
 

ایجاد جاذبه  پایداریونقش آن دران شهری مبلمو تحلیل بررسی  عنوان  :

 ) نمونه موردی شهرستان بوکان (گردشگری

 *: جعفر زمانی  1مولف اول

 ( aso.zamani60@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد معماری ) .1

 : چکیده

 بتوان گفت خود و به تعداد جمعیتش دارد. شایدبه وسعت  نقش آفرینانی بزرگ است که وهنری  زیبا ، زنده ، صحنه ایشهر

باشندگان و مهمانانی است که به عنوان گردشگریا ساکنین جاد محیطی خالق و پرورنده برای یک شهر ای هدفمتعا لی ترین 

 بهبود، زیبای و سالمت محیط زیست شهری را نمی توان منحصرا مربوط به حذف آالینده ها و توسعه موقت در شهر هستند.

خدمات بهداشتی دانست چرا که ایجاد فضاهای زیبا ، دلپذیروحتی مفهومی برای احیاوحفظ روحیه جمعی و تقویت احساسات 

و جاد روحیه نشاط و شادابی و امید شهری وانسانی و سازماندهی ساختارهای شهری موزون و متناسب نقش بسیار مهمی در ای

در فضای میان   همچنین کاستن از تنشهای روحی جامعه ایفا می کندوشگران ایجاد جاذبه برای علی الخصوص مهمانان و گرد

 ، جریان حرکت، سکون، تفریح و اضطراب را در شهر تنظیم می کنند و به آنکهیاز است ساختمان ها و بناها، عناصر مکملی ن

یبایی شناسانه هم به شهر نگاه کرد تا با دید هنری و ز مین نیازهای اولیه شهروندان،عالوه بر تأشایسته است روح می بخشند. 

که روزبه روز تعدادشان افزایش می یابد فراهم شود. ولی هم مهاجر و گردشگری کیفیت باال برای جمعیت  امکان زندگی با

مکان یابی  در حالی که اکنوناکنون ناهمگونی در شهرهای ما به ریزترین بخش های مبلمان شهری نیز کشیده شده است. 

ته و شناخت وبررسی نوع استفاده و استفاده کنندگان ،راحتی ،ساعات استفاده ، همسو بودن مبلمان با پارکهاو یسادرست وش

بدون زمینه فکری و تحقیقی بوده و  انجام شده واینگونه مینماید که اقداماتد فضاهای موضوعی و ... کامال بی اهمیت هستن

شهرها با یک نسخه و دید سهل انگارانه بدون توجه به اقلیم و فرهنگ ساکنان  در تمامیمتاسفانه  عاری از روح طراحی هستند.

هوای متنوع  در نقاط مختلف ب و آبا وجود فراوانی خرده فرهنگها وآداب و رسوم کامال متفاوت و شرایط  ، و باشندگان بومی

ورد طراحی و چگونگی مبلمان شهری احساس متفکرانه و منطقه ای  به شهرها در م نگرشینیاز مبرم به که برخورد شده  ایران

نست رآسعی ب استو مقایسه با نمونه های موفق که بر مبنای تجزیه و تحلیل و تحقیق میدانی  در این پژوهش و .میشود

تحلیل مناسب ، معایب و محاسن آن در باره مکان یابی درست با توجه به  شهرستان بوکان بررسی وبا مبلمان شهری در

 گامی در خور و شایسته مردمانش  باشد.و ایجاد جذابیت برای گردشگران ین فرهنگ ساکن

 ، جاذبه گردشگری فرهنگ، مکان یابی ،مبلمان شهری :کلیدی کلمات



 تعریف مبلمان شهری

 هاین تسهیالت در انگلستان بیشتر ب اثاثیه، تجهیزات یا مبلمان شهری، اصطالحات رایج این تسهیالت و امکانات شهری هستند.

در واشکافی واژه اثاثیه شهری یا  معروف است.« مبلمان فضای باز»با « مبلمان همگانی»و در امریکا به « مبلمان خیابانی»

اثاثیه، جمع اثاث به معنای وسایل و لوازم زندگی است. تجهیزات، جمع »مبلمان شهری به مفاهیم قابل تاملی اشاره میشود: 

دن و بیشتر به وسایل و ساز و برگ نظامی اطالق می شود. مبلمان واژه فرانسوی به معنای تجهیز، در مفهوم آراستن و بسیج کر

 «.اثاثه و دکوراسیون یک محل است.مجموعه 

رایج ترین ترکیب واژگانی )) مبلمان شهری (( است که میتواند در بر گیرنده مفاهیم ضمنی و کاربردی گسترده ای باشد. در 

ی بر می آید که این ابزار و وسایل جهت استفاده عمومی به صورت مستقیم و غیر مستقیم تعیین درواقع از واژه مبلمان شهر

 کننده روابط میان شهروندان بایکدیگر یا با محیط اطرافشان میباشد.

خرده بناها و عناصری گفته میشود که جهت ایجاد  -نمادها -دستگاه ها -اشیاء -مبلمان شهری به مجموعه وسیعی از وسایل

 و ... به کار گرفته میشود که کال شامل سه دسته ی عمده است: -راهنمایی -راحتی -زیبایی -حفاظت -آسایش

 تجهیزات زیبا سازی فضای شهری -3   تجهیزات ایمنی و آسایش -2   تجهیزات کاربردی -1

 تجهیزات کاربردی شهری دارای زیر مجموعه های میباشند که عبارتند از :

 نامگذاریها و ...( -ارائه اطالعات )مانند : تابلوهای راهنماتعیین جهت و  -1

 ... ( و اخطار تابلوهای –ارائه مقررات ) مانند : تابلوهای راهنمایی و رانندگی  -2

 صندوق پست و ... ( -ارائه کاال و محصوالت ) مانند : کیوسکهای روزنامه -3

 ... ( و ها تقویم –مبلمان ثبتی ) مانند : پارکومترها  -4

 تجهیزات ایمنی و آسایش شهری دارای زیر مجموعه های میباشند که عبارتند از :

 آالچیقها و ... ( -استراحتگاه و پناهگاه ) مانند : نیمکتها  -1

 جداکننده ها و ... ( - حصارها –حفاظتی ) مانند : نرده ها  -2

 وسایل ورزشی و ... ( -تفریحی ) مانند : وسایل بازی کودکان -3

 المانها و ... ( -وسایل فرهنگی ) مانند : مجسمه ها  -4

 پارکها و ... ( -گلدانها  -ه ها فضای سبز ) مانند : باغچ -5



تجهیزات شهری به عنوان مجموعه ای از وسایل متحرک و نیمه متحرک و کاربردی یا تزئینی که با اجازه یا اطالع مقامات 

ومی شهر در اختیار ساکنان قرار گرفته اند جزء الینفک محیط زیست یک شهر جهت دولتی به طور دائم یا فصلی در فضای عم

بنابراین عامل فرهنگ در نمایش هر چه زیباتر و منسجم تر آن بسیار دخیل  نمایش و شناخت کامل هویت یک شهر می باشد.

تاریخی  رهنگ منطقه ای و ارزشهای مدون ف بوده و قطعا اگر طراحی و کاربریها و مکانیابی مبلمان با رویکرد طراحی بر مبنای

در واقع میتوان با نگاه به مبلمان شهری به عمق د .نیزمصون ودر امان میمان محلی باشد ،از خطر وندالیسم ) تخریب گرای (،

 توجه مسئولین و برنامه ریزان شهری و همچنین خصوصیات فرهنگی و رفتاری شهروندان یک شهر پی برد.

 ی در ایرانتاریخ مبلمان شهر

در تاریخ نگاری ایران، تاریخچه مدون و جداگانه ای از انواع مبلمان شهری و سیر تکاملی آن به چشم نمی خورد و سوابق 

موجود به صورت پراکنده از میان مدارک تاریخی کشور به دست آمده است. از آنجا که قدمت تمدن های باستانی در ایران 

و به ویژه تمدن های اروپایی که امروزه در زمینه عناصر و مبلمان شهری پیشرو هستند می باشد،  بسیار بیشتر از اکثر نقاط دنیا

تظاهر حاالت ابتدایی بعضی از عناصر و مبلمان شهری مانند انواع آبنماها در زمان هخامنشی در ایران، لوح های سنگی، تندیس 

مان شهری در ایران است را می توان به این تمدن نسبت داد. در های سنگی از پادشاهان و ... که نمایانگر قدمت طوالنی مبل

دوران بعد از اسالم نیز هر زمان که حکومت مقتدری بر سرکار بوده تجلی اقتدار آن در شکوه شهرها به نمایش درآمده است. به 

خیابان بودند که عابران پیاده عنوان مثال در معماری صفویه، همواره خانه های ایرانی دارای الگوی سکوی خصوصی در کوچه و 

نیز از آن استفاده می کردند. نحوه زنده شدن معابر با این سکوها تنظیم می شد. بعضی از این عناصر هم ریشه در باورهای 

بعد از انقراض حکومت صفویان، دولت  داشته است. -نظیر سقاخانه ها که در تمام نقاط شهر دیده می شدند-مذهبی مردم 

مندی بر ایران حکومت نکرد و کشور از این زمان به بعد به خصوص در زمان قاجاریه دچار آشفتگی شدید در مرکزی قدرت

زمینه های مختلف هم چنین مسایل و عناصر شهری گردید به طوری که فرصتی برای تعبیه عناصر و مبلمان شهری فراهم 

  نمونه های از مبلمان شهری یافت میشود. در گذشته شهرستان بوکان نیز در همان اندازه در ایزیرتو ونشد.

 لزوم توجه به مبلمان شهری

به خصوص در شهر های جهان )بستر کالن شهرهای امروز پاسخگوی نیاز ساکنان خود نمی باشد و شدت فعالیت های شهری

از جمله با سرعت سوم ( شرایط بسیار سخت و مخربی برای شهروندان به وجود آورده است. اجزای کالبد شهر های امروزی 

حرکت انسان ها و فشار سنگین زندگی شهرنشینی ؛ سازگاری ندارد و فضاها و کاربری های عمومی آن از ظرفیت و قابلیت الزم 

جهت پاسخگویی به نیازهای زندگی پر شتاب شهری برخوردار نیست در این میان کیفیت فیزیکی شهرها ؛ زیبایی شهر و 

ریزی صحیح ؛ مکان یابی مناسب ؛ لحاظ شرایط بومی و فرهنگی و ایجاد تناسب کارکردی  رضایت شهروندان بدون برنامه

ز دست اندر کار در حال حاضر اکثر سازمان ها و مراک ابعادی در شهر ؛ سطوح ارتباطی و به ویژه مبلمان آن ایجاد نخواهد شد

 برد قطعی برای ایجاد محیطی پایدار ؛شهری را به عنوان یک راه ریزی و مکان یابی صحیح مبلمان  کشور؛برنامه

مناسب و منطبق بر شرایط بومی تلقی نمی کنند و با عدم برنامه ریزی یا برنامه ریزی ناقص و غیر استاندارد در این زمینه ؛ به 

ل هرج و مرج بصری و عدم کارایی این عناصر در محیط های شهری دامن می زند و از طرف دیگر مبلمان موجود نیز به دلی



ته مشکالت فرهنگی ) تخریب گرایی ( و عدم رسیدگی دایمی و مدیریت نامناسب ؛ کاربران را با مشکالت عدیده ای روبرو ساخ

تداخل فرهنگ اصیل ایرانی و فرهنگ وارد شده از سایر کشورها به دلیل گسترش ارتباطات و ترکیب فرهنگی نواحی  .اند 

نی و مهاجرت واصطکاک میان فرهنگها در شهر ها بیانگر این امر است که با مختلف کشور به دلیل گسترش مقوله شهر نشی

بر اساس فرهنگ و و نظم دهی فضاهای شهری منطقه ای توجه به هرج و مرج موجود هرچه بیشتر جای خالی یکپارچه سازی 

 .احساس میشوداقلیم منطقه ای 

ت تمدن بشری دارند از جمله ی این عناصر می توان به انواع بسیاری از عناصر به کار رفته در یک خیابان؛سابقه ای به قدم

سرپناه و نشست گاهها اشاره کرد .برخی دیگر از این عناصر به طور مشخص معلول ابداع یا اختراعی تاریخی هستند به طور 

شکل گرفت. در بررسی  مثال نیاز به تلفن همگانی در مکان های عمومی پس از ظهور تلفن و فراگیری آن در اروپا و سایر نقاط

سیر تحول شهر و خیابان نقطه ی عطف بسیار مهمی وجود دارد و آن انقالب صنعتی است و این پدیده نه تنها بر سیمای 

ظاهری شهر تاثیر گذاشت بلکه تا اعماق وجودی جزئی ترین مسائل شهری ریشه دواند . وابستگی هایی را از بین برد و نیاز 

ظهور طراحان قرن بیستمی از گوشه و کنار دنیا این شاخه از گرایش های طراحی هم بسیار گسترده و هم هایی را ایجاد کرد با 

متنوع شد؛نو آوری؛ فرایندهای تولید و فناوری؛ طرح های کامل تر و جامع تری را سبب گشت ؛ مفاهیمی هم چون یکپارچگی 

 عه اجزای مبلمان شهر قرار گرفت.؛ هماهنگی ؛ هویت و دوام در سر لوحه ی کار طراحی برای مجمو

مبحث مبلمان شهری در کنار رفع نیاز های مادی گروههای مختلف استفاده کننده از فضاهای شهری؛ به جنبه زیبا شناسانه 

آن نیز باید بپردازد و این زیبایی بیش از هر چیز حاصل هماهنگی؛ وحدت و تنوع؛ تکرار شوندگی و انعطاف پذیری عناصر 

درغیر این صورت نا به سامانی و بی هدفی که امروز به دلیل پراکنده کاری و خود محوری به بهانه هایی مانند :  شهری است.

وده همچنان صرفه ی اقتصادی و نبود الگو و ضوابط مناسب و استاندارد برای این عناصر؛ بروز کرده و چهره شهر را مخدوش نم

 دحل نشده باقی می مان

 هریاهداف طراحی مبلمان ش

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

میشود که در ذیل اشاره ای به اختصار به این مسئله میشود.در کل اجزاي مبلمان شهري، دو ویژگي اساسي دارند: 

توانند نیاز عملكردي و بصري شهروندان را همزمان یكاربردي بودن و زیبایي، كه در صورت داشتن هر دو ویژگي، م

هاي متعددي در طراحي اجزاي مبلمان شهري است كه نه برآورده سازند. البته این امر، مستلزم در نظر گرفتن مقوله

ي، تنها رنگ، هماهنگي با محیط پیرامون، دوام، ایمني و اقتصادي بودن آنها مورد نظر است، بلكه باید از نظر عملكرد

جانمایي مناسبي در سطح شهر داشته باشند تا بتوانند پاسخگوي نیاز شهروندان باشند. در طراحي فضاهاي شهري 

اند كه جزئي از مكان هستند و چنانچه با یكدیگر هماهنگي و انسجام داشته باشند، عناصر متعددي در شهر جاي گرفته

وان اهداف کلی زیر را از طراحی و ارائه مبلمان شهری به كنند. در کل میتمضامین و مفاهیم مشتركي را بیان مي

 شهروندان انتظار داشت.

نوسازی و به سازی مبلمان شهری و  ارتقاء کیفیت خدمات عمومی شهری و ایجاد سر زندگی در شهروندان :با  -1

نحو چشمگیری شاهد طراحی اصولی آن به گونه ای که همگام با نیازهای مادی و روانی شهروندان باشد میتوان به 

پیشرفت و تکاپو در فعالیت های اجتماعی بود.در صورت ارائه درست خدمات شهری از جانب ارگانها میتوان 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.

ایجاد میل و انگیزه در شهروندان در جهت بهسازی محیط شهری : با زیبا سازی سطح شهر که وابستگی بسیار  -2

زیادی بر طراحی مبلمان شهری دارد میتواند روحیه حفظ و نگهداری از محیط شهری را در شهروندان افزایش داده و 

ئله به کوششی غیر مستقیم در نگهداری و زیبا سازی اهمیت فضای شهری را در نگاه مخاطبانش باال ببرد که این مس

 شهری در اذهان عمومی جامعه دامن میزند. 

هویت بخشی به فضاهای مختلف شهری : در صورت رعایت این اصل شهروندان میتوانند با مشاهده یک مکان  -3

هری ارائه شده در هر محله و خاص از آن به عنوان مکانی متمایز از سایر مکانها یاد کنند در صورتی که مبلمان ش

شهر گویا ی هویت تاریخی و فرهنگی آن محله یا شهر باشد میتوان به نوعی شخصیت دهی فرهنگی در سطح کالن 

لمان شهری، حفظ هویت مکان و نمود بیشتر آن را ممکن می دامن بزند. از دیدگاه طراحان، انتخاب و طراحی مناسب مب

سازد. این برخورد در احیای مناطق تاریخی و سنتی بسیار موثر است. اگر دخالت در شهر به تزیینات سطحی محدود 

یان نشود، باید میان بافت اجتماعی و فضای شهر توازنی ایجاد کرد. آن گاه که بافت اجتماعی مکانی تثبیت شده و در م

ساکنانش مفهوم شهر نشینی، ریشه ای عمیق دواند،می توان به ساختارهایی مکمل در سیما و منظر آن پرداخت و شرایط 

 را برای حفظ محیط و رفاه اهالی مهیا کرد. 

رعایت اصل پیاده گستری :به معنای گسترش فضای پیاده در سطح شهر ها به جهت ارتقاء سطح کیفی زندگی شهری  -4

میل به پیاده روی در شهروندان با گسترش این مقوله در سطح شهر ها میتوانیم شاهد برقراری رابطه ی  و ایجاد

 عمیقتری بین شهروندان و محیط شهری باشیم.

ایجاد یکپارچگی در سطح شهر در عین تنوع فرم: با طراحی و نصب مبلمانهای شهری یک پارچه با چندین کارکرد  -5

یکپارچگی در اجزای شهر موجبات کاهش مصرف مواد و کاهش هزینه های ساخت و  مختلف میتوان ضمن ایجاد

کاهش ابعاد را فراهم آورد. از طرفی با یکپارچه سازی مبلمان شهری میتوان از تکثیر جزئیات اضافی بسیاری در 

ره است؛در یک سیستم خیابانها کاست. نکته ظریف در این میان وجه تمایز سیستم های یکپارچه با سیستم های چند منظو

چند منظوره،محصول از ابتدا به این قصد طراحی می شود و احتمال دگرگونی در سیما و پیکره آن زیاد است، اما در 

مبلمان یکپارچه لزوماً چنین هدفی دنبال نمی شود.بلکه اجزاء و عناصر مورد نظر در صورت تطابق و حفظ پیوستگی 

 وند.ظاهری با عنصر ثابتی یکپارچه می ش

 (بوکان ) در مبلمان شهریپژوهشی مقاله رویکرد 

فرآیند طراحی فضاهای شهری مراحل پیچیده ای دارد که یکی از آنها برنامه ریزی مستقل برای هر یک از عناصر 

و فعال شهروندان که به فضایی است زاییده ی زندگی اجتماعی پر تحرک  شهر،ردی در هر فضای شهری است . عملک

فرهنگ استفاده کنندگان در آن قابل مشاهده است لذا تنوع عناصر در طراحی یک خیابان از ویژگی های  س انعکاخوبی 

اصلی است و طبعا با شناخت اولیه نسبت به تک تک آنها می توان به یک کل یکپارچه رسید.انجام اصالحات کلی در 

ت و باید سعی در حفظ هویت مکانی و اولویت این فضاها بدون ایجاد تغییرات کلی در بافت اطراف امکان پذیر نیس

اولویتهای ارائه شده و فرهنگ است  برمکان یابی صحیحکاربری در طرح ها نمود. از آنجایی که در این مبحث تمرکز 

می باشد اما تالش بر آن شده تا با سایر اولویتهای طراحی مبلمان شهری تناقضی نداشته  هاموضوع  اینبر حول محور

ارد موجود در کنار نمونه های موفق قرار گرفته تا نقش درست طراحی ، مکانیابی وآمیختن نمایه های و موباشد.

و ایجاد روحیه تعامل و وحدت فرهنگی ،اجتماعی هر چه ملموس تر نشان داد.  فرهنگی در زیبای ،دوام و هویت بخشی

 و اولویتها به صورت مبسوط در ادامه بسط داده میشود .

 ا را میتوان به چند دسته کلی تقسیم بندی کرد:این اولویت ه



 تعریفی درست و شناخت مبلمان شهری. 1

 مکان یابی صحیح و دسترسی آسان. 2

 شناخت فرهنگ بومی و تأثیر پذیری مبلمان از آن .3

 شناخت محل نصب و طراحی متناسب با آن .4

 شناخت استفاده کنندگان و زمان استفاده .5

 نی با محیطزیبای فرم و همخوا .6

 انتخاب صحیح رنگ ، اندازه .7

 )مقیاس انسانی(ارتفاع مناسب  .8

 موقعیت قرار گیری نسبت به آفتاب ، معبرهای اصلی .9

 انتخاب مصالح مناسب در ساخت جهت پایداری ، راحتی و زیبای .01

 ایجاد فضاهای زیبا و دلپذیر .00

 د نظرایجاد تنوع و پویای و حیات بخشی به اماکن مور .01

کارهای انجام شده در راستای این پژوهش  و در تحقیقات میدانی  سعی بر آنست تا نمونه های موفق مبلمان شهری را با 

در بوکان در کنار هم قرار داده و در مقام مقایسه تفاوتها ، نواقص وکمبودها را به صورت عینی و ملموس نمایش داد. 

پذیری و کوپی باید اجتناب نمود و با استفاده از آمیزه های فرهنگ محلی و بر  هر چند نگارنده معتقد است که از تقلید

اساس اقلیم طراحی نمود ولی مشاهده این نمونه ها قطعاروزنه ایست کوچک به دنیای نامتناهی خال قیت و طراحی که 

 یاری نماید.و ماندگاری و هویت بخشی میتواند ما را در سامان دهی مبلمان شهری 

 بوکاننمونه ای از یک کیوسک روزنامه فروشی در     ای از یک کیوسک روزنامه فروشی در ایتالیانمونه 

 

 . مکان یابی درست شهری4 هماهنگی فرم با عملکرد .  3   فرم. زیبای  2.تعریف کیوسک به عنوان یک عنصر شهری  1 

تعالی بخشی به فرهنگ شهری و ارزش گذاری برای . 7. ابعاد متناسب با معبر 6.انتخاب رنگ همگون با محیط و جذاب  5

 . دارا بودن هویت شهری زیبا جهت در امان بودن از خطر نابودگری )وندالیسم(8فرهنگ مطالعه  



                           مبلمان شهری در معابر عمومی )بوکان (                       عمومی اروپا در معابر مبلمان شهری

 

                                           

. 4در طراحینو آوری و خالقیت . 3. ساخت مبلمان شهری با مصالح همگون با محیط اطراف   2زیبای فرم مبلمان  .1

. به دلیل ارتفاع ساختمانهای مجاور و سایه اندازی آنها از ایجاد 5جهت قرار گیری مبلمان رو به  سمت تردد مردم  

 ودرنمونه موجود در بوکان                 .  ایجاد فضای مکث و تأمل6ن اجتناب شده  استپوشش سایه با

. جهت قرار گیری  2عدم  تعریف حریم مبلمان و تمایز آن با فضای پیاده راه با ایجاد اختالف سطح  یا تنوع مصالح  .1

قرار گیری مبلمان رو به آفتاب است  . جهت 3اشتباه مبلمان  که به سمت خیابان است نه به سمت محل عبور پیاده 

. جنس خشن و 4چشم استفاده کنندگان میشود ایجاد آفتاب زدگی و آزار باعث که به علت عدم وجود سایه بان 

  ر به وصله ی ناجور ومیماند. ناهمگونی مبلمان با محیط و مصالح مصرفی اطراف که بیشت5 ناراحت مبلمان

 و پویا برای      ایجاد محیطی زیباهدایت و    استفاده از       آب 

                      

بخشیدن احساسی  شاد و زیبا به فضای زمخت و خشن سنگ و فلز با . 2تلطیف فضای شهری با استفاده از آب  . 1

 . استفاده از مبلمان با طراحی4.  ایجاد فضای مکث شهری و مکانی برای نشستن خانواده ها 3  استفاده از آب

 . ترکیب آب و مبلمان شهری برای ایجاد یک مجموعه زیبای شهری    5   رگانیک جهت راحتی استفاده کنندگانا

 رودخانه در تفرجگاه شهری )بوکان (کناره 



. 4. عدم وجود مبلمان شهری مناسب با محیط  3. عدم تعریف درست لبه 2.   عدم استفاده  درست از آب در زیبای بصری 1

. عدم توجه به 5یک ابگیر کوچک در مسیر رود خانه میتوان فضای زیبا برای قایق سواری و ناظرین ایجاد کرد  قطعا با ایجاد

فرهنگ ساکنین شهر و منطقه که از دیر باز در کنار آب و کوه زیسته و بی احترامی به این سایت باعث عدم استقبال ساکنین 

 از این محل میشود

 (                             گاه اتوبوس )امارات متحده عربی ایست                             یستگاه اتوبوس )برزیل(ا

 

 . مکان یابی درست شهری4. هماهنگی فرم با عملکرد  3. زیبای  فرم   2.تعریف ایستگاه اتوبوس به عنوان یک عنصر شهری  1

. تعالی بخشی به فرهنگ شهری و ارزش گذاری برای 7معبر . ابعاد متناسب با 6.انتخاب رنگ همگون با محیط و جذاب  5 

. دارا بوده هویت شهری زیبا جهت در امان 11. راحت بودن صندلیها 9. پوشش مناسب سقف )سایه اندازی( 8فرهنگ مطالعه

 بودن از خطر نابودگری )وندالیسم(

 ایستگاه اتوبوس )بوکان (

 

شهری دارند و میتوانند شرایط آسایش را فراهم کرده و بر زیبای محیط و ساعات مکانهای  فراوانی هستند که نیاز به مبلمان 

حضور در آن می افزایند و به علت عدم وجود مبلمان شهری خالی و متروک مانده و از زیبای و حس تعلق به مکان میکاهند 

 سعی شده به تعدادی از این مکانها که مهمتر هستند پرداخته شود.

 بهار       پاییز                                                       پارک ساحلی بوکان



 

فضای بسیار زیبا و وهم آلود در دل طبیعت شهری که میتواند فضای بسیار 

آرامش بخش و سکونتی هر چند کوتاه مدت ولی دلپذیر و محل قراری 

 میبرد.مناسب ایجاد نماید که متاسفانه از کمبود مبلمان شهری رنج 

                                                       تفرجگاه شهری کوه سیاه )بوکان (
حاشیه آبشار مصنوعی  که فضای بسیار زیبا و منظری با شکوه با چشم 

 اندازی رویای به باغها و نین رو دخانه دارد که به علت عدم وجود هیچ گونه

برای عرضه محصوالت دستفروشان مبلمان شهری مناسب تبدیل به فضای 

 شده است

 

 

رودخانه  و باغهای حاشیه رود اشرافیت  بت به شهر ،سمرتفع بودن نو وسیع مسطح به علت و باالی کوه  فضای در دامنه کوه 

اماکن  و ایجاد فضاهای خدماتی و بهداشتی در اینو قرار دادن مبلمان شهری  ت،ی یرخورداراسو از چشم اندازی زیبا  داشته

 بسیار ضروری به نظر میرسد

 

 پیاده راه حاشیه رودخانه تفرجگاه شهری )پارک ساحلی بوکان (



. عدم آرایش زیبا و درست درختان لبه رودخانه که با باعث 1

ه . کمبود مبلمان شهری در کناره پیاده راه که میتواند مکثی کوتا2ایجاد اختالل در دید بصری و اشرافیت به رودخانه است 

. عدم دقت و ابراز ذوق وسلیقه در رنگ آمیزی دیواره پیاده راه که با پوششی یک رنگ 3مدت وآرامش بخش به فضا بدهد 

 . عدم وجود تجهیزات نور پردازی در شب که میتواند منظری زیبا بیافریند.4بیشتر به رفع مسولیت میماند 

 ()بوکان  ی ملهم از طبیعت در پارک ساحلیهامیدان و المان

 

که با وجود آب و فواره ها ،دما و اند شهری بر گرفته از طبیعت فضای بسیار یونیک ،پویا و شاعرانه ایجاد کرده  های ین المانا

و تامل بر انگیز ایجاد کند که متاسفانه نبود مبلمانی راحت و رطوبت هوا نیز تلطیف شده و تمامی اینها میتواند ساعاتی زیبا 

 بال از آنرا کاسته است .متناسب با فضا استق

  جنگل مصنوعی پارک ساحلی بوکان                                        

 

 فضای که میتواند با مبلمان خوب و سکوهای مناسب جایگاهی مناسب برای خانواده ها واستراحت مسافرین باشد.



 فضای بازی کودکان )پارک کوی محمدیه بوکان (

 

. عدم وجود مبلمان مناسب 2مناسب جهت جلو گیری از مجروح شدن کودکان در زمان بازی و افتادن  ا. عدم وجود پوشش

 برای والدین جهت کنترل و نظاره کودکان در حین بازی

 مکان یابی اشتباه 

 . جنس خشن و ناراحت مبلمان2نداشتن پوشش سایه انداز که باعث ایجاد آفتاب زدگی و آزار چشم میشود.  .1

 

  که تاثیر سایه را نشان میدهد  2و1ان یابی صحیح در ایجاد رغبت برای استفاده از مبلمان شهری در مورد نقش مک

 

 

 

 

 

1 
2 

 



 مکانهای که ضرورت وجود مبلمان شهری کامال محسوس است

 

 وجود مبلمان منجر به تجاوز به فضای سبز شده و باالجبار در آنجا مینشینندعدم 

 

افزون بر ارزشهای  طراح ا شکل و فرم زیبا در هویت بخشی به فضاهای شهری نقشی پر رنگ ایفا کند. وبلمان شهری میتواند بم

میزه های فرهنگی و درک گونه شناسی معماری اقلیمی و بکارگیری آنها در طراحی میتواند زیبای و کار ایی بصری با گرفتن آ

 میتوان مشاهده نمود.ا در ادامه ونه از طراحی های موفق رند برابر کند. چند نمچمبلمان را 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 گیری نتیجه

کردن زمانی که با توجه به اهمیت موضوع مبلمان شهری در هویت بخشی به فضای شهری و نقش پر رنگ آن در دلنشین 

گی روزمره خود با آن وبصورت  مداوم و مستمر همه ساکنین در زندآن دراین فضاها سپری میکنند. گردشگران باشندگان و 

میتواند سدی  که برا ی مردم قابل احترام میباشد و اقلیم منطقه،مذهب هویت ، فرهنگ  قطعا ارزش گذاری به برخورد دارند،

ززنده سازی و  حفظ ارزشهای تاریخی ، در برابر نابود گریها ) وندالیسم ( بوده و همینطور در ارتقا ، تعالی ، باو نامریی محکم 

و ایجاد جذابیت برای گردشگران فرهنگی و نهادینه کردن نمادهای فرهنگی مدرن ی و ایجاد تعلق خاطر مکانی ، بازساز

و ایجاد روحیه اتحاد ملی و انسجام شهری میتواند  با کنترل درست توسط کارشناسان فرهنگیهمچون خاطره ای ماندگار 

 هری را تضمین کند.و پایداری و ماندگاری مبلمان ش بسیار تاثیر گذار باشد.

و نگاهی علمی به موقعیت شهری جز با تحقیق و پژوهش درست با دیدگاه منطقه ای وطراحی شهری  راهی ، و تمامی اینها

بوکان که همچون شاهراهی ارتباطی بین چهار استان اطراف و همچنین مسیر دسترسی به شهرها و بازارچه های مرزی است و 

، معماری پاسخگو و متناسب با آن  بخصوص در کشور ما که دارای هت جذب گردشگران میباشددارای پتانسیلی بسیار قوی ج

ما نیز در پی آن هستیم که .  تفاوتی است متبادر نیستمه بندی اقلیمی گوناگون وو دارای پهن خرده فرهنگها و اقوام مختلفی

ر راستای این پژوهش  و در تحقیقات میدانی  سعی بر دارقه نوری بر این چالش بتابانیم با مطرح کردن آن در مرحله نظری ب

آنست تا نمونه های موفق مبلمان شهری را با کارهای انجام شده در بوکان در کنار هم قرار داده و در مقام مقایسه تفاوتها ، 

برداری  پی یری و کمعتقد است که از تقلید پذگان  ملموس نمایش داد. هر چند نگارندهنواقص وکمبودها را به صورت عینی و 

روزنه  باید اجتناب نمود و با استفاده از آمیزه های فرهنگ محلی و بر اساس اقلیم طراحی نمود ولی مشاهده این نمونه ها قطعا

 دمان دهی مبلمان شهری یاری نمایایست کوچک به دنیای نامتناهی خال قیت و طراحی که میتواند ما را در سا
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