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 چکیده

با توجه به اینکه سیمای شهر نخستین معرف شهر است و بازتابنده تحول و تاریخ شهر نیز می باشد و مبلمان شهری 

را افزایش یکی از اجزای اصلی فضاهای شهری است، که با حضور آن ها در هر فضایی می توان کیفیت و کارایی فضا 

داد و راحتی و آسایش را برای فضا به خوبی فراهم آورد. مبلمان شهری بخش زیادی از فعالیت ها در شهر را سامان 

می دهد و باعث باالرفتن کیفیت برخورداری شهروندان از محیط پیرامون و افزایش رفاه و لذت آن ها در خیابان، پارک 

اساس هدف اصلی پژوهش حاضر سنجش میزان رضایت ساکنان از بر همین  .و عرصه های دیگر شهری می شود

وضعیت مبلمان شهری با رویکرد هویت بخشی و در شهر کرج می باشد در این پژوهش توجه مدیران شهری را به 

سازماندهی، زیباسازی و چینش مبلمان و تجهیزات آنها را در راستای مدیریت شهری معطوف می سازیم. پژوهش حاضر 

تحلیلی و به لحاظ اجرا از نوع پیمایشی و به لحاظ روش جمع آوری داده ها از نوع  -ماهیت از نوع توصیفی به لحاظ 

نتایج حاصل از بررسی داده ها حاکی از آن داشت مبلمان شهری در این شهر از زیبایی و تناسب کامال  میدانی می باشد.

بازبینی و اصالح گردد. و می توان گفت عامل مهم دیگر در طراحی مطلوبی برخوردار نیست و جانمایی مبلمان آن باید 

شوند. شکل عناصر مبلمان شهری در این شهر بحث فرهنگ است. امروزه متأسفانه شهرهای ما رفته رفته شبیه به هم می

نطقه کامالً طراحی اجزای مبلمان شهری برای هر م. ای استمعماری فضای شهر و خیابان امروزه در حال تغییرات عمده

نکته دیگری است که در طراحی مبلمان شهری باید مد نظر قرار گیرد.  باید با توجه به فرهنگ آن منطقه صورت پذیرد.

های تیز یك عنصر مبلمان شهری در هنگام استفاده نباید کمترین آسیبی برای کاربر خود ایجاد نماید. عدم استفاده از لبه

 روند.رسان، از جمله راهکارهای کلی در این زمینه به شمار میهای شیمیایی آسیبو پرهیز از کاربرد مواد و رنگ

 کرجمبلمان شهری، رضایت شهروندان، آرامش شهروندان، طرحی شهری،  واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1
ایجاد شهر یك اثر هنری بزرگ است که آفرینندگانی به وسعت خود و به تعداد جمعیتش دارد. هدف غایی یك شهر 

محیطی دلنشین و راحت برای مردمی است که در آن زندگی می کنند. این در حالی است که رشد فزاینده ابعاد شهرنشینی 

و نقشه گیری مقیاس های جدیدی از رشد شهری در طی چند دهه اخیر موجب شده است که شهر و شهرسازی معاصر 

د و تغییر در ماهیت مسائل شهری و پیچیدگی این مسائل جامع با چالش های نوینی مواجه گردد. به دلیل گستردگی ابعا

نگری و توجه به ابعاد و جنبه های مختلف مسئله به منظور حل پایدار آنها را اجتناب ناپذیر ساخته است. در حقیقت 

هر یك  شهر به عنوان واقعیتی جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی و جامعه شناختی در هر دوره ای از رشد و تحول خود از

از عوامل طبیعی و انسانی تاثیر پذیرفته و برهر کدام از آنها تاثیر گذاشته است. پیچیدگی هر یك از این عوامل خود 

موجد پیچیدگی شهر به عنوان تبلور فضایی آن ها بوده است. مطمئناً سازمان دادن و نظم بخشیدن به شهر و چگونگی 

مسائل شهری و سپس برنامه ریزی برای آن می باشد. در این  راستا  رشد و تحول آن نیازمند موضوع شناسی شهر و

الزم به ذکر است که شهر در طول زمان قد می کشد، رشد می کند، عاقل می شود و در کنش متقابل با شهروندان قرار 

ی حضور می گیرد چهره شهر آئینه چهره شهروندان است. شهر زنده و پر تحرک و چابك و با نشاط حاصل اندیشه ها

پر نشاط شهروندان است. و در مقابل، شهر از نفس افتاده و پر درد، مبتال به جریان آلوده روح بیمار ساکنان خود است. 

در واقع می توان گفت که شهر زاده اندیشه های نیك و بدی است که در منظومه حیات ساکنان شکل می گیرد. انگاره 

کنان شکل می گیرد. انگاره های نیك بشری به پویایی و سر زندگی و های نیك و بدی است که در منظومه حیات سا

انجامد. از این روست که ریشه های زشتی و نازیبایی و بی سالمت، و بد انگاری به سستی و رخسار رنجور شهر می

هر جامعه  اساس بودن شهر را باید در اندیشه و انگاره های سکونتی آدم جستجو کرد. داشتن شهر زیبا، نهایت آرزوی

، تابع د. انسان در برخورد با جهان خارجمدرنی است. شهر خالق فضایی است که در آن فعالیت های نو رخ می ده

ارزش های زیباشناختی است؛ به گونه ای که آنچه انسان راتحریك می کند که به عالم و موضوعات آن توجه کند، همان 

ننده نظام زیباشناختی جوامع وفرهنگ ماست وارد منظرگرایی جوامع زیبا شناختی است و چون جهان پدیداری، تعیین ک

کند. بر این اساس دست اندر کاران امور می شود. انسان هیچ شی و هیچ چیز را بی زیبا شناختی نمی بیند یا حس نمی

اکنان شهری، اعم از مدیران شهر، سازندگان و بخش خصوصی باید با ترویج هنر و مهیا ساختن آموزش، زندگی س

چرا که دیدن عنصر آشنا و نشانه هایی که شخص بتواند از طریق آنها خاطره ای را در ذهن نگه  شهرها را بهبود بخشند

دارد، مسیر خود را پیدا کند و از حضور در مسیر درست اطمینان بیابد و حسن هویت و انتظار کند، کمك بزرگی برای 

رجات متفاوت در زمان حاضر با آن مواجه اند: ضرورت حفظ گذشته و ناظر است. معضلی که تمام شهرهای زیبا با د

در عین تداوم بخشیدن به ساختن آینده، یعنی ضرورت آشتی دادن توسعه، و فرهنگ است. پس بی ربط نیست که ادموند 

)محمدنژاد، بیکن از شهر به عنوان هنر مردم یاد می کند و آن را تجربه ای مشترک با خلق خاطرات جمعی بر می شمارد

در این میان یکی از مهمتر  عوامل تاثیر گذار در هویت بخشی و در عین حال زیباسازی شهر عناصر مبلمان  (.1387

ها و مراکز دست اندرکار شهری است که می تواند نقش موثری در این زمینه ایفا نماید. در حال حاضر اکثر سازمان

مبلمان شهری را به عنوان یك راهبرد قطعی برای ایجاد محیطی پایدار، مناسب صحیح  کشور، برنامه ریزی و مکان یابی

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

دیگر مبلمان موجود نیز به زنند. از طرف های شهری دامن میهرج و مرج بصری و عدم کارآیی این عناصر در محیط
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ای دلیل مشکالت فرهنگی )تخریب گرایی( و عدم رسیدگی دایمی و مدیریت نامناسب، کاربران را با مشکالت عدیده

 .(1389سلطان پور، اند)روبرو ساخته

در زندگی شهری امروزی، به ندرت می توان کسی را یافت که به طریقی با مبلمان شهری سروکار نداشته باشد، 

سرپناه، ایستگاه اتوبوس، باجه بلیط فروشی، نیمکت پارکی یا تابلوی راهنمایی و رانندگی، فرقی نمی کند در هر حال با 

یك یا چند گروه از آنها ارتباط داریم. مبلمان شهری بخش زیادی از از فعالیت در شهر را سامان می دهد و باعث باال 

(. عناصر مبلمان 13:ص1392یدان، پارک و عرصه های دیگر می شود)بهمنی، رفتن کیفیت استفاده شهروندان از خیابان، م

رود تا در طول عمر مفیدشان عملکرد قابل قبول داشته شهری، سرمایه شهروندان محسوب می شوند. بنابراین انتظار می

برنامه ریزی شهری،  تا ضمن  بیان ضرورت زیبایی و زیبا شناختی در در این پژوهش سعی شده (.1392باشند)تیموریان، 

ها و مشکالت مبلمان  فضا و منظر شهری، برنامه ریزی منظر شهری و در نهایت به ارتباط چالش ساختار و محیط شهری

 .بپردازند در شهر کرج شهری و برنامه ریزی و سازماندهی فضا و منظر شهری

 طرح مسأله -2 

شهر به عنوان بستر و محیط زندگی انسان باید عالوه بر تامین نیازهای زیستی و مادی مردم بتواند هر چه بیشتر به 

محیطی مردم را به سه مقوله ی اصلی یعنی ادراک فضایی،  –نیازهای اجتماعی و روانی مادی مردم بپردازد میتوان انسان 

زمینه تاریخی زیبایی، روشن می شود  (. با مطالعه9ص 1385ده، احساس تعلق و احساس زیبایی تقسیم کرد)مهدی زا

آغاز عصر جدید، یعنی تا پیش از قرن هفده میالدی، موضوعی به نام زیبایی به طور مستقل وجود نداشته  که تا قبل از

یبایی به عنوان است. کمال حقیقت و رسیدن به حداکثر توان و کارآیی هر چیز بوده است که با رسیدن به این خواسته، ز

(. گسترش فزاینده شهرنشینی و 1387)فالحت،یکی از صفات پدیده ی کمال یافته خود به خود بروز می کرده است. 

افزایش جمعیت شهرنشینان و مشکالت ناشی از آن، فراهم آوردن امکاناتی برای رفاه حال شهروندان بیش از پیش 

های شهری است که به عنوان عناصر مکمل در میان فضاهای  حیطنماید. مبلمان شهری اجزای غیرثابت م ضروری می

کند و در  ها و بناها قرار دارد. مبلمان شهری در تعریف شخصیت عملکردی فضاها نقش مهمی ایفا می بین ساختمان

 چگونگی روحیه شهر و شهروندان بسیار مؤثر است و امروزه شهرنشینی یکی از وجوه عمده شیوه زندگی محسوب می

د؛ با توجه به رشد سریع شهرنشینی و ازدیاد جمعیت، نیازهای جامعه شهری اشکال متنوعی به خود گرفته است. شو

 محیطی خالصه نمی های زیست ترافیك، گرانی، اقتصاد و نابسامانی، مشکالت کالن شهرها فقط در ازدیاد جمعیت

روحی و روانی ناشی از سیمای ناخوشایند بصری شود بلکه انواع ناهنجارهای رفتاری، مشکالت اجتماعی و فشارهای 

تر شدن عرصه در جامعه امروزی است)بهمنی  نیز خود دالیل کافی برای افزایش مسائل زندگی مدون شهری و تنگ

این قسم از مشکالت به طور مستقیم با شهر و سیمای شهری در ارتباط است. بنابراین، توجه  (.1392کازرونی و جاللی،

تنها یك رویکرد زیباسازی است بلکه در کنار آن کیفیت در محیط شهری و رضایتمندی شهروندان  ری نهبه مبلمان شه

شوند که کمیت، کیفیت،  شود. مبلمان شهری از جمله عناصر سازنده فضاهای شهری محسوب می هم ارتقا داده می

هری زیبا و سالم دارد شهری که در آن زیبایی، راحتی دوام و محل استقرار آنها نقش بسیار اساسی در دستیابی به ش

 .(3:1383، آبادی و تبریزی شهروندان احساس آسایش کنند و حضور در آن را به نشستن در خانه ترجیح دهند)زنگی

کنند)آزادخانی،  که در نتیجه هدف غایی یك شهر ایجاد محیطی دلنشین و راحت برای مردمی است که در آن زندگی می

مقوله مبلمان شهری و نقش آن در شهر از هر منظری درخور اهمیت و قابل بررسی است یا  .(1390ییالقیان و ییالقی،
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 .(1391توان مورد کنکاش قرار داد)اقبال و همکاران، توان گفت نقش مبلمان شهری را از زوایای مختلفی می به عبارتی می

عنوان طراحی شهری سنتی یاد می شود،  حوه عمل در طراحی شهری در سالهای قبل از انقالب صنعتی که از آن با

هنری و نهایتاً خالقیت، نبوغ و ابتکار طراح هنرمند -همانند معماری و سایر زمینه های هنری بر اساس روشهای ذهنی

استوار بود. پس از انقالب صنعتی و با بزرگ شدن و پیچیده شدن امور شهرها، این روش ها عدم توانایی خود را در 

و طراحی شهرها عمالً نشان داد و بهمین خاطر تالش های زیادی به عمل آمد تا روش های جدید را  تجزیه و تحلیل

سنجش میزان رضایت ساکنان از وضعیت  های سنتی طراحی نمایند. بر همین اساس هدف اصلی پژوهش جانشین روش

 استفاده از روش تحلیلی می باشد.مبلمان شهری با رویکرد هویت بخشی و سرزندگی)مورد مطالعه: شهر کرج( با 

 اهمیت و ضرورت پژوهش -3
 در ریشه نیز این و باشد داشته حرفی خود منیت از بتواند و باشد هویت دارای که گردد می انسان زمانی انسان

 و خود هم آن، از گیری بهره با و شود آشنا آن با باید پس کند، می زندگی آن در انسان که دارد ای جامعه آن فرهنگ

 جامعه فرهنگ و هویت حیطه در شهری مبلمان و محیط طراحی جهان، سراسر در امروزه. کند باور را خود جامعه هم

 در. ماست جامعه فرهنگ و ها دیده باورها، محور حول شهری مبلمان طراحی نیز ما کشور در و باشد می شهروند و

 به و شده ادغام خالقیت و هنر با که طوری به برخواسته، جامعه یك هویت و ها اندیشه از شهری مبلمان طراحی واقع

 برای که نقشی اولین شد بیان آنچه بنابر. گردد گذار تأثیر نیز جامعه اقشار همه بر که، شود می ماندنی و جاودان ای گونه

 دیگر، زبانی به یا و است انسان و طرح بین مناسب بصری ارتباط برقراری همان شویم، می قائل شهری مبلمان طراحی

 می عهده بر را محیط زیباسازی وظیفه خود، نقش دومین  در و باشد می انسان هویت و شهری مبلمان بین ارتباط همان

انسان امروزی در  .شود می انسان آرامش باعث شهری های المان در ویژگی همین و است پسند زیبا انسان که چرا گیرد

دنیایی پر از اضطراب و هرج و مرج به سر می برد. برای رهایی از این آشفتگی و نا آرامی نیازمند محیطی دلپذیر، شاد 

و آرامش بخش است. پس ساماندهی و سازماندهی فضایی که در آن بتواند بر این مشکالت و نارسایی ها فائق آید و 

و ضروری است. در این راستا تجهیزات مورد استفاده در خیابان های شهری یا باعث رفاه و آسایش او گردد الزم 

اصطالحاً مبلمان یا اثاثیه شهری از اهمیت مضاعفی برخوردار است. این تجهیزات چنانچه که دارای معیارها و شرایط 

ه ساختن این تجهیزات فرهنگی و اقلیمی هر ناحیه باشد، باعث عدم مشکالت و نارسایی مبلمان شهری می شود. آراست

شهری و دقت در ابعاد، فرم، رنگ، اندازه و مکان گماشتن آنها از جمله کارهایی است که می تواند باعث زیبایی منظر 

ست و شدت نیبستر کالن شهرهای امروز پاسخگوی نیاز ساکنان خود شهر شود و حس خوبی را به آدمی منتقل کند. 

های شهری شرایط بسیار سخت و مخربی برای شهروندان به وجود آورده است. اجزای کالبد شهرهای امروزی  فعالیت

ها و فشار سنگین زندگی شهرنشینی سازگاری ندارد و فضاها و  با سرعت حرکت انسانو مناطق آن  کرجشهر از جمله 

های زندگی پر شتاب شهری برخوردار نیست های عمومی آن از ظرفیت و قابلیت الزم جهت پاسخگویی به نیاز کاربری

ریزی صحیح؛ مکانیابی مناسب؛ لحاظ  در این میان کیفیت فیزیکی شهرها؛ زیبایی شهر و رضایت شهروندان بدون برنامه

شرایط بومی و فرهنگی و ایجاد تناسب کارکردی ابعادی در شهر؛ سطوح ارتباطی و به ویژه مبلمان آن ایجاد نخواهد 

ریزی و طبق استانداردها موجود صورت پذیرند شهروندان در آسایش و  که تجهیزات شهری با برنامه شد. در صورتی

شود و در نتیجه باعث بهبود کفیت  امکانات بیشتری زندگی خواهند کرد و رضایت آنها از محل سکونت خود بیشتر می

 شود. محیط شهری می
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 اهداف پژوهش -4
هدف پژوهش حاضر سعی در بررسی کمبودها و نارسایی مبلمان شهری محدوده مورد مطالعه می باشد. این 

ـ تحلیلی بوده و اطالعات مورد نیاز برای انجام این پژوهش از مطالعات کتابخانه ای و مشاهدات  پژوهش از نوع توصیفی 

در شهرهای امروز به عنوان عنصری تحول آفرین مبلمان شهری و توجه به کیفیت محیطی میدانی به دست آمده است. 

شود. مبلمان شهری  تواند چهره شهر را نیز به عنوان یك نماد داخلی به همگان معرفی کند، شناخته می و درآمدزا که می

دهد و باعث باال رفتن کیفیت برخورداری شهروندان از محیط پیرامون  ها را در شهر سامان می بخش زیادی از فعالیت

پس با توجه به موارد فوق و مشارکت دادن شهروندان در این شود  افزایش رفاه و لذت آنها در فضاهای شهری میو 

در شهر  نقش مبلمان در زیبا سازی فضاهای بصری و رضایت شهروندان از منظر پایداری شهریپژوهش هدف کلی 

 .می باشد کرج

 اهداف کالن، راهبرد و سیاست(: 1جدول)

 سیاست راهبرد کالناهداف 

تعدیل در نظام کاربری 

 زمین

استقرار کاربری های 

 مورد نیاز ساکنین

 . طراحی کاربری های ویژه تفریحی) سالن ورزشی، رستوران و...(1

 . بهبود کیفیت فعالیت های خدمات، تجاری، گردشگری و...2

 . تقویت و ایجاد فضاهای شهری چند منظوره) کاربری مختلط(3

 و استقرار کاربری های فعال در شب . ایجاد4

. پرهیز از کاربری هایی که مولفه خودمانی بودن فضا را از بین برده و افراد غیر ساکن را در 5

 محل جمع می کند

پاالیش عملکردهای 

 غیر ضروری

 . انتقال و جابه جایی فعالیت های ناهمخوان اداری از محله1

مسکونی و جلوگیری از جایگزینی آن توسط فعالیت هایی . ارتقاء سطح فعالیت ها و فضاهای 2

 نظیر اداری

ارتقاء کیفیت های بصری 

و زیبایی شناختی در سطح 

 محله

سازی  ایجاد کف

هماهنگ در سطح 

 محله

 سازی . استفاده از مصالح مرغوب و مناسب و غیر لغزنده در کف1

 سازی . توجه به حرکت آسان و راحت افراد معلول در طرح کف2

 . پرهیز از اختالف سطح و شیب های نا مناسب3

 . استفاده از مصالح سازگار با اقلیم به ویژه مناسب در فصل سرما4

 نورپردازی مناسب
 . استفاده از نورپردازی مناسب به ویژه در هنگام شب1

 . استفاده از نورپردازی های تزئینی2

 ساماندهی جداره ها

 روی جداره ها . تعبیه محلی جهت تبلیغات بر1

 . عدم استفاده از جداره های پیوسته و یکنواخت مسکونی و...2

 . رعایت خط آسمان و ارتفاع ساخت و سازهای جدید و هماهنگ با ساختمانهای موجود3

 . استفاده از سبك نماهای هماهنگ با یکدیگر در نماسازی ساختمان ها4

 تجهیز مبلمان

 سب با مقیاس انسانی. استفاده از مبلمان شهری و منا1

 . پیش بینی مبلمان مناسب جهت نشستن و استراحت2

 . استقرار باجه های مطبوعات و گلفروشی و...جهت پویایی فضا3

 . استفاده از المانها و تندیس های معرف فرهنگ بومی ساکنان محله4

 . استقرار عالئم راهنمای شهری و معرف مکان5
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گسترش و تجهیز فضای 

 سبز

تنوع در ایجاد 

عملکردهای کالبدی  

 پارک

 . اضافه نمودن فعالیت های جدید و متنوع فراغتی نظیر جشنواره های فصلی1

 . گسترش و ایجاد زمین های بازی نظیر زمین فوتبال در زمین های بایر اطراف پارک و محله2

استفاده از عناصر سبز 

 و طبیعی

 . کاشت درختان سازگار با اقلیم1

 استفاده از بوته های بزرگ در نقاط دنج پارک. عدم 2

 . استفاده از عنصر آب در قالب آبنما، جهت تلطیف فضا3

 . استفاده از پوشش گیاهی بومی جهت زیبا سازی منظر4

افزایش غنای حسی 

توسط استفاده از 

 عناصر مصنوع

 . ساخت المانهای زیبا و جذاب در پارک1

 تجهیز مبلمان پارکو  تزئینی. استفاده از نورپردازی های 2

 . ایجاد شرایط مناسب جهت نظارت بزرگساالن بر کودکان در حین بازی3

ارتقاء کیفیت های 

اجتماعی و فرهنگی فضای 

 شهری

ایجاد فضاهای مکث 

به عنوان قرارگاه 

 رفتاری

 . ایجاد فضاهای مکث جهت تعامالت و ارتباطات بییشتر1

 برای فعالیت های غیر حرکتی مانند نشستن. پیش بینی و ایجاد فضاهایی 2

 . تقویت نقاط مکث توسط عناصر نشانه ای3

 . ایجاد سطوح سبز عمومی در سطح محله جهت تقویت هویت محله4

 افزایش ایمنی محله

 . کنترل و از بین بردن گوشه های دنج توسط ایجاد دید مطلوب به این نقاط1

 کوچه ها و نقاط دنج و پنهان. ایجاد روشنایی مناسب در ورودی 2

 . استقرار کیوسك پلیس در مرکز محله3

ایمنی حرکت سواره و 

 پیاده

ایمن سازی حرکت 

 پیاده

 . آرامسازی کوچه های محلی1

 . روشنایی مناسب مسیر پیاده در شب2

 کفسازی مناسبو  . ممانعت از قرارگیری پله های ساختمان ها در پیاده رو3

کاهش ازدحام در 

ورودی ها و فقدان 

 ترافیک در محله

 . تنظیم خیابان های منتهی به محله به گونه ای که ازدحام ایجاد نکنند1

 . طراحی ورودی ها به گونه ای که جذاب جمعیت نباشند.2

 . در نظر گرفتن پارکینگ مناسب در مرکز محله3

 ل مناسب. امکان دسترسی به وسایل حمل و نقل عمومی از داخل محله وتعیین مح4

 . یك طرفه کردن برخی از کوچه ها در محل های مورد نیاز5 

 

 

 تعاریف و مفاهیم)مبانی نظری پژوهش(-5

 معانی محیط و منظرشهری -5-1

فکرمان  بعضی بر این باورند که هر محیط و منظری نه تنها از آنچه در برابر چشمانمان قرار دارد، بلکه از آنچه در

است و به زبان دیگر نتیجه خاطره ها و برداشت های مردم از این مولفه ها در اشکال ممکن  نیز می گذرد، تشکیل شده

است. در ادبیات موجود، منظر نیز تجلی عنصر یا مجموعه عناصری است که همیشه وجود دارد و نیاز به تغییر نداشته 

ها  جموعه عناصری هستند که طی قرنو به راحتی هم تغییرپذیر نیستند، در حالی که منظر شهری تك عنصرها و یا م

ساخته شده اندو به جزء مواردی محدود، دوباره هم ساخته می شوند. روند این تغییرات ثابت نبوده و با افزایش سرمایه 

گذاری در این زمینه فضاها و سکونتگاه های کارآمدتر برای فعالیت روزانه مردم رو به ازدیاد است. بنابراین منظر شهری 

ولفه هایی است که پاسخ به نیازهای شناخته شده به خاطر تغییر است. بدیهی است که تغییر در محیط در برگیرنده واجد م
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نابراین در محیط های موصوف ما با دو مولفه یکی پایداری و ماندنی بسود و زیانی است که جای بحث خود را دارد. 

ین معنی ناشی از ابتکار انسان هاست، مع الوصوف اهمیت منظر و دیگری تغییر پذیر مواجه هستیم. منظر دارای معنی و ا

به شناخت و یا تخیل از معیارهای انسانی وابسته است. اهمیت و اعتبار منظر در آن نهفته و یافتن آن چه به ارث برده یا 

 به او نسبت داده می شود، می تواند موضوع تحقیق و جستجو در گذشته و تبیین آینده باشد.

 لمان شهریمب -5-2

مجموعه اجزایی که در فضاهای شهری چیده می شوند و به استفاده عموم جهت رفع نیازهای زیست محیطی می 

رسند و منظر و هویت شهری را، تحت شعاع قرار می دهد، مبلمان شهری گویند. نقش اصلی مبلمان شهری در سطح 

سید »هویت انسان و منظر شهری مطلوب، باشد. دکتر خیابان ها و فضاهای شهری ایجاد مکانهایی است که زبان ناطق 

استاد دانشگاه تهران، صاحبنظر در حوزه شهرسازی و مسئول بخش معماری منظر دانشگاه تهران در این « امیر منصوری

 مبلمان شهری مثل هر عنصر دیگری در سیمای شهر تاثیرگذار است و باید در این حوزه با طراحی و برنامه»باره میگوید: 

 ریزیهای دقیق، متناسب با فرهنگ و آداب و رسوم مردم حرکت کرد. 

مبلمان شهری خود انواع مختلفی دارد که هر کدام، از حیطه طراحی شهری، در راستای هویت شهر و سیمای آن گام 

یستگاه های بر می دارد و آینه ای از فرهنگ شهر است، که از انواع این مبلمان می توان به صندلی ها و نیمکت ها، ا

اتوبوس، سطل های زباله، بیلبوردها و تابلوهای آگهی، المان ها و نمادهای شهری و ... اشاره کرد، که خصوصیات 

منحصر به فرد هر کدام از این مبلمان ها نیز از اهمیت خاصی برخوردار است، چرا که با طراحی درست و مناسب هر 

انیابی مناسب آنها، می توانند در جهت تامین نیاز شهروندان و القاء هویت کدام از آنها با توجه به خصوصیات و نحوه مک

آنها نقش موثری را ایفا کنند. آقای مصطفی ماجدی در مقاله ای در رابطه با مبلمان شهری چنین می گوید: اجزای مبلمان 

توانند نیاز عملکردی ی، میشهری، دو ویژگی اساسی دارند: کارکردی بودن و زیبایی، که در صورت داشتن هر دو ویژگ

های متعددی در طراحی اجزای و بصری شهروندان را همزمان برآورده سازند. البته این امر، مستلزم در نظر گرفتن مقوله

مبلمان شهری است که نه تنها رنگ، هماهنگی با محیط پیرامون، دوام، ایمنی، و اقتصادی بودن آنها مورد نظر است، بلکه 

از  ند پاسخگوی نیاز شهروندان باشند.ملکردی، جانمایی مناسبی در سطح شهر داشته باشند تا بتوانباید از نظر ع

خصوصیات مهم اجزای مبلمان شهری وابسته بودن آنها به فرهنگ است. اینکه هر کدام از مبلمان شهری را در کجا قرار 

عمومی بکار می بریم، مطابقت دارد خود نگرشی که بدهیم و این چیدمان چقدر با استانداردهای تکنیکی که در فضای 

باید مورد تامل قرار گیرد. در طراحی شهری، چگونه مبله کردن فضاهای شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ 

برای مثال، چطور خیابان ها را از روشنایی مطلوب برخوردار کنیم و آیا نشانه های شهری و تابلوهای راهنما خوانا 

و یا در مورد ایستگاههای اتوبوس، که یکی از مهمترین اجزای مبلمان شهری محسوب می شود و نقش مهمی هستند 

در فرهنگ شهرنشینی دارد، باید طوری طراحی شوند که جذابیت آنها، شهروند را به استفاده از آن راغب کند و میدان 

کمی مسافت قابل شناسایی باشند، البته شایان ذکر است، دید مناسبی را داشته باشد بدین معنا که برای شهروندان حتی با 

ایستگاه های اتوبوس بهترین مکان برای تبلیغات مورد نیاز شهروندان می باشد، که این تبلیغات باید قابل فهم بوده و 

 محدود به ضرورت ها شوند. در کل، اجزای مبلمان شهری باید طوری در فضا مکانیابی شوند که فضاهای شهری به

فضاهای باز شامل جزئیات و اجزاء گوناگون " ادث اجتماعی برای شهروندان باشد.عنوان فضای تنفسی و تعامل حو

ساخته دست بشر است، مانند مکان های نشستن، عالئم و تابلوهای راهنما، مبلمان، چراغ های روشنایی، سطل های 

ی بایست به خوبی دیده شوند، الزم است بیشتر دقت زباله و غیره... در طراحی بافت کف، پله ها و نیمکت ها که م
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شود. طراح عالوه بر اینکه فرم و شکل آن ها را طرح می کند، می بایست از میزان کارکرد آن ها نیز اطالع داشته باشد 

این مسئله در مورد عالئم و نشانه های خبری که در قالب تابلوهایی در معرض دید عموم قرار می گیرند نیز صادق 

عین حال با کل طرح هماهنگ است. به طوری که این عالئم، باید کامال قابل رویت و متضاد با دیگر عوامل محیط و در 

طراحی و اجرای مکان های مناسب برای نشستن در فضاهای باز مسکونی سبب ایجاد جذابیت و استقرار فعالیت  باشند.

ی کیفیت فضاهای باز در یك شهر یا ناحیه مسکونی آنقدر های مختلف در این فضا ها می شود. این فعالیت ها برا

حیاتی هستند که قابلیت دسترسی به امکانات مناسب نشستن یا نبود این امکانات را باید به عنوان یکی از مهم ترین 

 (.Bulut et al, 2007:23-24عوامل الزم برای ارزیابی کیفیت فضاهای عمومی مورد توجه قرار داد)

 شهری از منظر و هویت شهرمبلمان  -5-3

 چون که شودمی گفته عناصری و فضاها بناها، نمادها، دستگاهها، اشیاء، وسایل، از وسیعی مجموعه به شهری مبلمان

 واقع در. اندشده معروف اصطالح این به دارند، عمومی استفاده و اندشده نصب باز فضای کل در و خیابان و شهر در

 سنگ میان محصور)شهری(، فضای در را زندگی امکان خانه، یك اثاث همچون که هستند مکملی عناصر شهری، مبلمان

 آن به و کنندمی تنظیم شهر در را اضطراب و تفریح سکون، حرکت، جریان اجزاء، این. آوردمی فراهم شیشه و بتن و

 تجهیزات این آنها از یکی مبنای بر که است شده ارائه شهری مبلمان عناصر از مختلفی بندیهایتقسیم. بخشندمی روح

 (.274:1384)شماعی و پوراحمد، شوندمی تقسیم بازی و رسانیاطالع خدمات مبلمان دسته دو به

کیفیت محیط یك مفهوم چندبعدی است که با مفاهیمی هم چون کیفیت زندگی، کیفیت : یت محیط شهریکیف -5-4

اشتراکاتی دارد؛ به طوری که در بسیاری موارد به عنوان معانی مشابه مکان، ادراک و رضایت شهروندی و قابلیت زندگی 

(. بنابراین مفهوم کیفیت محیط شهری را باید در موضوع جستجو کرد، Kampet  al, 2003: 6در نظر گرفته می شود)

یت می هایی که با وجود آن شهر شهریت می یابد. ارزش هایی که عناصر شهریت را کیف عناصر کالبدی و فعالیت

 (.11:1379بخشد)انصاری نیا، 

مندی از معیارهای کلیدی سنجش میزان کیفیت محیطی مطرح شده است و بدین ترتیب رضایت: رضایتمندی -5-5 

احساس رفاه و رضایتمندی به جمعیتش را با  یك محیط با کیفیت باال،"کیفیت محیط را این گونه تعریف می کنند 

 Lansing)کند هایی که ممکن است فیزیکی، اجتماعی و یا سمبلیك باشد، منتقل می ویژگی

andMarans,1969:195-199 و مفهوم رضایتمندی بر دامنه گسترده ای از تمایالت و مطلوبیت ها جهت رفع )

اشند تمایل دارند و بنابراین نیازهای پایه و یا متعالی انسان اشاره دارد. بسیاری از افراد به چیزهایی که نمی توانند داشته ب

ها وجود دارد انتخاب و تأمین نمایند.  به دالیل مختلف باید این نیازهای خود را از مناطقی که تمایل کمتری نسبت به آن

هرچند که این رضایتمندی طیف مختلفی را پوشش دهد تردیدی نیست که نیازها و حتی آرمان های احساس شده از 

ی از هر دو ویژگی های فردی)همچون طبقه اجتماعی، مرحله زندگی و ... و معیارهای فرهنگی طرف یك فرد، مجموعه ا

تأثیرگذار بر او است. رضایتمندی به عوامل بسیاری بستگی دارد. که این رضایتمندی از محیط شامل عواملی از قبیل 

)کاشانی ضای تعامالت اجتماعی استو وجود فامکانات و خدمات تفریحی و رفاهی، فرهنگی، آموزشی، امنیت و آرامش 

 (.105: 1389جو، 
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 معرفی محدوده مورد مطالعه -6
است و به عنوان چهارمین شهر بزرگ ایران  شهرهای ایرانکالنو یکی از  شهرستان کرج، مرکز استان البرزکرج مرکز 

همچنین این شهر دومین شهر ایران است که دارای قطار شهری )مترو تهران کرج هشتگرد( و همچنین  .شودشناخته می

بوده که این رقم با  نفر 1٬592٬492برابر با  1395جمعیت شهر کرج برپایه سرشماری سال . ط تفکیکی مترو استخ 6

 ایران پرجمعیت شهر چهارمین کرج. رسدمی تن 1٬973٬470شهر کرج به کالن شهر احتساب جمعیت ساکن در حومه

ترین ترین استان ایران که نام آن بر گرفته از مرتفعکرج کوچك. است شهر پرجمعیت خاورمیانهست و دومین کالنبی و

درصد( از وسعت کشور را  0/31کیلومتر مربع، کمتر از نیم درصد )حدود  5125های کشور است، با مساحت رشته کوه

ایران »ترین شهر مهاجرپذیر ایران است و به همین دلیل به آن لقب بزرگ تهرانکرج پس از . استبه خود اختصاص داده

 جمعیت رشد باالترین درصد 3/14با رشد جمعیت ساالنه  شهرهای ایرانکالناین شهر در میان  .استداده شده« کوچك

 .دارد را

 
 

 
 کرجو موقعیت جغرافیایی شهر (: نقشه 1شکل)

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 (: نمونه مبلمان شهری در شهر کرج2شکل)

 

 

 روش تحقیق -7

انتخاب روش تحقیق پس از تعیین هدف از اقدامات ضروری است، که بایستی توسط محقق صورت گیرد. روش 

است. جهت گیری اصلی تحلیلی و پیمایشی -انجام مطالعه در این تحقیق با توجه به ماهیت کار مبتنی بر روش توصیفی

این پژوهش، کاربردی است. مبانی نظری و پیشینه تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی تدوین شده است. 

نفر از آنها با استفاده از فرمول  300تشکیل می دهد که تعداد شهر کرجساکنان  بخشی از جامعه آماری این پژوهش را

و بین آنها پرسشنامه پژوهش به شیوه تصادفی ساده توزیع شد. پرسشنامه پژوهش  به صورت تصادفی ساده انتخاب

ابزاری است محقق ساخته که دربرگیرنده شاخص های رضایتمندی شهروندان از مبلمان شهری است که روایی آن با 

 استفاده از تحلیل عاملی مورد تأیید و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت.

 تحلیل یافته ها(یافته های پژوهش)-8

 شهر کرج های مبلمان شهری در بهبود کیفیت محیط و رضایتمندی شهروندانسنجش مولفه -8-1

از  زیاد های فراوانی سواالت پرسشنامه از نظر پاسخگویان کیفیت محیط شهری و مبلمان شهریبراساس آماره

آمد و های کارتواند محیطوضعیت مطلوب و مناسبی ندارند و رضایت در حد کم است و عناصر مبلمان شهری می

فضاهای شهری با کیفیت خلق کنند براین اساس بهبود این متغیرها در کیفیت مبلمان، محیط شهری و رضایتمندی 

مطلوب و مناسبی ندارند و رضایت در حد کم شهروندان نقش دارند، شهروندان از روشنایی محل سکونت، رضایت 
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کنند. در کنار درهای ورودی شود شهروندان احساس امنیت و آرامش بیشتری میهای روشنایی سبب میاست زیرا چراغ

های روشنایی اهمیت بسیاری در رفت و آمد افراد دارد. موقعیت و منظر محل های مسکونی نیز وجود چراغساختمان

زیرا قرارگیری عناصری مغایر  وجود دارد.ست و نارضایتی یمطلوب و مناسب ن از محالت این شهردر بعضی  سکونت

های با طراحی ساختمان یا بدنه شهری چه از لحاظ شکل و چه از نظر مصالح بکار برده سبب اغتشاش بصری در محیط

از شرایط  قرار دارند و بحرانیایط در شرمنطقه ها و دیگر اجزای شهری و محل سکونت شده است بسیاری از ساختمان

 .باشندموجود ناراضی می

 

 شهر کرج رضایتمندی شهروندان درهای مبلمان شهری مولفه (:2)جدول

 طیف ارزیابی هامولفه
خیلی 

 کم

خیلی  زیاد متوسط کم

 زیاد

 درصد
 8 12 31 19 30 باشد؟ می سازگار شما روحیات با حد چه تا موجود مبلمان

 9 18 34 22 17 است؟ چگونه مبلمان و تجهیزات آمیزی رنگ نحوة شما نظر به

 20 26 36 13 5 است؟ چگونه منطقه در مبلمان چیدمان نحوة 

 12 28 38 14 8 کنید؟ می ارزیابی راچگونه اطراف محیط با مبلمان همخوانی میزان

 (1398منبع)نگارندگان،   

  
 

 تناسب لحاظ زیبایی وهای مبلمان شهری از سنجش مولفه -8-2

های فراوانی سواالت پرسشنامه از نظر پاسخگویان مبلمان شهری از شکل و فرم مناسب، رنگ متناسب براساس آماره

هایی هستند و این باشند زیرا عناصر مبلمان شهری از لحاض رنگ و زیباشناسی دارای ضعفبا محیط برخوردار نمی

زیبا ندارند و نماها خیلی های موجود در محیط سازگاری ندارند و ظاهری المانبا محیط و سایر الزم  عناصر هماهنگی

-های راهنمایی، تابلوهای اسامی معابر از نمای مناسب و خوانایی برخوردار نمیها و چراغو فضاهای بیرونی ساختمان

ای ست اما همواره عدیدههای شهر به ویژه در محورها و مسیرهای اصلی نماسازی شده اباشند بسیاری از ساختمان

تواند بر آورد و میها را فراهم میشود و از طرفی یگر خوانایی موجبات قابل درک شدن مکانفقدان نماسازی دیده می

دارند تاثیر بگذارد و به همین هایی که محیط به آنان عرضه میها و موقعیتچگونگی و سهولت درک مردم از فرصت

خیلی مبلمان شهری از زیبایی و تناسب طبق نظر شهروندان بنابراین . دی برخوردار استایی از اهمیت زیاعلت خوان

 .و مطلوبیت مبلمان شهری نقش دارد توان گفت که بهبود این متغیرها در زیباییمطلوبی برخوردار نیست و می
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 شهر کرج در های مبلمان شهری از لحاظ زیبایی و تناسبمولفه (:3)جدول

 ارزیابیطیف  هامولفه
خیلی 

 کم

خیلی  زیاد متوسط کم

 زیاد

 درصد
 40 19 24 10 7 میزان دسترسی شما به مبلمان شهری منطقه چگونه است؟

 40 29 23 5 3 مکان استقرار مبلمان منطقه چگونه است؟

 26 27 32 8 3 وضعیت مبلمان از نظر زیبایی بصری چگونه است؟

 38 30 17 7 8 فرهنگ ایرانی مطابقت دارد؟مبلمان موجود تا چه حد با اقلیم و 

 (1398منبع)نگارندگان،  

 های جانمایی صحیح مبلمان شهریسنجش مولفه -8-3

زیرا تعیین  نیست های فراوانی سواالت پرسشنامه، مبلمان شهری از جانمایی صحیحی برخورداربراساس آماره

های شهری بهتر مورد استفاده قرار گرفته و موجبات آلودگی شود تا مبلمانهای نصب و استقرار باعث میمناسب مکان

محیطی به همرا نداشته باشد. در جانمایی برای هر کدام از عناصر باید نکاتی چون نرخ تردد و ازدحام مردم، مقدار 

ات، محدودیت دفعات استفاده، عوامل جوی، رفتار و عادات استفاده کنندگان، ابعاد و اندازه مبلمان، امکانات نصب تجهیز

فضا و ... رعایت شود در نتیجه جانمایی این عناصر باید به صورت مناسبی طراحی شوند. افراد معلول و ناتوان به راحتی 

های مختلف جامعه هستند که های شهری، گروهکنندگان مبلمانتوانند نیازهای خود را در شهر برآورده کنند استفادهنمی

جسمی و روحی متفاوتی از این محصوالت دارند. بر پایه همین اصل، تجهیزات مستقر برای بنا بر نیاز خود، انتظارات 

کنند باید متناسب با نیاز آنها در دسترس باشد. در غیر اینصورت باعث معلولینی که از صندلی چرخدار استفاده می

های اتوبوس به ترتیب به خوبی گاهشود که برآورده شدن نیازها در حد کم باشد تعداد عناصر مبلمان شهری و ایستمی

های حمل و نقل درون شهری امری اند. وجود یك ایستگاه اتوبوس مناسب برای تمامی سیستمتوزیع و جانمایی نشده

ها است که ها و تقاطعهای اتوبوس در نزدیکی مغازهواجب و ضروری است که بهترین مکان برای قرار دادن ایستگاه

 آیند.های اتوبوس از ملزومات اساسی ایستگاه اتوبوس به شمار میاهدسترسی آسان به ایستگ

 

 شهر کرجدر  های جانمایی صحیح مبلمان شهریمولفه (:4)جدول

 طیف ارزیابی هامولفه
خیلی 

 کم

خیلی  زیاد متوسط کم

 زیاد

 درصد
 12 22 29 17 19 جانمایی این عناصر به صورت مناسبی طراحی شده اند.

 12 13 29 18 27 معلول و ناتوان به راحتی می توانند نیازهای خود را در داخل شهر برآورده کنند؟افراد 

 20 17 28 11 21 تعداد عناصر مبلمان در سطح شهر به خوبی توزیع نشده اند؟

 8 17 39 14 20 های اتوبوس به خوبی جانمایی شده اند؟ایستگاه

 (1398منبع)نگارندگان،  
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  های به وجود آمدن ساختار ناموزون شهری و کاهش کیفیت محیطمولفهسنجش  -8-4

های فراوانی سواالت پرسشنامه، عدم رعایت اصول استانداردهای مبلمان شهری باعث بوجود آمدن براساس آماره

ها شود. پاسخگویان از راحتی و مناسب بودن کفپوش خیابانساختار ناموزون شهری و کاهش کیفیت محیط شهری می

های دسترسی روها از مهمترین شبکهروی و قدم زنی، ناراضی هستند زیرا پیادهروها، فضاهای کافی برای پیادهو پیاده

های شهری هستند که باید از نظر سهولت در حرکت، نقاط مکث، دید و گریز بدون مانع باشند و طراحی و اجرای شبکه

ای طراحی و ساخته شود که رضایت شهروندان را در پی داشته باشد. در عابر پیاده رو، جنس، کف و شیب باید به گونه

... احساسی راحتی ها وو نوشته وجود کارخانهاز  های ناشیحال حاضر شهروندان در محیط شهر خود، از آلودگی

در بسیاری نقاط اند سبب شده چهره شهر رویه نصب شدههایی که بیهای اعالنات و آگهیها و برگهکنند زیرا نوشتهنمی

های متروکه سبب آلودگی محیطی در سطح شهر شود. مناسب نبودن سیستم دفع فاضالب و زیبا جلو نکند و خانه

آوری زباله اثرات مثبتی را بر های استاندارد نبودن است و بهبود سیستم دفع فاضالب و جمعها نشانهآوری زبالهجمع

 .ت داردبر پاکیزگی شهر و محالآورد و نقش مهمی وجود میمنظر شهری به

  یکاهش کیفیت محیط های ساختار ناموزون شهری ومولفه (:5)جدول

 طیف ارزیابی هامولفه
خیلی 

 کم

خیلی  زیاد متوسط کم

 زیاد

 درصد
 12 27 30 8 23 ها راحت و مناسب نیست؟ها و پیاده روکفپوش خیابان

 15 23 28 9 25 داخل شهر وجود ندارد؟فضای کافی برای پیاده روی و قدم زنی در 

های  های ناشـــی خانهدر حال حاضـــر در محیط شـــهر خود، تا چه حد از آلودگی

 ؟روی دیوار احساس ناراحتی می کنیدمتروکه و نوشته و کاغذهای 

26 6 30 24 14 
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 گیرینتیجه -9

 تعلق هویت و از باشد نداشته مبلمان که شهری. است شهر از شدنی نا جدایی جزیی از همواره شهری مبلمان

 این مطلوبت جهت باالبردن ها رو پیاده و ها خیابان و ها بزرگراه ایجاد پی در. نیست خبری آن به شهروندان خاطر

 و آسایش موجبات و جذاب مردم بتوان برای و بنماید دلپسند و ملطوف را فضا به اندیشید تدابیری بایستی مسیرها

 که صورتی در جذاب و زیبا عمومی فضا یك در .سازد می محقق را امر این شهری مبلمان .آورد فراهم را آنان راحتی

 صادق نیز آن بالعکس و شود می فضا کیفیت کاهش باعث دهیم فضا قرار در تدبیری و اندیشه هیچ بدون را مبلمان

 فضای خود اما دهیم، قرار درست مکانهای در و کنیم استفاده زیبا ترکیب و مبلمان زیبا از ما که صورتی در ،است

هم  این بنابر داشت نخواهد خوبی بازده .باشد کیفیت بی و مطلوب نا است، مبلمان این بستر که همان جا یعنی عمومی

 پاسخ فضا از استفاده کنندگان نیازهای به بتوانند تا باشند هماهنگ و مطلوب کیفیت با میبایست آن اثاثیه هم و بستر

 راحتی و ایمنی و افزاید می ها خیابان کیفیت منظر بر، پیاده و سواره سطوح همه در شهری، مبلمان تعمیرات باشد داده

 کرد، طراحی مجزا و منفرد صورت به نباید را شهری مبلمان یا خیابانی تجهیزات می کند. عناصر تامین را شهروندان
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 طور به اجزا همه آن در که نگریست شهری نظام کننده هماهنگ یك نظام از بخشی عنوان به را آنها باید بلکه

 و سبز فضای تاثیر .می شود قرار بر شهری فضاهای تمام بین مناسبی ارتباط و گیرند قرار می توجه مورد هماهنگ

 کیفیت چه هر نیست هیچکس پوشیده بر شهر شهروندان زندگی کیفیت روانی و جسمی مولفه بر شهری مبلمان

 « که سوال این به پاسخ در مزینی دکتر .بابد می افزایش روانی و جسمی المتس باشد باالتر مبلمان و سبز فضای

 ممکن آن در زندگی غنای و آسایش که سالم و محیطی آرام ایجاد «می گفت چنین » چیست؟ شهرسازی از هدف

 مانند مردم نیازهای تامین توان می را آسایش«که  کرد می تعریف را اینگونه زندگی غنای و آسایش ادامه در و ا»باشد

 اما کرد تعریف هوا آلودگی و ترافیك چون مشکالتی از فراغت و امروز روزمره زندگی  نیازهای سایر و برق آب،

 و شهری مبلمان »باشد فراهم شهری های محیط با شهر در هنری معنویت که آید می پدید هنگامی زندگی غنای

 بایستی را هنرد شو می شهری در محیط هنر حضور ساز زمینه که است بسترهایی جمله از شهری اثاثیه بهتر بهعبارت

 امنیت این و باشند امنیت و آرامش در مردمانش نمیاییم که ایجاد را شهری بتوانیم تا گرفت شهروندان خدمت در

 .شود شهروندان می مشارکت و همدلی افزایش موجب

 پیشنهادها

 بتواند موجب که گرفت نظر در را راهکارهایی بایستی مبلمان طریق از شهری فضاهای ارتقای افزایش برای

 :کرد اشارهزیر  موارد به توان می آنها جمله از که شود مردم مندی رضایت افزایش و شهر کیفی ارتقای

 موضوع این به و آنها شود داده قرار صنعتی طراحان توجه مورد باید شهری اثاثه طراحی امر :شهری مبلمان طراحی

 مبانی و اصول تدوین جهت در تالش .شود می میسر و ممکن آنها اداری و مادی مسائل حل با امر این. شوند تشویق

 کپی یا ناسنجیده محصوالت توسعه و رشد برای ایجادت محدودیت و جلوگیری شهر، هر برای شهری مبلمان طراحی

 طراح، حقوق گرفتن نادیده و شدن پایمال از جلوگیری برای اندیشیدن تمهیداتی و داخل و خارج از شده برداری

 به شهری مبلمان مختلف موضوعات انتخاب به منظور صنعتی طراحی برای دانشجویان مالی حمایت و کمك ارائه

 مورد باید نگارنده گمان به که است راهکارهایی از ...و دکتری و فوق لیسانس مقاطع نامه های تحصیلی پایان عنوان

 د.بگیر توجه قرار

 ما شهرهای شهری در مبلمان وضعیت ساماندهی به منجر تواند می که مهمی عوامل جمله از: شهری مبلمان تولید

 جلوگیری شهری، مبلمان معیارهای انتخاب و ضوابط از تولیدکنندگان آگاهی :کرد اشاره موارد این به توان می شود،

 ابتکار، برای شدن قائل ارزش دارد، ویژه هویتی فرهنگ و اقلیم، هرشهر زیرا خارجی، و داخلی کپیشده اجناس نشر از

 کپیکاران، و مقلدان نه برسد، آن تولیدکننده به باید محصول امتیاز هر حق شهری؛ مبلمان کیفیت ارتقای و نوآوری

 هم و باشد مرغوب و بادوام جنس عرضه به متعهد تولیدکننده هم تا هر محصول برای های نام ضمانت ایجاد

 .باشد اهرم کنترل دارای شهرداری

 به فضا هر خاص برای طراحی شهری، مبلمان نگهداری و نصب جانمایی، درخصوص: نگهداری و نصب جانمایی

 برای تیپ اجرای و نقشه های ضوابط همچنین و شود انجام محیط با و یکدیگر با مبلمان هماهنگی ایجاد منظور

 .شود تهیه اثاثه نصب و زیرسازی

 بهره و نگهداری مبلمان و نصب جانمایی، انتخاب، در مردم هماندیشی و مشارکت برای بستر ایجاد: مردم مشارکت

 طراحی مدیریت در مردم حضور موثر نبود بر غلبه برای است مهمی راهکارهای شورایاریها، ظرفیت و توان از گیری

 .باشند حوزه این در را شهروندان مشارکت موثر ساز زمینه توانند می که هستند راهکارهایی از شهری مبلمان



 و داودیان ابراهیمی                     

447 

 

 زیبایی بر کنند شهری نصب مبلمات بتوانند بیشتر هرچه که هستند تصور این در مسئوالن عموما: کیفی سطح افزایش

 بایستی و باشد می مالک کیفیت عملکرد بلکه تعداد نه زمینه این در که حالی در افزایند می شهروندان مشارآ و

 .دارد داللت شهری مبلمان در موارد تمامی در شده ذکر موارد .بود دور به اشتباه تصور این از همواره
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