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 چکیده

نقش بسزائي در مطلوب نمودن محيط انسان ردهاي مهم شهري كمبلمان شهري به عنوان يکي از عناصر و كار

باال بردن سطح زيبايي بصري موجب افزايش كيفيت زيستي و  ساخت شهري دارد .مبلمان شهري از طريق 

 محيط شهري نقش موثري هراز عناصر تشکيل دهنده شهر شده و به عنوان يکي هويت بخشيدن به ساكنان 

در بوجود آوردن فضاي سرزنده و سرشار در انسجام شهرها دارد .طراحي و جانمائي مناسب مبلمان شهري 

 . تاثير گذار باشدسالمتي جسمي و روحي شهروندان و اين فضا مي تواند در  تاثير مهمي داشته از نشاط 

زي بخش مرك شهر سبزوار پرداخته است .به بررسي وضعيت مبلمان شهري در بخش مركزي پژوهش اين 

 23هزار نفر را در خود جاي داده كه معادل  22هکتار جمعيتي معادل  282با مساحتي معادل شهر سبزوار 

وجود درصد از كل جمعيت شهر سبزوار است عالوه بر آن به دليل كاركردهاي اقتصادي و بازار به عالوه 

به اين بخش مراجعه مي نمايند كه اين محدوده نفر  هزار 22عيتي معادل روزانه جمو ... ، درماني مراكز اداري 

معرفي مي نمايد بديهي است كه با توجه به اين ويژگيهاي شهر سبزوار  ه شهري پرترددترين منطقرا به عنوان 

 .از جمله مبلمان شهري مناسب خواهد بود  نيازمند خدمات رساني مطلوبمحدوده مذكور 

مبلمان شهري در اين بخش جايگاه مناسبي نداشته و نشان مي دهد كه تحقيق از اين نتايج بدست آمده 

ي طراحز نظر اوضعيت مبلمان شهري موجود در محدوده مورد مطالعه با استانداردهاي رايج تفاوت فاحشي را 

از سوي ديگر مقوله نگهداري و حفاظت از مبلمان هاي موجود هم كيفيت بسيار ساخت دارد جانمائي و ، 

 . نازلي را نشان ميدهد 

 شهر سبزوار -بخش مركزي سبزوار -ساماندهي مبلمان شهري -واژه هاي كليدي:  مبلمان شهري
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شهرها محسوب مي شود.تجهيز محيط انسان ساخت مبلمان شهري از جمله عناصر مهم و تاثير گذار بر 

وهويت   تكيفيت زيسو ارتقاء سطح زيبايي بصري مراكز شهري به مبلمان مناسب مي تواند منجر به افزايش 

 (8:2388)اميني به مردم ساكن در شهرها شود . بخشي

شهرهاي امروزي با سرعت حركت انسانها وفشار سنگين زندگي بيشتر كالبد همانگونه كه مي دانيم 

شهرنشيني سازگاري نداشته وفضاها وكاربري ها آن ازظرفيت وقابليت الزم جهت پاسخگويي به نيازهاي 

تجهيز مراكز شهري و فضاهاي شهري به مبلمان مناسب مي تواند  زندگي پرشتاب شهري برخوردارنمي باشد.

ي عالوه بر ايجاد مبلمان شهربشمار آيد بديهي است كه ارتقاء كيفيت فضاي شهري از جمله راهکارهاي 

 (8:23:6)پاكزادفضاي آرام مي تواند بر چشم نوازبودن محيط پيرامون خود بيافزايد.

بنابراين يکي از وظايف مهم شهرسازان ، برنامه ريزان شهري و مديران شهري توجه جدي و الزم به 

تجهيز مراكزشهري مبلمان شهري به عنوان يکي از ضرورتهاي مهم زندگي جوامع شهري است در اين راستا 

در سطوح مختلف به مبلمان شهري ، توجه به طراحي مناسب مبلمان شهري ، جانمائي مناسب مبلمان در 

شهرها و نگهداري و حفاظت مطلوب از مبلمان هاي شهري به همراه انجام ارزيابي از كاركرد مبلمانهاي شهري 

مروزه ا مي بايد مد نظر جدي قرار داشته باشد. براي ارتقاء كيفيت و خدمات رساني  از جمله مواردي است كه

در برنامه ريزي شهري جايگاه خاصي را براي مبلمان شهري قائل هستند و تالش مي شود كه از طريق طراحي 

 مبلمان شهري مطلوب در زيباسازي سرزندگي و حيات مناسب مناطق شهري گام بردارند 
 

 اهميت و ضرورت  -2

. جوامع انساني شهروندان هستند ي شهري مکان هاي زندگي اجتماعيفضاهمانگونه كه اشاره شد 

شهرنشيني وقت قابل توجه اي را در مناطق شهري سپري مي نمايند و در اين گذران اوقات ارتباطات اجتماعي 

زيادي با شهروندان بر قرار مي نمايند .براي اينکه ارتباط انسان با محيط شهري ارتباطي مطلوب و مناسب 

برنامه ريزان شهري بايستي (2382::)خدابخشي برنامه ريزي شهري از اهميت زيادي برخوردار مي شود .باشد 

به گونه اي شهرها را برنامه ريزي نمايند كه فضاهاي شهري فضاهائي باشد كه منجر به ايجاد فضاي آرامش 

م در ي از ابزار بسيارمهآسايش تعامل اجتماعي هويت فرهنگي و افزايش سطح ارتباطات مردم شهري شود .يک

تبديل فضاهاي شهري به فضاهاي مطلوب استفاده از مبلمان شهري مناسب است كه مي تواند در ايجاد محيط 

مناسب شهري نقش ايفا نمايد .مبلمان شهري مناسب در درجه اول فضاي شهري را زيبا خواهد كرد پس از 



 

با آسايش نقش انکار ناپذيري داشته باشد .در مرحله  آن مبلمان شهري مي تواند در ايجاد فضاي سالم و توام

بعد مبلمان شهري مي تواند زمان توقف افراد در فضاهاي عمومي شهر را افزايش داده و سطح تعامل اجتماعي 

)سعيد نيا مردم شهر را باالبرده در ايجاد حس تعلق و وابستگي به محله و شهر كمک بسزائي نمايد .

ي تواند تفاوت كالبدي بين مناطق را كاهش داده و اكولوژي اجتماعي متوازني را مبلمان شهري م(32:23:6

آنچه كه در اين ارتباط حائز اهميت است طراحي مطلوب مبلمان هاي شهري  براي مناطق شهري ايجاد نمايد .

صول ااست يک اصل مهم و اساسي در اين ارتباط اين است كه تالش گردد مبلمان شهري بر پايه توجه به 

ايي انسجام فض .انطباق مبلمان شهري با شهر و جوامع شهرنشين منجر به ومقياس هاي انساني طراحي گردد 

جسمي وروحي و سالمتي )دربه وجود آمدن فضايي سرزنده وسرشار از نشاط هاي شهري شده وهويتي مکان

 مان شهري  عنوان ملموسمبلبر اين اساس مي توان گفت كه  .(2:23:8:)مرتضائي موثر باشد ( شهروندان

 دهنده فضاهاي شهري بطور مستقيم با شهروندان درارتباط است .شکل  ترين ودردسترس ترين عنصر
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اهداف اين تحقيق عبارتند از : ارزيابي وضع موجود مبلمان شهري در بخش مركزي شهر سبزوار ، بررسي 

 ي ومشکالت مبلمان شهرمسائل و رسي بر، موجود لمان شهري رابطه بين تعداد استفاده كنندگان و تعداد مب

 .در بخش مركزي شهرساماندهي آن چگونگي 

  :فرضيات تحقيق -2

 فرضيه هاي اين تحقيق عبارتنداز: 

تعداد زياد)نياز( استفاده كنندگان آن  بخش مركزي پاسخگوي به نظر مي رسد مبلمان موجود در  -الف 

ي شهرمبلمان مربوط به با استانداردهاي  بخش مركزي به نظر مي رسد مبلمان موجود در  -ب  نمي باشد.

 اردهمخواني ند

 : پيشينه تحقيق -2

طي سالهاي اخير مطالعات نسبتا خوبي در زمينه هاي مختلف صورت گرفته است  درزمينه مبلمان شهري ،

مبلمان كتاب كه در تدوين اين پژوهش از اين منابع كمک گرفته ايم از جمله اين منابع مي توان به 

كه در آن به اصول و چارچوب هاي ( تهيه شده توسط سازمان زيباسازي شهر تهران اشاره كرد 2362شهري)

( 2383)مبلمان شهري دكترزنگي آباديو برنامه ريزي طراحي كتاب .مبلمان شهري اشاره شده استايجاد 

از جمله منابع ديگر در اين ارتباط است كه درآن به اصول طراحي مبلمان شهري اشاره  شريعه توسانتشارات 

چاپ  23:6كتاب ديگري است كه توسط احمد سعيد نيا در سال طراحي فضاها و مبلمان شهري، شده است .

شده و اطالعات مناسبي را در ارتباط با طراحي مبلمان شهري ارائه مي كند .در زمينه پايان نامه ها تدوين شده 

پايان نامه كارشناسي ارشد تحت عنوان رهيافتهايي در طراحي مبلمان شهري كه در در اين ارتباط مي توان به 



 

 

 

 

توسط رضا مرتضايي در دانشکده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران به رشته تحرير درامده و بيشتر  23:8 سال

پايان نامه كارشناسي ارشد تحت عنوان بررسي همچنين  .است اشاره كرد گرفته مالحظات فني را در نظر 

شمه كه ل قنبري هفت چمشکالت و نارسانيهاي مبلمان شهري با تاكيد بر مسيرهاي عابر پياده آقاي ابوالفض

 .از جمله منابع ديگر در اين زمينه است  در دانشگاه تبريز به رشته تحرير درآمده است 2382در سال 

 :روش تحقيق -8

ونگي كيفيت و چگپيرامون  و مطالعات انجام شدهمدارك  ،اسناد بررسي روش انجام اين تحقيق متکي بر 

بر اساس برداشت ميداني و پيمايش هاي شهري مرحله بعد در  است ، سپس شهر سبزوارمبلمان شهري در 

به تفکيک  ( 3و  2) محله ثبت مشخصات ،  كيفيت و نوع مبلمان شهري در بخش مركزي شهرنسبت به 

 . شده استمنتقل بر روي نقشه شهري  خيابان هاي اصلي اقدام شده و نتايج آماري بدست آمده 

هکتار را به خود  2/282مركزي شهر سبزوار مساحتي معادل  بخش  ويژگيهاي محدوده مطالعاتي : -2-8

ساماندهي و  "هکتار از اين بافت جهت  3/232اختصاص مي دهد كه بر اساس طرح تفضيلي شهر سبزوار 

محدوده هسته مركزي بافت تاريخي با طراحي ويژه و رويکرد گردشگري "هکتار  تحت عنوان  23 "بهسازي 

  (2) نقشه شمارهمعرفي شده است. "نوسازي و بهسازي  "هکتار با رويکرد  8/:و  "

 بخش مركزي شهر سبزوار –نقشه شماره يک 

 



 

لگوي عمومي اين بافت الگوئي ارگانيک است كه در اين الگو شاهد عرض كم دسترسي ها ،دانه بندي ا

لحاظ وضع موجود به . (22: 2382،  طرح جامع سبزوارمتراكم و بافت فشرده بدون فضاي خالي هستيم . )

درصد و پس از آن به  2/25كاربري اراضي بيشترين سطح كاربريها در بخش ياد شده به كاربري مسکوني با 

درصد از كل  3/32بخش مركزي شهر سبزوار با داشتن .درصد اختصاص دارد 8/22كاربري شبکه معابر با 

ر دارا مي باشد به طوري كه سرانه فضاي مراكز تجاري شهر  باالترين ميزان تمركز فعاليت تجاري را در شه

مترمربع است و اين نشان از تمركز  3/:مترمربع و براي ساكنين بخش مركزي  2/2تجاري در كل شهر سبزوار 

باالي فعاليتهاي تجاري در اين محدوده دارد.استقرار فعاليتهاي اداري نيز در اين بخش حائز اهميت است به 

مترمربع است  26/5مترمربع و اين سرانه در بخش مركزي برابر  2/5:كل شهر  طوريکه سرانه اين كاربري در

. 

  ي :شهر مبلمان  -2-8

در ايجاد مبلمان شهري توجه به مقوالتي نظير انواع مبلمان شهري ، معيارهاي طراحي مبلمان شهري و 

طور جدي در موفق بودن توجه به جانمائي و مکان گزيني مطلوب مبلمان شهري از جمله مواردي است كه به 

بنابراين هر نوع تصميم گيري و برنامه ريزي در  (8:2383:)زنگي آبادي كاركرد مبلمان شهري نقش دارند .

 خصوص مبلمان شهري بايستي با توجه به اصول ذكر شده فوق دنبال شود .

با توجه به تنوع كاركردهاي محيط هاي شهري مبلمان شهري انواع مبلمان شهري : همانگونه كه مي دانيم 

داشته و بر اساس فضاهاي گوناگون مبلمان هاي متفاوتي وجود دارد براين اساس انواع مبلمان ها هم تنوع 

ان با كاربري مبلم  -ج  مبلمان با كاربري زيبا سازي  -ب  رفاهي ، مبلمان با كاربري تفريحي -عبارتند از الف 

  مبلمان با كاربري چندمنظوره  -ه مبلمان با كاربري ترددي وارتباطي  -د خدماتي

طراحي مبلمان هاي شهري هم از جمله مواردي است كه  و ضوابط معيارها معيارهاي طراحي مبلمان : 

 ود :دو دسته تقسيم مي شبه  معيارهابر اين اساس اين .در انتخاب نوع مبلمان شهري باشد بايستي مد نظر 

موارد   و دسترسي ، استحکام سازه ، اتصاالت ، پوشش ، بافت ، رنگ، شکل: ) شامل عيارهاي فيزيکيم -الف

 ، اتكم بودن قطع، ارگونومي  ، امنيت ، هماهنگي با محيط اطراف) شامل معيارهاي غير فيزيکي  -ب(  مصرفي

 (ودناقتصادي ب ، ههاي مختلفقابليت استفاده براي گرو ، مقاومت در برابر تخريب ، دوام ، سهولت ساخت

ي جهمبلمان شهر چندان تومناسب انتخاب و جانمايي  به مقوله معموالً : مکانيابي و استقرار مبلمان در شهر

به گونه اي كه كمتر در اين ارتباط طرح و تدبير مناسبي بکار گرفته نمي شود رويکرد عمده در اين نميشود. 

و مطلوب بودن، دوام و شايستگيهاي استتيکي در حاشيه واقع مي شوند است هزينه كمتر ارتباط مبتني بر 

طراحان و توليد كنندگان زيادي به واسطه اشتياقشان به مواد مصنوعي نوظهور، اغلب فوايد مواد طبيعي را به .

فراموشي مي سپارند. موادي كه رنگ و بافت پايدارتري دارند. هنگام تماس جنس زنده تر و خالصتري القا 



 

 

 

 

مي كنند. حتي با افزايش عمر و تغييرات اقليمي، بيشتر سازگاري دارند، مواد مصنوعي معموالً از لحظه استفاده 

بهترين شيوه استفاده از مواد طبيعي هماناً مورد جستن از  (22:23:6)سعيدنيا شروع به تحليل رفتن مي كنند.

ان هماهنگ هستند و ارزشهاي نهفته زيادي مواد بومي و منطقه اي است. مصالحي كه بطور طبيعي با محيطش

دارند محصوالتي با اين مصالح چنانکه درست انتخاب و مستقر شوند به نظم عمومي و هماهنگي كلي شهر 

توجه به اين موارد مي تواند به برنامه ريزي موفق مبلمان شهري در هر شهري كمک بسزائي  كمک مي كنند.

 نمايد .

  ركزي شهر سبزوار:مبلمان شهري در بخش م -3-8

ان گساكن و مراجعه كنندشامل افراد  همانگونه كه اشاره شد بخش مركزي شهر سبزوار با جمعيت قابل توجه

، كاركردهاي تجاري اداري ، درماني و ... درا ين محدوده استتتقرار تقريبا انبوه روزانه مواجه استتت به دليل 

.بنابراين مبلمان شتتهري و مراجعه كننده ضتترورت دوچنداني پيدا مي نمايد خدمات رستتاني به مردم ستتاكن 

دراين بخش مي تواند اثرات بسيار مناسبي را در رضايت شهروندان از مراجعه به اين بخش فراهم آورد نکته 

 اي كه بايستي مد نظر جدي برنامه ريزان شهري باشد.

بخش مركزي  3و  2ده در خيابان هاي اصلي محله بر اساس پيمايش هاي ميداني و اطالعات جمع آوري ش

 درصد جمعيت بخش مركزي را به خود اختصاص داده است (  22درصتد وستعت و 35) كه شتهر ستبزوار

مکان ياد شده به شرح جدول خصتوص بعضتي از امکانات مبلمان شتهري در وضتعيت مبلمان شتهري در 

ر محالت بخش مركزي هم مشتتابه استتت ( ) بديهي استتت كه اين وضتتعيت در ستتاي.بوده استتت  2شتتماره 

همانگونه كه مشخص است باتوجه به جمعيت موجود در بخش مركزي شهر سبزوار امکانات مبلمان شهري 

ظر گرفتن در نبديهي است كه با  در اين بخش ضتعيف است و بايستي نسبت به تجهيز امکانات اقدام نمود .

پراكنش و توزيع مبلمان در آن ، موجود ان شتتتهري مبلمو امکانات مطالعاتي وستتتعتت و جمعيت محدوده 

فاصله بين مبلمان مي باشتد . بر استاس پيمايش هاي ميداني انجام شده نامطلوب هم شتهري در اين بخش 

ا نشان وضعيت نامناسبي ر كيفيت مصالح استفاده شده در مبلمان شهري فاصله مطلوبي نبوده ،  هاي شهري 



 

به گونه اي كه  توجه دوباره دارد نحوه نگهداري از مبلمان هاي موجود هم جاي  ميتدهتد از ستتتوي ديگر 

  .كيفيت فيزيکي مبلمان هاي موجود نامطلوب بوده است

 بخش مركزي شهر سبزوار 3و  2مبلمان شهري موجود در خيابان هاي اصلي محلهجدول شماره يک :وضعيت 

 

سطل  عنوان

 زباله

صندوق 

 پستي

كيوسک  آبخوري

 تلفن

صندوق 

 صدقات

ايستگاه 

 اتوبوس

 آب نما نيمکت

 - - : 38 25 35 2 22 مطالعاتي محدوده

 (2363بهار ، پيمايش ميدانيمنبع: )

 

 :يافته هاي تحقيق  -:

نشان داد (  3و  2ت ) محالخصوص مبلمان شهري در بخش مركزي شهر سبزوارپژوهش انجام شده در 

 كه:

مبلمان شهري در اين بخش جايگاه مناسب و مطلوبي را ندارد بدين مفهوم كه بر اساس مطالعه مشخص  

و معيني نسبت به نيازسنجي مبلمان شهري در اين محدوده و سپس طراحي مبلمان شهري اقدام جدي صورت 

 د به طور مشهودينگرفته است .نکته ديگر به كمبود مبلمان شهري در همه ابعاد در اين محدوده برمي گرد

بخش مركزي شهر با كمبود مبلمان مطلوب شهري مواجه است. از لحاظ مکان يابي در محدوده مورد بررسي 

حاظ عدم ل، مبلمان شهري  استقرار عدم مکان يابي مناسب مبلمان شهري به چشم مي خورد به شکلي كه در 

لبدي فضا ، عدم رعايت فاصله مناسب بين عوامل طبيعي ، عدم رعايت فاصله مناسب بين مبلمان و بدنه كا

انواع مبلمان ، عدم رعايت فاصله مناسب بين دو نوع مبلمان مشابه و رها كردن انواع مبلمان در فضا بدون 

 جانمائي خاص كامال مشهود است.

در خصوص پراكنش فضائي مبلمان شهري در بخش مركزي شهر عدم پراكنش مطلوب و مناسب مبلمان 

يت ظرف، تنوع نامناسب مبلمان به همراه عدم همخواني مبلمان با تعداد كاربران  ،تعداد كم مبلمان وجود دارد .

در محدوده مورد مبلمان شهري .عناصر از جمله ويژگيهاي است كه قابل مشاهده است محيطي و نوع كاربري 

ل عدم توجه به عاموي ديگر از سد.نمطالعه از نظر ارگونومي ، سنخيت با محيط و ... در حد مطلوبي نمي باش

 .مبلمان هاي شهري شده است ونداليسم و تخريب گرايي موجب ناكارآمدي برخي 

بنابراين بر اساس بررسي هاي انجام شده ، مشاهدات ميداني و برداشت هاي صورت گرفته فرضيات اين 

 تعداد زياد)نياز( استفاده كنندگان بخش مركزي پاسخگوي به نظر مي رسد مبلمان موجود در "تحقيق شامل 



 

 

 

 

ي شهرمبلمان مربوط به با استانداردهاي  بخش مركزي به نظر مي رسد مبلمان موجود در  "و دآن نمي باش

  .تائيد مي شود "اردهمخواني ند

 : پيشنهادات -8

 حدودهزير در ارتباط با مبلمان شهري مموارد بر پايه يافته هاي تحقيق و بررسي هاي به عمل آمده 

 :  پيشنهاد مي گردد مطالعاتي

 هريمبلمان شتحقيق، مطالعه و نياز سنجي در رابطه با طراحي، نصب و مکانيابي توجه جدي به انجام  -الف

 توجه به شرايط اقليمي محدوده در مکان يابي انواع مبلمان  -ب 

 مکان يابي انواع مبلمان در نقاط با دسترسي آسان -پ

 استقرار انواع مختلف مبلمان با توجه به نوع كاربري محيط  -ت 

 رعايت فواصل مناسب در استقرار انواع مبلمان  -ث

 رعايت پراكنش فضائي هماهنگ با ظرفيت محيطي وتعداد كاربران -ج

 نصب مناسب عاليم راهنمايي و رانندگي با زاويه ديد مناسب و به دور از شاخ و برگ درختان -چ 

 از مبلمان چندمنظوره جهت صرفه جويي اقتصادي و نياز كمتر به فضااده استف-ح  

 در مبلمان شهرييژه به معلوالن توجه و -خ 

 مبلمان هانگهداري و حفاظت از از مبلمان شهري در راستاي  استفادهآموزش و ترويج فرهنگ عمومي  -د 

 جهت مقابله با تخريب گرايي

 يمبلمان شهرايجاد بانک اطالعاتي  -ذ

 و حفاظت  نگهداري نظرشهري از مبلمان نظارت مستمر بر  -ر

 سازمان هاي متولي مبلمان شهريتخصيص اعتبار الزم وكافي براي  -ز
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