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 چكیده
و پدیده  "انسان"اولین تصویر ذهنی از یک شهر ، از منظر خیابان های آن است که اساسا مبین سطح تماس ،  

شهر است و بخش قابل توجهی از دانش و عواطف محیطی شهروندان را تشکیل می دهد.مبلمان شهری ، از 

عناصر تشکیل دهنده سیمای مار می رود.بی شک قسمت عمده ای از شاجزای ضروری و جدایی ناپذیر شهرها به 

هر شهر ، مبلمان آن شهر است.بنابراین تحلیل فضایی مبلمان شهری و شناخت نقاط ضعف و قوت آن ، و در 

نتیجه رسیدن به نوعی از مبلمان های شهری مناسب باعث باال بردن سطح زیبایی بصری،موجب افزایش کیفیت 

این مقاله سعی بر این دارد ، نخست به بررسی مبلمان زیستی و هویت بخشی به سکونت ساکنان آن می گردد.

شهری به عنوان یکی از عناصر مهم شهری بپردازد و سپس با ارائه روش پارکلت به عنوان ایده ای نو در ایجاد 

این فضاها در واقع پارک با مقیاس کوچک هستند که در امتداد لبه ی خیابان می شود ، مبلمان مناسب شهری 

شوند.و فضاهایی برای کاشت گل و گیاه دارند که باعث زیبا سازی شهر می شوند، و دارای صندلی ایجاد می 

برای نشستن،صحبت کردن،دیدن و دیده شدن. پارکلت ها کیفیت باالیی را برای ساکنین و استفاده کنندگان از 

اخته این روش ، مقایسه ای و به منظور درک بهتر مسأله و بررسی زوایای ناشن فضاهای عمومی ایجاد می کنند.

بین دو خیابان منتهی به حرم مطهر در مشهد مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته تا قابلیت اجرا این روش در 

خیابان های مختلف در چارچوب راهکارهای پیشنهادی جهت رفع نیاز های خیابان و ارتقاء سطح کیفی آنها ارائه 

 شود.

 

 ، حرم مطهر ، مبلمان ، مشهد پارکلت ، خیابان
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 مقدمه -1

امروزه توجه به المان و مؤلفه های معماری و زیبا سازی و در عین حال طراحی مناسب مبلمان شهری و 

گسترش و تنوع آنها متناسب با نیاز شهروندان یکی از ضرورت ها ، اولویت ها و دغدغه هایی است که 

بهترین ها ی آن با مشکل مواجه هستند.انتخاب مبلمان شهری مناسب با مدیران شهری همواره در انتخاب 

در نظر گرفتن زیبایی های بصری و جذابیت های هنری و در عین حال توجه به ضرورت های اجتماعی و 

همسان سازی با محیط شهری و همچنین دقت در باورها ، آداب و رسوم ، اعتقادات ، وبا لحاظ عنصر 

وندان از مسئولیت های مهم مدیریت شهری است.واقعیت این است که وجود مبلمان راحتی و آسایش شهر

شهری مناسب یکی از عناصر غیر قابل اجتناب در هویت بخشی به فضا و سیمای شهری است.نقش اصلی 

مبلمان شهری در سطح خیابان ها و فضای شهری ایجاد مکان هایی است که زبان ناطق هویت انسان و منظر 

لوب شهری باشد.روش جدید پارکلت ایده ای نوظهور در جهت ایجاد مبلمان شهری است، که شهری مط

عالوه بر رفع نیازهای یک خیابان شهری به عنوان مبلمان در راه زیبا سازی و منظر سازی مطلوب خیابان 

ه رو استفاده می شود.پارکلت ها معموال با ساخت سکویی بر روی سنگ فرش خیابان برای افزایش پیاد

وتجهیز آن به نیمکت ها ، میزها، و صندلی ها، سایه بان ها و دوچرخه بندها ایجاد می شوند. شهر مشهد در 

مورد ارائه مبلمان شهری جهت حضور و تدام افراد دارای کمبود هایی است . آنچه که از نظر ساختاری قابل 

و افزایش زائر در این شهر نیاز به  دریافت است این مطلب است که شهر مشهد با توجه به زیارتی بودن

 تأمین امکانات رفاهی و ارائه خدمات بهتر به زائرین می باشد.

 

 :بیان مسئله-2

تاثیر ویژگی های کالبدی پارکلت ها در میزان تعامالت  و تجارب اخذ شده در این مقاله  با توجه به الگوها

تی و چگونگی تغییرات خیابان و مسیرهای اجتماعی ودر انتها رسیدن به بهبود کیفیت مسیر های حرک

و اینکه این تغییرات تا چه حد در افزایش  روابط اجتماعی و کیفیت مسیرها در  مورد سوال است حرکتی

سطح شهری موثرند. علت انتخاب مشهد به این جهت بوده که این شهر از نظر میزان مسافرت های زیارتی 

دلیل مرکزیت حرم مطهر در شهر به عنوان شاخصه اصلی شهر وبه است. و همچنین جمعیت قابل مالحظه 

اکثریت زائرین و همچنین جمعیت قابل مالحظه ی از مجاورین در این محدود حضور فعال دارند. و باعث 

در ساختار  یبازنگری های است ایجاد بار ترافیکی شدید پیاده و سواره شده است به همین دلیل الزم

 محدوده انجام گیرد. 



 

 

 

 

 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:  --3

 شهری وطراحی ریزی دربرنامه اصلی عنصر عنوان به عابرپیادهویژه در اطراف حرم مطهر، ه ب شهرمشهددر

 به که است ونقل ازحمل ای گونه و مقصد و أمبد بین جایی جابه نوع ترین ساده روی پیادهاست. موردتوجه

 جزو پیاده حرکت شاید. است امکانپذیر خارجی ای وسیله ابزاریا گونه هیچ به وابسته غیر و مستقل صورت

 ارتباطی گوناگون ابزارهای وتولید فناوری فراوان های پیشرفت وجود با باشدکه انسانی فعالیتهای معدود

 روی پیاده ازسویی. است کرده حفظ تغییر رابدون خود ی اولیه شکل ، بشر پیدایش بدو از قلنو وحمل

 ها ارزش وکشف زندگی تحرک و شور واحساس های فعالیت و ها مکان ی مشاهده برای امکان مهمترین

 تعلق احساس ، فضایی هویت ادراک ازنظر پدیده این. آید می حساب به شهر محیط در نهفته های وجاذبه

 .است برخوردار اساسی اهمیت از زیبایی یافت در و محیط به

 ضرورت مکان دریک مردم حضور وتداومدر حین پیاده روی  کردن صحبت و نشستن برای فضاهایی وجود

 عابرین وامنیت مکان حس ایجاد منظور به یی فضاها به مدت دراز در ها مکان این.است وتنوع سرزندگی

 که اند عمومی های عرصه ها وخیابان روها پیاده.ستها وگروه افراد حضورفعال ، مشترک حس ایجاد پیاده

 .داشت عرضه آنها به مردم زندگی کیفیت ارتقای رابرای متنوعی های گزینه میتوانند

 تعاریف:-4

 تعریف مبلمان :4-1

به مجموعه امکاناتی که در شهرها ، خیابان ها و میادین و پارک ها و فضای باز شهری جهت استفاده عمومی 

تی ، سطل های زباله نصب شده اند ، اطالق می گردد. از جمله نیمکت ها ، باجه های تلفن ، صنوق های پس

، ایستگاه تاکسی ، سر پناه ها و نشست گاه ها و...که در مکان های مناسب شهری و  توبوس،ایستگاه ا

متناسب با نحوه استفاده به منظور برقراری راحتی ، زیبایی و آرامش ، رفاه و امنیت شهری قرار داده اند ، 

موعه وسیعی از وسایل و تجهیزات اطالق می شود مبلمان شهری می گویند. در واقع مبلمان شهری به مج

که چون در شهر و خیابان و فضای باز نصب می شوند، استفاده عمومی دارد و به این نام معروف 

است.مبلمان شهری بیش از یکصد عنوان را شامل می شود.برای مثال : ایستگاه های اتوبوس ، نمایشگرهای 

ی کودکان ، وسایل ورزشی ، تابلوها، سطل های زباله ، نیمکت ها شهری ، سرویس بهداشتی ، زمین های باز

و غیره.به تعبیر دیگر مبلمان شهری به نماد تندیس اطالق می شود که در شهر، خیابان و فضای باز که محل 

استفاده عموم است، نصب می شود ، در زمره مبلمان شهری قرار دارد ، به طوری که با ورود گردشگری 

شهروندان تصویری از شهر در ذهن ایجاد می شود.طراحی و ایجاد مبلمان شهری از عواملی  مسافر و حتی



    
 

 

است که در ایجاد هویت زیبایی و شناسه شهر اهمیت فراوان دارد ، اما کارشناسان معتقدند ضعف مدیریت 

ا در نظر نی در این حوزه است بر اساس اصول شهرسازی ، مبلمان شهری باید بماشهری عاملی برای نابسا

گرفتن رفتارهای اجتماعی و فرهنگی شهری مورد نظر طراحی و نصب شوند. از دیدگاه یک نظریه پرداز 

غربی اگر قرار است شعور شهری شناخته شود باید به مبلمان آن شهر نگاه کرد ، اگر این عناصر بتوانند 

گفت که عملکرد  نمنیت باشند ، می توالبخند را به لب مردم بیاورند و برای آنها پیام آور احساس آرامش و ا

موفق داشته اند. مبلمان شهری به دلیل تنوع و حضور پررنگی که در جای جای شهر دارد در فضا سازی 

 (.8: 1931)عظیمی.شهری نقش مؤثری را ایفا می کند

 
 طراحی و مناسب سازی مبلمان شهری:4-1-1

سامان می دهد و باعث باال رفتن کیفیت برخورداری فعالیت ها را در شهر مبلمان شهری بخش زیادی از

شهروندان از محیط پیرامون و افزایش رفاه و لذت آنها در فضاهای شهری می شود.مبلمان شهری ، مجموعه 

ای از تجهیزات و تسهیالتی است که کیفیت و کارایی زندگی را در محیط شهری ارتقاء می بخشد.بنابراین 

سنجیده مبلمان در فضای شهری ، محیطی دلنشین و متعادل را پدید می  انتخاب و استقرار مناسب و

آورد.جانمایی و نصب مناسب ، نگهداری و نظافت مبلمان شهری ، حس تعلق و خاطره انگیزی را در بین 

شهروندان افزایش می دهد و آشفتگی بصری در سیمای شهری را سامان می بخشد. هدف زیبا سازی فراهم 

ت که همگی ما در آن احساس لذت کنیم. نیازهای فیزیکی و روانی شهروندان با ایجاد و آوردن محیطی اس

 (. 19:1931)مرشدی.گسترش فضاهای شهری و بکارگیری مبلمان مناسب برطرف می گردد.

 
 هداف طراحی مبلمان شهری :ا  4-1-2

شهری در چند دسته کلی هدف اصلی برنامه ریزان شهری و طراحان از طراحی ، ساخت و ارائه مبلمان 

 تقسیم بندی می شود که در زیر به اختصار اشاره ای به این مسئله می شود.

 در کل اجزای مبلمان شهری ، دو ویژگی اساسی دارند:

کاربردی بودن و زیبایی ، که در صورت داشتن هر دو ویژگی ، می توانند نیاز عملکردی و بصری شهروندان 

البته این امر ، مستلزم در نظر گرفتن مقوله های متعددی در طراحی اجزای مبلمان را همزمان برآورده سازند .

شهری است که نه تنها رنگ ، هماهنگی با محیط پیرامون ، دوام ، ایمنی و اقتصادی بودن آنها مورد نظر 

ی نیاز است، بلکه باید از نظر عملکردی ، جانمایی مناسبی در سطح شهر داشته باشند تا بتوانند پاسخگو

ی از مکان ئشهروندان باشند. در طراحی فضاهای شهری عناصر متعددی در شهر جای گرفته اند که جز



 

 

هستند و چنانچه با یکدیگر هماهنگی و انسجام داشته باشند ، مضامین و مفاهیم مشترکی را بیان می کنند. از 

 انتظار داشت.طراحی و ارائه مبلمان شهری به شهروندان می توان اهداف کلی زیر را 
 ارتقای کیفیت خدمات عمومی شهری و ایجاد سرزندگی در شهروندان: -1

با نوسازی و بهسازی مبلمان شهری و طراحی اصولی آن به گونه ای که همگام با نیازهای مادی و روانی 

شهروندان باشد ، می توان به نحو چشمگیری شاهد پیشرفت و تکاپو در فعالیت های اجتماعی بود .در 

صورت ارائه درست خدمات شهری از جانب ارگان ها ، می توان روند استفاده از این خدمات را سرعت 

بخشید و به طبع آن شاهد سرعت گرفتن فعالیت های جانبی از طرف شهروندان و تالش مضاعف ایشان در 

 جهت زندگی شهروندی بود.
 ی :ایجاد میل و انگیزه در شهروندان در جهت بهسازی محیط شهر -2

سطح شهر که وابستگی بسیار زیادی به طراحی مبلمان شهری دارد ، می تواند روحیه حفظ و نگه داری از 

محیط شهری را در شهروندان افزایش داده و اهمیت فضای شهری را در نگاه مخاطبانش باال ببرد که این 

 جامعه دامن می زند. مسئله به کوششی غیر مستقیم در نگهداری و زیبا سازی شهری در اذهان عمومی
 هویت بخشی به فضاهای مختلف شهری : -3

در صورت رعایت این اصل ، شهروندان می توانند با مشاهده یک مکان خاص از آن به عنوان مکانی متمایز 

از سایر مکان ها یاد کنند؛ در صورتی که مبلمان شهری ارائه شده در هر محله و  شهر گویای هویت تاریخی 

 محله یا شهر باشد ، به شخصیت دهی فرهنگی در سطح کالن دامن می زند. و فرهنگی آن
 رعایت اصل پیاده گستری : -4

به معنای گسترش فضای پیاده در سطح شهر ها به جهت ارتقای سطح کیفی زندگی شهری و ایجاد میل به 

بطه عمیق تر ی بین پیاده روی در شهروندان با گسترش این مقوله در شهرها می توانیم شاهد برقراری را

 شهروندان و محیط شهری باشیم.
 ایجاد یكپارچگی در سطح شهر در عین تنوع فرم : -5

با طراحی و نصب مبلمان های شهری یکپارچه با چندین کارکرد مختلف می توان ضمن ایجاد یکپارچگی 

پارچه سازی مبلمان در اجزای شهر موجبات کاهش مصرف مواد و کاهش ابعاد را فراهم آورد.از طرفی با یک

شهری می توان از تکثیر جزئیات اضافی بسیاری در خیابان ها کاست. نکته ظریف در این میان وجه تمایز 

سیستم های یکپارچه با سیستم های چند منظوره است ؛ در یک سیستم چند منظوره ، محصول از ابتدا به 

آن زیاد است ، اما در مبلمان یکپارچه لزوماًٌ  این قصد طراحی می شود و احتمال دگرگونی در سیما و پیکره 

چنین هدفی دنبال نمی شود ، بلکه اجزا و عناصر مورد نظر در صورت تطابق و حفظ پیوستگی ظاهری با 

 (11: 1931)فرجی مالئیعنصر ثابتی یکپارچه می شوند.

 



    
 

 

 پارکلت :4-2

خودرو به  دهنده تبدیل فضای پارکینگنشاناولین بار در سان فرانسیسکو استفاده شد و « پارکلت»اصطالح 

دهد تا فضاهای کوچک برای تفریحات منفعل بود. این جعبه ابزار تعریف اولیه را گسترش می یک پارک

توانند تفریحات فعال را تسهیل کنند، را شد و نیز فضاهایی که میها اشغال میدیگری که قبال توسط خودرو

 نیز در بر گیرد.

کارامدی که ابتدا به خودروها اختصاص یافته بود به فضاهایی هزینه فضاهای مسكونی کوچک و کمبدیل کمپارکلت از ت

 شود.برای تفریح منفعل و فعال مردم پدیدار می

رو و تجهیز آن به ها عموماً با ساخت سکویی بر روی سنگفرش خیابان برای افزایش فضای پیادهپارکلت

های تفریحی فعال، شوند. در پارکلتبندها ایجاد میها و دوچرخهبان، سایههاها، میزها و صندلینیمکت

 توان به سکو پیچ کرد.وسایل ورزشی را می

 های زیر متغیرند:ها بر اساس ویژگیپارکلت

های ترافیک، خطوط های خیابان، مثلثتوانند فضاهای قبلی پارکینگ، میانهها میمحل: پارکلت -

دار یا های زاویهشده اضافی در تقاطعای چندمنظوره یا فضای آسفالتحاشیه هایحرکت و پارکینگ

 نامنظم را اشغال کنند.

 های اطراف: تجاری یا مسکونی.زمین کاربری -

اندازه: از فضای یک جفت پارکینگ گرفته تا فضاهایی که در طول یک بلوک ساختمانی امتداد  -

 کند.های یک بلوک را اشغال میتری که همه قسمتیابد، تا فضاهای بزرگمی

 شکل: خطی، مربعی، مستطیلی، مثلثی یا نامنظم. -

(، تا یک روز )روز پارک(، تا بخشی 2و ساندی 1های سیکلویاسمدت: از چند ساعت )مثال خیابان -

 از سال )در طول بهار و تابستان(، تا کل سال.

 نوع فعالیت: تفریح فعال یا منفعل. -

خانه ها به خدمات تفریحی منفعل مانند نشستن و لذت بردن از یک فنجان قهوه که از قهوهعموماً پارکلت

رود که تجهیزات ورزشی هایی پیش میها به سمت توسعه پارکلتپردازند. برنامهمجاور خریداری شده می

دهد تا فعاالنه از مسیر عبور همگانی نیز در آن گنجانده شده باشد. این نوع پارکلت به عابران پیاده امکان می

 استفاده کنند. 

                                                           

1.Siclovias 

2.Sunday 



 

 

ها فراهم کردن فضایی برای نشستن، استراحت و لذت بردن مردم در شهر است هدف از ایجاد پارکلت"

ها شوند. در نظر است پارکلتهایی میهای باریک مانع از انجام چنین فعالیتروبخصوص در جایی که پیاده

ای را برای نمای کلی خیابان شناسانهمبلمان خیابان به چشم بیایند و بهبودهای زیبایی هایی ازبه عنوان قطعه

 "فراهم کنند.
 چگونگی انتخاب یک مكان4-3

ها به پارکلت، محیط فیزیکی را بهبود هایی هستند تا با تغییر کاربری جادهجوامع متعددی به دنبال روش

انتخاب مکان است. انتخاب مکان باید با در نظر گرفتن دو  بخشند. اولین گام در فرایند توسعه پارکلت،

های فیزیکی مناسب مکان و کارگزار یا همکار اجتماعی مسئول. هر دو معیار برای معیار انجام گیرد: ویژگی

موفقیت پارکلت، حیاتی هستند. مثالً ممکن است مکانی وجود داشته باشد که از نظر فیزیکی، مناسب و 

پذیر نبودن کارگزار، این مکان نیاز به تعمیر پیدا کند و ما یا به دلیل نقص طراحی یا مسئولیتآل است؛ اایده

هدف بهسازی محیط فیزیکی حاصل نگردد. همکار اجتماعی عموماً کسب و کار مجاور است که درخواست 

بر عهده  پردازد و پس از نصب، وظیفه نگهداری از پارکلت راهای ساخت را میدهد، هزینهمجوز می

 شود:گیرد. معیار مکان فیزیکی و همکار اجتماعی با مالحظات زیر تعیین میمی
 مالحظات مكان فیزیكی: الزم

 ها کنند که پارکلتهای پارکلت در آنها اجرا شده تصریح میشهرهایی که برنامه :سرعت پایین ترافیک

مایل بر ساعت یا کمتر، نصب شوند. همچنین  22هایی با حد سرعت پایین مثالً باید تنها در خیابان

ها شود که پارکلتبرای به حداقل رساندن قرارگیری عابران پیاده در معرض آلودگی هوا، توصیه می

 فضاهایی با حجم باالی ترافیک، نصب نشوند.در 

 :دهند اما ها به صورت بالقوه فعالیت عابران پیاده را افزایش میهرچند پارکلت فعالیت فعلی عابر پیاده

 روی در این ناحیه وجود داشته باشد.باید از قبل تقاضایی برای قدم زدن و پیاده

 های تجاری، عموماً شامل کاربری: عابر پیاده پشتیبانی کندتواند از فعالیت های اطراف که میکاربری زمین

 شود.مسکونی پر تراکم و چند کاربردی می

 مالحظات مكان فیزیكی: پیشنهادی

 کند و موجب را فراهم می "کنترل بصری خیابان"که  :های همسایهقابلیت دید باال از داخل تجارت

 شود.ایمنی کاربران پارکلت می

 های کاریِ معمول یا پس از آنها باز هستند: این گزینه به ویژه که در طی ساعتهای مجاور تجارت

های قابل جابجایی در محل وجود داشته باشند که الزم یابد که میزها و صندلیزمانی اهمیت می

 ها به داخل و خارج برده شوند.است شب



    
 

 

 ن کار بیشتر به دلیل تأمین فضای سبز اند؛ ایآرایی شدهها گلشنبیشتر پارکلت :دار موجوددرختان سایه

شود شود تا فراهم کردن سایه. بنابراین توصیه میو به ویژه به سبب مشکالت دید محل انجام می

های نزدیک به های بیرون از محل هستند مثال مکانهایی انتخاب شود که دارای سایبانمحل

 درختان.

 ها از نور ات ایمنی محل ایده آل برای پارکلت، شببه دلیل مالحظ :های خیابانی موجود در محلچراغ

 کافی برخوردار باشد.

 

مزیت پارکلت ها برای شهرها این است که هزینه هایی ساخت و نگهداری کمی دارند. این هزینه کم بستگی 

به اندازه پارکلت،گیاهان طبیعی کمتر و مشارکت مشاغل جانبی دارد.پارکلت در سطح جهانی،در شهرهای 

فی مانند : سان فرانسیسکو ، فالدلفیا ، نیویورک ، مونترال و.. در مسیرهای حرکتی صورت پذیرفته مختل

 است.

 نمونه های موردی اجرا شده پارکلت:4-4

طرح پارکلت توسط سازمان ترابری و حمل ونقل نیویورک انجام شد.شهرداری فضاهایی  نیویورک سیتی:

برای ایجاد پارکلت اختصاص داد.بعد از آن درخواست احداث فضاهای نشیمن در فضاهای عمومی نزدیک 

کاربری های تجاری بیشتر شد.سازمان شهرسازی نیویورک به تحقیق و بررسی پارکلت ها و تاثیر آن در 

های شهری به مصاحبه با شهروندان منطقه ای که پارکلت نصب شده بود پرداخت. و به این نتیجه رسید فضا

که این فضاها بر ترافیک،تشویق مردم به پیاده روی و دوچرخه سواری و منظر شهری تاثیر زیادی داشته 

د.پارکلت ها در این است. حتی مردم در وسط زمستان بر سر میزها نشسته واز این فضاها استفاده می کنن

اندازه شهر در مکان هایی با کاربری تجاری و مسکونی ایجاد شدند.اولین پارکلت در مجاورت رستوران به 

 (2شکل شماره )ماشین اجرا شد .  2محل پارک 

 



 

 

 
 پارکلت اجرا شده در نیویورک-2شکل شماره

 

عالقه به ایجاد پارکلت در شهر ونکوور از زمانی ایجاد شد که مسئولین شهر، اجرا پارکلت و اثرات  ونكوور:

آن را در شهر نیویورک بررسی کردند.شهر ونکوور مشتاق بود که با اجرا پارکلت بتواند استفاده متناوب از 

کوور به این صورت بود که فضاهای شهری و خیابان ها را ترفیع دهد. اولین پیشنهاد پارکلت در شهر ون

پارکلت ها باید هر هفته از یک مکان به مکانی دیگر جابجا شوند.پارکلت ها در سطح شهر اجرا شدند و هم 

اکنون پارکلت ها بخش کلیدی و مهم برنامه های شهری ونکوور می باشند. مقصود از این برنامه ایجاد 

تر مکان هایی عمومی سرزنده و پویا برای  فضاهایی تجمع پذیر و مردمی است و در جهت خلق بیش

 (.9عابرین پیاده ایجاد می شوند.)شکل شماره

خلق مکانهای عمومی متنوع و همگام با فعالیت ها و کاربری  -1اهداف ایجاد پارکلت در شهر ونکوور: 

ردن عابر افزایش و فعال ک -9افزایش قابلیت های زندگی در مکان ها مسکونی برای ساکنین  -2های مجاور 

و پیاده روی با امنیت بیشتر و مکان های بهتری برای پیاده روی و رواج استفاده از دوچرخه.شهر ونکوور 

برای ارزیابی تاثیر پارکلت ها در شهر با مدیر یکی از رستوران هایی که پارکلت در مقابل آن نصب شده بود 

ایجاد پارکلت اوضاع رستوران و کافه اش بهتر ، مصاحبه ای انجام داد،مدیر آن رستوران معتقد بود که با 

شده ، و مردم برای گذراندن اوقات فراغت می آیند و بدون سفارش چیزی از کافه ساعت ها در این محل 

می نشینند و به گفتگو با یکدیگر می پردازند. و این مساله باعث سرزندگی و پویایی پیاده رو و مکان کافه 

 شده است.
 



    
 

 

 
 پارکلت اجرا شده در ونکوور-(9شکل شماره)

 نمونه موردی -5

شهر مشهد مقدس مرکز شهرستان و استان خراسان رضوی است. این شهر به دلیل وجود بارگاه قدسی 

حضرت امام رضا)ع( ، زیارتگاه ها و بناهای تاریخی متعدد ، آرامگاه فردوسی ، ییالقات و تفرجگاه های 

فرهنگی ، مذهبی و گردشگری کشور بشمار می رود. وجود دانشگاه ها باصفا یکی از عمده ترین کانون های 

و مراکز علمی معتبر ، شهرک های صنعتی ، نمایشگاه بین المللی و کارگاه ها و کارخانجات متعدد ، مشهد 

را به یکی از اصلی ترین مراکز علمی و صنعتی و کانون مهم فرهنگی و اقتصادی کشور مبدل نموده است. 

ز نظر ساختاری قابل دریافت است این مطلب است که شهر مشهد مشابه هر شهر زیارتی دیگر ، آنچه که ا

تأمین نیازهای رو به افزایش زائرین ، اقتصاد شهر را به سمت ارایه خدمات و کاالهای مورد نیاز و همچنین 

ن دهنده کلیه فعالیت اقامت آنان سوق داده است.حرم مطهر امام رضا )ع( به عنوان قطب معنوی شهر ، سازما

ها و حرکت های اصلی شهر بوده و در یک حریم اصلی و بسیار مهم تأثیر آشکارتری دارد. دو خیابان منتهی 

 به حرم مطهر مورد امکان سنجی جهت ایجاد پارکلت مورد بررسی قرار می گیرند.

شعاعی شکل گرفته  مطهر رضوی که محدوده طرح را شامل می شود با الگوی مرکزی بافت پیرامون حرم

 21حدود معنی که مجموعه حرم مطهر امام رضا )ع( که خود محدوده ای به وسعت است. بدین

شکل  اطراف آنشامل می شود در مرکزیت طرح قرار داشته و بافت پیرامون به صورت شعاعی درهکتاررا

 .گرفته است

مجموعه حرم مطهر کیفیت و چگونگی  الگوی شعاعی و به نسبت دوری و نزدیکی بافت از با توجه به این

تحلیل و با  فضا تغییر می کند و در واقع فرایند گذار در این تخصیص مورد نظر بوده است. با این تخصیص

 .طرح تعیین شده است معیار دوری و نزدیکی بافت به مجموعه حرم سه حوزه با فعالیت های مشخص در



 

 

 خیابان امیرالمومنین :

حرکتی محور : بلوار امیر المومنین )ع( مهمترین محور ارتباطی قطاع سه است که در نقش و جایگاه   -1

متر بلوار وحدت را به حرم مطهر متصل می کند و بین خیابان های طبرسی و نواب  311طولی حدود 

صفوی قرار دارد.بافت مسکونی و تجاری قطاع سه متراکم و پر جمیعت است ، لیکن معابر و گذرهایی که 

گذشته در این محدوده به جا مانده اند تناسبی با نیازهای کنونی آن ندارند و از قابلیت های هدایت از 

حرکت های سواره و پیاده و کیفیت های یک محیط شهری و قلمروی عمومی برخوردار نیستند.بنابراین 

اره و پیاده زائران به بلوار امیرالمومنین ، از دیدگاه حرکتی ، دو نقش عمده خواهد داشت . یکی هدایت سو

سمت حرم مطهر و دیگری تامین یک محور شریانی درجه دو در محدوده مرکز شهر. در شرایط حاضر 

ظرفیت خیابان های داخل محدوده بافت پیرامونی حرم با حجم ترافیک عبوری از آنها تناسبی ندارد و به 

ع قرار می گیرند . مشکالت ترافیکی را ویژه در ساعت های اوج رفت و آمد این خیابان ها در حالت اشبا

می توان ناشی از تراکم زیاد جمعیت در مرکز شهر و اطراف حرم ، کمبود شبکه خیابان های اصلی ، حجم 

زیاد ترافیک عبوری ، تداخل حرکت سواره و پیاده ، تمرکز فعالت های تجاری در این محدوده و کمبود 

کت های سواره از پیاده و ایجاد مسیرهایی ایمن برای پیادگان فضاهای توقف و پارکینگ دانست. تفکیک حر

سازی ترافیکی و هم آسایش افراد پیاده کمک می کند .احداث این شبکه شعاعی جدید  نیز هم به آرام

 (.4شکل شماره)دسترسی و دید مناسبی را برای زائرانی فراهم می آورد.

 
 موقعیت محور امیرالمومنین  -4شكل

 

زیارت که فعالیت اصلی آن زیارت و عنصر انسانی آن زائر است و تمام برنامه ریزی های  اول ، حوزه

 کالبدی آن بر عهده آستان قدس رضوی گذاشته شده است.

اقامت که فعالیت اصلی آن تدارک نیازهای زائران است و عنصر انسانی آن زائران و  -دوم ، حوزه زیارت

 (5)شكل شماره شهروندان هستند.



    
 

 

 حوزه اقامت که فعالیت اصلی آن تآمین کارکردهای شهری بر اساس تقاضای زائران است. سوم ،

 
 کاربری های اقامتی تجاری در حال ساخت -5شكل شماره 

 

اتصال محدوده طرح نوسازی و بازسازی با دیگر مناطق شهرمشهد از طریق سه خیابان اصلی منتهی به حرم 

حاصل می شود. لیکن خیابان های شعاعی ، و از جمله بلوار  و خیابان های شریانی پیرامون محدوده

امیرالمومنین )ع( ، ضمن ترافیک عبوری می بایست ارتباط میان حلقه بزرگراهی پیرامونی را با حلقه شریانی 

میانی )شارستان رضوی (برقرار می سازند.بررسی و خصوصیات هندسی و مکانی بلوار امیرالمومنین گویای 

امکاناتی است که در طراحی می بایست بر محدودیت ها غلبه کرد و از امکانات به بهترین  محدودیت ها و

نحو بهره گرفت.با احداث این بلوار یک محور مجهز شهری در بافت فرسوده مرکزی مشهد و پیرامون حرم 

رکردهایی ایجاد شده که می تواند باعث رونق گرفتن فعالیت ها و تحریک توسعه در این محدوده شود.و کا

متناسب با نیاز زائرین و شهروندان و در شآن همجواری با حرم فراهم آورد. شکل گیری این بلوار در تسهیل 

حرکت تفکیک شده سواره و پیاده و در نتیجه تآمین ایمنی هر دو حرکت مؤثر خواهد بود. همچنین در قالب 

ت زائرین  پیاده به ورودی های اصلی حرم آن هدایت وسایل نقلیه به پارکینگ های مجموعه آستانه و هدای

به آسانی صورت گیرد. استقرار بلوار در جهتی قرار دارد که با توجه به گشودگی آن و وجود باغ راه در حد 

فاصل میان حلقه مبدل و آستانه امکانات مناسبی را برای دید مستقیم و بدون انقطاع به سمت حرم فراهم می 

ر امیرالمومنین و خیابان طبرسی بخشهای فعالی چون بازارچه حاج آقا خان آورد.در حد فاصل میان محو

 (6)شكل شماره موجود است.

با توجه با بررسی های انجام شده محل پارکلت در حد فاصل بلوار وحدت و  شارستان پیشنهاد می گردد . 

همچنین دارای پتانسیل  رای نشستن می باشد ، و ، عدم وجود مبلمان و فضایی بدالیل انتخاب این محل 

 ایجاد فضاهای مکث با توجه به کاربری تجاری خیابان می باشد.



 

 

 
 شارستان اتصال آن باخیابان امیرالمومنین و  - 6شكل 

 خیابان شعاعی :

در شمال غربی بافت پیرامون حرم مطهر و منطقه ثامن واقع شده است . در حاضر این قطاع ، با  2قطاع 

قطاع را به خود اختصاص داده است .الزم  4درصد از کل مساحت  93هکتار ، حدود  124مساحتی حدود 

به ذکر است که کمترین میزان نسبی مداخله در زمینه نو سازی و بازسازی بافت فرسوده اطراف حرم مطهر ، 

 مربوط به این قطاع می باشد از جمله نشانه های شاخص شهری و فراشهری موجود در اطراف این قطاع ،

باغ نادر شاه در جنوب غربی می  -مجموعه حرم مطهر در جنوب شرقی، راه آهن در شمال غربی ، موزه 

 باشد .

خیابان شعاعی یکی از شریان هایی است که به حرم مطهر منتهی می شود. و در قطاع دو طرح تفضیلی 

درصد  11ی باشد. حدود پیرامون حرم قرار دارد و عملیات تخریب  و ایجاد این خیابان در حال انجام م

قطاع دو دارای ویژیگی های بافت های فرسوده بوده و از لحاظ کالبدی کامال فرسوده و فاقد هر گونه ارزش 

و اعتبار می باشد . با ورود اتومبیل و افزایش تقاضای ساکنین متناسب با پیشرفت های امروز در حال حاضر 

ست . قطاع دو )خیابان شعاعی (، کال بافت فرسوده محسوب این بافت پاسخگو نبوده و فاقد ارزش کالبدی ا

شده است ، این در حالی است که قطاع سه )خیابان امیرالمومنین ( بافت کامال استوار و سرزنده بوده و 

حیات اجتماعی در آن جاری است. این محدوده دارای بافت ریط دانه و بافت ارگانیک می باشد . با  توجه 

ین خیابان ، کوچه های بن بست ، تنگ ،پر پیچ و خم وجود دارد.و مخروبه هایی که کامال به فرسوده بودن ا

رها شده است. خیابان شعاعی به دلیل اینکه به راه آهن ارتباط دارد و دارای خیابان های فرعی می باشد بار 

جموعه حرم مطهر ترافیک در آن به نسبت بیشتر می باشد. به دلیل آشفتگی بصری امکان دید مستقیم به م

امام رضا )ع( برای افراد پیاده وجود ندارد. یکی از آسیب های مهم اجتماعی در بافت های فرسوده شهری و 

در دست بهسازی و نوسازی کاهش امنیت اجتماعی می باشد . تملک های پراکنده شهرداری در محدوده 

بهسازی و نوسازی ، تخریب ابنیه تملک  بافت ، عدم ارائه تسهیالت الزم با ساکنین به منظور مشارکت در



    
 

 

شده توسط شهرداری بستری ایجاد نموده است که امالک تخریب شده مکان مناسبی را برای بزه های 

 اجتماعی مهیا نموده است.

 
 موقعیت خیابان شعاعی  - 7شكل شماره

 

 نتیجه گیری :

ثرترین فضاهای عمومی هر شهری به ؤبا توجه به آنچه گفته شد خیابان ها  و پیاده رو ها مهمترین و م

حساب می آیند که در مالکیت عموم بوده و بنابراین مناسب ترین امکانات را در اختیار طراحی شهری قرار 

می دهند تا از طریق بخش اعظم فضاهای عمومی شهر که در ضمن اسکلت کلی شهر را نیز تشکیل می 

یتی مناسب برای کل شهر بیانجامد . با طراحی پارکلت به دهند سامان بخشیده و نهایتا به ایجاد نظم و هو

عنوان مبلمان شهری مناسب در خیابان و پیاده رو های منتهی به حرم مطهر می توان نیاز و کمبود فضاهای 

شهری سرزنده و ایجاد امکانات رفاهی جهت ارائه خدمات به زائرین را برطرف کرد.با بررسی های انجام 

شعاعی و امیرالمومنین محدوده حرم مطهر با توجه به اجرا و ایجاد این نوع مبلمان در  شده در دو  خیابان

این خیابان ها ، خیابان امیرالمومنین دارای پتانسیل باالیی جهت اجرای پارکلت دارد. با توجه به اهمیت و 

شهری و ، تامین شرایط مناسب برای حرکت پیاده در فضاهای در محدوده طرح  "پیاده "نقش جدی 

عمومی بسیار مهم است . به همین دلیل تامین شرایط مطلوب برای حرکت پیاده ، قابلیت دسترسی باال در 

با توجه به بررسی و توضیحات ارائه شده ایجاد پارکلت خیابان امیر المومنین مورد توجه قرار گرفته است.

اهداف ایجاد  جهت رفع نیاز خیابان ها و ارتقاء کیفی آنها پیشنهاد می گردد راهکاری فضایی چند منظوره

حفظ و ارتقاء روحیه  -2تامین فضاهای اجتماعی و عمومی مورد نیاز-1:پارکلت در خیابان امیرالمومنین



 

 

تامین فضای سبز پیوسته در  -9 همبستگی اجتماعی با توجه به تنوع فرهنگ ها و سن زائرین و مجاورین

حیات بخشی  -2تامین مبلمان شهری مناسب در خیابان ها و معابر پیاده  -4ابر منتهی به حرم مطهر مع

بصری به بافت از طریق معنی دار نمودن فرم و فضاها ، انعطاف پذیری ، تناسبات بصری ، غنای حس و 

ن را ترغیب به .با توجه به این که طبقات همکف طول خیابان کاربری تجاری دارند می توان مالکی رنگ

ایجاد پارکلت کرد و مشارکت بین مالکین تجاری ایجاد که این نوع مبلمان شهری به جاذب شدن هر چه 

با ایجاد پارکلت در خیابان بیشتر جمعیت و در نتیجه رونق گرفتن کاربری های تجاری خواهد شد .

شبکه معابر پیوسته و تنوع  توان می امیرالمومنین که دید مستقیمی برای پیاده به سمت حرم ایجاد می کند

 فضاهای عمومی و فضای سبز مورد نیاز را به وجود آورد.
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