زير شهر ،شهري ديگر بسازيم
نگاهی اجمالی به وضعیت پارکینگ در شهر مشهد
و پروژه پارکینگ زیر سطحی مجد
محسن شریفیان

چکیده:
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ساختار هاي زير سطحي دنباله رو روش هاي معماري يكپارچه كاربر محور و استاندارد هستند كه جهت حمايت
ازسطح شهر بوجود مي آيند  .اساسا ارائه چنين نوآوري هايي خود تبديل به الگوهاي يادگيري جوامع خواهند گشت  ،
البته با هدف و انگيزه فعاليت هاي كاربردي و عملكرد مطلوب به جهت تاختن به سوي توسعه شهري.
   ليك متاسفانه ساختارهاي زير زميني در ايران از سابقه طوالني برخوردار نيستند و تنها در دو دهه اخير به
قطارهاي شهري و كمي به تونل هاي انرژي محدود گشته اند ،حال اينكه از پيدايش قطارهاي شهري زير زميني
در جهان بيش از يك قرن مي گذرد و در برخي از مناطق سردسير مانند كشور كانادا ،يك شهروند مي تواند عمده
جريان زندگي روزمره خود را در مواقع نامساعد بودن آب و هوا در زير سطوح پيگيري نمايد.
   و همچنين خطوط انرژي كه در تونل ها و زير سطح قرار دارند که بسياري از این خطوط بر روي سطح  ،خارج از
مناطق مركزي پديدار مي گردند.
حال اینکه از این پتانسیل غنی و فراموش شده زیر سطحی در موارد بسیار استفاده می گردد  .یکی از مهمترین
کاربردهای زیر سطوح شهری را می توان به پارکینگهای عمومی اختصاص داد که محور بحث ما نیز قرار دارد و در
این مقال پارکینگ زیر سطحی مجد مشهد را مورد بررسی قرار میدهیم  .
واژگان کلیدی  ،پارکینگ زیر سطحی  ،طرح مجد  ،بافت فرسوده

مقدمه :
  مدیریت پارکینگ اشاره به سیاستهای مختلف و برنامه هایی است که در استفاده کارآمدتر از پارکینگ میشود ،
آنچه که مسلم است در این میان پارکینگ های زیر سطحی بخش مهمی از سیستم حمل و نقل است  .چرا که این
به معنای ذخیره سازی کارآمد خودروهای ساکن و خودروهایی که در حال استفاده نیستند می باشد  .و آنها را از
عامل اختالل شهری خارج می کند.
  بعالوه پارکینگهای زیر سطحی جذابیت مقصد را بیشتر نموده و بر حالتهای متداول حمل و نقل تاثیر مثبت      
می گذارد  .و برعکس در مکانهایی که پارکینگ کمیاب می باشد دشواریهای سیستم حمل و نقل عمومی افزایش
مییابد و محیط زیست و جذابیت مقاصد را کمرنگ میکند  .بنابراین برای کارآمدی سیستم های حمل و نقل شهری
باید به توسعه و افزایش پارکینگهای زیر سطحی اهمیت بیشتری داد.
  از طرفی سطوح باالی شهری نسبت به سطوح زیرین هزینه های بیشتری را به زیر ساختهای شهرها تحمیل
می نماید  ،از طرفی در پارکینگهای زیر سطحی طیف وسیعی از امکانات  ،خدمات و مزایا را می توان ایجاد نمود ،
مانند ایستگاهها  ،ذخیره سازیها  ،ارتباطات ایمن  .....به عبارتی می توان به پارکینگهای زیر سطحی لقب جعبه ابزار
شهرها را داد.
آنچه که مسلم است پيش بيني چرخه پاركينگ هاي زير سطحي در ساختارهاي زير در هر کیلومتر مربع دومین
کالنشهر ایران می باشد  ،تراکم جمعیت از طرفی و تراکم زميني و حمايت از سفرهاي درون شهري سالم به عنوان
يك انتخاب عملي و مطلوب مراكز شهري بايد توسط مقامات محلي و توسعه دهندگان مورد توجه قرار بگيرد.

آمار نشان می دهد بطور میانگین هر ایرانی هر سه سال یکبار به مشهد سفر می کند  .همانطور که میدانیم شهر
مشهد با وسعت  2880کیلومتر مربع و جمعیت حدودا سه میلیون نفر با تراکم جمعیت  9150نفر توریست و زائر شهر
مشهد از طرف دیگر در هسته مرکزی فشار مضاعف ترافیکی را ایجاد می نماید که در این بین کمبود پارکینگهای
عمومی بطور محسوسی خود نمایی کرده  ،سردرگمی و نابسامانی را به شهر تحمیل می کند .
شهر مشهد اکنون دارای  17762پارکینگ می باشد ( نمودار شماره یک ) که در طی روز علی الخصوص در
زمانهای اوج مسافرها به هیچ عنوان کفایت ندارد در عین حال مکان یابی پارکینگ هم بسیار مهم است چرا که حوزه
های پر ترافیک شهر طالب بیشتر پارکینگ می باشند  .آنچه مسلم است بخش قابل توجهی از این ناهنجار اجتماعی
را میتوان با استفاده عالمانه از پتانسیل های زیر سطحی شهر و ایجاد پارکینگها در زیر خیابانها رفع نمود .
از آنجائیکه حدود  360هکتار از بافت پیرامون حرم مطهر جزو بافت فرسوده و در حال نـوسازی   بهسازی            
می باشد  ،فرصت مغتنمی است تا به پتانسیل های شهر جان تازه ای ببخشیم  .و از عامل نو سازی و بهسازی در این
منطقه که بی تردید نقطه عطف چالش ترافیکی شهر نیز هست بهره برده ،رویکرد احیاء زیر سطح شهر را در قالب
پارکینگهای موثر اجرائی نمائیم .
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محيط زيست :
در برنامه ريزي شهري ،يك پاركينگ با چگالي باال و فرم فشرده تر كه در رينگ ورودي مركزي شهرها واقع شده،
علي الخصوص كه در جنب آن ايستگاه هاي مترو و دوچرخه نيز باشد،از عوامل موثر در پيشگيري آلودگي هوا خواهد
بود و به پايداري سالمت شهر كمك شاياني خواهد نمود.
تجزيه و تحليل این رابطه بين جنبه هاي كليدي فرم شهرها مانند تراكم ،جمعيت ،نوع ساخت و ساز ،تعداد
خودرو ،گنجايش خيابان ها ،ساعت ترافيك  و  ...در نگه داشت پايداري محيط زيست راهكاري كارآمد به نظر           
مي آيد.
از طرفي درآمد حاصله از پاركينگ هاي عمومي در انحصار شهرداري ها را مي توان در بخش محيط زيست هزينه
نمود.
ترافيك قاتل مركز شهر -پاركينگ ،طراوت و چاالكي
در مبحث پاركينگ زير سطحي در ابتدا به شناسايي مشكالت ،فرهنگ غالب ،كاهش خطرات زيست محيطي،

قوانين ،منطقه بندي ،مطالعات موردي و دسترسي ها مي پردازيم.
 – 1شناسايي مشكالت :
خياباني كه در طرفين خود داراي كاربري هاي تجاري و اداري و تردد انساني است نمي تواند تنها مسير تردد
وسائل نقليه باشد .در طراحي شهري و فرآيند برنامه ريزي شهرسازي مي بايست به اين مهم دست پيدا نمود كه
چه ميزان از سطح يك خيابان را بايد به پاركينگ اختصاص داد و اولويت در يك خيابان با توجه به كاربري هاي
آن آيا با پياده رو است يا عبور دوچرخه يا سواره و يا پاركينگ.
در واقع معادله پاركينگ را تنها با عريض تر كردن خيابان ها نمي توان حل نمود ،زيرا تعيين كننده بار ترافيكي
هر خيابان ،كاربري هاي موجود هستند  ،بنا بر اين برنامه ريزي در خصوص ساماندهي و جانمائي كاربري هاي
موجود در قالب اصولي و منطبق بر هندسه شهرسازي مي تواند موثرترين راه گشا باشد.
آنچه که مسلم است در صورت نادیده گرفتن تمامي موارد فوق زماني كه در شهرهاي زيارتي و توريستي هم
باشند ،عوامل بوجود آمدن گره هاي كور و متحمل شدن هزينه هاي گزاف در زمان  ،پول و سرمايه هاي عمومي
خواهند بود .ناهنجاري از اين دست بتدريج تبديل به قاتل نامرئي مراكز شهري مي گردند.
بدین منظور در اين بخش ابتدا پاركينگ هاي موجود در سطح شهر مشهد را بررسي مي نماييم.
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حال با در نظر گرفتن جمعیت شهر مشهد که بیش از  2900000نفر می باشد و میانگین مسافران و از طرفی
آمار زمانهای حرکت و توقف خودروها که نشان می دهد هر خودرو در طی  24ساعت فقط  2ساعت در تردد می
باشد     ( به غیر از تاکسی ها و وسایل حمل و نقل عمومی ) مشخص است که این میزان پارکینگ نمی تواند بار
قابل توجهی از شانه ترافیک شهری را بردارد .

فرهنگ غالب يا فرهنگ مغلوب

ز توابع مديريت بخش تحرك شهري يا همان برنامه تحرك شهر  ،الگوريتم فرهنگي آن است كه چنانچه آنرا
ناديده بگيريم ،ناگزير به انحطاط خواهد بود .متاسفانه آنچه كه ما شاهد آن هستيم ،نوعي مقاومت ناخودآگاه نسبت
به پاركينگ در جامعه ما هست  .بسيار ديده شده در مكان هايي كه داراي پاركينگ مي باشد (حتي برخي رايگان)
رانندگان از رفتن به پاركينگ امتناع نموده و زحمت باد و باران و آفتاب و خسارات احتمالي ،طي كردن مسير اضافه
را به خود مي دهند .در واقع بايد اساس اين موضوع كارشناسي شود و به مانند كمربند ايمني كه باالخره در ديد
همگان عادي گرديد ،رفتن به پاركينگ هم عادت گردد ،البته نبود و كمبود پاركينگ هم در اقصاء نقاط شهر به

اين مورد دامن مي زند.

ليك مبناي مصرف و بهره بردن از هر خدماتي فرهنگ استفاده آن را طلب مي نمايد .جامعه بايد به چيزهايي كه
نياز دارد باور قطعي پيدا كند و در رسيدن به آن كوشا باشد .
اگر در اينجا بخواهيم به نمونه اي از نقش فرهنگ ياد كنيم ،مي توان به اين موضوع اشاره كرد كه هر راننده اگر
بخواهد وسيله نقليه خود را در مكان هاي عمومي (غير از پاركينگ) كنار خيابان ،پياده رو ،روي خطوط عابر پياده
پارك نمايد در واقع توليد خطر براي عابرين پياده كرده است و نكته قابل تامل اينكه زماني كه هر راننده اي وسيله
نقليه خود را ترك نمايد ،او ديگر يك عابر پياده است !! و حال در جايگاه منتقد سواره ها!

اين دست اتفاقات كه در طي روز بسيار با آن برخورد مي كنيم از عوامل تاكيدي بر كاربرد فرهنگ استفاده        
مي باشند كه هنوز جاي آن در بخش آموزش كشور ما خاليست يا بسيار كمرنگ است.

هنگامي كه به تعامل ميان ماشين  ،عبور و مرور و ظرفيت خيابان ها فكر مي كنيم ،بيشتر فكر ما حول مبحث
ترافيك  و چگونگي بر طرف كردن آن مي چرخد و اغلب موارد ناديده گرفته مي شود .از آن جمله ،بهترين نحوه
استقرار پاركينگ در شهر ،كاربري هاي هر خيابان ،فرهنگ استفاده از پاركينگ ،عبور و مرور پياده ،حفظ محيط
زيست ،كه اين ها در عين حال ظرافت واقعيت آشكار هستند  .در اينجاست كه برخي موارد مانند ايمني و ادغام
ناديده گرفته مي شود.

هنگام راه رفتن به سمت مقصد ،يك عابر بايد به چهار طرف خود آگاه باشد.

به غير از ايمني عابر پياده ،جنبه هاي ديگري مثل منطقه بندي ،محوطه سازي ،طراحي فيزيكي و استاندارد
محيط زيست هستند كه مي توانند در توليد يك پاركينگ موفق دخيل باشند.
تحقيقات موجود :

سنجش اهداف و مقاصد به خاك سپرده شده ما را به اين مهم مي رساند كه بزرگان و كارهاي بزرگ با فاكتور
شجاعت به هم گره خورده اند .
اگر در بخش تحقیقات پتانسیلهای زیر سطح شهری با اقبال روبرو شوند می توان گفت که زیر سطح شهر از هم
اکنون به بعد منطقه تمركز طرح هاي استراتژيك است.

تحقیقات گذشته درباره پتانسیل های زیرسطح شهری به این نتیجه رسیده اند که با توجه به چشم انداز مراكز
شهري ،خيابان هايي در شهر هستند كه فضاي مرده زيادي دارند ،گاراژها ،ساختمان هاي خالي و يا ساختمان هاي
كمتر از  25درصد اشغال شده و پاركينگ ،اينها مجموعه اي از فضاهاي مرده هستند .بنابراین می توان رویکرد زیر
سطحی را بعنوان یک اصل پذیرفت .

پاركينگ  ،زير سطح يا باالي سطح ؟

به لحاظ زيبايي شناسي بهتر است پاركينگ به ساختمان ها تسلط نداشته باشد .در برنامه توسعه شهر مي توان
از طريق تركيبي از برنامه ريزي هاي معماري ،عناصر محوطه سازي و تاثير اجرايي و تحوالت ،آشفتگي خيابان هاي
شهر را مي توان به حداقل رساند .به طور مثال پاركينگ هاي سطحي عموما جلو يا عقب در يك سمت ساختمان يا
تقاطع واقع گرديده ،در حالي كه از آنجا مي توان به دسترسي هاي عابرين پياده بهره برد و پاركينگ را به زير سطح
كشاند.

اولين و مهمترين ويژگي هاي سازه هاي پاركينگ زير زمين ،ساختار آن و سطوح مناسب براي عبور ايمن و
كارآمد خودرو مي باشد .بنابراين بايد حداكثر توجه به خطوط پاركينگ ،فضاهاي خاص و منحصر به فرد گردش داخل
پاركينگ و ورود و خروج باشد.
توجه داشته باشيد كه بافت ،الگوها و رنگ ها در طراحي شهري نقش ويژه اي را در زيبايي شهر ايفا ميكنند.
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از سطح بايد به منظور فراهم كردن پياده رو و محل استراحت عابرين و خدمات زيبا سازي شهر استفاده كرد.

پس از بررسي هاي بعمل آمده از وضع ترافيك موجود ،پيشنهاد پياده سازي يك سيستم زير سطحي كارآمد در
قالب پاركينگ براي جامعه محلي و مسافران در دستور كار قرار گرفت.

از طرفي پرداختن به فن آوري هاي مرتبط با طراحي ،مدل سازي و اجراي معماري ،الگوريتم ها و پروتكل هاي
مربوطه انجام شد.

همچنين مكانيزم تشخيص موقعيت احداث پاركينگ ،چار چوبي داشت كه (الزاماتي كه از آن جمله دارد)
محدوده ورودي مركز شهر ،خيابان هاي اصلي ،اصناف ،مراكز سياحتي زيارتي ،مسير ورود و خروج شهر و  ...بودند
كه با پردازش نقشه ها و تصاوير ارائه شده از شهر به اين مهم دستيابي پيدا كرديم .همچنين جهت جلوگيري از
خطاهاي موضعي ،استفاده از سيگنال هاي رفتاري جامعه و داده هاي ترافيك شهري را مد نظر قرار داديم.
پارکینگ زیر سطحی مجد ضمن استفاده بهینه از نوسازی و بهسازی بافت فرسوده مجد مشهد در یک دید بلند
مدت طرحی الگویی و بی بدیلی است که در دو تقاطع خیابان قرنی و حر عاملی با بلوار مجد شمالی امکان سامان
بخشی به وضعیت نابسامان ترافیکی امروز رافراهم می کند .
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باید در نظر داشت که از مزایای این پروژه می توان محل این پارکینگ که در سه کیلومتری حرم مطهر امام
رضا (ع)واقع گردیده اشاره نمود  ،چرا که این مکان در محدوده ورودی به مرکز شهر است که در جوار خط سه قطار
شهری نیز واقع گردیده است  .این مزیت با در نظر گرفتن ایستگاههای مترو  ،اتوبوس  ،تاکسیرانی  ،دوچرخه ....
میتواند کمک شایانی به روان کردن ترافیک و سالمت محیط زیست بنماید .

از طرفی وجود کاربریهای تجاری و اداری در حاشیه خیابان قرنی از محدوده بلوار مجد تا چهارراه کالهدوز که
در طی روز بار ترافیکی غیر قابل تحملی را دارد و حاشیه خیابان و پیاده روها محل پارک خودروها گردیده ( عکس
شماره )1طی بررسی های انجام شده کل ماشینهای پارک شده در این محدوده به حدود پانصد خودرو بیشتر نمی
رسد  ،در عین حالی که پارکینگ زیر سطحی مجد حدود  1400خودرو را در خود جای می دهد  .که این مزیت
نیز از استرس ترافیکی منطقه به نحو قابل توجهی می کاهد .

پارکینگ زیر سطحی مجد که در طبقات تحتانی بلوار جدیداالحداث مجد واقع گردیده در طول بلوار (بیش از
 300متر) و با مساحت حدود  36هزار متر مربع در سه طبقه احداث گردیده این پارکینگ با گنجایش  1400خودرو
به جهت موقعیت مکانی نخستین پارکینگ در نوع خودش می باشد .
تصویر  )1( :ترافیک سنگین محدوده    

اجرای پروژه

مراحل گود برداری  ،بتن ریزی و اسکلت بندی تا مرحله راه اندازی بلوار طی یکسال انجام گردید ،که این پروژه
را جزو پروژه های سریع االجراء کشور گردانیده  ،اکنون بلوار آماده بهره برداری است و در اختیار شهرداری مشهد
قرار گرفته است ).تصاویر  3،2و)4

تصویر )2( :پارکینگ زیر سطحی در مرحله گود برداری

تصویر )3( :پارکینگ زیر سطحی در مرحله فوندانسیون

شماره 43-44
167

    تصویر)4(:پارکینگ زیر سطحی در مرحله آسفالت

     بلوار جدید االحداث –  35متری -بر روی پارکینگ زیرسطحی

(منابع :شهرداری مشهد ،پایگاه مدیریت آمار و تحلیل اطالعات شهرداری مشهد سازمان حمل و نقل و پارکینگ شهرداری)

