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  چكيده 
مبلمان شهري از جمله مولفه هاي مطرح در طراحي و برنامه ريزي شـهري و بـه عنـوان جزئـي از كـل شـهر ،       

در دنياي كنوني اهميت طراحي تجهيزات و مبلمان شـهري در  . مي باشد تعريف كننده هويت و ساختار شهري 
حدي است كه از تمامي گروهها و تخصص ها در زمينه طراحي مبلمان شهري كمك گرفته مي شـود كـه ايـن    

بديهي است كه آنچه كه به شهر هويت مـي  . خود حالت ميان رشته اي بودن مبلمان شهري را تداعي مي سازد 
انبوه ساختمان ها و ترافيك در فضاهاي شـهري نمـي   . ساكنان شهر آسايش را به همراه مي آورد بخشد و براي 

و اين خصوصـيات بـارز اسـت كـه شـهرها را از يكـديگر       . باشد بلكه منظرشهري ، پارك و مبلمان آن مي باشد 
قرارگيري سـاختمان   بنابراين هويت بخشيدن به فضاهاي شهري ، عالوه بر ويژگي فرم و طرز. متمايز مي سازد 

زيبـا سـازي يكـي از عوامـل مهـم      . هاي اطراف ، به چگونگي استقرار و كيفيت مبلمان شهري نيز بستگي دارد 
مبلمان شهري است كه با طراحي مناسب و به كارگيري متناسب با محيط از بخـش هـايي از شـهر كـه بـه آن      

تأثير زيـادي  ... ) ، پياده روها ، مراكز تجاري و فضاهائي همچون پارك ها ، ميادين ( فضاهاي شهري مي گوئيم 
در اين تحقيق در حد امكان سعي  شده اسـت بـه بررسـي و تحليـل     . بر كيفيت زندگي شهر بر جاي مي گذارد 

  . عناصر و تجهيزاتي كه نقش بسيار اساسي در هويت بخشي به فضا دارند مورد بررسي قرار گيرد 
  

  راحي ، هويت شهري ، فضاي شهري مبلمان شهري ، ط:  واژگان كليدي



   مقدمه
هدف غـايي يـك   « شهر يك اثر هنري  بزرگ است كه آفرينندگاني به وسعت  خود و به تعداد جمعيتش  دارد 

شهر ايجاد محيطي خالق و پرونده براي مردمي است كه در آن زندگي مي كنند ، چنين محيطي بـا گونـاگوني   
  به افراد داده حداكثر ارتباط را با مردم و پيرامونش برقرار مي سازد بسيار ، آزادي انتخاب و خالقيت را 

بنابراين وظيفه خطير برنامه ريزان و مديران شـهري سـازماندهي ، آرام سـازي و بهسـازي فضـا و تجهيـزات در       
  ) 1385زنديه ، مهدي ،  (. راستاي مديريت شهري مي باشد 

بلمان شهري ، حفظ هويت مكان و نمود بيشتر آن را ممكن مي از ديدگاه طراحان ، انتخاب و طراحي مناسب م
سازد و در حقيقت فراهم آوردن امكان بهره وري رفاهي و زيبـائي شـناختي از محـيط زيسـت ، بـه معنـاي ارج       

از داليل مهم عدم هويـت در فضـاهاي شـهري ، نبـود توجـه بـه       . نهادن به زندگي و ارزشهاي انساني مي باشد 
بين فضاهاي مختلف شهري ، اكتفا نمودن به طرحهاي يكنواخت و به اصطالح استاندارد مي  تفاوت هاي موجود

بنابراين از ابتدائي ترين اقداماتي كه در راستاي هويت بخشيدن به فضاهاي شـهري بسـيار ضـروري مـي     . باشد 
ن مبلمان شهري مي باشد توجه ويژه و عميق به طراحي ، مكان يابي عناصر و تجهيزات شهري و يا در واقع هما

  . باشد 
  بيان مساله و ضرورت تحقيق 

امـا مسـئولين   . اين روزها نقش مبلمان شهري در خدمت رساني به شهروندان هر شهر بر كسي پو شيده نيسـت 
امرو دست اندركاران امور شهري معتقدند كه گذشته ازامرخدمات رساني، حفظ هويت و زيبايي سيماي شـهري  

مشاهده مي شود با گسترش بي ضابطه بسياري از شهرهاي  "چنانچه بعضا. يي برخوردار استنيزاز اولويتهاي باال
بزرگ وافزايش جمعيت رفته رفته تسلط مسئولين شهري به كنترل اوضاع اجتماعي و پرداختن بـه امورسـيماي   

كردهـا و  شهرها و ساماندهي آنها كمتر ازگذشته مي شود و گاهي هويت حفظ سيماي بصري در زير پوشش عمل
در بعضي موارد نيزبه جرئت مي توان گفـت هجـوم   . پاسخ به نياز روزمره شهروندان به فراموشي سپرده مي شود

بي رويه و حساب نشده جمعيت از روستاها و شهرهاي كوچكتر به شهرهاي بزرگ و به ويژه كـالن شـهرها و در   
مايي نامناسب و اغتشاش درهويت و كالبـد  نتيجه نياز بيشتر به خدمات شهري مناسب، باعث به وجود آمدن سي

بطوري كه در بسياري از موارد براي پاسخ گويي به نياز شهروندان درامر خـدمات شـهري، دقـت    . شهر مي شود
فداي سرعت شده و حفظ هويت و زيبايي به ويژه در مبلمان شهري قرباني نيازهاي مقطعي و نسنجيده روزمـره  

 )1385.زنديه (.شهرمي شود
  

روش تحقيق در اين پژوهش به روش توصيفي ، تحليلي بوده كه جهت جمع آوري اطالعات از :  حقيقروش ت
  .روش هايي مانند كتاب ها ، مجالت ، جرايد و سايت هاي مرتبط استفاده گرديده است 



  مباني نظري تحقيق 
نائي ها ، سـطل  ، روش» نيمكت و صندلي « محل هاي نشستن ، : مبلمان شهري شامل :  مبلمان شهري -1

هاي زباله ، ايستگاههاي اتوبوس ، ايستگاههاي دوچرخه و موتور سـيكلت ، كيوسـك هـاي مطبوعـات و فـروش      
  . مي باشد .... بليط ، باجه هاي تلفن ، تابلوهاي راهنما ، منابع نوري و روشنائيها و 

ي ، معمـاري ،و  تقسيمات منطقه اي ، عناصر مختلـف شـهر  : نقش رنگ آميزي در  مبلمان شهري  -2
در تقسيمات منطقه اي ، عناصري ماننـد  . بافت منطقه اي از معيار هاي اصلي مبلمان شهري محسوب مي شود 

ويژگيهاي منطقه به لحاظ اقليمي و آب و هوائي ، ويژگيهاي فرهنگي ، مبلمان ، عالئم هدايتي ، كيوسـك هـا و   
گ بر پايه پـژوهش هـاي رنـگ از منظـر روان شناسـي      مورد توجه قرار مي گيرد همچنين نوع رن... جدول ها و 

شهري و طبقه بندي نيازهاي زندگي بر اساس فرهنگ هر منطقه ، رنگ فضاي سبز ، هارموني رنگ هاي طبيعي 
  .  ) 5،  1385شجاعي ، ( . تعيين مي شود ... فضاي سبز با حصارها و 

ليسـم در فرهنـگ آكسـفورد بـه تخريـب      بر اساس تعريف واژه تخريب گرائـي يـا و ندا  : تخريب گرائي  -3
جاهالنه يا آگاهانه هر چيز زيبا ، محترم و حفاظت شده اي اطالق مي شود و به تدريج هرگونه رفتار مخرب ، بي 

   ) . 129،  1381مرتضائي ، « پروا ، بي فرهنگ و بي برنامه را شامل مي شود 
  

  يافته ها تحقيق 
  رفاهي –مبلمان با كاربري تفريحي  -1
  طراحي محل هاي نشستن و نقش آن در زيبا سازي فضاهاي شهري  -1-1

در شهرهاي امروزي محل هاي نشستن از عناصر مهم مبلمان به حساب مي آيند و برنامه ريـزان و طراحـان بـا    
مجهز كردن فضاهائي از شهر با اين عناصر ، محيطي جهت توقف ، آرامـش ، گفتگـو و تعامـل اجتمـاعي كـه از      

نيمكـت هـا ،   : انواع مبلمان بـا كـاربري نشسـتن عبارتنـد از     . وري انسان است ، به وجود مي آورند نيازهاي ضر
   ) 9،  1383زنگي آبادي ، تبريزي ، « مي باشد ... خميدگي ها ، لبه ها ، سكوها و 

محـل  : گونـه اسـت    2طراحي محل هاي نشستن در داخل پارك ها و كنار ميدان ها و برخي پيـاده رو هـا بـه    
براي نشستن طوالني بايستي از كيفيت هاي پشتي دار و دسـته  : نشستن بلند مدت و محل نشستن كوتاه مدت 

  .دار استفاده كرد تا شهروندان از شرايط راحتي بيشتري برخوردار باشند 
نظير كيفيتهاي سنگي يا بتني بودن پشـتي ،  . محل هاي نشستن كوتاه مدت ، ساده تر و چند كاره تر هستند  

نيمكت هاي چوبي يا فلزي داخل ايستگاههاي اتوبوس ،سـكو هـا و   . يا لبه گلدانهاي بسيار بزرگ سنگي يا بتني 
پله ها مانند آمفي تئاتر به صورت رديفي ، با اندازه هاي متناسب براي نشستن جوانان و نوجوانان در محل هـاي  

براي تشكيل اجتماعات كوچك . ن هاي كنسرت مانند ورودي موزه ها ، سينماها و سال. مناسب تعبيه مي شوند 
يا شنيدن موسيقي در هواي آزاد ، مصالح محكم ،سنگ ريشه دار ،نرده هاي چوبي و يا فلـزي ضـخيم و محكـم    

،  1383سـعيد بنـا ،   ( . به طوري كه شهروندان از نشستن روي آنها احساس راحتي و امنيت كنند . باشد  باشند 
34 (   

  كت نمونه هايي از نيم-1



  

  
  
  

  
  

  
  



  اسباب بازي ها و مبلمان بازي كودكان 2-1
بازي به لحاظ فرهنگي ، اجتماعي و رواني داراي اثرات پايداري در كودكان ، الگوهاي رواني و توانمنديهاي انسان 

، رشد و گسـترش روز افـزون جمعيـت هـاي شـهري منـازل        امروزه با توجه به صنعتي شدن جوامع. مي باشد 
بنـابراين وجـود فضـاهاي بـازي در جوامـع امـروزي       . مسكوني فاقد مكان هاي مناسب براي بازي كودك اسـت  

در طراحي اين گونه فضاها ، مطالعه و شناخت اصول ايمني الزم ، عدم يكنـواختي وسـايل   . ضرورت يافته است 
   ) 2،  1387نصيري ، ( . اني ، مصالح صحيح و شرايط محيطي الزم مي باشد بازي ، رعايت تناسبات انس

  محل بازي كودكان-2

  
  
  
در . ودكـان ، رعايـت ايمنـي مـي باشـد      يكي از مهم ترين نكات در طراحي فضاي بـازي ك : ايمني 2-1-2

زوايا و اتصاالت نبايـد  . طراحي و ساخت وسايل ورزشي و تفريحي كودكان بايد ايمني كامل در نظر گرفته شود 
( . تند و برنده باشد و حتي االمكان بايد از لبه هاي منحني استفاده شود يا پيش بيني الزم مدنظر قـرار بگيـرد   

  )  7،  1368.. .مركز آموزش شهرسازي و 
وسايل بازي كودكان همواره بايد در مكان هايي مسـتقر گردنـد كـه در معـرض ديـد       :مكان يابي 2-1-2

بهتر است براي نظارت بيشـتر بـر بـازي كودكـان ،     . موانع فيزيكي مانع از زير نظر گرفتن آنها نشود . كامل بود 
  . كودكان در نظر گرفته شود مكان هاي ويژه اي نزديك زمين بازي براي استقرار والدين 

تلفيق وسايل بازي كودكان با فضاي سبز به جذابيت محيط براي آنها : تلفيق وسايل بازي كودكان با فضاي سبز 
پوشاندن زمين اطراف وسايل بازي كودكان با شن به حفظ امنيت آنها كمك شاياني خواهد كرد و . خواهد افزود 

زنگي آبادي ، تبريزي ( . مخواني با محيط ، از وسايل چوبي استفاده گردد بهتر است در فضاهاي طبيعي ، جهت ه
 ،1383  ،40  (  



  
استفاده از رنگ هاي تند ، شاد و متضاد در زمين بازي كودكان حـس جنـب و جـوش و     :رنگ ها 2-1-3

الً رد زمـان  معمـو « حتي در بعضي از كشورها در تاريخ هاي خاصي از سـال  . فعاليت را در آنها تقويت مي كند 
وسايل بازي را در اختيار كودكان قرار مي دهند تا آن را به ميل خود رنگ كنند و پس از » تعمير و رنگ آميزي 

   ) 47،  1372مهندسين مشاور آسايش محيط ، « . سليقه آنها جهت رنگ آميزي مجدد استفاده مي نمايند 
  
  مبلمان با كاربري خدماتي  -2
  
  : ظروف زباله  -2-1
وف زباله اي كه در سطح شهر قرار مي گيرد مصارف مختلفي دارد و يكي از مهم ترين تجهيزات خياباني مي ظر

آنها بايد بـه آسـاني قابـل    . استفاده از ظروف زباله بايستي راحت باشد و در محل هاي مناسب نصب شود . باشد 
ت مهم در شهرسازي اين اسـت كـه سـطل    يكي از اشتباها. دسترس ، به تعداد زياد و بي نياز از محافظت باشد 

هاي زباله را در جايي قرار مي دهند كه بتوان به راحتي آنها را خالي كرد ، نه اينكه به راحتي بـراي شـهروندان   
زيرا مردم وقت خود را بـراي  . نتيجه اين كار خيابانهاي پر از زباله و سطل هاي خالي است . قابل دسترس باشد 

نمي كنند ، براي تعيين اينكه سطل زباله بايد در چه جاهايي قرار گيرد مواردي بايد در يافتن سطل زباله صرف 
نظر داشت ؛ مانند نوع مبلمان شهري در خيابان و نوع موقعيت طبقات اول ساختمان هايي از قبيل فروشـگاهها  

. ه شـده متناسـب باشـد    همچنين بايد نوع و ميزان زباله هاي اين مركز نيز با سطل هاي گذاشت. و رستوران ها 
بهترين مكان براي گذاشتن سطل هاي زباله ، مكان هاي تجاري پر رفت و آمد در حاشيه پياده روها ، نزديك به 

. برخي موارد را نيز در طراحي سطل زباله بايد در نظـر داشـت   . اغذيه فروشيها و كنار صندلي ايستگاه ها است 
توجه به نوع زباله ، داشـتن دريچـه بـراي دور نگـه داشـتن از خطـر        مانند تفاوت در طراحي سطل هاي زباله با

شـجاعي ،  ( واژگوني و نفوذ حيوانات به آن و در نظر گرفتن اندازه سطل به تناسب ميزان استفاده و استحكام آن 
1387  ،2 (   

  نمونه هايي از سطل زباله-3

  
  



  تابلوها -2-2
بايد بـه جزئيـات تـابلو مثـل ابعـاد ، موضـوع ، رنـگ ،        به منظور شناخت و درك دقيق مسئله تابلو ، از يك سو 

نورپردازي ، حروف ، اشكال و نوع ساخت پرداخت و از سوي ديگر ارتباط تـابلو و سـاختمان ، تركيـب مجموعـه     
شكل هاي موجود در تابلوها بيش از آنكه يك مسـئله  . تابلوها با هم و نقش تابلو در سيماي شهر را بررسي كرد 

   ) 73،  1383سعيد نيا ، ( . ئله فرهنگي است و آموزش عمومي نياز دارد فني باشد يك مس
  
  

به طور كلي مي توان براي عالئم و تابلوهاي مورد استفاده در سطح شهرها ، چند نقش كلي به شرح زير تعيـين  
  . نمود 

  تابلوهاي اطالع رساني -1
  تابلوها و پانل هاي تبليغاتي    -2
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  ضوابط طراحي تابلوها 

گفته مي شود كه بيننده تابلو ، پيام نوشته شده در آن را بـه  خوانايي تابلو به حالتي  :خوانايي  -2-2-1
در ارسال پيام بصري تابلو بـه ويـژه در موقعيـت هـاي خـاص كـه       . روشني و در كوتاه ترين زمان ممكن دريابد 

از قبيل تابلوهاي راهنمايي و راننـدگي ، راهنمـاي شـهري و راهنمـاي هشـدار      ( سرعت شناسايي ضروري است 
  . ت اين اصل بسيار مورد تأييد قرار گرفته است رعاي) دهنده 

. اندازه حروف تابلوها و عالئم بايد در حدي باشد كه از مسافت مطلـوب خوانـده شـود     :اندازه  -2-2-2
   ) 86،  1381مرتضايي  ، . ( سرعت حركت خواننده يكي از عوامل تعيين كننده در اندازه خط تابلوهاست 

بهتر است براي صرفه جويي در زمان دريافت پيام توسط بيننده ، بـا رعايـت    :رعايت اختصار  -2-2-3
  . رسايي آن ، از شرح طوالني پيام ها خودداري كرده و آنها را با رعايت اختصار و مفيد ارائه نمود 

يكي از اصول مهم در آرايش فضاهاي شهري با انواع مبلمان ، رعايـت تعـادل و   :  تعادل و هماهنگي -2-2-4
. ماهنگي در طراحي و چيدمان آنهاست ، بديهي است كـه عالئـم و تابلوهـا از ايـن قضـيه مسـتثني نيسـتند        ه

متأسفانه امروز در اكثر فضاهاي شهري انبوهي از اين عناصر ديده مي شود كـه در عـين بـي نظمـي بـه رقابـت       
ب بيشتر و اندازه بزرگتر ، جلب توجه در اين ميان تابلوها و بيلبوردهاي تبليغاتي ، به دليل رنگ و لعا. مشغولند 

  . زيادي كرده و حتي در بعضي از موارد اثر تابلوهاي مهمي مانند تابلوهاي راهنما را كم رنگ مي كند 



  : ارتفاع مناسب جهت نصب عاليم و تابلوها  -2-2-5
طقـه اي نيـز مـي    حتي قـوانين من . در استاندارد كشورهاي مختلف ارتفاع تابلوهاي شهري اندكي متفاوت است 

تابلوهـاي  . تواند گوناگون باشد ، اما بيشتر اين قوانين ، ارتفاع را زير دوم سوم ارتفاع عمارت تعيـين مـي كننـد    
متر نسبت به سـطح خيابـان هـا     7/4تا  5/4متر نسبت به پياده روها و  3تا  5/2تبليغاتي معموالً بايد در ارتفاع 

   ) 44،  1381مرتضايي ، « نصب شوند 
  : نوع مصالح و ايمني در عاليم و تابلوها  -2-2-6

موادي مانند ورق آهـن ،  . مصالحي كه در ساخت تابلوها به كار مي رود ، بايد از مواد مقاوم و فاسد نشدني باشد 
برنز ، آلومينيوم ، چوب ، سنگ ، بتون ، اكريليك يا فايبر گالس بسته به نوع تابلو و مكان نصب آن ، مـي توانـد   

  . در ساخت و نصب تابلوها بايد موارد ايمني را رعايت كرد . تر باشد سفيد
  
  : باجه ها و سايه بان ها  -3

باجه ها و سايبان ها ، به انواع فضاهاي بسته ، نيمه باز و باز شهري گفته مـي شـود كـه در آنهـا فعاليـت هـاي       
توان گفت كه اين عناصر جـزء مبلمـان   مختلفي بسته به نوع كاربري مورد نظر ، صورت مي گيرد ، در واقع مي 

بزرگ مقياس شهري به حساب مي آيد و با توجه به كاربرد هر كدام ، بايد عوامل زيادي را در طراحي و سـاخت  
طراحي . اين اجزاي شهري مانند هر اثر معماري ديگر ، نيازمند محاسبات اقليمي است . آنها در نظر گرفته شود 

ي يك منطقه به بررسي حداقل و حداكثر دما ، رطوبـت ، سـرعت و جهـت بـاد مـي      اقليمي و اطالعات جغرافياي
   » 79،  1381مرتضايي ، « پردازد 

  : باجه هاي تلفن 3-1
دسته اي ديگر از مبلمان بزرگ مقياس شهري ، باجه هاي تلفن هستند كه تأثير قابل مالحظـه اي در سـيماي   

استقرار اين نوع مبلمان ، رعايت سـه نكتـه اساسـي از اهميـت     در طراحي ، مكان يابي و . فضاهاي شهري دارند 
  . ويژه اي برخوردار است 
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  نمونه هايي از باجه تلفن -4

  
  شهري نقش نمادها و تنديس ها در محيط هاي  -4-1

اين عناصر . هستند ... نمادها و تنديس ها معموال بيانگر بازتاب هنري خاطرات ، انسان ها ، حوادث ، اعتقادات و 
رئال يـا  « شهري در بعضي از موارد به عنوان يك سمبل فرهنگي ، اجتماعي مطرح بود ه و سيماي انساني دارند 

در تنـديس هـاي دسـته اخيـر طراحـان      . مواد ديگر نمايانگر انديشه هاي طراح خود مـي باشـند   و در » واقعي 
درصددند تا مفاهيم ارزشمند فرهنگي و اجتماعي جامعه خود را به شكل عيني به نمايش گذاشته و بينندگان را 

   ) 65،  1383زنگي آبادي ، تبريزي ، . ( وادار به تفكر نمايد 
  :نابع نوري نور پردازي و م -4-2

  ارزش منابع نوري در بهبود كيفيت فضاهاي شهري 
امروزه استفاده از منابع نوري مختلف در سطح شهرها امري اجتناب ناپـذير اسـت و بـدون ايـن عناصـر زنـدگي       
شهري با اختالل شديدي مواجه خواهد بود ، از طرف ديگر بدليل گوناگوني مصارف اين دسته از مبلمـان ، رفـع   

ها و در عين حال پرهيز از آشفتگي بصري در محيط ، امري دشوار بوده و نياز به برنامه ريـزي و تفكـر   كليه نياز
  . فراوان دارد 



  
  
  

  . ي پذيرد به طور كلي طراحي سيستم هاي روشنايي شهرها بداليل زير صورت م
  تأمين روشنايي فضاهاي مختلف  -1
  تأمين روشنايي گذرها  -2
   ) 68،  1372اصول و ضوابط طراحي ، ( ايجاد نور تزئيني  -3

الزم به ذكر است كه بايد در تمامي طول شب و تاريكي ، روشنايي معابر ، گذرگاه ها ، و ساير اماكن تأمين شود 
االيي است مثل مراكز شهر ، مي توان از نورهاي چند گانـه و چنـد منظـوره    اگر روشنايي به طور كلي در حد ب. 

در محـيط  . بايد توجه نمود تا هيچ نقطه اي در شب بدون نور بـاقي نمانـد   . براي كاهش هزينه ها استفاده كرد 
روشنايي هايي كه احتمال دارد با سوختن يا شكستن المپي ، تمام محوطه در سياهي فرو رود بايد از چند منبع 

   ) 47، صفحه  21مرتضايي شماره  (. استفاده شود 
  اهميت آب نماها در محيط هاي شهري  -4-3

بطوري كه طراح مي تواند از عوامل مختفي مانند صداي . ويژگي ذاتي آب تأثير بسزايي در نوع طراحي آن دارد 
با توجه به ... ده از تنديس هاي آبي و ريزش آب ، درخشش آن در نور خورشيد ، تلفيق آن با منابع نوري ، استفا

در طراحي آب نماهـا عـالوه بـر رعايـت اصـول      . محيط و شرايط مقتضي ، بهره گرفته و مناظر بديع خلق نمايد 
در سـاخت و مكـان   ... زيبايي شناسي ، عوامل مهمي نظير ، ايمني ، باد ، نوع آب و هوا ، مصالح مورد استفاده و 

قابل ذكر است كه حاشيه آب نماها بايد به خاطر ايمني كودكان ، كامالً مشـخص  . ارد يابي آن اهميت بسزايي د
   ) 65،  1375سعيد نيا ، ( . باشد و از احداث استخر هاي عميق در مراكز شهري خودداري شود 
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  مبلمان با كاربري ترددي و ارتباطي  -5
  
  ايستگاه هاي اتوبوس  -5-1

براي تمامي سيتم هاي حمل و نقل درون شهري ، امري واجب و ضـروري  وجود يك ايستگاه  اتوبوس مناسب ، 
از . اما ميزان مناسب بودن اين ايستگاه ها ، بستگي به نظر شهروندان دارد كه از آن اسـتفاده مـي كننـد    . است 

ست ديد مديران شهري كه مسئوليت رسيدگي به اين موارد را بر عهده دارند ، يك ايستگاه مناسب ، ايستگاهي ا
كه به مراقبت و نگهداري كمتري احتياج دارد ، اما از ديد شهروندان ، يك ايستگاه خوب ، ديد محيطـي بـااليي   

مكان هاي بدون سايبان ، مكان هاي تجاري . بايد داشته باشد و امكان سوار شدن به اتوبوس براحتي فراهم آيد 
نجا بيشتر است و مكـان هـايي كـه آب و هـوا در آن     پر رفت و آمد ، مكان هايي كه آمد و شد افراد سالمند به آ

بهرترين مكـان بـراي قـرار    . اعتدال مناسبي نداشته باشد ، نيازمند به نصب ايستگاه هاي درون شهري مي باشد 
گرفتن ايستگاه هاي اتوبوس نزديك به مغازه ها و تقاطع هاست كه در اين صورت بايد سه متر عقب تر از مسير 

چنانچه ايسـتگاه از تقـاطع دور   . گيرد تا موجب بروز ترافيك و مزاحمت براي افراد پياده نشود  عبور و مرور قرار
ميـدان  . باشد سايبان ايستگاه بايد دو متر عقب تر از پياده رو باشد تا براي ايستادن اتوبوس مشكلي ايجاد نشود 

ايستگاه هايي كه از نظر طراحي ضـعيف   ديد مناسب ، مردم را قادر مي سازد كه آمدن اتوبوس را نظاره نمايند ،
هستند به سبكي طراحي شده اند كه براي ديدن رفت و آمد اتوبوس ، بايد ايستگاه را ترك كرد و لـب پيـاده رو   

  . رفت 



مردم به اطالعاتي در مورد ورود و خروج اتوبوس به ايستگاه نياز دارند ، وجود تابلوهاي اطالع رساني در ايستگاه 
هروندان بسيار جالب و مفيد است ، بويژه در بسياري از مراكز شهري كه افراد ، بـه امنيـت بيشـتري    ها ، براي ش

نسبت به ديگر مراكز احتياج دارند ، مراكزي مانند پارك ها ، مراكز خريد و ديگـر مكـان هـاي عمـومي بايـد از      
وشـن دارنـد ، شـهروندان هنگـام     در ايستگاه هايي كه چراغ هاي ر. مقدار بيشتري چراغ روشنايي استفاده شود 

  )  5،  1387شجاعي ، (  انتظار كشيدن ، بيشتر احساس امنيت و آرامش مي كنند
  نمونه هايي از ايستگاه اتوبوس -6
  
 

  
  
  



  
  
  : تيرك ها  -5-2

تيرك ها به منظور ايجاد مانع بر سر راه وسايل نقليه در لبه پياده روها و ورودي فضاهاي شهري نصب مي شـود  
ي جاهاي شهرها ديده شده است كه چند در برخ. ، جنس تيرك ها بيشتر از سنگ ، بتن ، فلز انتخاب مي شود 

تير آن ضخيم و كج و كوله در ورودي يك فضاي شهري و يا يك پياده رو ، بـه منظـور ممانعـت از ورود موتـور     
سيكلت طوري نصب شده است كه عبور و مرور شهروندان نيز به دشواري انجام مي گيرد ، برخي اوقات بعضي از 

عالوه بر زشتي و زمختي ، اين نوع تيرك ها براي افـراد پيـاده بـي    . اشند تير آهن ها كج شده و خطرناك مي ب
بخصوص براي كودكان و معلولين ، انتخاب محل تيرك ها براي نظم بخشيدن بـه  . خبر بسيار خطر آفرين است 

، تيرك هـا   از اين رو انتخاب آنها را بايد افراد فني انجام دهند. عوامل و منابع خياباني مسئله بسيار مهمي است 
متر است  5/1-2/1ارتفاع تيرك ها بين . متر است  5/1در جايي كه مقصودايجاد مانع براي اتومبيل است حدود 

و در پياده روها ، تيركها بايستي بسيار كوتاه باشد و هر جا كه احتمال برخورد اتومبيل با تيركها هست ، بايستي 
   ) 75،  1379،  سعيد نيا(  .با عمق بيشتري در زمين نصب شود 

  : نرده ها  -5-3
ايجاد مانع كالبدي يا حصار به صورت نرده در برخي از قسمت هاي شهر از لحاظ ايمني ضـرورت حيـاتي دارد ،   
اما نصب نرده ها در همه قسمت هاي خيابان ، بين پياده رو و سواره رو و در برخي از خيابان ها بـين دو سـوي   

يرا يكي از عناصر بسيار زشـت فيزيكـي اسـت كـه مبـين رفتارهـاي نادرسـت        خيابان ضرورت چنداني ندارد ، ز
نصب نرده در برخي از خيابان ها بقدري افراطي است كه حتي مقابل مسير عابر پياده از نرده و . شهروندان است 

ماننـد حفاظـت از   . حصار معموالً براي نشان دادن يك مرز و ايجاد يك فضاي حفاظت شده استفاده مـي شـود   
درختان از برخورد با وسايل نقليه و يا براي حفاظت چمن ، در برخي مـوارد بـراي جـدا كـردن فضـاهاي نقليـه       

اين نـوع حصـارها بيشـتر    . عمومي از خيابان يا فضاي عمومي از تركيبي از ديوار كوتاه و نرده استفاده مي شود 



احداث نرده هـاي بلنـد در خيابـان بـا      .براي حصار دانشگاه ها ، بيمارستان و موسسسات بزرگ مناسب هستند 
. از لحاظ بصري آزار دهنده اسـت ، بخصـوص بـراي كودكـان     ) برابر ارتفاع سطح ديد ( متر  5/1ارتفاع بيش از 

   ) 35،  1379سعيدي نيا ، ( بنابراين از نصب آنها در فضاهاي عمومي احتراز كرد 
  

  نتيجه گيري
مبلمان شهري محـيط مناسـبي   . ري را مبلمان شهري مي نامند تسهيالت وتجهيزات  رفاهي درون فضاهاي شه

خوشبختانه از چند دهه پيش ، آگاهي هاي تازه اي در رابطه . براي زندگي و فعاليت ها در شهر فراهم مي آورد 
با فضاهاي شهري بوجود آمده است و بار ديگر خيابان بعنوان فضايي براي زندگي و نه صرفاً محلي براي عبـور و  

اين نگرش را مي توان بازگشتي به شيوه اسـتفاده از خيابـان پـيش از    . ر وسايط نقليه ، مطرح گرديده است مرو
بدين سان تعميرات مبلمان شهري ، در همه سـطوح سـواره و پيـاده ، بـر كيفيـت منظـر       . تسلط خودرو داشت 

هيزات  خياباني يا مبلمان شـهري  عناصرتج. خيابان ها مي افزايد و ايمني و راحتي شهروندان را تأمين مي كند 
را نبايد بصورت مفرد و مجزا طراحي كرد ، بلكه بايد آنها را بعنوان بخشي از يك نظام هماهنـگ كننـده فضـاي    
شهري نگريست كه در آن همه اجزا به طور هماهنگ مورد توجه قرار مي گيرند و ارتبـاط مناسـبي بـين تمـام     

يك ديد سيستمي  به طراحي و تعميرات و مبلمان شهري پرداخت و از  فضاهاي شهري برقرار مي شود و بايد با
  .نظريات تمامي رشته ها براي جلوگيري از آشفتگي و چندگانگي مبلمان شهري بهره جست 
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