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 چکیده 

نيمكت تنها تخته ای برای نشستن، سطل زباله . شهروندان خویش است یكی از اصلی ترین ابزارهای ارتباط شهر با  مبلمان شهری

امروزه مبلمان شهری اصلی ترین مفصل . ها ابزاری تنها برای روشنائی نيستندنها مخزنی برای انداختن پاکت آب ميوه و چراغ ت

نياز سنجی، . ابزاری است که عالوه بر رفع نياز، خاطره می سازد و احساس رضایت ایجاد می کند. ارتباطی شهروند با شهر است

مبلمان شهری از جمله مولفه های  .لمی خاص است که استانداردهای مخصوص خود را داردانتخاب و چيدمان مبلمان شهری، ع

آنچه که به . مطرح در طراحی و برنامه ریزی شهری و به عنوان جزئی از کل شهر، تعریف کننده هویت و ساختار شهری می باشد

اختمان ها و ترافيک در فضاهای شهری نمی باشد شهر هویت می بخشد و برای ساکنين شهر آسایش را به همراه می آورد انبوه س

بنابراین . و این خصوصيات بارز است که شهرها را از یكدیگر متمایز می سازد. بلكه منظر شهری، پارک و مبلمان آن می باشد

و کيفيت  هویت بخشيدن به فضاهای شهری، عالوه بر ویژگی های فرم و طرز قرارگيری ساختمان های اطراف، به چگونگی اسقرار

زیبا سازی یكی از عوامل مهم مبلمان شهری است که با طراحی مناسب و به کارگيری متناسب با . مبلمان شهری نيز بستگی دارد

در این . محيط از بخش هایی از شهر که به آن فضاهای شهری ميگویيم تاثير زیادی بر کيفيت زندگی شهر بر جایی می گذارد

ر و تجهيزاتی که نقش اساسی در هویت بخشی به فضا دارد پرداخته و بيان می کند که چگونه می پژوهش به تحليل یكی از عناص

مسأله مهم  از نظر روانشناسی در نهادینه کردن و جای دادن فرهنگ استفاده از نيمكت و شناساندن نقش آن در بين توان به این 

                                                       .    مردم که بسيار حائز اهميت است پرداخت
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The role of urban furniture (benches) in identifying the spaces 
 

Abstract  

Urban furniture in one of the main means of communication with its citizens. The only board to sit the bench, 

trash can just throw the bag reservoir for beer and lights a tool not only for lighting. Today, the main urban 

furniture detailed communication with the citizens of the city. Means that in addition to meeting the 

requirements, which makes you feel happy memories are created. Needs assessment, selection and arrangement 

of urban furniture, certain of which has its own standards. Urban furniture elements involved in urban design and 

planning as part of the city, defining identity and urban structure. What keeps the city residents to bring comfort 

to many buildings and urban spaces is not traffic but the urban landscape, the park and its furniture. And the 

characteristics that distinguish the city from each other. So give identity to urban spaces, in addition to 

characteristics of form and method of placement of the surrounding buildings, and the quality of urban furniture 

also depends on how the settlement.It is very important that people pay.                                                                  
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 مقدمه  -1

نيمكت تنها تخته ای برای نشستن، سطل زباله تنها مخزنی . شهروندان خویش است  اط شهر با یكی از اصلی ترین ابزارهای ارتب مبلمان شهری        

ابزاری . امروزه مبلمان شهری اصلی ترین مفصل ارتباطی شهروند با شهر است. ها ابزاری تنها برای روشنائی نيستندبرای انداختن پاکت آب ميوه و چراغ 

نياز سنجی، انتخاب و چيدمان مبلمان شهری، علمی خاص است که . ازد و احساس رضایت ایجاد می کند است که عالوه بر رفع نياز، خاطره می س

مبلمان شهری شامل تجهيزاتی مانند تيرهای برق، نيمكتها، باغچه ها، کفپوش، کيوسكهای مطبوعاتی، تلفن، وسایل  .استانداردهای مخصوص خود را دارد

فضاهای شهری به . ندگی شهری برخالف زندگی ساده روستایی در بسياری موارد از زیبایی های طبيعی تهی استز. است... تفریحی پارک، سطل زباله و

شهر را ميتوان . خودی خود دارای زیبایی بصری نيستند و این در حالی است که انسان نياز مبرمی به وجود نظم و زیبایی در محيط زندگی خود دارد

. دارای روح و جسم است و مبلمان شهری مناسب ميتواند روح این شهر را تزئين و آرامش بصری به شهروندان القا کند موجود زنده و پویا تصور کرد که

، در کارشناسان شهری اعتقاد دارند اگر معيارهای الزم در طراحی شهری رعایت نشده باشد، شهروندان فقط فعاليتهای ضروری خود را انجام ميدهند

شهری با مبلمان متناسب شهری، شهروندان عالوه بر اینكه به فعاليتهای ضروری ميپردازند به حضور در محيط کوچه و  حالی که در فضای مطلوب

بنابراین وظيفه خطير برنامه ریزان و مدیران . خيابان نيز تمایل زیادی نشان ميدهند و چه بسا که پياده روی را به عبوری سریع با اتومبيل ترجيح دهند

مبلمان مناسب شهری یكی از عوامل (. 1831زندیه، . ) هی، آرام سازی و بهسازی فضا و تجهيزات در راستای مدیریت شهری می باشدشهری سازماند

ایجاد سالمت روانی و آرامش شهروندان را نيز نباید از یاد . افزایش حضور افراد پياده در شهر و در نتيجه ارتباط بيشتر مردم در محيط خود و جامعه است

 .  ردب

                                                                                                                                                          

بیان مسئله -2  

وله مبلمان شهری و بصورت کلی تر زیباسازی شهری ، کالف اما مق. این روزها مقاالت و گزارشهای متعددی را درباره مبلمان شهری می خوانيم        

اما مسئولين امر ودست . نقش مبلمان شهری در خدمت رسانی به شهروندان بر کسی پوشيده نيست. سردرگمی در اتاق ذهن مدیران شهری است

چنانچه . ی نيز از اولویت های باالیی برخوردار استاندرکاران امور شهری معتقدند که گذشته از امر خدمات رسانی، حفظ هویت و زیبایی سيمای شهر

و بعضا مشاهده می شود با گسترش بی ضابطه بسياری از شهرهای بزرگ و افزایش جمعيت رفته رفته تسلط مسئولين شهری به کنترل اوضاع اجتماعی 

سيمای بصری در زیر پوشش عملكردهای و پاسخ به نياز  پرداختن به امور سيمای شهرها و ساماندهی آنها کمتر از گذاشته می شود و گاهی هویت حفظ

وگاه هجوم بی رویه و حساب نشده جمعيت ازروستاها و شهرهای کوچكتر به شهرهای بزرگ باعث نياز .  روزمره شهروندان به فراموشی سپرده می شود

و در بسياری از موارد برای . کالبد شهر می شودبيشتر به خدمات شهری مناسب، باعث به وجود آمدن سيمای نامناسب و اغتشاش در هویت و 

ه پاسخگویی به نياز شهروندان در امر خدمات شهری، دقت فدای سرعت شده  و حفظ هویت و زیبایی به ویژه مبلمان شهری قربانی نيازهای نسنجيد

این . راحتی در فضاها، استفاده از نيمكت است ترین روش برای احساس آرامش و در مبلمان شهری ابتدایی (.1831زندیه، . ) روزمره شهر می شود

پس از ساخت نيمكت نوبت به این . ها باید به شكلی قرار بگيرند که دسترسی به آنها آسان و راحت باشد و در فضاها به تعداد زیاد موجود باشند نيمكت

باید از یک نوع نيمكت استفاده شود؟ ( مراکز خرید) آمد شهری  می رسد که آیا هر نيمكتی برای هر فضایی مناسب است؟ آیا در پارک و مراکز پر رفت و

                                می توانند از یک نيمكت استفاده کنند؟  ( جوان و سالخورده)آیا افراد با سنين مختلف 
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مبانی نظری -8                                                                                                

:نیمکت -3-1  

ها باید به شكلی قرار بگيرند که دسترسی به آنها  این نيمكت. ترین روش برای احساس آرامش و راحتی در فضاها، استفاده از نيمكت است  ابتدایی       

. روی مناظر زیبا قرار بگيرند اما در مسير رفت و آمد افراد نباشند ها باید روبه صندلی. باشندو در سراسر فضاها و به تعداد زیاد موجود  آسان و راحت باشد

                                                                                          

                                                                                        

                        (:                                                                       نیمکت)نقش رنگ آمیزی در مبلمان شهری  -3-2

در . شوند سوب میمبلمان شهری مح آميزی ای، از معيارهای اصلی رنگ ای، عناصر مختلف شهری، معماری و بافت منطقه منطقه تقسيمات       

ها،  جدول ها، های فرهنگی، مبلمان، عالئم هدایتی، کيوسک لحاظ اقليمی و آب و هوایی، ویژگی های منطقه به ای، عناصری مانند ویژگی تقسيمات منطقه

های روانكاوانه هر  ری، پژوهششناسی شه های رنگ از منظر روان پایه پژوهش همچنين نوع رنگ بر .گيرد های عابر، مورد توجه قرار می ها و پل نرده

های طبيعی فضای سبز با رنگ  ، هارمونی رنگ آرای بندی گل  رنگ فضای سبز و رنگبندی نيازهای رنگی بر اساس فرهنگ هر منطقه،  طبقه منطقه و

شرایط اقليمی  و ر با شرایط محلهای تكنولوژیک و شيميایی رنگ و مصالح ماندگار و سازگا معماری، پژوهش حصارها و عناصر جنبی موجود در فضا و

 (.1831شجاعی، ) شود آن، تعيين می

 یافته های تحقیق -4

 طراحی محل های نشستن و نقش آن در زیبا سازی فضای شهری  -4-1

ی از شهر با این در شهرهای امروزی محل های نشستن از عناصر مهم مبلمان به حساب می آیند و برنامه ریزان و طراحان با مجهز کردن فضاهائ       

نشستنگاه در یک شهر محل تمرکز . عناصر، محيطی جهت توقف، آرامش، گفتگو و تعامل اجتماعی که از نيازهای ضروری انسان است به وجود می آورند

ایة تابستانی درختان با هم سن مكانی است برای ميانساالن و سالخوردگان تا درد دلهای خود را در برابر آفتاب زمستانی یا زیر س. بسياری از فعاليتهاست

منظر مناسبی است برای آنان که آرزو ها و برنامه های زندگی . دانشجوی اهل مطالعه بهترین جاست برای دانش آموز و. و ساالن خویش رد و بدل کنند

دوست جدیدشان صحبت کنند و شاید  مشترک آینده را مرور می کنند و موضوع استرتژیک برای مادران است تا ضمن زیر نظر داشتن فرزند خود با

می ...نيمكت ها، خميدگی ها، لبه ها، سكوها و: انواع مبلمان با کاربری نشستن عبارتند از. استراحتگاهی باشد برای پاهای خسته فروشنده ای دوره گرد

محل نشستن : گونه است 2رخی پياده روها به طراحی محل های نشستن در داخل پارک ها و کنار ميدان ها و ب(. 1838زنگی آبادی، تبریزی، ) باشد

برای نشستن طوالنی بایستی از کيفيت های پشتی دار و دسته دار استفاده کرد تا شهروندان از شرایط راحتی : بلند مدت و محل نشستن کوتاه مدت

های سنگی یا بتنی پشتی، یا لبه گلدانهای بسيار نظير کيفيت. محل های نشستن کوتاه مدت، ساده تر و چند کاره تر هستند. بيشتری برخوردار باشند

مانند ورودی موزه ها، سينماها . نيمكت های چوبی یا فلزی برای نشستن جوانان و نوجوانان در محل های مناسب تعبيه می شوند. بزرگ سنگی یا بتنی

محكم، سنگ ریشه دار، نرده های چوبی و یا فلزی ضخيم برای تشكيل اجتماعات کوچک یا شنيدن موسيقی در هوای آزاد، مصالح . و سالن های کنسرت

 (.1838سعيد بنا، ) به طوی که شهروندان از نشستن روی آنها احساس راحتی و امنيت کنند . و محكم باید باشد
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 1تصویر 

مکان یابی -4-2  

های تلفن،  ها، باجه کيوسک  ها، ای مانند ایستگاه زدیک مراکز ویژهتوان برای آسایش و راحتی شهروندان، ن های مراکز عمومی شهر را نيز می نيمكت        

در آنجا زیاد رفت و آمد می   ها در سطح شهر، مراکزی است که مردم ترین محل برای قرار گرفتن نيمكت مهم. های زباله و شيرهای آب قرار داد سطل

دهد  فضای باز زیبا و مناسب عمومی به شهروندان این امكان را می. رفته شده استهایی که برای استراحت و تفریح مردم در نظر گ کنند؛ به ویژه مكان

افراد مختلف، انواع . که در کنار یكدیگر از طبيعت اطراف لذت ببرند و با داشتن مكانی مناسب برای نشستن، احساس رضایت آنها چندین برابر شود

کند و به نوع طراحی  های پارک را تعيين می د که این سالیق متفاوت، چگونگی طراحی نيمكتپسندن های پارک یا فضاهای سبز را می متفاوتی از نيمكت

نشينند تا روی خود نيمكت و این مورد باید در طراحی  گاه آن می برای نمونه، جوانان بيشتر روی قسمت باالی نيمكت یعنی تكيه. دهد ها تغييراتی می  آن

یابد، باید از استحكام بيشتری در  هایی که به این مراکز اختصاص می همچنين نيمكت. ورد توجه قرار گيردهای پارک یا فضاهای باز شهری م نيمكت

گاه آن است، در حالی که در  تر از نوع بدون تكيه گاه ، راحت دارای پشتی یا تكيه  های همچنين ببرای افراد مسن، نيمكت. ها برخوردار باشد ناحيه پایه

                                    (. 1831مرتضایی، )  .کند که در دو طرف نيمكت بنشينند های بدون پشتی این امكان را فراهم می لیمورد سایر افراد، صند

                         

                                                                                                                      

 

 2تصویر 

زیبایی شناسی -4-3  

نزدیک کردن این نوع صندلی ها به اجزایی . اکثر این نشستنگاه ها اهداف زیبایی شناسی و تزئينی دارند و کمتر به راحتی آنها فكر شده است        

از مصالح بنایی و ساختمانی نظير سيمان ، سنگ و آجر، بدین ترتيب اغلب این وسایل . ج استایتندیس وار در محوطه های مورد نظر طراحان ، عرف ر

اما پر استفاده ، همانند عمارتهای پيرامونشان ساخته می شوند و این اجزا با محيط اطراف هماهنگی نسبی خوبی دارند و در برابر تخریبگران هم مقاومند

نشستنگاه ها افرد را  این گونه . ارند و فرمی راحت و مطابق با بدن دارندترین و راحت ترین نيمكت ها ، آنهایی هستند که از پشتی و جا دستی برخورد

 .(1831مرتضایی، )  .محيط شهری تشویق ميكنند خاطر در آسودگی با اوقات در نشستن و سپری کردن به تامل
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 3تصویر 

 

 

ایمنی -4-4  

 

ن دوام نيمكت می باشد ، می دانيد که نيمكت باید در برابر برخی شرایط مقاومت از جمله عوامل تعيين کننده جنس نيمكت در طراحی و ساخت آ       

 –به عنوان مثال عواملی مانند آفتاب و گرمای آن .  چه عوامل جوی ، چه از لحاظ استفاده های مكرر و فرسایش و یا حتی افراد تخریب گر . داشته باشد

قبل از ساخت نيمكت طراح و اداره شهرداری به فكر این ... منطقه کویری شاهد آن هستيم و  اختالف درجه حرارت زیاد که در –سرمای بيش از حد 

به سرعت از هستند که نيمكت مورد نظر در برابر تخریب مقاوم باشد و به مراقبت کمتری نياز داشته باشد یا پس از نظافت آن یا بعد از بارندگی ، آب 

                                     (. 1831مرتضایی، )  .. صالح ، سپس فرسایش و تخریب نيمكت نگرددروی سطح آن جاری شود تا باعث نفوذ در م

                                                                              

رنگ -4-5  

پالت رنگی یک . سليقه وفرهنگ افراد، رنگ مبلمان شهری تعيين می شود منابع تأمين مصالح و در هر شهر، بسته به اقليم، مصالح بومی، فناوری و       

رنگ یكی از عناصری است که در کنار نور،  .بيشتر دارای تناسبات رنگی با یكدیگر است هماهنگ قرار دارد و شهر مطلوب، در دامنه های مشخص و

آميزی غيرکارشناسانه  باید دقت شود زیرا اگر دست به رنگتخاب رنگ نيمكت در ان. شكل بر ادراک بصری افراد تأثير مستقيم می گذارد بافت، فرم و

هایی که  هایی که فضای سبز دارد از یک فرم رنگ و در محل ر مكانبه عنوان مثال می توان د. شود بزنيم، فضای شهری از این نظر دچار اغتشاش می

 (.1832احمدیان، ) . دشو های دیگری استفاده می های مختلف واقع است از رنگ ساختمان

 

4تصویر   

رمف  -4-6  

فرم از شكل رایج . فرم وشكل به یک مفهوم نيست. بعد از رنگ که مؤثرترین عامل در تشخيص عناصر می باشد، فرم در زاویه دید جلوه گر می شود       

فرم در . فاهيم فلسفی، سمبليک ویا رمانتيک داشته باشددر حالی که شكل بيشتر درمعنای علمی به کار گرفته می شود اما فرم می تواند م. تر است

استفاده از فرم های . فرم باید از هرچيز، خوشایندتر ونيز جنبه های کاربرد الزم را هم داشته باشد. مورد کارهای سه بعدی مورد استفاده قرار می گيرد

فرم نباید زننده باشد وموجب آسيب . تی غنی از فرهنگ کمک می کندمأنوس وخوشایند مردم هر شهر وکاربرد آن در طراحی شهر به شكل گيری باف

)  .درساندن به استفاده کننده شود، بلكه باید به شكلی دلپذیر وخوشایند مردم را به آرامش ومعنویت سوق داده واز آسيب های روانی محيط بكاه

 (.1832احمدیان، 

 عماریم -1

      :ر گيرد عبارتند ازعواملی که در طراحی صندلی باید مد نظر قرا
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 راحتی 

 دوام 

 جذب گرما 

 ریختن راحت آب از روی آن 

 مراقبت کمتر 

   .مقاومت در برابر تخریب  

                                                 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

                      

5تصویر  

                                      مالحظات كاربردی در طراحی نیمکت -6

. های ضروری و مناسب است، نصب و قرار دادن نيمكت در محل فضاهاحائز اهميت است و یک طراح باید به آن توجه کند، شناخت موقعيت  چهآن       

های نامناسب موجب تواند ضروری باشد، قرار دادن آن در محل  می فضازیرا به همان اندازه که وجود نيمكت در  تعداد . شودخستگی و زدگی می 

ای است که طراح باید به آن توجه داشته باشد، زیرا کمبود یا بيش بود آن در هر دو حالت مشكالتی از نظر رفاهی خود مساله فضاهای شهرینيمكت در 

های اصلی، ی خيابانی با رعایت فاصله در حاشيههای اصلی و فرعها با دیگر وسایل مبلمان را در خيابانشود، نيمكتلذا توصيه می. آوردبه همراه می

همچنين برای رعایت نظافت و بهداشت عمومی الزم است در کنار یا نزدیک  ...نماها و بآها، کاری، استخرها، برکههای گلسطح چمن، کنار محوطه

: شود و اصوالً دارای سه مشخصه خواهد بودن انسان استفاده میها از استادارد بددر طراحی نيمكت. آشغال قرار داد ها ظروفی را به منظور ظرف نيمكت

نفره، دو نفره و تک نفره به صورت  عموماً به صورت چند. اما ممكن است در بعضی از حاالت پشتی و جای دست حذف شود. کف، پشتی، و جای دست

ها باشد که معموالً با پيچ و  ورت چوبی، فلزی، بتنی و یا ترکيبی از آنتواند به صشود و از نظر جنس میطراحی می...مستطيلی، دوار به دور درختان و 

اهميت به نحوه قرارگيری آن ها در  شوند،غالباً برای تزئين محيط استفاده می کهها عناصری هستند نيمكت.  بتن به زمين متصل و محكم ميگردد

ها تر از اهميت کارایی آنها برای طراحان بيشستند که غالباً اهميت آنه ، از مواردیها و چيزهایی از این دستقرینه و متناسب قرار گرفتن آنمجموعه 

                               :به طور کلی می توان مالحضات کاربردی را به صورت زیر دسته بندی نمود. برای استفاده عابران است

اقتصادی بودن  -6-1  

به . نصب آسان است وهای ازپارامترهای مختلف، یعنی مواد ارزان و در دسترس، روش توليد ساده، وزن کم و نحه اجرای مبلمان شهری تابع مجموع       

سایزهای  ها در اندازه ودر اکثر موارد نيمكت. یابدمواد خام اوليه، ساخت، حمل و نيروی انسانی به حداقل کاهش میکه هزینه  طور کلی به شكلی

.ولی معموالً رعایت برخی اصول و قواعد الزامی است. شوند متفاوت طراحی و ساخته می  

 

مصالح   -6-2  

فلز و سنگ نيز ، کاربردی و راحت هستند ، ولی سطح . مصالح گوناگون ، سطوح زیبایی برای نشستن ایجاد می کنند ، چوب ، ماده ای گرم است       

البته باید به صورت گرد ، . ت های امروزی و هم برای بافت های تاریخی مناسب است چوب ، هم برای باف. آنها برا ی نشستن طوالنی مدت سرد است 

ورقه های فلزی سوراخ . ولی به دقت باید از منابع مشخص قابل تجدید جدا شود . چوب های سخت بادوام است . سخت ، دانه دانه و قطعه قطعه در آید 
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چدن نسبت به مصالح دیگر نایاب است و به . ند که بویژه برای محيط های شهری مناسب اند دار ، شبكه ی سيمی یا تور سيمی ، مصالح پوششی هست

 . سيستم حفاظتی می تواند از چدن یا آلومينيوم لوله های ، بتن ، سنگ یا چوب باشد . ندرت برای ساخت صندلی به کار می رود 

 نگهداری مصالح  -6-8

از جمله لوازم ) تمام فلزات باید به طور مناسب در مقابل تخریب و فرسایش . نياز به مراقبت کمتری دارد  بهتر است از مصالحی استفاده شود که       

درسواحل یا جاهایی که . محافظت شوند . آنها باید با یراق آالت روکار مانند پوشش پودری کارخانه ها که الكتریسته ی ساکن دارند . عمل آیند ( مونتاژ 

می کند ، باید از فوالد ضد رنگ و آلومينيوم مخصوص قسمت های مقاوم باشند و بتن ها نيز باید در برابر  اق آالت روکار خسارت وارداستفاده زیاد به یر

 . نمی بييند، استفاده کرد   در مجموع باید از مصالحی که در گرما و سرمای شدید یا در اقليم مرطوب و خشک آسيب. خرابی محافظت شوند 

 یب ضد تخر -6-4

 . برای نيمكت های موجود در فضاهای قابل تخریب باید از پيچ های مهار یا ساخت زیر سطحی در گيره مهارت استفاده کرد 

 ابعاد  -6-1

بانی ولی ویژگی های اصلی بدنه ی آنها ، کمی با هم تفاوت دارد برای طراحی وسایل و ملزمات خيا. صندلی ها در ابعاد مختلفی ساخته می شوند        

راحت ساخته ( هره ) باید داده های مربوط به ویژگی های انسانی را مورد توجه قرار داد برای مثال اگر دیواری در باالی سمت راست و با یک سربام 

 .صندلی مورد استفاده قرار گيرد می تواند به عنوان شود، 

 : ابعاد الزم برای یک فرد متوسط عبارت است از 

 سانتی متر  44سانتی متر ، زنان 43 مردان: گودی صندلی 

 . سانتی متر است  61-66سانتی متر، بنابراین ، ارتفاع صندلی نشيمن بين 22: ميانگين ارتفادع تكيه گاه 

 سانتی متر  46سانتی متر،زنان  82مردان : پهنای نشيمن گاه 

عالوه بر این ، هر چه مقطع صندلی بيشتر باشد ، . سانتی متر بهتر است 1/68 -43سانتی متر و گودی  48 –1/83برای یک صندلی کوتاه و گود ، ارتفاع 

طراحی ، آرایش و تزیينات صندلی دارای ظرافت هایی خاصی است . راحت تر است در صندلی هایی با تكيه گاه و زاویه کم ، این راحتی بيشتر می شود 

متری ، به ندرت می توان فضایی برای 3/1برای مثال ، از یک نيمكت . هم درنظر گرفت  معموال باید مقداری فضای خالی برای نشستن افراد غریبه کنار. 

اگر . متر است 4/2، 3/1، 2/1طول نيمكت معمولی . نفر نيز می توانند بر روی آن بنشنينند 4البته در برخی از جوامع ، . بيش از دو نفر به دست آورد 

بنابراین ضمن رعایت اندازه مناسب می توان با . ز کشيدن مورد استفاده خيابانگردها قرار خواهد گرفتطول نيمكت ها بيش از اندازه باشد  برای درا

 .   (1831مرتضایی، . ) گذاشتن دسته هایی در طول نيمكت ت حدود زیادی از این امر جلوگيری کرد

 سبک های مختلف  -6-6

گرد ، در جایی  تقریانيمكت پهن و کوتاه و . ا دارای تكيه گاه و دسته ی صاف هستند در فضاهای گردشی باز ، نيمكت ه: صندلی های پشت میز       

 مناسب است که افراد می خواهند دراز بكشند و روزنامه بخوانند یا جایی که روی هر چهار سمت آن بنشينند و جهت خود را انتخاب کنند 

به صورت  .به صورت تكی برای ایستگاه های اتوبوس وکافه تریاها. ليتی ، بازارها و فروشگاه ها برای مراکز فعا :رو به بيرون ، پشت به پشت با یک دید      

 . شكل خميده ی خطی داشته باشد و برای پوشش اطراف و بين درختان مورد استفاده قرار گيرد .مدوالر که در واحدهای کوچک می تواند
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تا حد امكان ، صندلی باید در موقعيتی قرار گيرد که از عواملی . امال خصوصی ایجاد می کند به صورت تكی که کنار درختان قرار می گيرد و فضایی ک

ترتيب قرار گرفتن صندلی ها باید به گونه ای باشد که از نيمكت های غير ثابتی که به راحتی جابه جا می شوند و در . چون باد و غيره محفوظ بماند 

 استفاده نشود مسير عبور پياده مانع ایجاد می کنند ،

نيمكت های بلند برای فضاهای مهمی که مشاهير یا مردم برای . صندلی های مدوالر ، از نظر طول و چيدمان دارای انعطاف هستند : صندلی مدوالر 

 . اهداف خاصی تجمع می کنند ، مناسب است 

  نصب -6-2

ر فضاهای سرازیری بهتر است با پيچ هایی به زمين ثابت شوند تا ظاهر زیبایی ولی د. در مكان ها ی مسطح ، نيمكت ها به زمين پيچ می شوند        

های نزدیک به مراکز تجاری و خرید است که صاحبان این بهترین مكان نصب، مراکز شهر و محل . . آنها حفظ شود ، تمام پيچ ها باید پخ و مسدود شود

 .دانندول میئسها ممشاغل تا حدودی خود را نسبت به حفظ و نگهداری آن

 

 

 

مکان یابی -6-8  

های نشستن دقت فراوانی مبذول داشت تا ضمن فراهم کردن آسایش کاربر، از ایجاد مزاحمت برای سایر افراد نيز محلهمواره باید در مكان یابی        

شود که دارای خصوصيات کلی زیر باشدهایی انتخاب میبدین منظور معموالً مكان. جلوگيری شود  

ا حد ممكن از باد و سایر عوامل جوی در امان باشدت -       

مند شودز مناظر محيطی بهره ا -       

داقل منظر دوسویه داشته باشدح -       

...به افراد گزینه های متنوعی برای انتخابارائه دهد، مانند آفتاب، سایه، آرامش، فعاليت و -   

ها باشدیا نزدیک آن ها، ضروریتلفيق با سایر مبلمان در -       

های بلند برای فضاهای مهمی که مشاهير یا مردم برای اهداف خاصی تجمع نيمكت. های مدوالر، از نظر طول و چيدمان دارای انعطاف هستندصندلی

 .کنند، مناسب استمی
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 گرینتیجه -7

و مبلمان شهری مثل هر عنصر دیگری در سيمای شهر تاثيرگذار است و باید در این حوزه با طراحی و برنامه ریزیهای دقيق و متناسب با فرهنگ        

اگر مهمترین نيازهای انسان را عامل بقا،  .طراحی مبلمان در فضای شهری باید بر اساس سلسله مراتب نيازهای انسانی باشد . رسوم مردم حرکت کرد

در مقوله طراحی شهری، فضاهای شهری . امنيت در شهر و احساس تعلق خاطر بدانيم، بنابراین مبلمان شهری باید به این نيازهای انسانی پاسخ دهد

ر دارند و تعامل اجتماعی برقرار ميكنند نيز حایز صرفا محل تردد شهروندان از محل سكونت به محل کار یا تفریح نيست بلكه مكانهایی که مردم حضو

در جامعه امروز ما که بحث گسترش گفت وگو و برخورد اجتماعی مردم و در نهایت مشارکت آنها در سطح جامعه مطرح است، طراحی . اهميت است

از سوی دیگر به منظور ارتقای کيفيت فضاهای شهری  .فضاهای شهری باید به نحوی صورت گيرد که بتواند چنين شرایطی را برای شهروندان فراهم آورد

ت و عالوه بر ویژگيهای طراحی فضاها در سطح شهر، آنچه در مرتبه دوم و به اعتقاد بعضی صاحبنظران هم ردیف طراحی فضاها اهميت دارد، تجهيزا

همچنين هویت بخشی به . شم نواز بودن محيط شهری بيافزایدمبلمان شهری است که عالوه بر ایجاد کردن فضایی آرام و دلپذیر ميتواند بر زیبایی و چ

به . رددفضاهای شهری عالوه بر ویژگی فرم و طرز قرارگيری ساختمانها در اطراف آنها به چگونگی استقرار و کيفيت عناصر مبلمان شهری نيز باز ميگ

در واقع . مبلمان شهری با محيط پيرامون توجه خاص ميشود همين دليل امروزه در طراحی فضاهای شهری، به فرم و شكل آن، همچنين هماهنگی

به طور کل می توان چنين عنوان کرد که در . ميزان کارایی و مفيد بودن مبلمان شهری به نحوه استفاده شهروندان و برطرف کردن نياز آنها برميگردد

ای برای این  ها باید به گونه ها و نيمكت صندلی. رفاهی در نظر گرفته شودفضاهای شهری که امكان استفاده اقشار مختلف وجود دارد باید تمام امكانات 

.                                                                        ها ساخته شوند که مورد استفاده بيشتری برای همگان قرار گيرند مكان  
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