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        چكيده:چكيده:چكيده:چكيده:

 با محيطي چنين  .دارد جمعيتش تعداد به و خود وسعت به آفرييندگاني كه است بزرگ هنري اثر يك شهر

 . .سازد مي برقرار پيرامونش و مردم با را ارتباط حداكثر و داده افراد به را وخالقيت انتخاب آزادي بسيار، گوناگوني

 بخش از محيط با متناسب كارگيري به با و مناسب طراحي با كه است شهري مبلمان مهم عوامل از يكي زيباسازي

 مراكز ، روها پياده ، ميادين ، ها پارك همچون فضاهايي(    يمگوي مي شهري فضاهاي آن به كه شهر از هايي

 به است شده سعي امكان حد در تحقيق اين در.  گذارد مي جاي بر شهر زندگي كيفيت بر زيادي تاثير... ) و تجاري

  .گيرند قرار توجه مورد دارند محله ساكنان مندي رضايت ميزان بر شهري مبلمان طراحي تاثيرات كه بررسي

 ممكن را آن بيشتر نمود و مكان هويت حفظ ، شهري مبلمان مناسب طراحي و انتخاب ، طراحان ديدگاه از

 معناي به زيست، محيط از شناختي زيبايي و رفاهي وري بهره امكان آوردن فراهم حقيقت در و سازد مي

  .  باشد مي انساني ارزشهاي و زندگي به نهادن ارج

        

        

        . . . . .هويت شهري. مبلمان شهري.هويت شهري. مبلمان شهري.هويت شهري. مبلمان شهري.هويت شهري. مبلمان شهريشهري شهري شهري شهري     كليد واژه: طراحي مبلمان كليد واژه: طراحي مبلمان كليد واژه: طراحي مبلمان كليد واژه: طراحي مبلمان 
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        6666        روش تحقيق:روش تحقيق:روش تحقيق:روش تحقيق:

                مباني نظريمباني نظريمباني نظريمباني نظري

        7777        طراحي شهريطراحي شهريطراحي شهريطراحي شهري

        8888        مبلمان شهري:مبلمان شهري:مبلمان شهري:مبلمان شهري:

        9999        روانيروانيروانيرواني سالمتسالمتسالمتسالمت وووو ذهنيذهنيذهنيذهني آرامشآرامشآرامشآرامش شهري،شهري،شهري،شهري، مبلمانمبلمانمبلمانمبلمان

        10101010        شهري:شهري:شهري:شهري: مبلمانمبلمانمبلمانمبلمان انواعانواعانواعانواع

        11111111        مبلمانمبلمانمبلمانمبلمان استاندارهاياستاندارهاياستاندارهاياستاندارهاي وووو ضوابطضوابطضوابطضوابط

        11111111        شهريشهريشهريشهري مبلمانمبلمانمبلمانمبلمان سازيسازيسازيسازي مناسبمناسبمناسبمناسب

        12121212        كنندگانكنندگانكنندگانكنندگان استفادهاستفادهاستفادهاستفاده بربربربر مبلمانمبلمانمبلمانمبلمان رنگرنگرنگرنگ تاثيرتاثيرتاثيرتاثير
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        17171717        نتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيري

        18181818        منابعمنابعمنابعمنابع
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        مقدمه:مقدمه:مقدمه:مقدمه:

 ايجاد شهر يك غايي هدف ،  دارد جمعيتش تعداد به و خود وسعت به آفرييندگاني كه است بزرگ هنري اثر يك شهر

 آزادي بسيار، گوناگوني با محيطي چنين  ، كنند مي زندگي آن در كه است مردمي براي پرورنده و خالق محيطي

،معروفي ،معروفي ،معروفي ،معروفي تقوايي علي اكبرتقوايي علي اكبرتقوايي علي اكبرتقوايي علي اكبر[[[[     .... سازد مي برقرار پيرامونش و مردم با را ارتباط حداكثر و داده افراد به را وخالقيت انتخاب

  ]]]]1381138113811381مجله مدرس هنر چاپمجله مدرس هنر چاپمجله مدرس هنر چاپمجله مدرس هنر چاپ    1389138913891389سكينه،سكينه،سكينه،سكينه،

 كننده تعريف ، شهر كل از جزئي انعنو به و شهري ريزي برنامه و طراحي در مطرح هاي مولفه جمله از شهري مبلمان

 تمامي از كه است حدي در شهري مبلمان و تجهيزات طراحي اهميت كنوني دنياي در. باشد مي شهري وساختار هويت

 بودن اي رشته ميان حالت خود اين كه شود مي گرفته كمك شهري مبلمان طراحي زمينه در ها وتخصص ها گروه

 به را آسايش شهر ساكنان رايب و بخشد مي هويت شهر به كه آنچه كه است بديهي .سازد مي تداعي را شهري مبلمان

 و . باشد مي آن مبلمان و شهري منظر بلكه باشد نمي شهري فضاهاي در ترافيك و ها ساختمان انبوه . آورد مي همراه

  .سازد مي متمايز يكديگر از را شهرها كه است بارز خصوصيات اين

 هايي بخش از محيط با متناسب كارگيري به با و مناسب طراحي با كه است شهري مبلمان مهم عوامل از يكي زيباسازي

 تاثير ... )و تجاري مراكز ، روها پياده ، ميادين ، ها پارك همچون فضاهايي(  گوييم مي شهري فضاهاي آن به كه شهر از
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كه تاثيرات  بررسي به است شده سعي كانام حد در تحقيق اين. در  گذارد مي جاي بر شهر زندگي كيفيت بر زيادي

 طراحي مبلمان شهري بر ميزان رضايت مندي ساكنان محله دارند مورد توجه قرار گيرند.

 و سازد مي ممكن را آن بيشتر نمود و مكان هويت حفظ ، شهري مبلمان مناسب طراحي و انتخاب ، طراحان ديدگاه از

 و زندگي به نهادن ارج معناي به ، زيست محيط از شناختي زيبايي و يرفاه وري بهره امكان آوردن فراهم حقيقت در

 فضاهاي بين موجود هاي تفاوت به توجه نبود ، شهري فضاهاي در هويت عدم مهم داليل از. باشد مي انساني ارزشهاي

 اماتيداق ترين اييابتد از بنابراين. باشد مي استاندارد اصطالح به و يكنواخت طرحهاي به نمودن اكتفا ، شهري مختلف

 يابي مكان ، احيرط به عميق و ويژه توجه. باشند مي ضروري بسيار شهري فضاهاي به بخشيدن هويت راستاي در كه

 رفته كار به مفاهيم براي تعريف ارائه راستا اين در. باشد مي شهري مبلمان همان واقع در يا و شهري تجهيزات و عناصر

 ]]]]23232323، شماره ، شماره ، شماره ، شماره ، نشريه خبر، نشريه خبر، نشريه خبر، نشريه خبر1387138713871387شجاعي ليال،شجاعي ليال،شجاعي ليال،شجاعي ليال،[[[[.  دارد رورتض مقدمه عنوان به زمينه اين در

        بيان مسئله:بيان مسئله:بيان مسئله:بيان مسئله:

توان موجود زنده و پويا تصور كرد كه داراي روح و جسم است و مبلمان شهري مناسب ميتواند روح اين  شهر را مي 

  شهر را تزيين و آرامش بصري به شهروندان القا كند.

ه علم و صنعت ميگويد: وسايل و امكاناتي كه در يك شهر، در قالب دكتر مصطفي عباسزادگان، عضو هيات علمي دانشگا

آرايي شهري به كار گرفته ميشود، مانند چيدمان صندليهاي پارك، آبخوريها، مكان بازي وسايل داخل آن سطل  فضا

رده شدن زباله يا مكانيابي تاسيسات و تجهيزات از قبيل كيوسك تلفن و مطبوعات و فاكتورهاي ديگر كه سهولت برآو

نيازهاي روزانه را تامين كند، مبلمان شهري ناميده ميشود كه هر يك از آنها داراي وظيفه و كاركردي خاص هستند. به 

عنوان نمونه برخي از تابلوهاي راهنمايي و رانندگي انتقال دهنده پيام مستقيم يا غيرمستقيم به مخاطب است. وي مي 
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ايد بر اساس سلسله مراتب نيازهاي انساني باشد. اگر مهمترين نيازهاي انسان افزايد: طراحي مبلمان در فضاي شهري ب

  را عامل بقا، امنيت در شهر و احساس تعلق خاطر بدانيم، بنابراين مبلمان شهري بايد به اين نيازهاي انساني پاسخ دهد.

تباط بيشتر مردم در محيط خود و مبلمان مناسب شهري يكي از عوامل افزايش حضور افراد پياده در شهر و در نتيجه ار

توانسته رضايت مندي ساكنان محله را كسب كند و باعث ارتباط و  محله مبلمان شهري در و آيا طراحي جامعه است

  ؟تعامل هرچه بيشتر شهروندان و ساكنان محله باشد

 روش تحقيق:روش تحقيق:روش تحقيق:روش تحقيق:

بر ميزان  طراحي مبلمان شهريتاثير  بررسي به غيرمستقيم، و مستقيم مشاهدات با و كيفي رويكرد يك با پژوهش اين

 از .است تحليلي -توصيفي نوع از و موردي ي مطالعه يك تحقيق حاضر.پرداخته است رضايت مندي  ساكنان محله

 كتب، به مراجعه و اَسنادي روش براساس ، حاضر تحقيق نظري چارچوب .باشد مي ميداني تحقيق يك ديگر سوي

 گويي پاسخ ي نحوه پژوهش دراين .است مطالب تلخيص و بندي طبقه گردآوري، و مرتبط علمي هاي سايت و نشريات

 هدف با متناسب كه است بوده شهروندان با رو در رو مصاحبه شيوهي به مستقيم ي مراجعه صورت به نيز به سؤاالت

 Excelو Spssه و همچنين در اين تحقيق داده هاي حاصل از گفت و گو با شهروندان از طريق برنام.مي باشد تحقيق

  . مورد تحليل قرار گرفته و نتايج بصورت تحليلي ارائه شده است

  

        ادبيات نظريادبيات نظريادبيات نظريادبيات نظري

        ::::طراحي شهريطراحي شهريطراحي شهريطراحي شهري
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طراحي شهري پيش از آن كه با عناصر سيستم كالبدي شهر سروكار داشته باشد به كيفيت رابطه بين آن عناصر توجه 

ين خلق ارتباط بين ابنيه وقرارگاه طبيعي شان تعريف دارد.طراحي شهري هنر خلق ارتباط بين ابنيه با يكديگر وهم چن

  گرديده است.

بر  جديد وفرم موجود شهري را دارد. طراحي شهري دغدغه خاطر ايجاد ارتباط بين ساخت وساز هاي گفته شده است :

اساس كيفيات سه گانه طراحي شهري ياد شده وبررسي خصيصه هاي بنيادين طراحي شهري اين مطالعه پيشنهاد 

  ميكند: 

طراحي شهري فعاليتي است ميان رشته اي وگروهي كه توامان در بر گيرنده فر آيند تحليل وپيدايش فر آورده است كه 

عملكردي زيبا شناختي  نحوي است كه موجب ارتقائ كيفيات هدفشان سازما ن بخشي كالبدي عرصه عمومي شهر به

  وبر انگيختن حس مكان شهري ميشود.

حوزه  در. اي از شهرسازي محسوب مي شود كه به ارتقاي كيفيت محيطي شهرها مي پردازدطرحي شهري حوزه "

نظري طراحي شهري، اصول و معيارهاي بسياري براي ارتقاي كيفيت محيطي مطرح شده كه آن ها را در منابع 

اجرايي كردن  متعددي مي توان يافت.آن چه كمبود آن به طور جدي در اين ميان حس مش شود، چگونگي عملياتي و

 ]]]]9999، ، ، ،     1390139013901390رابرتز ماريون،ترجمه عباس زادگان،رويكردي به سوي طراحي شهري،رابرتز ماريون،ترجمه عباس زادگان،رويكردي به سوي طراحي شهري،رابرتز ماريون،ترجمه عباس زادگان،رويكردي به سوي طراحي شهري،رابرتز ماريون،ترجمه عباس زادگان،رويكردي به سوي طراحي شهري،[[[[ "اين اصول و معيارها است.

        مبلمان شهري:مبلمان شهري:مبلمان شهري:مبلمان شهري:

ها، كفپوش، كيوسكهاي مطبوعاتي، تلفن، وسايل  مبلمان شهري شامل تجهيزاتي مانند تيرهاي برق، نيمكتها، باغچه

گي شهري برخالف زندگي ساده روستايي در بسياري موارد از زيباييهاي طبيعي تفريحي پارك، سطل زباله و... است زند
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تهي است. فضاهاي شهري به خودي خود داراي زيبايي بصري نيستند و اين در حالي است كه انسان نياز مبرمي به 

  .وجود نظم و زيبايي در محيط زندگي خود دارد

در طراحي شهري رعايت نشده باشد، شهروندان فقط فعاليتهاي كارشناسان شهري اعتقاد دارند اگر معيارهاي الزم 

ضروري خود را انجام ميدهند، در حالي كه در فضاي مطلوب شهري با مبلمان متناسب شهري، شهروندان عالوه بر 

 اينكه به فعاليتهاي ضروري ميپردازند به حضور در محيط كوچه و خيابان نيز تمايل زيادي نشان ميدهند و چه بسا كه

پيادهروي را به عبوري سريع با اتومبيل ترجيح دهند. مبلمان مناسب شهري يكي از عوامل افزايش حضور افراد پياده در 

شهر و در نتيجه ارتباط بيشتر مردم در محيط خود و جامعه است. ايجاد سالمت رواني و آرامش شهروندان را نيز نبايد 

احي مبلمان شهري را فاقد حداقل استانداردهاي علمي و تخصصي از ياد برد. ناصر درويش كارشناس شهرسازي، طر

دانسته و ميافزايد: در سه محور ميتوان ابعاد تاثيرگذار مبلمان شهري را بررسي كرد. بعد عملكردي اين عناصر، 

تلفن و...  مهمترين وجهي است كه براي آنها در نظر گرفته ميشود. براي مثال تابلو، پل عابر پياده، سطل زباله ،كيوسك

هر كدام با سرويس دهي و خدمات خاص خود در جهت رضايت عمومي طراحي ميشوند. وي ميافزايد: مبلمان شهري 

مثل هر عنصر ديگري در سيماي شهر تاثيرگذار است و بايد در اين حوزه با طراحي و برنامه ريزيهاي دقيق و متناسب با 

ست در نقطه ايي از شهر نيمكتي نصب شود، بايد با توجه به محيط و فرهنگ و رسوم مردم حركت كرد. زماني كه قرار ا

هويت منطقه اين كار صورت گيرد. براي مثال اگر يك صندلي بتني بدون تناسب با فضا نصب شود، اين ناهماهنگي در 

        ]]]]1393139313931393رهبرعطاران،فرناز رسول درسخوان،رهبرعطاران،فرناز رسول درسخوان،رهبرعطاران،فرناز رسول درسخوان،رهبرعطاران،فرناز رسول درسخوان،[[[[ رفتار اجتماعي، كنشها و واكنشهاي شهروندان تاثيرگذار است.

  

        ::::روانيروانيروانيرواني سالمتسالمتسالمتسالمت وووو ذهنيذهنيذهنيذهني آرامشآرامشآرامشآرامش شهري،شهري،شهري،شهري، مبلمانمبلمانمبلمانمبلمان



 

9 

 

 به در مهمي سهم بايد شد، برده نام كه هايي ويژگي و خصوصيات بر عالوه شهري مبلمان كه است روشن و بديهي

 تنها نه كه است چنان عناصر اغتشاش و شلوغي گاهي .باشد داشته افراد ذهني و روحي سالمت و آرامش آوردن وجود

 كار از خسته انسان كه اي گونه به شود، مي نيز شهروندان آشفتگي و سردرگمي باعث بلكه ندارد، لدنبا به را آرامشي

 ي رابطه به تر كم كنون تا شايد .ندارد آن مبلمان و شهري فضاي از كردن استفاده و نشستن براي رغبتي هيچ روزانه

 ي استفاده چگونگي با ارتباط در را خود تأثيرات يناول يقين به اما باشد، شده توجه افراد رواني آرامش و شهري مبلمان

 .داشت خواهد عناصر اين از شهروندان

 خود به خود شويم، مي رو به رو مختلف نامنظم تابلوهاي با صدا و سر پر و شلوغ بازار يك در كه زماني جهت، هر به

 گرفته نظر در ساكنان استفاده ايبر كه شهري فضاي در وقتي يا و داشت خواهيم را آشفتگي و آرامش نبود احساس

 راحتي احساس است، نشده لحاظ آن در شهري رواني مسائل از بسياري رعايت اما سايند،آ بيرا  دقايقي كه شده

 شهري مبلمان مسائل اندركاران دست و طراحان هنر نيز اين ترتيب، بدين .آمد نخواهد دنبال به نيز آرامشي و نداشته

 خور در عملكردي و مناسب منظر و محيط آوردن وجود به ضمن جا، به ي استفاده و صحيح چيدمان با كه است

  . باشند داشته كافي توجه نيز محيط بخش آرامش و رواني روحي، مسائل به ساكنان، ي استفاده

  

  

  

  

        ::::شهريشهريشهريشهري مبلمانمبلمانمبلمانمبلمان انواعانواعانواعانواع

  شود مي مشخص )1( جدول به توجه با شهر سطح در استفاده مورد مبلمان انواع تعريف و معرفي

        ))))1383138313831383،،،، احمد،كتاب سبز شهرداريهااحمد،كتاب سبز شهرداريهااحمد،كتاب سبز شهرداريهااحمد،كتاب سبز شهرداريهاسعيدنياسعيدنياسعيدنياسعيدنيا (((( ماخذماخذماخذماخذ ،،،، شهريشهريشهريشهري مبلمانمبلمانمبلمانمبلمان ) انواع) انواع) انواع) انواع1111جدول (جدول (جدول (جدول (
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        تعريفتعريفتعريفتعريف        شدهشدهشدهشده    معرفيمعرفيمعرفيمعرفي    مبلمانمبلمانمبلمانمبلمان    انواعانواعانواعانواع        شهريشهريشهريشهري    مبلمانمبلمانمبلمانمبلمان    نوعنوعنوعنوع

        

        رسانيرسانيرسانيرساني    اطالعاطالعاطالعاطالع

 مترو يا شهر هاي نقشه ، تبليغاتي هاي ستون

  نشانگرها و ها پالك و ،گل ساعت ،

  نصب نقاطي در بايد اعالنات تابلوهاي

  مزاحمت بدون بتوانند مردم كه شوند

        ....كنند مكث آنها مقابل در ، ديگران براي

 ، گل ، روزنامه(  عرضه ھاي کيوسک        سرپناهسرپناهسرپناهسرپناه

 ، بليط فروش )،کيوسک غذايی مواد

  سکوي پليس ، پليس مامور کيوسک

        

 روشويی ، ھا آبخوري ارتباطات، صندوق        توزيعتوزيعتوزيعتوزيع    وووو    تغذيهتغذيهتغذيهتغذيه

  خوراکی مواد ھا،دستگاه دستشوی و
        

 پرچم ، تزيينات سبدھاي ، پرچم نصب لهمي        تزيينيتزيينيتزيينيتزييني

        آويز ، پارچه ،

 ،صندلی آشغال ظرفھاي با پيوند در گلدانھا

 شده حائل طراحی ديوارھاي و ھا پله ، ھا

  يابند می استقرار

  دو به پياده نواحی روشنايی کلی طور به        ميدانی ھاي نورافکن ، نورانی عناصر        روشناييروشناييروشناييروشنايي

  .شودمی  تقسيم تزيينی و آسايشی دسته

 جمع مخازن ، زباله ھاي سطل ، آبريزگاه        آوريآوريآوريآوري    جمعجمعجمعجمع    وووو    تخليهتخليهتخليهتخليه

 صندوق ، پست زباله،صندوق آوري

  صدقات

 ازآنھا استفاده ، بوده ديد در زباله ظرفھاي

  . ايجاد کنند آلودگی نبايد اما باشد راحت

 درسطح نيمکتھا قرارگرفتن محل مھمترين        احجام ، ها گاه نشيمن ، صندلي        عموميعموميعموميعمومي

 مردم وآمد رفت که است مراکزي ، شھر

 که ويژه مکانھايی به.  است زياد آنجا در

  . است تفريح مردم و استراحت براي

        

        

        

        مبلمانمبلمانمبلمانمبلمان استاندارهاياستاندارهاياستاندارهاياستاندارهاي وووو ضوابطضوابطضوابطضوابط
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 :باشد مي زير شرح به كرد رعايت بايد شهري مبلمان انواع استقرار و طراحي در كه اي عمده اصول

 است محيط با همخواني رعايت شهري، مبلمان انواع استقرار و طراحي رد عمده اصول از يكي (تناسب):(تناسب):(تناسب):(تناسب): همخوانيهمخوانيهمخوانيهمخواني )1

 .است ضروري آن نظر مورد عملكرد نيز و مكان وجودي ماهيت و ها ويژگي به واكنش امربراي اين كه

 و زمان بستر در ماندگار و موفق طرح. باشد مكان هويت و ذاتي ويژگي از متاثر بايد طرح: محيطمحيطمحيطمحيط نيازنيازنيازنياز بهبهبهبه پاسخپاسخپاسخپاسخ) 2

 خود و كند مي برطرف را محل عملكردي نيازهاي داده، پاسخ خود كاربران نيازهاي به دائما كه است پويا طرحي ان،مك

 .نمايد مي سازگار محيطي هاي تنش و ناماليمات با را

 كالبدي عوامل و ) سياسي شرايط و اجتماعي شرايط (فرهنگي عوامل چون مواردي شامل كه طراحي هاي شاخص) 3

  باشد مي مصنوع محيط و طبيعي رافياياقليم،جغ

 فيزيكي شودپارامترهاي مي تقسيم غيرفيزيكي و فيزيكي عمده گروه دو به مبلمان طراحي در مهم نكات ديگر، منبع در

 فيزيكي محتواي غيرفيزيكي پارامترهاي و غيره و رنگ شكل، مانند گيرند مي بر در را محصول يك ظاهري هاي ويژگي

 اطراف، محيط با هماهنگي مانند گيرند مي قرار اهميت و توجه مورد محصول از استفاده و كاربرد هنگام به بلكه ندارند

  ]]]]1389138913891389رهبرعطاران فرناز، تاثير مبلمان در منظر شهري،رهبرعطاران فرناز، تاثير مبلمان در منظر شهري،رهبرعطاران فرناز، تاثير مبلمان در منظر شهري،رهبرعطاران فرناز، تاثير مبلمان در منظر شهري،[[[[.غيره و بودن ايمن

        شهريشهريشهريشهري مبلمانمبلمانمبلمانمبلمان سازيسازيسازيسازي مناسبمناسبمناسبمناسب

 باشد چيدماني داراي بايد آن اصرعن و شهري خدمات . باشد داشته بدنبال را محيط بصري زيبايي بايد شهري مبلمان

 شهري مبلمان . كند فراهم نيز را ساكنين رواني و روحي آرامش مناسب و مطلوب مياني خدمات و كاربري بر عالوه كه

 جانباز و معلول - جوان و پير - مرد و زن از اعم جامعه اقشار همه براي استفاده امكان كه شود طراحي اي گونه به بايد

 ويژه توجه اقليمي مسايل و مصالح جنس جمله از هنري ظريف نكات به بايد شهري مبلمان طراحي در. آيد فراهم

            .باشد داشته
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        كنندگانكنندگانكنندگانكنندگان استفادهاستفادهاستفادهاستفاده بربربربر مبلمانمبلمانمبلمانمبلمان رنگرنگرنگرنگ تاثيرتاثيرتاثيرتاثير

 رنگ و است شهري مبلمان كند مي ايفا شهر در زندگي سر و هويت ايجاد در اساسي نقشي كه شهر مهم عناصر از يكي

 و آيد نمي عمل به الزم دقت آن از استفاده مورد در متاسفانه كه شود قلمداد آن ايجاد اصلي املع عنوان به تواند مي

 عدم و سردرگمي ايجاد باعث نتيجه، در و شود مي استفاده آن از اي سليقه و استاندارد و ريزي برنامه گونه هيچ بدون

 گذارد مي مردم روان بر را خود ناخودآگاه تاثيرات هارنگ باشد، مضر و نامناسب مبلمان نبايدرنگ مثال د شو مي خوانايي

 . كنيم توجه آنها به اينكه بدون .

 بندي طبقه و منطقه هر روانكاوانه پژوهشهاي شهري، روانشناسي منظر از رنگ هاي پژوهش پايه بر رنگ نوع همچنين

 فضاي طبيعي رنگهاي هارموني آرايي، گل بندي رنگ و سبز فضاي رنگ ، منطقه هر فرهنگ اساس بر رنگي نيازهاي

 مصالح و رنگ شيميايي و تكنولوژيك پژوهشهاي ، معماري و فضا در موجود جنبي عناصر و حصارها رنگ با سبز

 اوقاتاوقاتاوقاتاوقات وووو تفرجيتفرجيتفرجيتفرجي طراحيطراحيطراحيطراحي وووو ريزيريزيريزيريزي برنامهبرنامهبرنامهبرنامه – سازماندهيسازماندهيسازماندهيسازماندهي ،،،، رررر . عععع ،،،، ميكائيليميكائيليميكائيليميكائيلي[[[[ .. شود مي تعيين آن اقليمي شرايط با سازگار و ماندگار

  ]]]]١٣٨٣فراغت،فراغت،فراغت،فراغت،

        شهريشهريشهريشهري مبلمانمبلمانمبلمانمبلمان شناسيشناسيشناسيشناسي نوعنوعنوعنوع

 نيست معنی بدان تفکيک اين. نمود تقسيم تزئينی و کارکردي گروه دو به را شھري مبلمان توان می کلی طور به

 دسته که است موضوع اين به توجه تفکيک اين ھدف. باشد نواز چشم و آراسته نبايد شھر کارکردي مبلمان که

 با متناسب اندازه و صحيح يابی مکان مناسب، توزيع لکردي،عم ھاي جنبه بر تاکيد)کارکردي مبلمان ( نخست

        ]]]]13131313 زمستانزمستانزمستانزمستان ،،،، 44444444 شمارهشمارهشمارهشماره ،،،، 33333333 سالسالسالسال شهري، محيط شناسيشهري، محيط شناسيشهري، محيط شناسيشهري، محيط شناسي سبزسبزسبزسبز فضاهايفضاهايفضاهايفضاهاي نقشنقشنقشنقش كيفيكيفيكيفيكيفي ارزيابيارزيابيارزيابيارزيابي ،،،، جمالجمالجمالجمال ،،،، محمديمحمديمحمديمحمدي[[[[ .باشد می محيط

o رفاهيرفاهيرفاهيرفاهي – تفريحيتفريحيتفريحيتفريحي كاربريكاربريكاربريكاربري بابابابا مبلمانمبلمانمبلمانمبلمان :        

 عناصر از نشستن هاي محل امروزي شهرهاي در شهري فضاهاي زيباسازي در آن نقش و نشستن هاي محل طراحي

 جهت محيطي ، عناصر اين با شهر از فضاهايي كردن مجهز با طراحان و ريزان برنامه و آيند مي حساب به مبلمان مهم
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 كاربري با مبلمان انواع .آورند مي وجود به ، است انسان ضروري نيازهاي از كه اجتماعي تعامل و گفتگو آرامش، ، توقف

 برنامهبرنامهبرنامهبرنامه وووو طراحيطراحيطراحيطراحي ،،،، نازنيننازنيننازنيننازنين ،،،، تبريزيتبريزيتبريزيتبريزي : عليعليعليعلي ،،،، آباديآباديآباديآبادي زنگيزنگيزنگيزنگي[[[[. . . . دباش مي ...و سكوها ، ها لبه ، ها خميدگي ، ها نيمكت: از دعبارتن نشستن

        ]]]]1383138313831383شهري،شهري،شهري،شهري، مبلمانمبلمانمبلمانمبلمان ريزيريزيريزيريزي

        

o نورينورينورينوري منابعمنابعمنابعمنابع وووو نورپردازينورپردازينورپردازينورپردازي 

 تناباج امري شهرها سطح در مختلف نوري منابع از استفاده امروزه شهري فضاهاي كيفيت بهبود در نوري منابع ارزش

 گوناگوني دليل به ديگر طرف از . بود خواهد مواجه شديدي اختالل با شهري زندگي عناصر اين بدون و است ناپذير

 و بوده دشوار امري ، محيط در بصري آشفتگي از پرهيز حال عين در و نيازها كليه رفع مبلمان، از دسته اين مصارف

 . دارد فراوان وتفكر ريزي برنامه به نياز

 . است برخوردار اي ويژه اهميت از اساسي نكته سه رعايت ، مبلمان وعن اين

 كاربران رفاه جهت الزم استاندارد رعايت -1

 مبلمان نوع اين پايداري و دوام افزايش جهت مناسب مصالح و طراحي از استفاده -2

  عناصر اين طراحي در محيطي هماهنگي و زيباسازي اصول اعمال -3

 زيباسازي كاربري با مبلمان- 4

 شهري هاي محيط در ها تنديس و نمادها نقش �

 . پذيرد مي صورت زير داليل به شهرها روشنايي هاي سيستم طراحي كلي طور به

 مختلف فضاهاي روشنايي تامين �

 گذرها روشنايي تامين �

   تزئيني نور ايجاد �
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        شهرشهرشهرشهر عموميعموميعموميعمومي فضاهايفضاهايفضاهايفضاهاي دردردردر مبلمانمبلمانمبلمانمبلمان كيفيتكيفيتكيفيتكيفيت افزايشافزايشافزايشافزايش معيارهايمعيارهايمعيارهايمعيارهاي وووو اصولاصولاصولاصول ))))2222(((( جدولجدولجدولجدول

  پيامدپيامدپيامدپيامد  آنآنآنآن دردردردر موثرموثرموثرموثر عواملعواملعواملعوامل وووو شاخصشاخصشاخصشاخص  فهفهفهفهمولمولمولمول

        

  مبلمانمبلمانمبلمانمبلمان رنگرنگرنگرنگ

  آميزي رنگ و رنگ ھاي معيار به توجه

متناسب  و مرغوب ھاي رنگ از استفاده

 شھري محيط با

 کاربرد با مرتبط اصول و ضوابط رعايت

 سبز وفضاھاي ھا پارك در رنگ

  يکديگر با مبلمان انواع رنگ ھماھنگی

  

  

  ھا رنگ از استفاده کيفيت افزايش

        

        

        به مبلمانبه مبلمانبه مبلمانبه مبلمان هاهاهاها دسترسيدسترسيدسترسيدسترسي

 ، سن قبيل از جمعيتی ھاي ويژگی به توجه

 برنامه و طراحی درھنگام ...و جنس

  مبلمان  ريزي

 و ناتوان افراد براي مبلمان سازي مناسب

 معلول

 و زمان حداقل در مبلمان به دسترسی

  فاصله

  

  

  اقشار تمام براي دسترسی ميزان افزايش

  جامعه

  

        

        

        

        مبلمانمبلمانمبلمانمبلمان اومتاومتاومتاومتمقمقمقمق وووو    تخريبتخريبتخريبتخريب ميزانميزانميزانميزان

 با متناسب و بادوام مصالح از استفاده

   شھري محيط

 تخريب ھاي مبلمان مداوم تعمير و رسيدگی

 شده

 عمومی نظارت تشويق و سازي فرھنگ

 مبلمان نگھداريانواع و حفظ در

 مناسب مکان در مبلمان انواع قرارگيري

 اقشار و ھا گروه ھاي خواسته به توجه

 و راحیط درھنگام جامعه در مختلف

  

 اين ماندن محفوظ و مبلمان تخريب کاھش

  تخريب عوامل از عناصر
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 مبلمان انواع براي ريزي برنامه

 و ريزي برنامه ، طراحی کيفيت افزايش

 شھري مديريت

  امنيت افزايش

        

        آنآنآنآن ايمنيايمنيايمنيايمني وووو    مبلمانمبلمانمبلمانمبلمان مصالحمصالحمصالحمصالح

 طبيعی محيط با متناسب مصالح از استفاده

 شھر

 اسبمن پوشش و محکم اتصاaت از استفاده

 در فنی مbحظات رعايت کلی طور به و

  مبلمان انواع ساخت

  

  

 مصالح کيفيت افزايش

  مبلمان انواع در ايمنی افزايش

 انواع بصري ھماھنگی و تناسب رعايت        مبلمانمبلمانمبلمانمبلمان    زيباسازيزيباسازيزيباسازيزيباسازي اصولاصولاصولاصول

 يکديگر با مبلمان

 ، فرم ، رنگ چون ھم معيارھايی به توجه

 مبلمان طراحی در اندازه و بافت

 يافتن منظور به شھروندان از نظرخواھی

 زيبايی معيارھاي

 مردم اعتقادات و فرھنگ با متناسب مبلمان

  جامعه

  

  

  عناصر ھماھنگی و بصري زيبايی افزايش

 

  يکديگر با مبلمان

  مبلمان مناسب يابی مکان          مبلمانمبلمانمبلمانمبلمان    گزينيگزينيگزينيگزيني مكانمكانمكانمكان

  

  

        تجزيه وتحليلتجزيه وتحليلتجزيه وتحليلتجزيه وتحليل

 به رمذكو ركپا به جعينامر از نامه پرسش تهيه سيلهو به هشد منجاا هايي سيربر و شد گفته نتاكنو نچهآ به توجه با

  . يمدازپر مي پرسشنامه ولجد به طمربو تالاسو تحليل

        پرسشنامهپرسشنامهپرسشنامهپرسشنامه    ولولولولجدجدجدجد        بهبهبهبه    ططططمربومربومربومربو    تتتتالالالالااااسوسوسوسو    تحليلتحليلتحليلتحليل

 آيا صندلي هاي محدوده مورد مطالعه براي استفاده شهروندان از كيفيت مطلوبي برخوردار هستند؟ �
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% 4% بسيار زياد و 10%زياد، 17% كم ،19وحدود  لي هاي پارك را متوسطوضعيت صند% از باسخگويان  25حدود در 

بسيار بد از وضعيت صندلي ها رضايت داشتند. كه در مجموع مي توان گفت شهروندان از وضعيت صندلي پارك 

  رضايتمندي نسبي داشتند.

 آيا شكل ظاهري سطل زباله ها متناسب با فضاي موجود است؟ �

%آنان وضعيت شكل  47به شكل ظاهري سطل زباله ها ابراز رضايتمندي كامل كردند و ن شهروندا%  از53در حدود 

  ظاهري سطل زباله هارا ناتناسب دانسته اند. كه در مجموع اكثر شهروندان از وضعيت سطل زباله ها رضايتمند هستند.

 از نظر شما روشنايي محدوده مورد مطالعه پاسخگوي نياز شهروندان مي باشد؟ �

% بسيار بد 2% بسيار زياد و 8، كم%16،زياد% 18وحدود پارك را متوسط روشنايي% از باسخگويان وضعيت  20د در حدو

پارك روشنايي رضايت داشتند. كه در مجموع مي توان گفت شهروندان از وضعيت روشنايي پارك از وضعيت 

  رضايتمندي نسبي داشتند.

  

ر محدوده مورد مطالعه از لحاظ طراحي و كيفيت مطلوب به نظر شما كف پوش يا سنگ فرش راه هاي موجود د �

 مي باشند؟  

سنگ فرش راه ها را %آنان وضعيت  44رضايتمندي كردند ونسبت به سنگ فرش راه ابراز نا%  ازشهروندان 56در حدود 

  ناراضي هستند. سنگ فرش راه هاي پاركناسب دانسته اند. كه در مجموع اكثر شهروندان از وضعيت م

  

 شما از ظاهر مبلمان موجود در حدوده مورد مطالعه رضايت داريد؟آيا  �
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% بسيار بد از 5%كم و 7،% بسيار زياد8% زياد،   10د پارك را متوسط وحدو ظاهر مبلمان% از باسخگويان  70در حدود 

پارك ظاهري مبلمان پارك رضايت داشتند. كه در مجموع مي توان گفت شهروندان از وضعيت  ظاهر مبلمان

  رضايتمندي نسبي داشتند.

 به نظر شما آيا رضايتمندي شهروندان از فضاي پارك به طراحي مناسب مبلمان بستگي دارد؟ �

،  متوسط%  19وحدود  زيادرا رابطه بين رضايتمندي از فضاي پارك و طراحي مناسب مبلمان از باسخگويان  %50حدود 

رابطه بين طراحي . كه در مجموع مي توان گفت شهروندان دعنوان داشته ان% بسيار بد 4%كم و 10% بسيار زياد،17

  مناسب مبلمان و رضايتمنديشان را زياد دانسته اند.

 نحوه استقرار مبلمان شهري در فضاي محدوده مورد مطالعه تا چه ميزان مورد رضايت شما قرار دارد؟ �

بسيار %  17وحدود  متوسط در فضاي پارك به مقداراستقرار مبلمان از نحوه سخگويان پا% از 54حدود 

نسبت به نحوه استقرار عنوان داشته اند. كه در مجموع مي توان گفت شهروندان  زياد% 4%كم و 10،%بسياركم 15،زياد

  مبلمان رضايتمندي نسبي داشته اند.

        ييييگيرگيرگيرگير    نتيجهنتيجهنتيجهنتيجه  

 ايبر مناسبي محيط يشهر نمبلما.  نامند مي يشهر نمبلما را يشهر يفضاها درون فاهير اتتجهيزو تتسهيال

 در ها فعاليت ، پيش ههد چند از خوشبختانه ، همدآ دبوجو يشهر يفضاها با بطهرا در اي زهتا يها گاهيوآ ندگيز

 و ستا ، دهپيا و ارهسو حسطو همه در  ، و يمنيا و يدافزا مي يشهر يفضاها منظر كيفيت بر  آورد مي همافر شهر

 نمبلما يا خياباني اتعناصرتجهيز.  ،بلكه   كند مي تأمين را اندنوشهر حتيرا يشهر نمبلما اتتعمير نسا بدين

 يشهر يفضا هكنند هماهنگ منظا يك از بخشي انبعنو را نهاآ بايد دكر حياطر امجز و دمفر رتبصو نبايد را يشهر

 يشهر يفضاها متما بين مناسبي طتباار و گيرند مي ارقر توجه ردمو هماهنگ رطو به اجزا همه آن در كه نگريست
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 ها شتهر تمامي تنظريا از و ختداپر يشهر نمبلما و اتتعمير و حياطر به سيستمي يدد يك با بايد و دشو مي اربرقر

  .جست هبهر يشهر نمبلما چندگانگي و شفتگيآ از يجلوگير ايبر

 نمبلما اززيتون  ركپا به جعينامر يمند ضايتر انميز يابيارز  نتايج و پرسشنامه به طمربو تالاسو تحليل به توجه با

  .ستا هشد گرفته نظر در ركپا  ضعيتو ديبهبو ايبر ديپيشنها رهكارا چند ركپا

 . كند مي كمك محله در پاكيزگي و يبصر يباييز به دياز ادتعد به بالهز سطل دادن ارقر .1

 . ستا مفيد نمكا ينا در نكنندگا جعهامر يتاهد ايبر ركپا عالئم هنماييرا يتابلوها نصب  .2

  ركپا نگهباني كيوسك راستقرا .3

   ركپا به جعينامر هنماييرا جهت ركپا ورودي در ركپا نقشه نصب .4

  ركپا محيط در بسته ارمد يها بيندور از دهستفاا .5

  استفاده از روشنايي هاي مناسب جهت روشن سازي محوطه و زيبايي به پارك .6

        منابعمنابعمنابعمنابع

راحي شهري و معماري در مساجد قديمي ) ،توجه به معيارهاي ط1389علي اكبر ومعروفي سكينه، ( تقوايي •

 1381(مورد مطالعه مسجد جامع دهلي) ، مجله مدرس هنر 

 1390رابرتز ماريون، ترجمه عباس زادگان، رويكردي به سوي طراحي شهري،  •

 تبريز نگلستا ركپا: رديمو نمونه( يشهر منظر در نمبلما تاثير يابيارز، رهبر عطاران فرناز، رسول درسخوان •

 ،(1393 

 1383زنگي آبادي علي، تبريزي نازنين، طراحي و برنامه ريزي مبلمان شهري  •

 1383سعيدنيا احمد، كتاب سبز شهرداريها ،  •
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 1387، 23شجاعي ليال ، نشريه خبري آموزشي و پژوهشي مسكن، شماره  •

 1383ميكائيلي ع.ر، سازماندهي برنامه ريزي و طراحي شهري و اوقات فراغت،  •

 1383، 44بي كيفيت نقش فضاي سبز شهري ، محيط شناسي، شماره محمدي جمال، ارزيا •

• WWW.Cilivika.com 

 

  

  

 

 

  


