپاسخگویان، نقش زیادی برای یک 

-اکثریت پاسخ %  از پاسخگویان با این نقش موافقند.30توان گفت حدود در واقع میها قائلند متوسطی جهت این نوع فعالیت

به عنوان محل برگزاری اجتماعات  نیز  % 02و  دهندگان نیز برای یک خیابان شهری نقش محلی برای گذراندن اوقات فراغت

 ها،تقاطع میادین، وجود آن، موقعیت خمینی، امام خیابان قدمت همچون عواملیها نیز معلوم شد، ائل بودند. در ادامه بررسیق

 تشخص در زیادی حد تا پاسخگویان دید از جمعیت، ازدحام و هافعالیت انواع داشتن جریان همچنین و خاص بناهای و هامکان

 طبیعی، کیفیت عرض، نام، چون یدیگر عوامل و بوده مؤثر هاخیابان سایر از خمینی امام خیابان کردن متمایز و بخشیدن

 این در مختلف هایمناسبت و رویدادها پیوستن وقوع به و خاص افراد سکونت ارزش، واجد محالت وجود مصنوع، اندازچشم

 ز این خیابان مؤثرند. تشخیص و تمای در حدودی تا نیز، خیابان

 رده زنان، به خمینی امام خیابان از کنندگاناستفاده فراوانی بیشترین که شد مشخص پاسخگویان مشخصات بررسی در

 دیپلم فوق تا دیپلم غالب تحصیالت و رشت در سال 25 از متجاوز سکونت میزان رشت، متولدین میانسال، تا جوان سنی

 و اصلی خیابان به نسبت مردم کلی دیدگاه یعنی تحقیق مسأله با مرتبط کلی و عمومی هایرسشپ با ارتباط در. دارد اختصاص

 اولیه الگوی یا و مفهوم از پاسخگویان ذهنیت با را پژوهنده تواندمی حدودی تا که شهر مقیاس در آن هویتی جایگاه و نقش

 اقتصادی، هایفعالیت عرصه بیشتر مردم نظر در اصلی نخیابا که دهدمی نشان هایافته سازد. آشنا خیابان از آنان ذهنی

 مکانی را آن اما نمود، مراجعه آن به فراغت اوقات گذران برای توانمی نیز حدودی تا که معتقدند و بوده فرهنگی و اجتماعی

 و کالبدی هایویژگی ترتیب به پاسخگویان نظر در خوب خیابان یک هایویژگی مهمترین همچنین .دانندنمی زندگی برای

 و نقاط توجیه در پاسخگویان دالیل مهمترین که ستحالی در این .است خیابان معنایی ابعاد زیادی، اختالف با نهایتاً و فعالیتی

 به ناظر( تمایز و تشخص) هویت ارزیابی گانه 0 معیارهای با رابطه در رشت خمینی امام خیابان در انتخابشان مورد هایمحدوده

 مورد در اما .است داشته قرار اهمیت از تریپایین مراتب در آنان نظر در کالبدی هایویژگی و بوده فعالیتی و معنایی هایجنبه

 امام خیابان به هاخیابان از بعضی شباهت نیز و پاسخگویان نظر مورد مهم هایخیابان بین در خمینی امام خیابان اهمیت

 هویت یا تمایز و تشخص رهگذر این از و خمینی امام خیابان اهمیت دهندهنشان تحقیق یهایافته و هاآنها، داده نظر از خمینی

 به نسبت آن تمایز بر دیگر سوی از و بودن متشخص و ممتاز بر سو یک از خود اهمیت، چراکه است. پاسخگویان نزد آن کلیت

 هایویژگی و فعالیت عناصر به خیابان، مهمترین اطالق توجیه با رابطه در مردم دالیل اهم عالوه به. دارد داللت هاخیابان دیگر

 لحاظ به) شریعتی خیابان از بعد خمینی، امام خیابان به شبیه هایخیابان بین در از طرفی دیگر .شودمی مربوط کالبدی

 .اندشده مطرح هاخیابان ترینشبیه عنوان به بیستون و مطهری الهدی،اعلم هایخیابان ،(فعالیتی

 گیریتیجهن -8

 فاصله و زباله هایسطل کم تعداد لحاظ به کمبودهایی دارای بهداشتی و محیطی زیست عناصر نظر از خمینی امام خیابان

 تجااری  هایفعالیت انواع به توجه با خمینی امام خیابان در، کمبودها این رفع جهت پیشنهادات. باشدمی هم به نسبت آنها زیاد

 تولیادی  هاای زبالاه  دفاع  برای مختلف هایاندازه در زباله هایسطل از مختلفی انواع است الزم ندانشهرو زیاد تردد همچنین و

 70 هار  در باال تردد با هایخیابان در یکدیگر از زباله هایسطل استاندارد فاصله) باشند داشته وجود شهروندان و اصناف توسط

 بصاورت  محلاه  سطوح در وریآجمع کاربرد و بوده متحرک زباله هایسطل اکثر خمینی امام خیابان در که( ثابت عدد یک متر

 ماذکور  الماان  در موجود معضالت دیگر از ظاهری نمای نبودن مناسب و بد بوی باال، تخلیه فواصل و زباله تجمع. دارند را سیار

 ایان  اناداز چشام  و منظار  در ادیزیا  بسایار  تااثیر  خمینی امام خیابان در تجاری واحدهای تابلوهای اینکه به توجه با .باشد می
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 ایان  و اسات  نشاده  پیاروی  خاصای  چهاارچوب  و نظام  از رسانیاطالع تابلوهای نصب و جانمایی و طراحی در اما داشته خیابان

 هار  در نبایاد  بیلبوردهاا  و تبلیغاتی تابلوهای :پیشنهادات خصوص این در. است شده فضا این در نظمی بی نوعی موجب مسئله

 شاود مای  پیشانهاد  شود گرفته نظر در تابلوها این نصب برای ای شااده تعریف و مناسب مکان باید واقع در و شود نصب مکانی

 نصاب  ظرفیت و مکانی موقعیت به توجه با بیلبوردها این از است شده نصب راهنما چراغ که هاییقسمت در و هاچهارراه سر در

 در تجااری  تابلوهاای  وضاعیت  ساماندهی بر مبنی را قانونی 1335 سال در رشت شهرداری .شود استفاده آنها از هامکان این در

 هاخیابان از برخی و یافته تحقق 1333 سال در سال 3 گذشت از پس طرح این که رساند تصویب به شهری مخصوص بوردهای

 خیاباان  اماا . گردیاد  نصاب  یرمس معرفی و خیابان راهنمای جدید تابلوهای و اوریجمع تابلوها( بهمن 22) الکانی خیابان نظیر

 .باشدمی برخوردار فضا این در بصری نظمیبی از همچنان خمینی امام

 ابتادای  در تاکسای  ایساتگاه  قرارگیاری  محل همچنین نبوده، مناسب هاایستگاه تعداد مطالعات اساس بر اینکه به توجه با

 بادلیل  اتوباوس  هاای ایساتگاه  خصاوص  در. شود انماییج دیگر مکانی در بایستمی شده ترافیک افزایش سبب که بوده خیابان

 تعاداد  .باشد نیازها این رفع راستای در باید آنها طراحی باشد، برف و باران آفتاب، برابر در رفاهی امکانات دارای بایستمی اینکه

 بخاش  ایان  در مسافرین شدن پیاده و سوار به که است گرفته قرار خمینی امام خیابان ابتدای در تاکسی و اتوبوس هایایستگاه

 پیااده  و ساوار  جهت شهر اصلی میادین از مناسب فاصله حداقل معماری و شهرسازی جدید قوانین در. انجامدمی رشت شهر از

 ایان  در هناوز  هاا سال گذشت از پس خمینی امام خیابان و است گردیده رعایت سعدی خیابان در تنها که بوده متر 155 شدن

 اماام  خیاباان  در واقاع  عماومی  هاای تلفان  .است برخوردار پیاده و سواره ترافیک تداخل و نظمیبی از و هنشد ساماندهی زمینه

 اقلیمی شرایط برای که ستایگونه به آنها طراحی و باشدنمی معلولین جمله از افراد همه استفاده برای شرایطی دارای خمینی

 خیابان در اینکه به توجه با .شود نظر تجدید آنها طراحی در موارد این به توجه با باید و نیست مناسب بارندگی جمله از مختلف

. کنناد مای  اساتفاده  خریاد  مراکز یا و مساجد بهداشتی هایسرویس از افراد اغلب و ندارد وجود بهداشتی سرویس خمینی امام

 در با که شده مساجد در زاحمتم و هجوم نوعی باعت و شده عمومی بهداشت شدن دارخدشه موجب مسئله، این به توجه عدم

 روهاا پیاده سطح در دستفروشان ساماندهی .کرد جلوگیری مسئله این از توانمی بهداشتی سرویس برای هاییمکان گرفتن نظر

 مداوم اختالل و پیاده مسیرهای در شلوغی سبب خمینی امام خیابان در رهگذران برای آنان مداوم هایمزاحمت از پیشگیری و

 خمینای  اماام  خیابان در روهاپیاده .است شده خیابان این منظر و نما خوردگی هم بر موجب همچنین و شده عمومی تامنی در

 بارنادگی  هنگاام  باه  مسئله این که ندارند مناسبی وضعیت( مصالح نوع و بودن هموار) سطح پوشش و طراحی کیفیت لحاظ به

 باا  ساازگاری  را طراحای  اولویات  اولین شهری مبلمان استانداردهای اینکه هب توجه با. کندمی ایجاد تردد هنگام در را مشکالتی

 باا  مرطاوب  و معتادل  اقلایم  مناساب  جانس  و ناوع  از گیاری بهاره  رشات  شاهر  در تفاسایر  ایان  با ولی نمایندمی مطرح اقلیم

  .دارد بسیاری فاصله موجود استانداردهای

 در ضاوابط  ایان . کناد  پیاروی  گاردد، مای  ارائاه  نهادهای ذیاربط  نبجا از که ضوابطی و استانداردها از باید شهری مبلمان

 امااکن  ساایر  از ترمتناقص و شدیدتر دارد، را مختلف نهایارگا ضوابط اعمال تداخل میزان بیشترین که شهری عمومی فضاهای

 درختاان  نزدیکای  ثابت، هایراغچ تیر ارتفاع سواره، و پیاده مسیر برای الزم نور شدت: کرد اشاره موارد این به توانمی که است

-عقاب  العملدستور گذاری،عالمت و کنترل هایسیستم و ترافیکی عالیم زمینی، زیر تسهیالت و تجهیزات عالیم، هایتیرک به

 سواره باندهای پهنای پست، هایصندوق ارتفاع آنها، یابیمکان و دار چرخ صندلی مخصوص شیبدار سطوح ها،تقاطع در نشینی

مهمترین مورد در رعایت اصاول و  از  زباله. هایسطل اندازه حتی و سواره از پیاده کننده جدا زنجیر چرخش، هایشعاع ه،پیاد و

باشاد.  ر این عناصر با اقلیم شهر رشت مای معیارهای مرتبط با ساماندهی مبلمان شهری در رشت تطبیق جنس مواد بکار رفته د

 13۸5مینه استاندارد کشور امریکا و انجمن معماری و شهرسازی اتحادیه اروپا در سال الزم بذکر است استاندارد مدون در این ز

باشد، که حسب شرایط بروزرسانی گردیده است و کشور ایران و در نهایت محدوده ماورد مطالعاه در هایط ساطحی باا ایان       یم

 های اصلی شهر با بافت تجاریرو در خیابانادهبه عنوان مثال حداقل عرض پی استاندارد قابل قیاس نبوده و فاصله بسیاری دارد.
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سات کاه عارض    شوند، ایان درحاالی  که جانمایی مبلمان نیز با این شرایط سنجیده می باشدمتر می 3تا  0متمرکز در هر ضلع 

 باشد.  سواره رو( می 7+7پیاده رو  3+3متر ) 25خیابان امام خمینی حد  فاصل میدان شهرداری تا میدان دکتر حشمت 

ها گواه این مهم است که خیابان امام خمینی در محدوده مورد مطالعه فاصله بسیار زیادی از استانداردهای مبلمان یافته

-پیاده سازیمناسب شهری مختلف فضاهای از کردن استفاده و شدن نزدیک جهت خاص افراد حضور اولیه شرط .شهری دارد

. است بوده شهری طراحان و ریزانبرنامه توجه مورد همواره شهری ختلفم فضاهای به مطلوب باشد، لذا دسترسیمی روها

 عناصر بین ارتباط در را توجهی قابل نقش (فرعی و اصلی هایخیابان) شهر در ارتباطی اصلی هایشریان از پس روهاپیاده

 مورد محدوده در که است، فرعی و اصلی خیابان کیلومتر 225 دارای رشت شهر نقلوحمل شبکه. نمایندمی ایفاء شهری

 بودن طرفه دو گرفتن نظر در با رشت شهرداری 2 منطقه روهایپیاده سهم. باشدمی کیلومتر 47 حدوداً( 2 منطقه) مطالعه

)شهرداری( تا  رسد و سهم خیابان مورد مطالعه حد فاصل میدان شهدای ذهابمی کیلومتر 30 به هاتقاطع کسورات و معبر

 شهر در نخاعی ضایعه جمعیت طبق آمار سازمان بهزیستی استان گیالن .باشدمتر می 005بانک ملی( ) میدان دکتر حشمت

% 33. نمایندمی استفاده شهر در تردد جهت ویلچر از افراد این اکثر و دهدمی اختصاص خود به را توجهی قابل رقم رشت

 روها و مبلمانپیاده بودن دور را شهر در حضورشان عدم علت و دانسته ضروری را شهر در روهاپیاده سازیمناسب پاسخگویان

 از هیچکدام تقریباً که نیست دشوار چندان حقیقت این به بردن پی حال. دانندمی شده سازیمناسب استانداردهای از شهری

 هاکاربری اعانو و فراغت اوقات گذران گردشگری، مختلف هایپتانسیل از که محدوده در دسترسی هایراه و روهاپیاده

 خاص قشر این حضور جهت مناسب بستری کردن فراهم. است نگردیده سازی مناسب خاص افراد حضور برای است، برخوداری

خیابان امام خمینی بدلیل در  .است شهری محیط سازیمناسب استانداردهای و الگوها به توجه نیازمند جامعه سطح در

 و رشت شهر از زیادی باشد. افرادهای پرتردد میتن بدنه تجاری از جمله خیابانداشمرکزیت بودن شهر شت و همچنین بدلیل 

-. در چنین خیابانی باید پیادهاست تجاری موقعیت دارای خیابان سر تا سر و آیندمی خیابان این به خرید برای اطراف شهرهای

از همه اقشار جامعه از جمله معلولین و سالمندان روها به لحاظ سطح پوشش و هموار بودن در شرایط مناسبی باشند بویژه به نی

 میدان تا شهرداری میدان محدوده های مختلفی دربا توجه به پتانسیل خیابان این که مبلمان گفت توانمی بنابراین توجه شود.

وجود بافت  به اکثر فضاهای شهر، مناسبی و دسترسی مناسب ، موقعیت پردا خود مختلف دارای هایبانک حشمت نظیر وجود

 خیابان باشد. مهمترین مشکالتمی برخوردار تجاری، کریدورهای ارتباطی متعدد، بازار بزرگ رشت و ...، از وضعیت نامطلوبی

 باشد:بشرح ذیل می امام خمینی رشت از حیث مبلمان شهری

 هادر ایستگاه (نقل عمومی شهری )تاکسی،اتوبوس و ...وحملسازی ناوگان عدم مناسب -

 رو )جداول ناموزون(رو به سوارههای اتصال پیادههای غیراستاندارد در محلوجود اختالف ارتفاع -

 سازیاستاندارد )با توجه به اقلیم رشت(، جهت کفاستفاده از مصالح نامرغوب و غیر -

 عدم تعبیه فضای اختصاصی جهت پارک وسیله نقلیه در خیابان امام خمینی -

 وجود موانع متعدد در مسیر پیاده روروها، عرض کم پیاده -

 های تلفن جهت استفاده افراد خاصدم رعایت استاندارد ارتفاعی باجهع -

 خاص افراد استفاده جهت هاعابر بانک ارتفاعی استاندارد رعایت عدم -

 رو  پیاده شیب راه(استانداردهای طراحی رمپ ) رعایت عدم -

 ادارات و ... ( اکن عمومی ) پارک،استانداردهای ورودی در ام رعایت عدم -

 از بین رفتن نما و منظر شهری مطلوب با توجه به نصب تابلوهای تبلیغاتی -
 



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 12 

 پیشنهادات -9

افاراد )چاه ساالم و چاه کام      های موجود در مسیر که منجر به برهم خوردن تعادل و سرنگونی ها و پستی بلندیتمامی حفره -

 شوند، پر و برطرف شوند.توان( می

 شوند.وشیده پو سواره سر رویادهپرتباط محل ا یآبرو -

 معبار  کاف  باا  مناساب  با شیب آنها معبر شده و یا کناره همسطح مسیر، های تأسیساتی موجود دردرپوش و هاکلیه شبکه -

 شود. هماهنگ

دوق سات، صان  پمبلماان شاهرم مانناد صاندوق      از جمله عناصار  ،کاهنداقل عرض مفید مىکه به هر دلیل از حد موانعکلیه  -

و  هاا کوچه ورودی سیمانی هایبلوک و ، سطل زباله، صندلی سیمانی، زنجیرىگرانند ى ویصدقات، تلفن عمومى و عالئم راهنما

 سازی شوند.مناسب استاندارد با و یا جابجا... تا جایی که امکان دارد برطرف یا 

 چرخدار تعبیه شود. صندلی از کننده دهاستفا های زباله با ارتفاع قابل دسترس برای افراددر طول مسیر سطل -

 فاصاله  متر از زمین و باا حاداکثر  سانتی 40استراحت با حدود ارتفاع  هاینیمکت معلولین و مسن افراد در طول مسیر برای -

 استراحت تعبیه شوند. مکان دو متری بین 255

هاا نیاز باا توجاه باه ضاوابط       پلکاان  و هاا راماپ  ،هاعمومی، آبخوری هایتلفن مجاورت ها،تقاطع ها،دوراهی چون نقاطی در -

 شود. تعبیه نشستن برای هایینیمکت دسترسی برای افراد معلول و نابینا،
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