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 چکیده

 در.  داشت خواهد بشر آینده نسل و امروز زندگی در بسزایی تاثیرات ، است امروز بشر زیستگاه مهمترین اینکه دلیل به شهرها

 وابسته شهری زندگی به انسانها جهانی جمعیت افزایش قالب و ؛ گردد می افزوده شهری جمعیت به روز به روز که دنیایی

 اجتماع یک.  دارد بسیاری اهمیت واقع به ، بگذارد مفید و مثبت تاثیرات ها انسان زندگی مسیر در که شهری داشتن ؛ گرددمی

 ها تنش و ها ارتباط خانواده و خانه درون که چرا ؛ شود می شامل را مسکونی منازل و ها خانه از خارج محیط واقع در شهری

 دهد آرامش را شهروندان روان و روح تواند می بخش آرام و زیبا ، امن فضایی ایجاد شهری محیط در.  باشند می تر شده کنترل

 شرایط به توجه با و باشند مناسب طراحی دارای باید نیز خود شهری مبلمان . بکاهد ها نامالیمتی و هادغدغه از بسیاری از و

 وجود شهری مبلمان طراحی قوانین عنوان تحت قوانین که است منظور همین به و شوند طراحی شهروندان نیازهای و اقلیمی

 که محلی توانمی شهری مبلمان طراحی ضوابط از استفاده با. کنندمی تعیین را شهری مبلمان استانداردهای ضوابط، این. دارد

 ایستگاه .کرد مبدل است مردمی و عمومی هایفعالیت مشوق که محلی به را، شدهنمی چندانی استفاده آن از این از پیش تا

 یک اعضای همگی رانندگی و راهنمایی عالئم و هاچراغ زباله، هایسطل ها، بندراه و نرده ها، نیمکت تاکسی، و اتوبوس های

 به و کرده کم را بصری آلودگی است قرار شهری مبلمان خانواده. شوندمی نامیده شهری مبلمان که ای خانواده. هستند خانواده

 .کند کمک اند،آمده گرفتار آمدها و رفت و محیطی تبلیغات از انبوهی میان در که شهروندانی روانی آرامش و ذهنی انسجام

 بهداشت روانی شهری، مبلمانجوامع شهری، واژگان کلیدی: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمه  -1
 توانمی بصری آسایش هایمولفه از. کنیم توجه آن به باید مناسب شهری منظر ایجاد در که است عواملی از بصری آسایش

 نمایی، آلودگی موجب شهرها در روشنایی کمبود و رنگها نامطلوب کاربرد که کرد اشاره... و محیطی کیفیت روشنایی، رنگ، به

 بر کمیت و مادیت سیطره و زشتی تناسبی، بی روانی، فشار نظمی،بی کننده القا که شده شهری هایمحیط در..و نور رنگ،

 توجه عدم نیست فضا از برداری بهره و آرامش القاکننده و کیفیت از عاری ما سیمای اینکه علت. است شده انسان زندگی

 از بسیاری ضابطهبی گسترش با همچنین و اندنکرده تهیه آن برای جامعی برنامه هنوز که بوده شهری مدیران و ریزانبرنامه

 گردیده شهرها نابسامانی و بصری آشفتگی موجب امر همین و شده توجه کمتر مهم این به رفتهرفته جمعیت افزایش و شهرها

به گذشته شهرها می توان دریافت که به مرور زمان که شهرها رشد و گسترش پیدا کردند، مبلمان شهری کم  است. با نگاهی

کم نمایان شده، با توجه به این موضوع که سامان دادن به شهر و چگونگی رشد و تحول آن نیازمند شناخت مسائل شهری و 

ان گفت امروزه مبلمان شهری به عنوان هنر زیبا شناسانده ( می توSutcliff, 1980p:214سپس برنامه ریزی برای آن است)

 و درصدد است گرافیک شهری را که تاکنون چندان به آن توجه نشده ساماندهی نماید. 

بی شک بهبود محیط زیست را نمی توان منحصرا موقوف به حذف آالینده ها و توسعه خدمات بهداشتی دانست. چرا که ایجاد 

و سازماندهی ساختارهای شهری موزون و متناسب نقش بسیار مهمی در ایجاد روحیه با نشاط و شادابی  فضاهای زیبا و دلپذیر

و کاستن از تنشهای روحی جامعه ایجاد می کند. بنابراین وظیفه خطیر برنامه ریزان و مدیران شهری سازماندهی، آرام سازی و 

راحی و تجهیزات خیابانی بخشی از مضمون کلی طراحی شهری بهسازی فضا و تجهیزات در راستای مدیریت شهری می باشد. ط

است که به فضای شهر زیبایی و راحتی می بخشد. عناصر و تجهیزات خیابانی یا مبلمان شهری را نباید به صورت منفرد و مجزا 

زا به طور هماهنگ طراحی کرد بلکه باید به آنها به عنوان بخشی از یک نظام هماهنگ فضای شهری نگریست که در آن همه اج

مورد توجه قرار می گیرند و ارتباط مناسبی با ساختمان ها)بدنه ها( و بستر خیابان ها)کف پوش ها( برقرار می سازد. از نگاه 

دیگر شهر وسیله تأمین سود و قدرت است بر این اساس شهر صحنه رقابت، تخصیص و بهره برداری و تقسیم منابع است)لینج، 

توان مبلمان و صنعت مربوط به آن را یک عنصر درآمدزا به حساب آید که عالوه بر این می تواند چهره  (. پس می487:1384

شهر را در سطح ملی و بین المللی به صورت منحصر به فرد به مزد درآمد عامل توسعه اقتصادی شهر به حساب می آید و از آنجا 

(. در نتیجه به توسعه اجتماعی 4:1382تر اجتماعی است)موسویکه توسعه اقتصادی وسیله ای برای فراهم آوری شرایط به

شهر نیز منجر می شود و در نهایت توسعه پایدار را در پی خواهد داشت. و از این رو در طراحی کوچکترین عناصر مبلمان شهری، 

 برای مثال یک نیمکت یا آبخوری، نباید منظره کلی  فراگیر فضای شهری را نادیده گرفت. 

 ن مساله و ضرورت تحقیقبیا -2

این روزها نقش مبلمان شهری در خدمت رسانی به شهروندان هر شهری بر کسی پوشیده نیست اما مسئولین امر و دست 

اندرکاران امور شهری معتقدند که گذشته از امر خدمت رسانی حفظ هویت و زیبایی سیمای شهری نیز از اولویت های باالیی 

بعضاً مشاهده می شود که با گسترش بی ضابطه بسیاری از شهرهای بزرگ و افزایش جمعیت رفته رفته برخوردار است. چنانچه 

تسلط مسئولین شهری به کنترل اوضاع اجتماعی و پرداختن به امور سیمای شهرها و ساماندهی آنها کمتر از گذشته می شود و 

از روزمره شهروندان به فراموشی سپرده می شود. حال گاهی هویت حفظ سیمای بصری در زیر پوشش عملکردها و پاسخ به نی

آنچه بیش از همه مورد توجه قرار می گیرد تخریب های جهانی زیست محیطی است می توان پیش بینی کرد  21در آغاز قرن

مستثنی که طراحی در آینده درصد عرضه ی محصوالتی خواهد بود که با محیط زیست سازگار باشد. مبلمان شهری از این قاعده 

نیست و اگر تا به حال کمتر بدان توجه شده است در آینده چنین نخواهد بود. صحت مبلمان شهری در کنار رفع نیازهای مادی 

گروههای مختلف استفاده کننده از فضاهای شهری به بعد زیبا شناسانه آن نیز باید بپردازید. و این زیبایی حاصل هماهنگی، 

و انعطاف پذیری عناصر دخیل در طراحی شهری است چه در غیر این صورت تا به سامانی و بی وحدت، تنوع و تکرار شوندگی 

هدفی که امروز دلیل پراکنده کاری و خود محوری و به اصطالح صرفه اقتصادی و نبود الگو و ضوابط مناسب و استاندارد شده 

 برای این عناصر، بروز کرده چهره شهر را مخدوش نموده و راهگشا نیست.



 

 پیشینه تحقیق -3

توان به پژوهش ای صورت پذیرفته است. از جمله این تحقیقات میدر مورد آسایش بصری و منظر شهری تحقیقات گسترده

( در کتاب گزیده منظر شهری که به فارسی نیز ترجمه شده است اشاره کرد که منظر شهری را هنر یکپاچگی 1378گوردن کالن)

داند. سازد میهایی است که محیط شهری را میمجموعه ساختمانها، خیابانها و مکانبخشیدن بصری و ساختاری به 

های آسایش بصری و نقش آن در مناسب سازی محیط( ای تحت عنوان )مولفه( در مقاله1387(اسماعیل صالحی )1387)کالن،

ر سایر عوامل در ارزیابی کیفیت محیط معتقد است به چگونگی رابطه بصری میان انسان و محیط که از شرایطی است که در کنا

( در کتاب عناصر طراحی بصری معماری به درک ساختار 1385( سیمون بل )1387حائز اهمیت است پرداخته است. )صالحی،

پردازد و غایت هدف بصری در طراحی شهری را ایجاد بصری جهان پیرامون و به مثابه اساس طراحی منظرهایی دلفریب می

(در کتاب 1387( هدا علوی طبری )1385کند. )بل،اصر، وحدت و تنوع، با توجه به روح و مکان است بیان میتعادل میان عن

پردازد. )علوی های شهری میهای صحیح نورپردازی جهت افزایش امنیت و ایمنی در محیطنورپردازی در معماری منظر به روش

ن بررسی و سنجش کیفیت زیبایی در منظر شهری بر اساس مفهوم ای با عنوا( در مقاله1389( مسعود متولی )1387، طبری

ها و عناصر کیفیت زیبایی منظر شهری در دیدهای متوالی داراباد تهران به ارائه الگوهای دیدهای متوالی با استخراج شاخص

عنوان تداوم ای تحت(در مقاله1388( محمد آتشین بار)139-123: 1389برای ارتقا کیفیت منظر شهر پرداخته است.)متولی،

هویت در منظر شهری به بررسی عوامل ایجاد کنند هویت رد منظر شهری پرداخته و نقشه زیبایی محیطظدر ارتقا سطح کیفیت 

(در قالب کیفیت محیطی و منظر شهری 66-1388،45محیطی و تاثیرگذاری آن بر هویت شهری پرداخته است. )آتشین بار،

 انشمندان مختلف صورت گرفته است که نشان از اهمیت این موضوع در شهرها دارد.تحقیقات متفاوت دیگری توسط د

 مبانی نظری -4
 تاریخچه مبلمان شهری -1 -4

شناخت هر پدیده تاریخی با توجه به سیری که آن پدیده پیموده از نقطه نظر زمانی به ضرورت ها و نیازهایی که آن جامعه 

مکانی اقتضا می کند مهم می باشد. امروزه مناظر شهری با انبوه سخت افزار به کار گرفته به با آن شرایط زمانی و نیز به لحاظ 

(. خیابان، کوچه، میدان، پارک و در کل خود شهر خواستگاه 3ص1380)گیبونزو اوبرهولستر، آن ها پدیده ای نسبتًا جدید است

موعه عناصر و فضاهایش بر کسی پوشیده نیست. های نخستین مبلمان هستند. تأثیرات مستقیم و مشخص هر سهری بر مج

(. در شهر سازی 18ص1371شهر بر خیابان اثر می گذارد و آن ها نیز بر مبلمان و تجهیزات دیگر شهری)توسلی و بنیادی، 

د. مکتب ایرانی چه در دوره های قبل از اسالم و چه در دوران بعد از اسالم، از عناصر شهری استفاده های متنوعی به عمل می آم

 اصفهان در مورد استفاده از عناصر شهری مطالب زیر را بیان می دارد:

شهر سازی مکتب اصفهان، تجهیزات و تزیینات متنوعی را در سطح شهر ایجاد کرده بود. این تجهیزات و تزیینات به فضاهای 

هیزات و تزیینات را بر حسب دسته شهری روح بخشیده و محاوره ی انسان با فضای پیرامونش را ممکن می ساختند. این تج

 بندی های زیر می توان طبقه بندی کرد:

 الف( تجهیزات و تزییناتی که جنبه ی ساختمانی دارند: ایوان ها، رواق ها، درگاه و ...

 ب( تجهیزات و تزییناتی که جنبه ی عملکردی دارند: چراغ روشنایی، درختان و ...

 انه و نما دارند: مناره و ...ج( تجهیزات و تزییناتی که جنبه ی نش

 (.294و292صص1380د( تجهیزات و تزییناتی که جنبه ی تزیینی دارند: مجسمه و ...)اهری، 

 تعریف مبلمان شهری 2-4

( می باشد. عناصر مبلمان شهری مجموعه ای از تجهیزات و urban furnitureمبلمان شهری ترجمه عبارت انگلیسی)

رایی زندگی را در محیط شهری ارتقا می بخشد و وظیفه ی هدایت، کنترل، امنیت، ارتباط تسهیالتی است که کیفیت و کا

راحتی، اطالع رسانی و تبلیغات تزیین و تفریح در سطح شهر و خیابان را بر عهده دارد. در واقع مبلمان شهری آن دسته از عناصر 



 

ن گونه عناصر جنبه ی کاربردی در خدمات شهری دارند شهری هستند که در فضاهای عمومی مورد استفاده قرار می گیرند. ای

و هم در زیبایی سازی شهری مؤثر می باشند. اهم این ویژگی ها و ضوابط مرتبط با این مبلمان ها تحت عناوین تابلوها، ایستگاه 

 (.1ص1379ها، تجهیزات روشنایی، نیمکت ها، ظروف زباله، کیوسک ها و ... ارائه می شوند)رحمت پناه، 

مبلمان واژه ای فرانسوی به معنای مجموعه اثاثه دکراسیون یک مدل است. دامنه ی مفهومی و کاربردی این واژه بسیار گسترده 

است. عناصر بصری شامل مجموعه ی عناصری هستند که از زمینه های مختلف موضوعات سازمان دهی، معرف هویت و توانمدی 

نایی و ارتقاء منظر مجموعه شده و در نقشه ذهنی افراد جایگاه خاصی برای های منظر یک حوزه مشخص هستند و موجب خوا

(، symbols and signsکمک به جهت یابی و راه یابی در مجموعه دارا هستند این عناصر عبارت اند از: نشانه ها و نماد ها)

 gateورودی و دروازه)(، visual qualities(، کیفیت های بصری)qualities environmentalکیفیت های محیطی)

ways(عرصه ها و فضاهای عمومی ،)public realms and spaces(کناره های محدود کننده یا اتصال دهنده ،)edges و )

 (.23ص1390()زال نژاد و دیگران، directionsمسیرها)

 بنابر تعاریف موجود می توان مبلمان شهری را با این ویژگی ها تعریف نمود که:

 عی از وسایل، اشیاء دستگاه ها، نمادها، فضاها و عناصطمجموعه ی وسی .1

 در شهر، خیابان و در کل در فضای باز نصب و مکان یابی می شوند .2

 استفاده ی عمومی دارند .3

 وجود آن ها در فضای شهری به نیازی از نیازهای شهروندان پاسخ می دهد. .4

 مفهوم فلسفی فضا

معنی برای این واژه وجود دارد،که از  19فرهنگ انگلیسی آکسفورد دست کم فضا دارای معانی و مفاهیم مختلفی است، در 

کنند، مقداری از یک منطقه که چیز ای پیوسته که درآن اشیاء وجود دارد و حرکت میتوان به اینها اشاره کرد: گسترهجمله می

اشیاء. این معانی نشانگر برخی از موارد  کند یا برای هدف خاصی اشغال شده است و فاصله میان نقاط وخاصی آن را اشغال می

گر به مباحثی عمیق و باشد. همچنین تصویرگر پیچیدگی این مفهوم و اشارهدرک مشترک از این واژه در زندگی روزمره، می

در های مطلق مباحث فلسفی درباره فضا در سه قرن گذشته تحت سیطره دوگانگی میان انتخاب نظریه. دار درباره فضاستریشه

ای فیزیکی، زائیده فکر یا محصولی پور در کتاب طراحی شهری فضا را پدیدهای بوده است دکتر علی مدنیهای رابطهبرابر نظریه

کند: فضا به عنوان کیفیت کند با این حال آلبرت انشتین برداشت دیگری را مطرح میاز فرآیندهای اجتماعی دیدن تعریف می

جدول یک مفاهیم مختلف فضا را از دیدگاه  .ربرابر فضا به عنوان دربرگیرنده تمام اشیاء مادیجایگاهی جهان اشیاء مادی، د

 دهد.دانشمندان مختلف نشان می

 

 (: مفهوم فضای شهری از دیدگاه دانشمندان1جدول )

تفکر و 

 اندیشه

 مفهوم فضای شهری سال

بصری داشته و نظم و آراسته و استوار فضایی که ارتباطات ویژه حرکتی و  1371به نقل از توسلی زوکر

 بر قواعد معین و روشن

توسلی 

 وبنیادی

 فضای دارای ارزش را فضای شهری می داند 1371

 فعالیتهای عمومی در آن به وقوع می پیونددمثل:خیابان ،میادین و.. 1377 بحرینی

 فضا های خالی که محدود شده اند. 1380به نقل از مدنی پور برونوزوی

 مکانی که تمام ساختمانها ،اشیاء وفضای محیطی و...-فرآیند اجتماعی 1384 مدنی پور

 ایجاد آرامش ،سرگرمی،محل کردش 1384 پاکزاد



 

 محل برقراری تعامالت اجتماعی که باز و عمومی است 1384 پاکزاد

به نقل از مدنی  کولکوهن

 1384پور،

کننده ی نهادهای فضای شهری فضای اجتماعی و ساخته شده و تداعی 

 اجتماعی

 حبیبی و

 مقصودی

 مکان اصلی وقایع و حوادث 1386

توسلی 

 وبنیادی

به نقل از نژاد 

 1388ستاری

 فضایی که بر اساس قواعد زیبایی شناختی شکل گرفته باشد.

محلی که داستان جمعی در آن رخ می دهدیا وضوح ویژگی هندسی و  1388به نقل ازطغیانی لینچ،کار،کریر

 کیفیت زیبایی شناختی

 موجب گسترش حس اعتماد و اطمینان است که بر امنیت می افزاید 1961 جیکوبز

فضای شهری موجب آرامش ،نظم ،همیاری و تعاون و تقویت عواطف و  1961 مامفورد

 زیبایی برای رشد نیروها و چهره انسانی بخشیدن به فرهنگ و تمدن

 ی و پاالیش ساخت اجتماعیموجب تسهیل روابط اجتماع 1969 شوای

 است عواطفی و انسانی کیفیت واجد –تلطیف عواطف مشترک جمعی  1975 بیکن

 تسهیل فرآیند اجتماعی در افراد وعرصه هنجارها و موازین اجتماعی 1977 راپوپورت

 

- 

 منظر شهری -5

های آنها و... ها،رفتارها، فعالیتشهر،انسانای از عناصرطبیعی و مصنوع اعم از کالبد و فضاهای منظر شهر به عنوان مجموعه

کالن در . کننداقتصادی و طبیعی شهرقلمداد می های تاریخی، فرهنگی،نمای ویژگیآینه تمام به عنوان نخستین جلوه از شهر،

داند. سایمون بل های مستقیم با ساختمانهایی در فرم و نوع هماهنگی آ نها میکتاب گزیده منظر شهری منظر را ایجاد خیابان

تواند در یک زمان خاص به ان توجه کرد و با بسترش در محیط ارتباط به نقل از نقی زاده منظر را بخشی از محیط دانسته که می

منظر را به عنوان نماد شاخص و نماد درجه و کیفیت تمدن و 1975داد.ادموند بیکن نیز در کتاب طراحی شهری در سال 

 داند.حاصل تصورات مردم آن شهر و حاصل عمل ارادی میروحیات جمعی هر ملت و 

ای مطرح در کیفیت و مطلوبیت شهرها دانست که واقعیتی عینی بوده و توان منظر شهری را به عنوان مقولهدر کل می

هه شهروند با ها و هنگام مواجها، صداها، بومحاصل مشاهده و درک مظاهر گوناگون و ملموس شهر اعم از بناها، فضاها، فعالیت

عم از دیدن شهر از دوردست یا هنگام قرار گرفتن در شهر و یا حتی هنگام استقرار در های مختلف، اپدیده شهر )در مقیاس

بناها( است در درک پدیده منظر شهری تمام حواس انسان فعال هستند. منظر شهری صرفاً دربردارنده نمای ساختمانها و عناصر 

ها، انواع عناصر طبیعی و مصنوع، خواه ثابت و خواه متحرک را دربرگرفته و در کل شامل تمام صداها، بومقابل رویت نیست، بلکه 

آن چیز هایی است که توسط حواس انسان، هنگام حضور در شهر قابل درک است و تمام این عوامل با هم در کیفیت منظر 

های با کیفیت در حالی که در فضاهای شهر با انواع آشفتگی شهری موثر هستند به عنوان مثال وجود ساختمانهایی با نماهای

ها و سطوح مختلف تواند موجب منظر شهری مطلوبی برای شهر باشد. منظر شهر در مقیاسرفتاری و فعالیتی مواجه هستیم، نمی

تند.اکثر شهرهای قابل رویت و درک است، در هر کدام از این سطوح عناصر متفاوت و خاصی در تشکیل منظر شهری موثر هس

های طبیعی آن سرزمین و در ایران به علت استفاده از مصالح محلی در ساخت بناها از رنگی ثابت و مشخص، بیانگر ویژگی

ای از بستر طبیعی یک مجتمع زیستی در منظر کالن آن است. اند مثل رنگ سرخ ابیانه که نمونههماهنگی با آن برخوردار بوده

گیرد نیز مطرح است. در این حالت ویژگی بصری و عناصر متفاوت که ناظر در درون بافت شهر قرار می اما منظر شهر هنگامی

ها و فعالیتها از فاصله نزدیکتر و در مقیاس بخشی از شهر قابل مشاهده ادراک هستند معابر، عناصر منظر شهر اعم از کالبد، انسان



 

ها، فعالیتهای جاری در آن، وسایل نقلیه، رفتارها و تراکم جمعیتی بدنه دهنده آن از جمله نمای ساختمانها، ارتفاعتشکیل

ها، محورهای دید به سمت عناصر شاخص های در حال عبور یا انجام فعالیت، درختان، انواع فضاهای شاخص شهری، تقاطعانسان

تواند مطرح باشد در خردتر نیز میطبیعی و مصنوع و...اجزاء اصلی منظر شهر در مقیاس میانی هستند منظر شهر در مقیاس 

ها، اجزای ها، پنجرههای بدنهدهنده نمای ساختمان،جنس،رنگ و بافت مصالح، سایه روشنقالب عناصری نظیر اجزاءتشکیل

های های تلفن، سطلها، مبلمان و تجهیزات شهری نظیر تیرهای چراغ برق، کیوسکروها، باغچهتشکیل دهنده کف در پیاده

ها و... در معماری دوره تاریخی ایران جزییات فضاها و نماها از جایگاهی خاص برخوردار بوده و در کمال دقت، نیمکتزباله، 

های نما که نقشی ها و طراحی متفاوت آنها با سایر بخشها و گوشهشده است به عنوان مثال اهمیت به کنجطراحی و اجرا می

های گوناگون خود، آن گونه که بیان شد، به ی شهر دارد. اما منظر شهری در مقیاسمهم در ارتقاء کیفیت منظر فضاهای عموم

های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ای از تاثیر متقابل عوامل شکل دهنده شهر و جامعه شهری در زمینهعنوان نتیجه

در روحیات و رفتارهای آنان در محیط شهری و کیفیت ای از شهر که همواره در برابر شهروندان قرار دارد طبیعی، به عنوان جلوه

 .گذاردای بر جای میزندگی آنان تاثیر قابل مالحظه

 بصری آسایش -6
 ارائه که وشرایطی اطالعات مطلوب وکیفیت کمیت علت به مکانها این نمودکه توصیف هاییمکان برای توانمی را بصری آسایش

 حیث این نیزاز را باالتری اجتماعی یا و رسمی هاینظارت و شده واقع استفاده مورد مطلوبتری و ترسالمتر،ایمن نحو به دهندمی

 و سکونت برای که چرا شود مس محسوب امن ساخت انسان هایمحیط اساسی و مهم هایمولفه از بصری آسایش .دارند همراه

 و مطلوب را زندگی و سکونت تا باشد برخوردار مزایایی و صفات از بایستی خانه که همانگونه بزرگ، است، ایخانه شهر زندگی،

 مانند شهر همچنین باشد امنیت و ،راحتی آسایش تامین برای هاییویژگی و کیفیات دارای باید نیز شهر سازد بخش آسایش

 سازد. فراهم را مطلوب زندگی امکان تا باشد دلپذیر و صمیمی و گرم محیطی باید خانه

 (محیطی عالئم و اطالعات)نمادی آلودگی

 مثال، عنوان به. آید پیش مفهوم آن ادراک و مفهوم عنصر دو از یک هر در که خللی هرگونه از عبارتست نمادی آلودگی

 شمار وجود همچنین. شودمی محسوب نمادی آلودگی نوعی … و مکان با نامربوط یا و درک غیرقابل مبهم، اطالعات وجود

 و کمیت دهندة نشان هایشاخص جمله شود. از تفسیر اطالعات آن رفتن بین از معنی به است ممکن یکجا در اطالعات زیادی

 :است زیر موارد شامل محیطی اطالعات کیفیت

 مکان موقعیت صحیح نقشه وجود -

 مسیریابی و راهنما تابلوهای -

 ها،نقشه و المللی بین نمادهای کلمات، از واستفاده عالیم آشکاربودن -

 (عناصر و نماها، حجم بصری اغتشاش) دیداری آلودگی

 تفریح موجب آن تماشای احیاناً گیرد،می قرار باشند که طبقه هر از مردم هامیلیون مشاهدة مورد که است عاملی تنها نه شهر

 و گذاشته منفی تأثیر آدمی روان روی نتیجه در باشد دیداری آلودگی از مملو شهر این بگیرید نظر در حال شود خاطرمی

 توجه هم نکته این به باید نباشدالبته دلچسب شمرده خاطر تفریح موجب را آن لینچ که شهر تماشای شودمی موجب همینطور

 . نبرد میان از را محیط کلی وضوح که باشد ایاندازه به باید اما است، دلپذیر و شده شگفتی موجب محیط آشفتگی که داشت

 :دیداری آلودگی هایشاخص از بعضی

 مخدوش و کثیف نمای و ظاهر با هاییساختمان وجود -

 ساختمانی احجام یکپارچگی و هماهنگی میزان -

 شکسته و کثیف تابلوهای وجود همینطور و تابلوها نابسامانی -

 انسان اطراف هایمحیط در رنگ آلودگی



 

 این است شده تشکیل تجسمی مهم عنصر دو از اطراف دنیای در کلی بطور است شده احاطه هارنگ توسط بشر اطراف محیط

 ناشی که است نامطلوبی شرایط تمام رنگ آلودگی از منظور .یکدیگرند ملزوم و الزم کدام هر که رنگ و فرم : از عبارتند عنصر دو

 ناهنجار و نامطلوب رفتارهای موجب است ممکن و شده او ناخشنودی موجب و شودمی محیط رنگ از انسان احساس و ادراک از

 :نمود خالصه زیر عناصر در توانمی را شهر یک رنگی سیمای کلی طور. گردد او

     دیواری نقاشی بام و پوشش اداری تجاری، مسکونی، ساختمانهای نمای و بدنه

 هاسازیکف و شهری مبلمان رنگ

 شب در شهری هاینشانه م آبنماها سبز، فضاهای معابر، نورآرایی

 نور آلودگی

 نامیده نور نور،آلودگی زیاد شدت و استاندارد حد از بیش یا و غیرضروری ناخواسته، و نشده نابجا،کنترل استفاده شکل هر

 کارکردی و مؤثر پارامترهای. شماریممی آلودگی نیز را محیطی روشنایی فقدان عمومی و شهری فضاهای در این بر عالوه. شودمی

 لویس.باشدمی شبانه منظرسازی و زیبایی نیز و مرور و عبور ایمنی اجتماعی، امنیت شامل نورپردازی و روشنایی رویکرد دو با نور

 و هاکوچه در اندک نور او عقیده به. بگیریم بهره مالیم نوری از و کنیم اجتناب شهرها چراغانی از باید: گویدمی هارد بورک

 توسط همواره امروز، دنیای در ما: میگوید ژاپنی موتوکواسیهی.بود کنونی وضع از زیباتر و دلپذیر بهتر، قدیم آلمان هایخیابان

 آلودگی هایشاخص از بعضی. یابیم دست لطیف و رنگکم مناسب، نوری به دوباره باید. شویممی بمباران نافذ، نوری امواج و اشعه

 :از عبارتند شامل شهری فضاهای روشنایی کیفیت و کمیت از منتخب است هائیشاخص نورکه

 جانبی فضاهای با درمقایسه اصلی فضای در نور میزان -

 (جانبی فضاهای در متری 15 و اصلی فضاهای محدودة در متری 25 فاصله از) فرد چهره تشخیص قابلیت -

 شب در هامکان و مسیر کنندة مشخص تابلوهای و راهنما عالیم رویت توانایی -

 شاخص عناصر و هانشانه نورپردازی کیفیت 

 فرعی معابر سطح و هاکوچه ورودی روشنایی کیفیت 

 پیاده عابران مسیر در تاریک هایگوشه وجود 

 فضا در شکسته و سوخته هایالمپ وجود از ناشی تاریکی میزان 

 اهمیت مبلمان شهری -7
هدف غایی یک شهر ایجاد محیطی »شهر یک اثر هنری بزرگ است که آفرینندگانی به وسعت خود و به تعداد جمعیتش دارد 

چنین محیطی با گوناگونی بسیار، آزادی انتخاب به افراد می « خالق و پرورنده برای مردمی است که در آن زندگی می کنند

هر حداکثر ارتباط را با مردم و زیستگاه پیرامونشان برقرار می سازد و تنها یک دهد و زمینه خالقیت را فراهم می آورد، فضای ش

وسیله برای در اختیار گذاردن تمام این ها دردست دارد: امکانات مناسب شهری. در فضای میان ساختمانها و بناها، عناصر مکملی 

نه، امکان زندگی را در فضای محصور میان سنگ نیاز است تا زندگی شهری را سامان بخشد، تجهیزاتی که همچون اثاث یک خا

و بتن و شیشه فراهم آورد. این اجزاء، جریان حرکت، سکون، تفریح و اضطراب را در شهر تنظیم می کنند و به آن روح می 

سهیالت بخشند. اثاثه، تجهیزات یا مبلمان شهری، خیابانی یا فضای باز اصطالحات رایج این تسهیالت و امکانات هستند. این ت

اثاثه، جمع » معروف هستند. « مبلمان فضای باز»با « مبلمان همگانی»و در امریکا به « مبلمان خیابانی»در انگلستان بیشتر به 

اثاث به معنای وسایل و لوازم زندگی است. تجهیزات، جمع تجهیز، در مفهوم آراستن و بسیج کردن و بیشتر به وسایل و ساز و 

د. مبلمان واژه فرانسوی به معنای مجموعه اثاثه و دکوراسیون یک محل است. رایج ترین ترکیب فوق برگ نظامی اطالق می شو

است که می تواند دربردارنده مفاهیم ضمنی نیز باشد. دامنه مفهومی و کاربردی این واژه بسیار گسترده است. « مبلمان شهری»

نمادها، خرده بناها، فضاها و عناصری گفته می شود که چون در  مبلمان شهری به مجموعه وسیعی از وسایل، اشیاء، دستگاهها،

شهر و خیابان و در کل در فضای باز نصب شده اند و استفاده عمومی دارند، به این اصطالح معروف شده اند. امروزه مشکل اصلی 

بل بررسی است. بنابراین وظیفه تهران بزرگ در دو بعد حرکت شهری)سواره و پیاده( و مشکالت ادراک و رفتار در منظر شهری قا



 

سازی و بهسازی فضا و تجهیزات شهری بر دوش مسئولین، مدیران، ریزی، ساماندهی، آرامو مسئولیت خطیری برای برنامه

طراحان و هنرمندان ایرانی می باشد. ساختار برنامه ای که می تواند شهر را از هر دو بعد منظر شهری و حرکت در شهر ساماندهی 

 بندی می شود:به دو بخش اصلی تقسیم نماید

 طراحی محیطی و نمای شهری :  -1

های شهری و نما سازی، نقاشی دیواری، مرمت، نورپردازی، پاکسازی جداره راه فضا سازی، محوطه سازی، کف سازی، پیاده

 و.....سازی سازی، احیاء بافتهای با ارزش تاریخی، فرهنگی، معماری و کاربردهای شهری، آرام

 مبلمان و تجهیزات شهری :  -2

شامل کلیه ملزومات و اثاثیه شهری که در محیط شهر قرار می گیرند و بیش از یکصد عنوان تقسیم بندی می شود؛ از نرده 

ه و های راه بند و روشنایی گرفته تا ایستگاههای اتوبوس، سرویسهای بهداشتی، تابلوها، بیلبوردهای تبلیغاتی، سطل زبالو میله

 پلهای عابر پیاده.

 تقسیم بندی عناصر مبلمان شهری بصورتهای مختلفی عنوان شده ولی در کل میتوان انرا در چهارگروه اصلی معرفی نمود : 

 مبلمان خیابانی -الف

 مبلمان پارکی -ب

 مبلمان ترافیکی -ج

 های اطالع رسانی و تبلیغاتیسازه -د

داده که استفاده از تجهیزات و مبلمان مناسب تا چد میتواند اثر مثبتی بر روی  امروزه تجربه و کاربرد عناصر شهری نشان

شهروندان و استفاده کنندگان از محیطهای شهری داشته باشد. بطور مثال طراحی نشیمن مناسب به مردم این امکان را میدهد 

 عی و کالمی با یکدیگر برقرار نمایند.که در فرصتهای الزم از نشستن و دیدن فضای شهری لذت برده و حتی ارتباط اجتما

پژوهشهای شهری و زیست محیطی نشان میدهد که استفاده کنندگان و عموم مردم خواستار چند منظوره بودن تجهیزات 

شهری و زیباسازی هرچه بیشتر آن هستند بطوریکه بصورت یک سمبل یا نماد و حجم شهری در آمده و متناسب با طراحی 

و محصوالت مدرن به توقعات زیبایی شناسانه مردم و نیازهای دنیای امروز نیز جواب دهد . به همین دلیل در زیبای اتومبیلها 

 سراسر جهان مطالعات و مسابقات بسیاری در زمینه طراحی بهینه مبلمان شهری صورت میگیرد

 یافته های تحقیق -8
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مقوله مبلمان شهری و نقش آن در شهر از هر منظری در خور اهمیت و قابل بررسی است . یا به تعبیری می توان گفت نقش 

مبلمان شهری را از زوایای مختلفی می توان مورد کنکاش قرار داد . با آنچه در چکیده مقاله آمده است، نقش مبلمان شهری از 

افی قرار گرفته است . گرچه باید اذعان داشت ممکن است این بررسی جامع و کامل دیدگاههای ذیل مورد بررسی و کالبد شک

 نبوده و می تواند به صورت گسترده تر در قالب عناوین دیگری نیز مطرح شود . 

 نقش مبلمان شهری، سیمای شهر و نیاز شهروندان -

 مبلمان شهری، معلولین، جانبازان و سالمندان -

 ا در مبلمان شهرینقش سمبلها و نشانه ه -

 رابطه مبلمان شهری و آرامش ذهنی و سالمت روانی -

 تأثیر اقلیم، مصالح، رنگ و ویژگیهای هنری در مبلمان شهری -

 سیمای شهر و نیاز شهروندان در نقش مبلمان شهری -2 -8

ذشته از کاربردهای بی شک قسم عمده ای از عناصر تشکیل دهنده سیمای هر شهر، مبلمان آن شهر است . اجزایی که گ

خاص خود به زیبایی و انتظام شهر نیز سامان می بخشند. طبعًا شکل گیری عناصر بصری که تصویر هر شهر را ب ه وجود می 

آورند خاطره ای را برای هر بیننده در ذهن باقی می گذارند. کوین لینچ در کتاب سیمای شهر از همین اثر و خاطره و یادی که 



 

در ذهن بیننده به جای می ماند )تصویر ذهنی(، مفصل صحبت کرده است. هنر طراح آن است که در کنار از سیمای یک شهر 

چیدمان این ابزار و اجزاء ن یاز شهروندان را برطرف کرده و سیمای زیبا به شهر بدهد . به طوری که شهروند احساس آرامش و 

چراغ برق، صندوق پست و اتاقک تلفن، تابلوها، فضاهای سبز، آبنماها راحتی را در برخورد با آنها داشته باشد. نیمکت، تیرهای 

و بسیاری از اجزای دیگر تشکیل دهنده این نظم هستند . در بسیاری از شهرها فقط تابلوهای نصب نشده )نه عالئم رانندگی( 

صویری نه چندان زیبا و آرامش خود به تنهایی می توانند به دلیل بی نظمی و اغتشاش و شلوغی سیما باعث به وجود آوردن ت

بخش در شهر شوند. امروزه در شهرهای بزرگ و پیشرفته از جمله اروپا و امریکا کارشناسان بسیاری بر روی این موضوع کار 

کرده و به جزئیات سیما و نمای شهری اهمیت می دهند و گاهی همان قدر که طرحهای جامع و تفصیلی شهری اهمیت دارند، 

و سیمای شهر نیز بهای ویژه ای پرداخت می کنند، مثالً حتی االمکان بسیاری از تابلوهای ایستاده راهنمایی و برای مبلمان 

رانندگی را حذف و به جای آن از خطوط و عالئم رنگی در سطح خیابان استفاده می کنند. اولین کمکی که این حرکت می کند 

ه و شلوغی محیط است. اهمیتی که این طراحان به نقش مردم و نیاز جلوگیری از آشفتگی،اغتشاش و ازدحام در دید بینند

شهروندان می دهند آنقدر است که محور تصمی ماتشان عمدتًا رفاه و راحتی و آسایش ایشان محسوب می شود بگونه ای که 

می آورد. به طوری که مشاهده دید بصری و به وجود آوردن نمایی توأم با تعادل الزم، راحتی و آرامش را برای ساکنین به ارمغان 

می شود عناصر مبلمان شهری نه تنها مزاحمتی برای رفت و آمد مردم ندارد بلکه درست جایی که مورد نیازشان هست نیز به 

کار گرفته شده است. شاید تا به حال مشاهده کرده باشید در بسیاری ار مراکز عمده خرید ، محلی برای استراحت و یا نشستن 

ویژه سالمندان در نظر گرفته شده است و یا گاهی دیده باشید دربسیاری از شهرهای پیشرفته برای خرید از چرخهای  افراد به

دستی در داخل غرفه ها استفاده می شود بدون اینکه با هیچ مشکل ی از بابت رفت و آمد مواجه شوند. بنابراین نیاز شهروندان 

لقه های به هم چسبیده و جدا نشدنی هستند که هریک دیگری را پشتیبانی و و سیمای شهر و به وجود آمدن هویت شهری ح

تکمیل می کند و عدم توجه و دقت به هرکدام آسیب جدی و خللی فاحش در به وجود آمدن سیمای نامناسب شهر خواهد بود. 

له معلولین، جانبازان وسالمندان به دنبال بحث فوق اشار ه ای به رابطه اجزاء و عناصر مبلمان شهری و نیاز قشری خاص از جم

می شود. کم نیستن د کشورهایی که امکانات ویژه ای برای این قشر در نظر می گیرند و در به وجود آوردن سیمای شهرشان 

رابطه ای مستقیم بین نیاز این قشر و مبلمان شهری به وجود می آورند. به جرئت می توان گفت ابتدایی ترین امکانات ،وجود 

ایی کم ارتفاع و سطح شیبدار مناسب )رمپ( باشد که ن یاز اولیه این قشر را برای حضور در جامعه و محیط به وجود می پله ه

آورد. گذشته از پارکی نگهای ویژه و یا نیمکتهای مناسب، حتی گاهی دستگیره هایی که باید به موقع به کمک این نیازمندان 

داشت که کشور ما ایران نیز بسان بسیاری از کشورهای جنگ زده و درگیر جنگ  بیاید نیز احساس می شود.اما باید اذعان

تحمیلی جهان سوم در ایجاد تعادلی بین طراحی مبلمان شهر و نیاز این قشر خاص موفق نبوده است و حتی هنوز بسیاری از 

ستند و ابتدایی ترین نتیجه حاصله به عدم سا ختمانهای اصلی دولتی نیز از داشتن اولین امکانات برای تر دد این افراد محروم ه

حض ور ایشان در محیط و برآورده نشدن نیازهایشان منجر می شود. در حالی که را قم این سطور شاهد بوده است در کشورهای 

 اروپایی حتی در فروشگاههای بزرگ عمومی برای این قشر صندلیهای چرخداری )ویلچیر( برقی طراحی شده بود که دارای سبد

ویژه خرید بوده و امکان خرید و عبور از تمام غرفه ها را فراهم می کرد و جالب تر اینکه حتی گاهی سبدهای خرید برای نش 

ستن کودکان دارای محلی خاص بوده و شگفت اینکه فرزندان دوقلو نیز از قلم نیفتاده و برای ایشان نیز سبدهای ویژه ای طراحی 

از خود بپرسیم چه درصدی از فروشگاههای بزرگ ما دارای پارکینگهای بز رگ و مناسب است  شده بود . شاید به جا باشد که

 که سبدهای خرید )ترولی( تا کنار خودروها دسترسی دارد و یا چه تعدادی از آنها محلی برای سرگرمی و بازی کودکان دارند.
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لها و نشانه های شهری در فضاها و مبلمان شهری از اهمیت خاص و ویژه ای برخوردار است . جرا که بدون تردید جایگاه سمب

بسیاری از مسائل فرهنگی و آدا ب و رسوم و سنتهای مردم از این گونه عالئم سر چشمه می گیر ن د. نشانه هایی که بیانگر 

ر یک سمبل و نماد شهری شکل گرفته است . فضاهای باز خاطرات، مبارزات و دالوریهای یک ملت است و تبلور عینی آن د

شهری، مبلمان شهری و حضور و استفاده ساکنین دارای یک رابطه مستقیم و وابست ه به هم می باشند . زمانی که برای استفاده 

ه ناخواه با مبلمان شهری از اوقات فراغت و یا سپری کردن روزهای تعطیل به اجبار از فضاهای باز و پارکها استفاده می شود، خوا



 

و عناصر موجود در آن ارتباط تنگاتنگ برقرار می شود و این نشانه ها و سمبلهای شهر هستند که خود نمایی ک رده و با 

حضورشان خاطرات گذشته را بیان می کنند و یادآور تجربیات تلخ و شیرین گذشتگان می باشند . البته دیده می شودگاهی 

موقعیتشان متناسب با جایگاهی است که در آن قرار گرفته اند .  "عاد و ارزشهای خاص خود هستند و معموال نشانه ها دارای اب

گاهی چون برج آزادی در تهران، ایفل در پاریس و یا ساعت بیگ بن در لندن جایگاه کشوری دارند و یا برخی دیگر در موقعیت 

 شهری و یا منطقه ای قرار گرفته اند.

ها ، موقعیت سمبلها و یادمانها از جایگاه ویژه ای برخوردار است و به تناسب فرهنگ، سنن و آداب و رسوم و در طراحی شهر

با توجه به رابطه سا کنین و شهروندان در ارتباط با مبلمان شهری طراحی می شوند . لذا گذشته از دید بصری و زیبایی محیط 

حسوب می شوند و یاد آور بسیاری از یادها و خاطرات گذشتگان به حساب و منظر، نمادهای شهری که قسمی از مبلمان شهر م

با سنتهای مردم عجین هستند . به گونه ای که گاهی حتی یک درخت کهن )از جمله امامزاده صالح تهران(  "می آیند، عموما 

 یادمانی برای بسیاری از مردم ساکن در آن محل است.

مت روانی بدیهی و روشن است که مب لمان شهری عالوه بر خصوصیات و ویژگیهایی رابطه مبلمان شهری، آرامش ذهنی و سال

که نام برده شد باید سهم مهمی دربه وجود آوردن آرامش و سالمت روحی و ذهنی افراد داشته باشد . گاهی شلوغی و اغتشاش 

آشفتگی شهروندان نیز می شود به گونه ای عناصر چنان است که نه تنها آرامشی را به دنبال ندارد، بلکه باعث سر در گمی و 

که انسان خسته از کار روزانه هیچ رغبتی برای نشستن و استفاده کردن از فضای شهری و مبلمان آن ندارد . شاید تا کنون کمتر 

گو نگی استفاده به رابطه مبلمان شهری و آرامش روانی افراد توجه شده باشد، اما به یقین اولین تاثیرات خود را در ارتباط با چ

شهروندان از این عناصر خواهد داشت . به هرجهت، زمانی که در یک بازار شلوغ و پر سر و صدا با تابلوهای نامنظ م مختلف 

روبرو می شویم خود به خود احساس نبود آرامش و آشفتگی را خواهیم داشت و یا وقتی در فضای شهری که برای استفاده 

ه دقایقی را بیاسایند اما رعایت بسیاری از مسائل روانی شهری در آن لحاظ نشده است، احساس ساکنین در نظر گرفته شده ک

راحتی نداشته و آرامشی نیز بدنبال نخواهد آمد . بدین ترتیب، این نیز هنر طراحان و دست اندر کاران مسائل مبلمان شهری 

و منظر مناسب و عملکردی در خور استفاده ساکنین، به است که با چیدمان صحیح و استفاده بجا ضمن به وجود آوردن محیط 

 مسائل روحی، روانی و آرامش بخش محیط نیز توجه کافی داشته باشند.

 نمونه موردی مبلمان شهری -9
 شهری)نیمکت( مبلمان تجهیزات

رد. بسیاری دا تجهیزات مبلمان شهری یک نام بزرگ با دامنه ای وسیع در صنعت طراحی فضاهای شهری است که مولفه های

در واقع تجهیزات مبلمان شهری به هر المان، محصول یا سازه ای که شهر را برای عموم افراد جامعه ، جایی مرفه تر و ایمن تر 

کند یا سبب آرامش عمومی افراد جامعه گردد، گفته می شود . بدیهی است که دایره ای بزرگ از محصوالت و تولیدات را در بر 

وز این دایره بزرگتر و به روزتر می شود. در واقع با بزرگتر شدن فضاهای شهری و تغییر شکل محیطهای می گیرد که هر ر

روستایی نقش تجهیزات مبلمان شهری پر رنگتر و جدی تر می شود . اما در میان این دایره بزرگ مواردی هستند که الزام و 

باال و مشترک است که سعی می کنیم در این مقاله به چند مورد عمومیت بیشتری دارند و جنبه کاربردی آن در جوامع مختلف 

 .از آنها اشاره کرده و مطالبی در مورد آنها بگوییم

 



 

 

 

 

  شهری مبلمان تجهیزات در پارکی نیمکت

 در نفر سه نشستن برای مناسب ، شود می ساخته سانتیمتر 150 عرض با چدنی یا فلزی صورت به عموماً  که پارکی نیمکت

 پیاده که افرادی یا پیاده عابرین تردد محل که فضایی هر در پارکی های صندلی اصطالحاً یا پارکی نیمکتهای از. است هم کنار

 با شون، می ساخته چدنی – ای لوله – پروفیلی ساختار با و بوده فلزی عموماً  نیمکتها شود. این می استفاده کنند، می روی

 عوامل سایر و نم و رطوبت خورشید، یووی اشعه آفتاب، نور برابر در تا شوند می پوشیده الکترواستاتیک ای کوره رنگ پوشش

 یا فلز چوب، اصلی متریال سه از توان می پارکی های صندلی پشتی و نشیمنگاه باشند. در داشته باالیی مقاومت طبیعی مخرب

 کرد. استفاده پالست چوب

 شهری مبلمان تجهیزات در پارکی زباله مخزن

 محل که است شهری باز محیطهای و پارکها واجبات از یکی نیز شهری فلزی شهری فلزی آشغال سطل یا شهری زباله مخزن

 از کوتاه ای فاصله در معموالً و آید می حساب به پارکی نیمکت مکمل نوعی به محصول این. است مردم عموم تردد و مراجعه

 محیط، نظافت قبیل از زیادی بسیار محاسن دارای پارکی زباله مخزن . شود می نصب پارکی زباله مخزن یک پارکی نیمکت هر

 به میان این در. شد خواد … و موذی حیوانات تجمع عدم عمومی، بهداشت افزایش مسری، های بیماری شیوع از جلوگیری



 

 زباله مخززن تولید گردد. در می نیز محیط شدن تر مدرن و شدن زیباتر باعث تواند می خود رنگ و طرح در باال تنوع دلیل

 پوشانده الکترواستاتیک ای کوره رنگ با تولید از پس آن بدنه و شود می استفاده …و چدن آهن، ورق پروفیل، لوله، از پارکی

 .کند پیدا باز های محیط در باالیی دوام و مقاومت تا شود می

 : شهری مبلمان تجهیزات در پارکی ورزشی ست

. کند ایفا موثری نقش پارکهای تجهیز در تواند می شود، می گفته هم باز فضای بدنسازی ست آن به که پارکی ورزشی ست

 افراد همه برای(  تکه بیست ست)  ها دستگاه شد. این خواهد همگانی ورزش فرهنگ ارتقاء و سالمتی افزایش سبب همچنین

 ها ست این از پارکها در رایگان طور به تواند می سنی شرایط هر و جنسیتی هر با کسی هر و است شده طراحی سنین همه در

 خود محیط به باالیی زیبایی که شوند می آمیزی رنگ ای کوره رنگ با رنگ دو صورت به ستها این معموالً.  کند استفاده

 فضاهای در که شده طراحی جانبازان و معلولین جهت خاص طراحی با ورزشی ست یک نیز محصول این کنار ببخشند. در

 ساز زمینه همچنین و عزیز معلولین شادابی و نشاط ، سالمتی ایجاد سبب معلولین ورزشی ست. گیرد می قرار شهری عمومی

 .باشد می جامعه در آنها مثبت فعالیت

 پارکی اتیلنی پلی بازی های مجموعه 

 شهری مبلمان تجهیزات در پارکی کودکان بازی لوازم 

 شود می تقسیم کلی دسته دو به پارکی کودکان بازی لوازم 

 پارکی فلزی کودکان بازی لوازم 

 پارکی اتیلن پلی بازی های مجموعه 

 پارکی فلزی کودکان بازی لوازم

 ای، کجاوه تاب و نفره سه نفره، دو تاب ،(مدل جند در) االکلنگ قبیل از هایی دستگاه شامل پارکی فلزی کودکان بازی لوازم

 می تولید ای کوره رنگ و متریال بهترین با که باشد می  بارفیکس و وفلک چرخ مختلف، ارتفاعات در مارپیچ و صاف سرسره

 40 از بیش به ها دستگاه قبیل این قدمت استفاده. آنهاست ارزان قیمت و باال بسیار دوام ها دستگاه این مزیت مهمترین. شود

 .کند مهیا را کودکان تفریح و بازی موجبات تواند می دارند حضور ها خانواده بازی فضاهای همه در و رسد می سال

 پارکی اتیلنی پلی بازی های مجموعه

. شود می تولید رنگ خود صورت به و اتیلنی پلی مواد از پیداست نامش از که همانطور  پارکی اتیلنی پلی بازی های مجموعه

 تا و مقاومند بسیار دمایی تغییرات مثابل در ها مجموعه این. داشت نخواهد رنگی تغییر هیچگونه سالها گذشت از پس این بنابر

 در و شوند نمی گرم تابستان فصول در که است این ها مجموعه این خوبی. کنند می تحمل راحتی به را سانتیگراد درجه 80

 چندین داشتن ها دستگاه این دیگر مزیت .بپردازند تفریح و بازی به آنها روی توانند می راحتی به ها بچه و نیستند سرد زمستان

 باالیی بسیار ایمنی این بر عالوه.  دارد نگه سرگرم ساعتها را کودکان تواند می که است مجموعه یک در مختلف بازی ابزار و بازی

 دستی فوتبال به توان می گیرد می قرار استفاده مورد خیابانها و پارکها در معموالً که شهری مبلمان تجهیزات دیگر از .دارد

 برد. نام پارکی آبخوری و معلولین مخصوص گذر فلزی، خیابانی کننده جدا پارکی،

 نتیجه گیری -10
مبلمان شهری باید زیبایی بصری محیط را بدنبال داشته باشد. خدمات شهری و عناصر آن باید دارای چیدمانی باشد که عالوه 

وروانی ساکنین را نیز فراهم کند همچنین مبلمان شهری باید به گونه ای بر کاربری و خدمات رسانی مناسب، آرامش روحی 

برای داشتن  طراحی شود که امکان استفاده برای همه اقشار جامعه اعم از : زن، مرد، پیر، جوان، معلول و جانباز ... فراهم آید.

نات محلی و مصالح بومی بهره الزم را برد. مبلمان و خدمات شهری خوب می توان با سلیقه و طراحی صحیح، هنرمندانه از امکا

در در طراحی مبلمان شهری، باید به نکات ظریف هنری از جمله جنس مصالح، رنگها و مسائل اقلیمی توجه ویژه داشته باشند. 

رهنگ شهر باشند که در القاء هویت و ف طراحی شهری، مبلمان و المان ها، می توانند آینه تمام نما از هویت و رویدادهای شهر

حرف اول را می زنند و بهتر است طوری طراحی شوند که به حفظ حس مکان بیانجامند، چرا که مکانی، حرفی برای گفتن دارد 



 

که هویت داشته باشد، هویتی که ناشی از آثار تاریخی و بافت های با ارزش است. پس بهتر است عمیقتر نگاه کنیم و فقط به 

د است توجه نکرد و به عامل عمیقتر و مهمی همچون مفهوم شهرنشینی در میان ساکنان زیبایی که به سطح طراحی محدو

محل، که در بافت های اجتماعی مکان ها تثبیت شده؛ نگریست. از دیگر طرح های مؤثر مبلمان شهری در راستای منظر و هویت 

ند منظوره، راحتی، جهت تأمین نیازهای شهر، می توان طراحی مبلمان چند منظوره را پیشنهاد داد؛ در طراحی مبلمان چ

شهروندان تحت شعاع قرار می گیرد و به آرامش، زیبایی بصری و منظر شهری نیز کمک می کند چرا که با این نوع طراحی، هم 

که صرفه جویی در اشغال فضا را داریم و هم می توان، چند نیاز شهروند را در عین واحد فراهم ساخت. برای مثال نیمکت هایی 

عملکردشان راحتی و نشستن شهروند است طوری طراحی شوند که از نظر بصری در بهبود فضای سبز و منظر شهری کارا باشند. 

 وجود مبلمان مناسب و با عملکرد درست، می تواند تأثیر مطلوبی بر ذهن شهروند بگذارد.
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