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 چکیده:

و تعادل امروز به ندرت میتوان کسی را یافت که به طریقی با مبلمان شهری سر و کار نداشته باشد. و ساماندهی 

. مبلمان شهری باید زیبایی بصری محیط را به بخشی فضا از بحث های کلیدی در حوزه برنامه ریزی شهری است

دنبال داشته باشد، خدمات شهری و عناصر آن باید عالوه بر کاربری و خدمات رسانی مناسب، آرامش روحی و 

مبلمان شهری بلوار امام خمینی شهر یاسوج  ساماندهی روانی ساکنان را نیز فراهم کند. پژوهش حاضر با هدف

اسنادی و میدانی به تهیه اطالعات و از این رو برای رسیدن به هدف فوق از روش های  تدوین گردیده است.

تجزیه و تحلیل و تلفیق آنها اقدام شده است در مرحله اسنادی برای گرد آوری اطالعات از ابزاری همچون 

استفاده شده ، و در روش میدانی با حضور در محدوده مورد مطالعه نسبت به مقاالت، نقشه ها و اینترنت 

گردآوری اطالعات از طریق برداشت عناصر اقدام گردید. و به منظور نشان دادن وضعیت موجود و میزان انطباق 

جسته ایم.  و اختالف عناصر موجود در محدوده با استانداردها و ظوابط رایج از جدول مقایسه استانداردها بهره

نتایج به دست آمده از بررسی های انجام شده نشان می دهد که وضعیت موجود مبلمان در بلوار امام خمینی 

یاسوج در مقایسه با استاندارد های رایج در سطح نازلی قرار دارد و به دلیل نبود برخی مبلمان وعدم رسیدگی 

رای حضور شهروندان در فضای عمومی شهری ایجاد کند. از و ..... نتوانسته محیط مناسبی را بمناسب از مبلمان، 

این رو محدوده مورد مطالعه نیازمند ساماندهی مناسب جهت بحبود وضعیت موجود و ترمیم پیاده راه ها جهت 

 سهولت در رفت و آمد برای اقشار مختلف جامعه می باشد.

 انداردهای مبلمانساماندهی، مبلمان شهری، بلوار امام خمینی، استواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

شهر، دارای مفهوم عمومی و            سی کالبدی  سا شهری به مثابه یکی از اجزای ا ضاهای عمومی  صر ف شهرهای معا در

ضاهای عمومی        صر ما، ف شهرهای جدید و معا ست. با این حال در  اجتماعی بوده و از اهمیت زیادی برخورد دار ا

د در حال حاضر مطالعه و تجزیه   کالبدی و طراحی نامناسب هستن  _شهری دستخوش بی هویتی، نابسامانی فضایی     

و تحلیل فضاهای شهری و اجزای آن، با مشکالت عدیده از حیث منطق، مفهوم، فرهنگ و ابعاد اجتماعی آن روبه    

(.از چند دهه پیش تا کنون آگاهی های تازه ای در باره شتتتهرها پدید آمده   1386روستتتت. گزنگی آبادی، تبریزی،

ست و بار دیگر مکان های عمومی به  ضایی برای زندگی، نه فقط محلی برای عبور و مرور مطرح گردید.    ا عنوان ف

اهمیت طراحی مناسب عناصر شهری از جمله مبلمان، امری است که دوباره کشف شده است. در زندگی شهری           

شهری بخش            شد. مبلمان  شته با سر و کار ندا شهری  سی را یافت که به طریقی با مبلمان  امروز به ندرت میتوان ک

یادی از فعالیت های شتتهر را ستتامان می دهد و باعث باال رفتن کیفیت استتتفاده شتتهروندان از خیابان، میدان ها،  ز

ست. این گروه از            شهری کاربرد عام آن ا شود. عمده ترین ویژکی مبلمان  شهری می  صه های دیگر  پارک و عر

ستقیم دارد و بد    صوالت بیش از هر چیز دیگر با توده مردم ارتباط م ضوع طراحی و برنامه ریزی   مح ون لحاظ مو

ضا از      1386آنها به مطالعات دقیق و عمیقی نیاز دارد. گزنگی آبادی، تبریزی، شی ف ساماندهی و تعادل بخ (. امروزه 

  (.4: 1392بحث های کلیدی در حوزه برنامه ریزی شهری است. گنظریان،

که اثاثیه، تجهیزات یا مبلمان شهری،  مبلمان شهری به عنوان یکی از عناصر مهم شهرها محسوب می شود

اصطالحات رایج این اتسهیالت و امکانات شهری هستند. مبلمان شهری مجموعه عناصر ساختاری است که به 

ویژگی های فرهنگی شهرها وابسته بوده، نقش مهمی در شناخت شهر، بخصوص افزایش رفاه اجتماعی ایفا می 

آنجا که شرایت هر شهری در مناطق مختلف کشور با یکدیگر تفاوت  (.ازKamp et al، 2013 :  24-23کند. گ

های اساسی دارد، مالک ها و استانداردها در یک شهر نمی تواند قابلیت اجرایی برای شهرهای دیگر داشته باشد. 

سنن زیرا باتوجه به این حقیقت که هر کشور از نظر اقلیمی و طبیعی و از نظر فرهنگی و قومی و آداب ورسوم و 

با یکدیگر متفاوت است و هر کدام از این عوامل به نوعی در زندگی شهر نشینان و طرز رفتار آنان جلوه نموده 

است بنابر این نمی توان ظوابط و استانداردهای مبلمان یک شهر، یا یک کشور را به شهر یا کشور های دیگر 

 (.1394تعمیم داد. گمستوفی الممالکی، درخشان فر،

مورد مطالعه به نظر می رستتتد مبلمان و المان های مربوط به آن به لحاظ کمی و کیفی جهت برآورد             در محدوده 

شناختی را در         سب به لحاظ بومی و زیبا  شد به دنبال آن محیطی نامنا ضعف هایی می با شهروندان دچار  نیازهای 

سامان      ست. باتوجه به آنچه مطرح گردید، هدف کلی این پژوهش  شهری بلوار امام   شهر ایجاد کرده ا دهی مبلمان 

خمینی شتتهر یاستتوج جهت ارتقاع کیفیت این فضتتای شتتهری استتت. ستتواالت پژوهش، آیا مبلمان محدوده از    
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ستانداردهای الزم برخورد دار است؟ مبلمان محدوده به درستی ساماندهی شده اند؟ برای پاسخ به این سواالت:           ا

شاهد       ضوابط طراحی و م ستانداردها و  سی ا سواالت فوق        با برر سخ به  صدد پا ضعیت مبلمان در  ات میدانی از و

 هستیم.

 پیشینه پژوهش

(، در مقاله ای، تاثیر مبلمان شتهری به همراه المان های   1398بهمن مرمری، ستمانه نوری لنگ، اکبر معتمدی مهر،گ 

د. این نتایج  معماری بناهای شتتهری بر کاهش مشتتکالت حمل و نقل و ترافیک شتتهرها را مورد بررستتی قرار دادن

شی از          شهری نظیر ترافیک، انواع آلودگی، اختالالت روانی و غیره نا شکالت  شد که، بخش عمده ای از م صل  حا

طراحی نامناستتب شتتهری در بخش های مختلف شتتبکه معابر می باشتتد. طراحی فنی و معمارانه خود ضتتمن زیبا  

و سایر ناهنجاری های اجتماعی تاثیر گذار   کردن چهره خود شهر، در کاهش مشکالت ترافیکی، بروز خشونت ها    

شکالت حمل      شهری بر کاهش م شهری به همراه المانهای معاری بناهای  خواهد بود. در این پژوهش تاثیر مبلمان 

و نقل، ترافیک شتتهرها مورد بررستتی قرار گرفت. و این نتیجه حاصتتل شتتد که در محدوده مورد مطالعه در برخی  

شهری از جمله خی  سب      تقاطع های  ضعیت نامنا شتی دارای و ابان انقالب و امام خمینی و معبر منتهی به خیابان به

صول بارندگی موجب لغزندگی و کاهش ایمنی         سواره رو بوده عالوه بر کاهش عمر مفید در ف سازی  شی رو زهک

ان و تقاطع  آن می  شود. از مشکالت دیگر در معابر شهر الهیجان وضعیت نابسامان عبور عابر پیاده از عرض خیاب     

 ها است. و برای رفع این مشکالت پیشنهاداتی داده شد.

(،در مقاله ای، با هدف بررسی طراحی و ساماندهی مبلمان شهری     1397مریم چرخچیان، سیدزهرا حسینی فتلکی،گ  

با تاکید بر ارتقای کیفیت فضتتای شتتهری خیابان تختی شتتهر رشتتت پرداخته استتت. نتایج این تحقیق که از نوع    

صیفی   کاربر ستفاده در آن نیز تو ستخراج مجموعه ای از معیارها و     _دی و روش ا شد. با ا شی، می با تحلیلی و پیمای

شتتتاخص ها در ارتباط با مبلمان شتتتهری در قالب جداولی و مشتتتاهده و جمع آوری اطالعات به روش میدانی،  

تی رشت در راستای تاثیر    مقایسه شاخص ها با وضع موجود به بررسی نقاط قوت و ضعف موجود در خیابان تخ      

صل           ست. و این نتایج حا سی قرار داده ا سوات پرداخته و زمینه های مختلف را مورد برر شهری با روش  مبلمان 

شد که مبلمان شهری باید زیبایی بصری محیط را به دنبال داشته باشد، خدمات شهری و عناصر آن باید عالوه بر          

ی و روانی ساکنان را نیز فراهم کند، مبلمان شهری باید به گونه ای    کاربری و خدمات رسانی مناسب، آرامش روح  

طراحی شتتود که امکان استتتفاده برای همه اقشتتار جامعه را فراهم آورد، و..... و پیشتتنهادات و راهکارهایی را ارا ه  

 دادند.

ستفاده از         1392تیموریان و زیویارگ شهری با ا ستانداردهای مبلمان  ضایتمندی ا سی و مطالعه ر ( در مقاله ای به برر

، جمع آوری داده ها از طریق پیمایش میدانی و توزیع پرسشنامه در میان کاربران مبلمان  GIS ،SPSSنرم افزارهای 
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بر اساس مطالعات انجام شده، نقات ضعف فراوانی در     ها، به بررسی کمی و کیفی این عناصر پرداخته شده است.    

شهری،            صر مختلف  صحیح عنا شود از جمله: عدم جانمایی  سطح محدوده یافت می  صر در  برنامه ریزی این عنا

تراکم بیش از حد انواع مبلمان، آشفتگی محیطی ناشی از پراکنش نامتعادل عناصر و... بررسی تطبیقی استانداردهای  

سی            رایج مبلمان  ست آمده از این برر ست. نتایج به د شهای این پژوهش ا ضع موجود نیز از دیگر بخ شهری با و

نشتتان می دهد. بر استتاس بررستتی های میدانی در قالب توزیع پرستتشتتنامه میتوان گفت رضتتایتمندی ستتاکنان از   

 مجموعه عوامل مبلمان در محدوده مورد نظر در سطح نازلی قرار دارد.

سنجش میزان رضایت ساکنان از وضعیت مبلمان      (، در مقاله ای، 1399وس رامش و همکارانگحیدر ابراهیمی، سیر 

سرزندگی     شی و  شهر کرج گشهری با رویکرد هویت بخ سی قرار دادند.   ،)مورد مطالعه:  صل از   مورد برر نتایج حا

برخوردار نیست و  بررسی داده ها حاکی از آن داشت مبلمان شهری در این شهر از زیبایی و تناسب کامال مطلوبی

شهری       صر مبلمان  صالح گردد. و می توان گفت عامل مهم دیگر در طراحی عنا جانمایی مبلمان آن باید بازبینی و ا

یک عنصر مبلمان شهری در هنگام استفاده نباید کمترین آسیبی برای کاربر خود      .در این شهر بحث فرهنگ است  

رستتتان، از جمله   پرهیز از کاربرد مواد و رنگهای شتتتیمیایی آستتتیبهای تیز و  ایجاد نماید. عدم استتتتفاده از لبه

 .راهکارهای کلی در این زمینه به شمار میروند

 تعریف ساماندهی

شود. بطور        شفتگی و بی نظمی به کار برده می شد که بطور معمول در مقابل آ ساماندهی یک مفهوم عام وکلی می با

دن به یک سیستم است بگونه ای که تمامی عناصر و اجراء موجود      کلی ساماندهی به معنای ایجاد نظم و ترتیب دا 

 در آن در یک نظام واحد به منظور برآورده کردن نیازهای آحاد جامعه باشد.

 مبلمان شهری و انواع آن

شهر را تحت              سیمای ظاهری  صنعتی  شهر و خیابان، انقالب  سیر و تحول  صورت گرفته در  ساس مطالعات  بر ا

ستگی هایی را از بین         شت. به گونه ای که واب شهری اثر گذا سا ل  تاثیر خود قرار داد و همچنین بر جز ی ترین م

اد کرد. که برای پاسخ گویی به نیازهای  برد و پس از انقالب صنعتی، گسترش رویکرد شهر نشینی نیاز هایی را ایج

متعدد شهروندان در میان فضاهای خشن و محصور ساختمان ها به عناصر و وسایلی نیاز است تا فضا های مناسبی  

را برای زندگی شهری فراهم سازد. این عناصر امنیت، بهداشت، حرکت و ...... را در شهر تنظیم و به آن یک حس       

د. مبلمان شهری به عنوان یکی از عناصر مهم شهرها محسوب میشود ، به تعبیری دیگر  تعلق و سرزندگی می بخش  

سطل های زباله ،گل          ستی،  صندوق های پ ستگاه های اتوبوس، عالیم، منابع نوری،  صری مانند: نیمکت ها، ای عنا

اد امنیت و رفاه کاربران  جای ها و ...... که برای راحتی، آسایش و زیبایی بیشتر، ارایه اطالعات، کنترل حرکت، ایج  

 (.10و5: 1383در فضاهای شهری قرار داده شده اند، مبلمان شهری نام دارند.گزنگی آبادی و تبریزی،



  و ولی پورآرام                             

 

299 

 

عناصر تجهیزاتی شهری از اهمیت بسیار برخورد داراند که فقط برای اهداف بخصوصی طراحی نمی شوند، بلکه         

 (.& Atabeyoglu Bulut، 2007:  2هری استفاده شوند.گمیتوانند به عنوان تازه کننده چشم انداز فضاهای ش

شهر         سرزنده که نمادی از فرهنگ  ضا و ایجاد مکانی  شیدن به ف شهری در حیطه خود برای هویت بخ انواع مبلمان 

است طراحی و ساماندهی میشوند. افراد تقسیم بندی های متفاوتی از مبلمان در منابع مختلف داشته اند که در این       

سیم جا چند  شود:   _نمونه از این تق شاه پاکزادگ بندی ها ذکر می  شهری را چنین بیان     1386جهان صر مبلمان  ( عنا

 نماید:می

صر و               سانی، عنا صر اطالع ر شتی، عنا ست محیطی و بهدا صر زی سهیالت گذراندن اوقت فراغت، عنا صر و ت عنا

 مبلمان با کاربری زیباسازی.تسهیالت ترافیکی گسواره و پیاده(، عناصر تاسیسات و تجهیزات شهری، 

 معیارها و مالحظات کلی در طراحی مبلمان شهری

ای کته در طراحتی و استتقرار انتواع مبلمتان شتهری بایتد رعایتت کترد به شترح زیر می              اصتول عمتده   الف(

تد  تی   :1:باش تب گهمخوان تتقرار و مکانی        (تناس تی، اس تم در طراح تده و خیلی مه تول عم تی از اص تواع    : یک تی ان اب

مبلمتان شتهری و رعایتت همخوانی با محیط استت کته این امر بترای واکنتش بته ویژگیهتا و ماهیت وجتودی            

 .  تمکان و نیتز عملکترد مورد نظتر آن ضروری است

ماندگار  های ذاتتی و هویتت متکان باشتد. طرحتی موفتق و  پاستخ بته نیاز محیط: طرح بایتد متاثر از ویژگی :2  

نیازهتای کاربران خود پاستخ داده، نیازهتای عملکردی      استت کته در بستتر زمان و متکان، پویا باشتد و دا ما به     

  نماید می های محیطی ستازگار -محتل را برطترف کنتد و ختود را با نامالیمتات و تنش

د بررسی و تجزیه و تحلیل قرار   ب( شاخص های طراحی: محیط شهری باید از نظر عوامل طبیعی و فرهنگی مور  

 گیرد.

: اقلیتتتم، محیتتتط مصنوع،  (طبیعتتتیگعوامتتتل کالبتتتدی  _2 عوامل فرهنگی: شرایط اجتماعی، شرایط سیاسی؛ _1

تای طبیعی؛   ترد     -4 عوامل زیست محیطی: دما، بارش، سرما؛ -3جغرافی تی و عملک تل اجرای قنبری هفت  ی. گعوام

    (.44_47، صص 1382 چشتمه،

 اهداف طراحی مبلمان شهری

ایجاد میل و انگیزه در شهروندان در   -2ارتقای کیفیت خدمات عمومی شهری و ایجاد سرزندگی در شهروندان    -1

 جهت  

شهری    سازی محیط  شهری        _3به ضاهای مختلف  شی به ف سازی و هویت بخ ضاعف به     -4زیبا شی م روحیه بخ

ایجاد   _7رعایت اصل پیاده گستری   _6هنری مخاتب باال بردن سطح سواد بصری و سطح آگاهی      _5فضای شهری  

ارتقاء مداوم   _9ایجاد محیطی خالق و پرورنده برای شتتهروندان _8یک پارچگی در ستتطح شتتهر در عین تنوع فرم
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شهر    سیما و منظر  شهر       _10کیفیت محیط،  سطح  صری در  ضای     _11ایجاد جذابیت ب کمک به ایجاد تنوع در ف

 (.1396فضاهای شهری. گمریم کیاییکمک به خوانایی  _12بصری شهر

 روش تحقیق   

تحلیلی و مشتتاهده استتت. پیشتتینه تحقیق با استتتفاده از منابع   _مطالعات در این پژوهش مبتنی بر روش توصتتیفی 

استتنادی، مقاله ها تدوین شتتده استتت. برای انجام این پژوهش از دو روش استتنادی و میدانی به تهیه اطالعات و  

تلفیق آنها اقدام شتتتده استتتت در مرحله استتتنادی برای گرد آوری اطالعات از ابزاری همچون  تجزیه و تحلیل و 

سبت به        ضور در محدوده مورد مطالعه ن ستفاده گردیده است. و در روش میدانی با ح شه ها و اینترنت ا مقاالت، نق

ستتی و نشتتان دادن  گردآوری اطالعات از طریق برداشتتت عناصتتر اقدام گردید. و در این پژوهش به منظور برر 

ضوابط رایج،        ستانداردها و  صر موجود در محدوده مورد مطالعه با ا ضعیت موجود و میزان انطباق و اختالف عنا و

ساماندهی بهتر مبلمان           سته ایم. و در پایان برای  شهری بهره ج ضع موجود مبلمان  ستاندارد و و سه ا از جدول مقای

 پیشنهاداتی ارا ه گردید.

 بررسیتحلیل و بحث و 

   معرفی محدوده مورد مطالعه   

استان  یاست و در شمال شرق راحمدیمرکز شهرستان بو نیو همچنشهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد 

قرار گرفته  ایاز سطح در یمتر 1870در کنار رودخانه بشار و در دامنه قلل دنا در ارتفاع  اسوج،ی .استواقع شده

 ت.اس

 

                                                     

 

                                                     

 

 

  

                  

                                                            

  

 

 : موقعیت شهر یاسوج و بلوار امام خمینی            1تصویر                                                           

سین در         صل میدان امام ح سوج بوده که حد فا شهر یا صلی  محدوده مورد مطالعه بلوار امام خمینی از محورهای ا

متر است. از دالیل انتخاب بلوار    2400جنوب شرقی شروع و میدان انقالب در غرب خاتمه می یابد. طول خیابان   

مینی به عنوان نمونه موردی در تحقیق دستتت رستتی به مرکز شتتهر و وجود کاربری های تجاری، اداری و  امام خ

 میدان انقالب

 میدان امام حسین
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مسکونی می باشد. برخی از کاربری ها، بانک ها، رستوران ها، شهرداری، ساختمان مسکونی، خوابگاه دانشجویی،         

میدان امام حسین و انقالب بلور    و..... است. که بیشترین کاربری آن تجاری است.قابل ذکر است که حد فاصل دو     

 بوده و دارای رفوژ میانی است.

 مبلمان موجود در محدوده مورد مطالعه و کاربری ها(: 1جدول )                               

جود در           مو لمتتان  ب م

 محدوده مورد مطالعه

ستگاه اتوبوس، تابلوهای راهنمایی و تبلی      شنایی معابر، ای سطل زباله، رو صندوق        نیمکت،  صدقات،  صندوق  غاتی، 

 پست، درختان و فضای سبز بلوار، کیوسک

 مسکونی، تجاری، تفریهی، آموزشی، اداری   کاربری ها 

 یافته های پژوهش

            
 : وضعیت نامناسب کفپوش در بلوار، ومکان یابی نامناسب سطل زباله  2تصویر                              

صورت گرفته در محل مورد مطالعه و اهمیت این بلوار به دلیل دارا بودن بدنه تجاری،   بر اساس مشاهدات میدانی   

شد، از این رو در        شبانه روز می با سیاری از اوقات  شی  محل عبور و مرور عابرین پیاده زیادی در ب اداری و آموز

سوج از مطالعات میدانی   این پژوهش گرد آوری اطالعات برای بررسی مبلمان شهری در بلوار امام خمینی شهر یا   

سی              شد، و در مرحله بعد با برر ستفاده  صر مبلمان و عکس برداری ا شت برداری از عنا شاهده، یاددا در قالب م

ضع موجود در برخی از مبلمان محدوده و همچنین نحوه چیدمان و مکان        سه آنها با و ستاندارد های رایج و مقای ا

ضع موجود       یابی، تجهیزات شهری پرداخته شده است. عال    ستانداردهای رایج ذکر شده در جدول و سه ا وه بر مقای

مبلمان محدوده مورد مطالعه مشکالت دیگری از نظر تعداد، عدم رسیدگی مناسب از مبلمان، نبود امکانات رفاهی     

سالمند،             شار جامعه گ  سب کفپوش پیاده رو و عدم توجه به اق ضعیت نامنا شتی، آبخوری و و سرویس بهدا نظیر 

 ن، معلول( در رفت و آمد گنبود رمپ مناسب و ارتفاع نامناسب پلکان پیاده رو(.کودکا
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 :وضعیت نامناسب نیمکت و روشنایی بلوار4:وضعیت نامناسب کفپوش در پیاده رو ها    تصویر 3تصویر           

 مطالعه بررسی تطبیقی استانداردهای رایج مبلمان شهری با وضع موجود در محدوده مورد

 الف( سطل زباله

 بر اساس مطالعات و مشاهدات میدانی صورت گرفته، در محدوده مورد مطالعه نتایج زیر به دست آمده است:  

 (: مقایسه استانداردهای رایج وضع موجود سطل زباله2جدول )                                    

 (1400)مشاهدات میدانی، خردادوضع موجود  استانداردهای رایج                      سطل زباله

  یشتتهر، دارا نیمع یزباله در محدوده ها ی(ستتطل ها1 رنگ 

از نوع قابل   دی( رنگ سطل زباله با 2باشند؛   یرنگ خاص 

 یزرد و نارنج یار بردن رنگ هاک( از به 3شستشو باشد؛ 

خود در تضتتاد    رامونیرنگها با پ نیگردد؛ ا زیو قرمز پره

 (.1389گقنبری، هستند.

رنگ  یشتتهر، دارا نیزباله در محدوده مع یستتطل ها( 1

رنگ ستتتطل زباله از نوع قابل        (2 باشتتتند  نمی  یخاصتتت 

شو     ست ست ش سفید و     3ه شتر به رنگ  سطل های زباله بی  )

 آبی هستند.

اشتتتکال چهارگوش یا مدور ارجحیت دارند. گگیبونز و          شکل و فرم

 (.1380همکاران،

 بیشتر به شکل مدورهستند و برخی چهارگوش

ندازه های بدن     2(راحت و ایمن بودن  1 ارگونومی (در نظر گرفتن ا

ستفاده کنندگان،   شتن و     3ا سطل زباله باید قابلیت گذا  )

با          به راحتی و  نده را  یه کن مامورین تخل برداشتتتتن برای 

( ارتفاع تمام  4(. 1389ایمنی کامل داشتته باشتتد،گقنبری، 

ه  ( ب5ستتانتی متر استتت ، 120شتتده ستتطل زباله از زمین 

ضاهای پرتردد، حجم هر یک از        شهر و ف ستثنای مرکز  ا

لیتر انتخاب گردد،    50ستتتطل های تفکیک زباله حداکثر   

( در صورت تعبیه محافض بر روی دهانه سطل حداقل    6

سازی        15ارتفاع دهانه از  سازمان زیبا  ست. گ سانتی متر ا

 (.1389شهرداری تهران،

ایمنی برخورد  ( اکثر سطل های زباله موجود از  راحتی و 1

ستفاده کنندگان     2دارند؛  سطل های مدور اندازه بدن ا ( در 

له   ستتطل زبا( 3در نظر گرفته شتتده ولی چهارگوش خیر؛ 

کننده را به   هیتخل نیمامور یگذاشتن و برداشتن برا تیقابل

سطل زباله مدور   4امل ندارند؛ ک یمنیو با ا یراحت ( ارتفاع 

ستتطل های زباله در ( حجم اکثر 5ستتانتی متر استتت؛  120

صی پیروی نمی    ست و از قانون خا محدوده به یک اندازه ا

( محافظ روری برخی ستتتطل ها آستتتیب دیده و یا 6کند؛ 

 کنده شده.

ستر تقو  ی(پل1 مواد   شفاف     تیا ( 3 یفلز ی( ورقه ها2شده 

 (.1389گقنبری، ( بتن4چوب 

 ورقه های فلزی و تورهای فلزی

( 2قابل رویت و در دستترس باشتند،   ( باید به وضتوح  1 مکان یابی

متری از هم قرار می   30ستتطل زباله معموال در فاصتتله  

 گیرند.

( در برخی نقاط  2( قابل رویت و در دستتتترس هستتتتند 1

 فاصله آن ها از هم زیاد است.
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 ب(نیمکت

 بر اساس مطالعات و مشاهدات میدانی صورت گرفته، در محدوده مورد مطالعه نتایج زیر به دست آمده است:  

 (: مقایسه استانداردهای رایج وضع موجود نیمکت 3جدول )                                                       

های رایج )قنبری                          نیمکت ندارد تا استت

1389) 

 (1400دانی، خردادوضع موجود )مشاهدات می

الف: در هماهنگی کامل با رنگ محیط اطراف؛ ب: فضای   رنگ 

موجود از نظر کاربرد روانی باشتتتد؛ ج: رنگ نیمکت در     

این هماهنگی با محیط بایستی از نظر رنگ قابل تشخیص  

 باشد.

الف: در هماهنگی کامل با محیط اطراف هستند؛ ب: فضای 

شد؛ ج( رنگ   در  مکتینموجود از نظر کاربرد روانی می با

 است. صیاز نظر رنگ قابل تشخ  طیبا مح یهماهنگ نیا

 صاف منحنی، صاف، زوایای قا مه. شکل و فرم

میلی متر، عمق  440میلی متر، 440ارتفاع صتتندلی: مردها  ارگونومی

ندلی    ها  صتتت ها  480مرد میلی متر،  420میلی متر، زن 

شیمن گاه:  720میانگین ارتفاع تکیه گاه:  میلی متر،پهنای ن

 میلی متر.400میلی متر، زن ها 370مردها

 480میلی متر بوده، عمق صتتندلی  440ارتفاع صتتندلی ها 

گاه میلی متره        یه  فاع تک یانگین ارت  720میلی متر بوده، م

 میلی متر است. 400بوده، پهنای نشیمن 

 فلزی چوب، فلز، بتن یا ترکیبی از آن ها  مواد  

 

 ج(صندوق پست

 بر اساس مطالعات و مشاهدات میدانی صورت گرفته، در محدوده مورد مطالعه نتایج زیر به دست آمده است:  

 (: مقایسه استانداردهای رایج وضع موجود صندوق پست4جدول )                                             

یدانی،            (186 _187: 1389استاندارد های رایج )قنبری،  صندوق پست هدات م وضتتتع موجود )مشتتتا

 (1400خرداد

 زرد و نارنجی زرد یا قرمز رنگ 

 هشت ضلعی استوانه ای، هشت ضلعی، شش ضلعی، مدور شکل و فرم

 _مناستتب و به صتتورت همستتطح،  بیمعلوالن با شتت یبرا _ ارگونومی

 .نیمتر از کف زم یسانت 100حداکثر شکاف

 متر 100ارتفاع شکاف از کف پیاده رو 

 آهن از جنس آهن، چدن و فوالد یفلز یورقه ها مواد  

 2( با فاصتله  2(در مقابل هر صتد نفر یک صتندوق پستت    1 مکان یابی

( در مجاورت با کاربری های مهم شتتتهری  3فوت از جدول 

های           مان  یک ستتتاخت های اتوبوس رانی و نزد نه  یان پا چون 

 عمومی پر تردد.

صندوق حدود  1 صله دارد،    30( سانتی متر از جدول فا

 ( در مجاورت کاربری تجاری است  2
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 (صندوق صدقاتد

 بر اساس مطالعات و مشاهدات میدانی صورت گرفته، در محدوده مورد مطالعه نتایج زیر به دست آمده است:  

 (: مقایسه استانداردهای رایج وضع موجود صندوق صدقات  5جدول )                                          

سازی            صندوق صدقات سازمان زیبا ستانداردهای رایج ) ا

 (1389شهرداری تهران 

 (1400وضع موجود )مشاهدات میدانی، خرداد

رنگ کلیه صتتندوقهای صتتدقات، به دلیل تشتتخیص و     رنگ 

دستتترستتی ستتاده تر این عنصتتر شتتهری، باید با یکدیگر 

 هماهنگ بوده و دارای وحدت رویه باشد.

صدقات    صندوق  شخ  لیبه دلرنگ کلیه  س   صیت ستر  یو د

و  هماهنگ بوده گریکدیبا  دیبا ،یعنصر شهر   نیساده تر ا 

است، صندوق صدقات به رنگ آبی و     هیوحدت رو یدارا

 زرد هستند.

 ی هستند.به شکل هشت ضلع اکثراٌ به شکل هشت ضلعی باشد. شکل و فرم

. 5ستتانتیمتر طول و  4(ابعاد شتتکاف دریافت پول باید 1 ارگونومی

شد،       شته با ( باال ترین ارتفاع تمام  2سانتی متر عرض دا

 120شتتده صتتندوق صتتدقات به همراه پایه آن از زمین  

( کوتاه کردن پایه ها مگر در محل  3ستتانتی متر استتت،  

هایی که صتتتندوق باید به پایه خاص و با اصتتتول فنی             

( بیشترین ارتفاع کف  4گردد، مجاز نیست،  جوش کاری 

 100صندوقهای صدقات نصب شده روی دیوار تا زمین     

( دریچه مخصتتتوص برای تخلیه  5ستتتانتی متر استتتت، 

( به  6داشتتتته باشتتد،  15*15صتتندوق باید حداقل ابعاد 

استتتثنای شتتکاف دریافت پول هیع نوع درز یا شتتکاف  

 نباید بر بدنه صندوق وجود داشته باشد.

. 5طول و  متریستتتانت 4 دیپول با افتیبعاد شتتتکاف در(ا1

ارتفاع تمام شتتتده     نی( باال تر 2، اردمتر عرض د یستتتانت

صدقات به همراه پا   متر  یسانت  120 نیآن از زم هیصندوق 

پا  3استتتت،  تاه کردن  ها     هی ( کو حل  که   ییها مگر در م

 یجوش کار یخاص و با اصتتول فن هیبه پا دیصتتندوق با

  یارتفاع کف صتتندوقها نیشتتتری( ب4 ستتت،ین زگردد، مجا

شده رو      صب  متر  یسانت  100 نیتا زم وارید یصدقات ن

 دیصتتتندوق با هیتخل یمخصتتتوص برا چهی( در5استتتت، 

 افتیشتتکاف در ی( به استتتثنا6، دارد 15*15حداقل ابعاد 

 ندارد.شکاف بر بدنه صندوق وجود  اینوع درز  عیپول ه

ستفاده از 2(فلز و ترکیبات آن 1 مواد   ضدزنگ برای    ( ا روکش 

ستفاده از فلز   سات      3ا س صدقات مو  صندوق های  (برای 

خاص، در فضای سرپوشیده مانند بیمارستانف ادارات و      

....بهتر است از شیشه و موادی که درون صندوق صدقه        

شود       ستفاده  شان میدهد ا صالح     4را ن ستفاده از م (عدم ا

 شفاف برای صندوق های صدقات در فضاهای عمومی

ضدزنگ برا   2آن  باتیو ترک فلز( 1 ستفاده از روکش    ی( ا

عدم استتتفاده از مصتتالح شتتفاف برای    (3استتتفاده از فلز 

 صندوق های صدقات در فضاهای عمومی.
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 (تابلوی

 بر اساس مطالعات و مشاهدات میدانی صورت گرفته، در محدوده مورد مطالعه نتایج زیر به دست آمده است:  

 (: مقایسه استانداردهای رایج وضع موجود تابلو 6جدول )                                                  

نی،             استانداردهای رایج                   تابلو یدا م هدات  جود )مشتتتا مو وضتتتع 

 (1400خرداد

شکن، برنز، بتن،        مواد   شه ن شی ستیل،  چوب، آهن، چدن، آلومینیم، ا

 (1389آکریکیک، فایبر گالس. گقنبری،

 آهن

نگ    نوع مسیر  رنگ  ر

زمتتیتتنتته   

 تابلو

رنتتگ 

 نوشتار

 سفید آبی آزاد راه  1

 سفید سبز بزرگراه 2

خیابان شریانی  3

 و درجات پایین تر  

 مشکی سفید

 مشکی سفید مقاصد شهری 4

متتقتتاصتتتتتد    5

 توریستی

هوه     ق

 ای

 سفید

   (1389گقنبری، 
 

   

نتتتتتوع    

 مسیر

 

رنتتتتتتگ 

 زمینه تابلو

 

رنتتتتتگ   

 نوشتار

ختتیتتابتتان   

نی و     شتتتتریتتا

پایین      جات  در

 تر 

 مشکی سفید

قاصتتتتد    م

 شهری

 مشکی سفید

قاصتتتتد    م

 توریستی

 سفید قهوه ای

 
سی(        شکل و فرم شکل هند سیر از نظر فرم ظاهری گ تابلوهای راهنمای م

 (1389به دو نوع مستطیلی و پیکانی تقسیم میشوند. گقنبری،

  ظاهری مستتتتطیلی فرم نظر از مستتتیر راهنمای تابلوهای

 پیکانی هستند.

( تابلو های راهنما برای جهت یابی      1الف(ارتباط با عابرین:     یارگونوم

به صتتورت نوشتتته و یا عال م گرافیک، برای معلولین و افراد  

ستتالم تا راحت تر مستتیر خود را پیدا کنند کمک می نماید.  

افرادی که دید محدود دارند، باید بتوانند، به راحتی این عال م  

 رادرک نمایند. باید اطالعات مشخص و خوانا باشد.راهنما 

فاع        ید در ارت با عات  ستتتانتی متری   160تا  140تابلوی اطال

سول،      شود. گمیرهادی، ر صب  ( تابلوهای تبلیغاتی  2(. 1368ن

 4.5متر نسبت به پیاده روها و  3تا  2.5معموال باید در ارتفاع 

شوند. گمر      4.7تا  سب  سطح خیابان ها ن سبت به  ضایی   متر ن ت

 (.1381،رضا ،

( تعداد تابلوهای نصب شده باید  1ب( ارتباط با وسایل نقلیه: 

به اندازه ای باشد، که موجب سردرگمی رانندگان  نشود و با     

استقرار در مکان های مناسب و به تعداد کافی، رانندگان را به  

سازند.   صب تابلو   2موقع از مخاطرات احتمالی آگاه  ( محل ن

گونه ای انتخاب شود که در مخروط دید واضح   ها نیز باید به

رانندگان واقع شده و بازتابش نور چراغ وسایط نقلیه از تابلو،  

ما ب    تابلو های راهن یابی برای       الف(  هت  مک به ج رای ک

معلولین و افراد ستالم مناستب هستتند. و افرادی که دید    

به راحتی این عال م را درک         ند،  ند، میتوان حدود دار م

نمایند. همچنین حداقل استتتانداردها برای ارتفاع تابلو ها  

ست .     شده ا ستاندارد تابلو های تبلیغاتی تا  2رعایت  ( ا

( 1اط با وسایل نقلیه: حدودی رعایت شده است. ب(ارتب

تعداد تابلوهای نصتتتب شتتتده به گونه استتتت که باعث  

سردرگمی رانندگان نمی شود اما به دلیل استقرار و تعداد  

نامناستتب آن ها، رانندکان را به موقع از خترات احتمالی  

( محل نصتتتب تابلوها به گونه ای        2آگاه نمی ستتتازد.  

ضح رانند      ست که در مخروط دید وا شده ا گان  انتخاب 

واقع شتتتده و بازتابش نور چراغ وستتتایط نقلیه از تابلو،  

( از دید 3موجب خیره شدن چشم رانندگان نشده است.     

حدودی           تا  حدوده   های موجود در م تابلو گاه فنی نیز 

 استاندارد های موجود را رعایت کرده اند.
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م.جب خیره شتتتدن چشتتتم رانندگان نشتتتود. گمعاونت امور  

ها،     یار تدوین مع گاه   3(. 1376فنی،دفتر امور فنی و  ید  ( از د

فنی شتتاخصتته هایی قابل مالحظه در رویت درستتت عال م    

درجه است، ب( سرعت     60: الف( میدان دید، که وجود دارد

یا نرخ خواندن به ویژه در وستتتیله نقلیه ی در حال حرکت،         

یب       به ترت فاع دید،  ستتتانتی متر برای   170ج( متوستتتط ارت

ستاده،   سته و      130ای ش سانتی متر برای    140سانتی متر برای ن

 (.1379داخل خودرو. گمرتضایی ، رضا، 

 

 ( روشنایی معابره

 بر اساس مطالعات و مشاهدات میدانی صورت گرفته، در محدوده مورد مطالعه نتایج زیر به دست آمده است:      

 (: مقایسه استانداردهای رایج وضع موجود روشنایی معابر  7جدول )                                                

یدانی،        وضتتتع موجود )مشتتت    (190_193: 1389استاندارد های رایج )قنبری،  روشنایی معابر هدات م ا

 (1400خرداد

 فلزی یا چوبی پایه ها مصالح و مواد

 شیشه حباب ها
 

 پایه ای بتنی و فلزی  

 حباب شیشه

بستتتته به میانگین الکس مورد نیاز برای نور دهی یا روشتتتن  مکان یابی  

ستتتاختن جاده ها، قدرت المپ، پهنای جاده ها، بلندی چراغ  

 غیره...ها، امکانات تعمیر، نگهداری و 

متر در طرفین جاده ها و  10تا  8فاصتتله بین دو المپ 

 10 در پیاده رو قرار گرفته. فاصتتتله چراغ ها در بلوار     

 متر است.

 یک طرفه، دوطرفه، روبه رو، وسط، آویزان در وسط_ ترتیب نصب

 در پیاده رو ها اکثرا نصب به صورت یک طرفه است._

 نصب به صورت یک طرفه است

به تناستتتب روشتتتنایی میدان های پیاده، خیابان های پیاده و         ارتفاع نصب

 متر متغیر هستند. 4تا 3معابر عریض از 

 4 متر استتتت و در بلوار 9ارتفاع تیر برق در پیاده رو   

 متر است.

 

یافته های تحقیق نشان میدهد که بلوار امام خمینی به عنوان یکی از مهم ترین معابر در شهر یاسوج با وجود 

دار بودن از فضای سبز و برخی مبلمان شهری به دلیل کمبودها و عدم رسیدگی در مبلمان و عناصر  برخورد

شهری و همچنین عدم مکانیابی صحیح، وضعیت نامناسب پیاده رو ها، رسیدگی نامطلوب و طوالنی مدت و ..... 

ی شهری ایجاد کند.مبلمان بلوار امام خمینی نتوانسته محیط مناسبی را برای حضور شهروندان در فضای عموم

شهری که به عنوان یکی از مهم ترین عناصر فضای شهری هستند، از این رو محدوده مورد مطالعه نیازمند 

ساماندهی مناسب جهت بحبود وضعیت موجود و ترمیم پیاده راه ها جهت سهولت در رفت و آمد برای اقشار 

 مختلف جامعه می باشد.
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 نتیجه

ستند به گونه ای که بی توجهی در طراحی، مکان یابی،          شهری ه ضا های  صر در ف شهری از مهمترین عنا مبلمان 

جانمایی، استتتفاده از مصتتالح نامرغوب، رستتیدگی نامناستتب در عناصتتر مبلمان شتتهری باعث عدم امنیت، زیبایی،  

و ساماندهی مبلمان با استاندارد     آرامش و مشکالت زیست محیطی و نارضایتی مردم می شود . از این رو طراحی    

های مناسب و درنظر گرفتن اقشار جامعه گ سالمند ، معلول ، کودکان( می تواند فضا های شهری مطلوبی را برای       

شهری فراهم آورد .      ضا های عمومی  شهروندان در ف ضور  با توجه به اهمیت خیابان امام خمینی و پرتردد بودن  ح

ری، اداری و آموزشی در چنین خیابانی باید پیاده روها دارای کفپوش مناسب بوده به   آن به دلیل کار بری های تجا

صندلی چرخ دار و..... برای         سکه و  سب برای عبور کال ستانداردهای الزم نظیر ارتفاع پله ها، رمپ منا طوری که ا

وثر در طراحی، ساخت  اقشار جامعه گ سالمند، کودک، معلول( مناسب باشد. در این پژوهش سعی شده که عوامل م

و مکانیابی مبلمان شتتهری مورد بررستتی قرار گیرد در بررستتی های علمی برداشتتت های میدانی و ارزیابی مبلمان  

صل            شهری نتایج زیر حا ستاندارد های رایج مبلمان  سه مبلمان با ا سوج و مقای شهر یا شهری در بلوار امام خمینی 

 شد:  

سطل زباله در برخی نقاط کم و 1 ستانداردهای رایج        (تعداد  شکل و فرم، با ا سیب دیده بودند، و از نظر مواد،  یا آ

سبی دارند.     شهری همخوانی ن ( تعداد نیمکت های  2همخوانی دارند اما از نظر ارگونومی بامعیارهای برنامه ریزی 

مه ریزی شتتهری  موجود در محدوده مورد مطالعه کم بوده، و ازنظر مواد شتتکل و فرم و ارگونومی با معیارهای برنا

( صتتتندوق صتتتدقات از نظر مواد، شتتتکل و فرم، رنگ و ارگونومی با معیارهای برنامه ریزی            3همخوانی دارند.  

( صتتندوق پستتت از نظر مواد، شتتکل و فرم، رنگ و ارگونومی و مکانیابی  با معیارهای برنامه    4همخوانی دارند. 

رم، رنگ با معیارهای برنامه ریزی همخوانی دارند اما از  ( تابلو ها از نظر مواد، شتتکل و ف5ریزی همخوانی دارند. 

( روشنایی معابر از نظر مواد ارتفاع نصب و 6نظر ارگونومی بامعیارهای برنامه ریزی شهری همخوانی نسبی دارند. 

 ترتیب نصب و مکانیابی با معیارهای برنامه ریزی همخوانی دارند.

 پیشنهاد ها   

 مناسب سازی کفپوش معابر _

 استفاده از آبخوری در مسیرهای پیاده _

 طراحی و نصب ایستگاه اتوبوس در دو طرف بلوار با در نظر گرفتن امکانات رفاهی و مکانایابی مناسب _

 کاهش آلودگی و حفظ محیط زیست با ایجاد سطل های زباله با رعایت ظوابط و استانداردها   _

 هت استفاده افراد معلول و سالمنداستفاده از رمپ در طراحی و مرمت پیاده روها ج _

 ارتقاع امنیت شبانه در معابر با گسترش روشنایی   _

جانمایی و مکان یابی مناسب مبلمان در پیاده رو و بلوار _  

توجه به مشارکت مردم در طراحی مبلمان شهری _  

ایجاد مکانی مناسب برای سرویس عمومی _  

استفاده مصالح باکیفیت در ساخت مبلمانتوجه به کمبودها و تعداد مبلمان و  _  
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 نقشه پیشنهادی ساماندهی مبلمان در بلوار امام خمینی شهر یاسوج                                                              

 
 

 منابع

تحلیل فضایی مبلمان شهری محدوده گردشگری بخش مرکزی شهر (، 1386گعلی زنگی آبادی، نازنین تبریزی، _1

 .مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، ، اصفهان

بررسی و مطالعه رضایتمندی از استانداردهای مبلمان شهری نمونه (، 1392گ تیموریان، کتایون، زیویار، پروانه،_2

 .37جغرافیای ایران، شماره فصلنامه علمی پژوهشی ، شهر تهران 2منطقه 2موردی ناحیه

مبلمان شهری، مسا ل و چالشها، تهران: موسسه  ، (1392گ، نظریان، اصغر، کاوه ژال نژاد و شهروز ایرانی_3

 انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی، چاپ اول .

گنمونه وابط و استانداردهای مبلمان شهریبررسی ظ(، 1394گ،رضامستوفی الممالکی، صبا درخشان فر_4

و برنامه ریزی، موردی:شهر گله دار واقع در استان فارس(، سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا 

 معماری و شهرسازی.

های مبلمتان شتهری بتا تاکید بر  بررستی مشتکالت و نارستایی(،1382گ، قنبتری هفتت چشتمه، ابوالفضتل_5

.کارشناستی ارشتد، دانشتگاه تبریز نامته مستیرهای عابتر پیتاده، پایان  

بررسی مبلمان شهری و پیامدهای ترافیکی آن  (، 1398پایزگبهمن مرمری، سمانه نوری لنگ، اکبر معتمدی مهر،_6

صلنامه دانش انتظامی گیالن.گمظالعه موردی شهر الهیجان(، ف  

چهارمین کنفرانس ملی شهر سازی، معماری، عمران و  (، 1397گ مریم چرخچیان، سیدزهرا حسینی فتلکی،_ 7

 .محیط زیست 

 شهرهای عمران کیفیت ، شرکت تا کمیت از ( ،2شهرسازی گ در هاهاندیش سیر (، 1386گ پاکزاد، جهانشاه،-8

 .اول چاپ جدید،
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 .شهری، انتشارات شریعه توس طراحی و برنامه ریزی مبلمان  (،1383گزنگی آبادی، ع، تبریزی، ن. _9

 تحلیل فضاهای شهری در رابطه با الگوی رفتاری استفاده کنندگان و ضوابطی برای(، 1384گبحرینی ، ح.  _10

 . طراحی، انتشارات دانشگاه تهران

ظوابط، استاندارد و دستورالعمل مبلمان، تهران: معاونت توسعه و  (،1389گسازمان زیباسازی شهرداری تهران، _11

 .برنامه ریزی شهرداری تهران 

ات مهرایران، تبریز، چاپ استانداردهای مبلمان شهری، انتشار (،1389،گقنبتری هفتت چشتمه، ابوالفضتل _12

 .اول

طراحی منظر در خیابان های شهری، حوزه معادنت آموزش و  (،1380گگیبونز، جوانا و اوبرهولستر، برنارد؛ _13

 ک و فضای سبز شهر تهران، چاپ اول.پرورش سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران ، تهران: سازمان پار

ی (: نیمکت و صندلی خیابانی ((، مجله شهردار1راحی مبلمان برای خیابان گطگگ(، 1379مهرگمرتضایی، رضا؛  _14

 . 17، شماره ی ها، سال دوم

رهیافت های در طراحی مبلمان شهری، تهران: انتشارات سازمان شهرداری های (، 1381گمرتضایی، رضا؛   _15

 .کشور، چاپ اول

تقاطع های همسطح شهری توصیه ها و معیارهای (، 1376گمعاونت امور فنی، دفتر امورفنی و تدوین معیارها؛ _16

 ه و بودجه، چاپ اول.سازمان برنام فنی، تهران انتشارات

نمونه ای مستند از مناسب سازی محیط شهری برای معلولین تهران، تهران:  (،1368گمیر هادی، رسول،_17

 وزارت مسکن و شهرسازی، چاپ اول.انتشارات 

بررسی ظوابط و (،1392گ اسفندحسین حاتمی نژاد، رزگار حمزه پور، امیر شریفی، عبداهلل صالحی،_18

ری سر دشت گ نمونه موردی، خیابان سید قطب و وحدت(، اولین همایش ملی جغرافیا، شهر استانداردهای شه

 .، تهران_سازی و توسعه پایدار

سنجش تاثیر مبلمان شهری در هویت بخشی و سرزندگی بافت های تاریخی شهری ، (، 1396گمریم کیایی ،  _19

 .فصل نامه میراث و گردشگری 
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سنجش میزان (، 1399حیدر ابراهیمی، سیروس رامش، غالم رضا عابدینی، مریم پناهی، علی نعمتی، گ  _20

جغرافیا ، (مورد مطالعه: شهر کرجگرضایت ساکنان از وضعیت مبلمان شهری با رویکرد هویت بخشی و سرزندگی

 . 4،شماره 2و روابط انسانی، دوره
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