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 علی زینالی عظیم

 ایران، تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تبریز، گانشهری و عضو باشگاه پژوهشگران و نخب ریزی هدانشجوی دکتری برنام

 73/78/6930تاریخ صدور پذیرش:   82/70/6931تاریخ دریافت مقاله:

 چکیده

پژوهش حاضر در مورد تاثیر مبلمان شهری برکیفیت محیط زیست شهری در محدوده خیابان امام تبریز از میدان ساعت تا آبرسان 

ن است که آیا مبلمان شهری در ارتقا کیفیت محیط زیست شهری تاثیر دارد؟ روش تحقیق حاضر اشد. سوال اصلی تحقیق ایب می

اشد. که از ب مینفر(  011ی آماری پژوهش شامل تعدادی از عابران و ساکنان منطقه مورد نظر)توصیفی و کاربردی می باشد. جامعه

طیف لیكرت استفاده شده است. این تحقیق در نظر دارد با  ها از تكنیك که در گردآوری داده، طریق جدول مورگان بدست آمده

، فكری و شفاف سازی ارتباط بین مبلمان شهری و کیفیت محیط زیست شهری و تاثیر آنها بریكدیگر را، های نظری تهیه زیرساخت

جانمایی نامناسب مبلمان ها تا مورد بررسی قراردهد. با توجه به مطالعات میدانی در محدوده خیابان امام تبریز استفاده نادرست و 

ی مورد نظر شده و بجای ارتقای کیفیت فضاهای شهری باعث ضعف کیفیت محیط  حدودی باعث بی نظمی و اغتشاش در محدوده

 توانیم با راهبردهای اصولی باعث سرزندگی و در حالی که می، زیست شهری محدوده )میدان ساعت تا آبرسان( مورد بررسی شده

 ای کیفیت فضاهای محیط زیست شهری شویم.ارتق افزایش
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 مقدمه

افزایش حضور افراد پیاده در شهر برای ارتباط بیشتر مردم در محیط شهر و ، یكی از اهداف متخصصان شهرسازی

، به گفته کارشناسان شهری وامل موثر در چشم اندازهای شهری است.مبلمان شهری یكی از ع، جامعه با هم است

رسانی به مردم شهر جانمایی شده و در شهر نصب  شود که برای خدمات مبلمان شهری به تجهیزاتی اطالق می

اده شوند. این عناصر باید به صورتی استقرار و مكانیابی گردند که برای عموم مردم در تمام گروه سنی مورد استف می

مبلمان  شوند. کودکان و سالخوردگان جزو افرادی هستند که اغلب در این موارد نادیده گرفته می، باشند. معلوالن

دوام و استقرار مناسب عناصر مستقر در محیط ، راحتی، زیبایی، کمیت، شهری از عناصر فضای شهری که در کیفیت

شهروندان ، کند. در این فضای شهری لم و زیبا ایفا میرا در دستیابی به یک شهر سا ای هو فضای شهری نقش عمد

شهری ایجاد محیطی سالم که دارای راحتی و زیبایی باشد است.  ریزی هکنند. هدف اصلی برنام احساس راحتی می

صبر و شكیبایی در ، برای رسیدن به این هدف با توجه به طراحی دلپذیر از فضای شهری نیازمند به دقت، بنابراین

باشد. مبلمان زیبا در فضای بی ارزش جذاب و فضای زیبا نیست.  و طراحی مبلمان شهری می ریزی هبرنام

(Pourhosein ,2000بنابراین .) ،مفهوم طراحی فضای شهری و مبلمان شهری امروزه پایه دستیابی به شهرسالم 

، ریزی هجدی و مسئول برای برنام طراحان و هنرمندان ایران وظیفه، مقامات، (. مدیرانAsadolahi, 2004باشد. ) می

اشند. در بررسی سیر تحول شهر و خیابان نقطه ی عطف ب میآرامش و بهبود و تجهیزات فضای شهری ، سازماندهی

این پدیده نه تنها بر سیمای ظاهری شهر تاثیر گذاشت بلكه تا ، بسیار مهمی وجود دارد و آن انقالب صنعتی است

(. در دوره ی معاصر Beik Babaei, Zeynali, 2015.)دوانده استشهری ریشه  ن مسائلتری اعماق وجودی جزئی

.. خالصه .ی زیست محیطی وها یاقتصاد و نابه سامان، گرانی، ترافیک، مشكالت کالن شهرها فقط در ازدیاد جمعیت

سیمای مشكالت اجتماعی و فشارهای روحی و روانی ناشی از ، ی رفتاریها یود؛ بلكه انواع ناهنجارش مین

ناخوشایند بصری نیز خود دالیل کافی برای افزایش مسائل زندگی مدرن شهری و تنگ تر شدن عرصه بر جامعه ی 

، شود ی صحیح از مبلمان شهری حاصل می امروزی است. به یقین آرامشی که از نمای مناسب شهری در پی استفاده

خسته از کار  نخستگی را از انسا، که گاهی این احساس ای هبه گون، بی تأثیر در زندگی شهروند امروزی نخواهد بود

  کند. او را تا در منزل بدرقه می، روزانه گرفته و با آرامشی پایدار هیاهویو تالش و 

 پیشینه تحقیق

بیان ، ی نقش مبلمان شهری در زیبایی و سیمای بصری شهر در مقاله6936سال غفاری گیالنده و همكارانش 

مبلمان آن شهر است. اجزایی که ، سمت عمدهای از عناصر تشكیل دهنده سیمای هر شهربی شک ق، دارند که می

کند. این عناصر بخشی از سیمای شهر را  گذشته از کاربردهای خاص خود به زیبایی و انتظام شهر نیز کمک می

ر کنار عوامل هماهنگی و تناسب آنها موجب چشم نوازی محیط شهری شده و د، دهد که همواره زیبایی تشكیل می

عناصر بصری که  گیری سازد. طبعاً شكل  محیطی دلپذیر و فضای مناسب جهت زندگی شهری را فراهم می، دیگر

گذارند. مبلمان شهری عناصری  بیننده در ذهن باقی می ای را برای هر آورند خاطره تصویر هر شهر را به وجود می

، اهداف سه گانه زیبا سازی، داف ساماندهی منظره شهری دارندهستند که توانایی و ظرافت فراوانی برای تامین اه
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دارای مهمترین کارکرد آنها در شهر است. نقد بر سازماندی مبلمان شهری ، هویت بخشی و خواناسازی محیط

دارند که برای رسیدن به  انجام گرفته و اذهان می 8762بابایی و زینالی در سال  گپژوهش دیگری است که توسط بی

مانند: افزایش تعداد ، برخی پیشنهادات وجود دارند، ضعیت مطلوب و نگهداری از استانداردهای ارایه شدهیک و

مالحظات شرایط جغرافیایی آب و هوا و وضعیت آب و هوا در طراحی و استقرار ، انواع موجود مبلمان و تجهیزات

توزیع انواع مبلمان در یک سطح محدود بررسی چگونگی و ، رعایت فاصله مناسب بین نوع مبلمان، مبلمان شهری

ایجاد ارگان ما بین سازمان ها و موسسات در ، ی محیط زیستها تدر قالب متعادل و متناسب با امكانات و قابلی

منافع و الگوهای ، انجام مطالعات در مورد اجتماعی بشر در مورد نیازهای انسان، زمینه شهری هماهنگ مبلمان

توجه به عواملی که برای راحتی و زیبایی ، عه به منظور طراحی و ایجاد انواع مبلمانرفتاری اقشار مختلف جام

، انطباق و تنوع در طراحی و استقرار مبلمان شهری، هماهنگی، مبلمان شهری که مردم را به خیابان جذب کرده

احی مبلمان حفظ هویت ساختار شهری. در طر، ساخت فرهنگ شهروندان در استفاده مناسب از مبلمان شهری

بصری باید در نظر  قدرتریتم و ، تعادل، یكپارچگی و هماهنگی، وحدت، اصولی مانند نظم و انضباط، شهری

 گرفته شود. 

نقش مبلمان شهری در سرزندگی پیاده راههای بافت تاریخی  در پژوهشی با عنوان 6931محمدی و تقی پور در سال 

ایجاد سرزندگی با استفاده از مبلمان شهری ، اند که ه این نتیجه رسیدهب، )نمونه موری: خیابان حافظیه و شهرداری(

 شود.  مناسب در مكانهای تاریخی سبب کاهش فرسودگی آن مكانها و زیبا سازی و منظر شهری می

این روزها نقش  دارند که بیان می، در تحقیق نقش مبلمان شهری در هویت و سیمای شهری 6922زندیه در سال 

ی در خدمت رسانی به شهروندان هر شهر بر کسی پو شیده نیست. اما مسئولین امر و دست اندرکاران مبلمان شهر

ولویتهای باالیی نیز احفظ هویت و زیبایی سیمای شهری ، امور شهری معتقدند که گذشته از امرخدمات رسانی

افزایش جمعیت  ای بزرگ وشود با گسترش بی ضابطه بسیاری از شهره مشاهده می برخوردار است. چنانچه بعضا

 رفته رفته تسلط مسئولین شهری به کنترل اوضاع اجتماعی و پرداختن به امورسیمای شهرها و ساماندهی آنها کمتر از

شود و گاهی هویت حفظ سیمای بصری در زیر پوشش عملكردها و پاسخ به نیاز روزمره شهروندان به  گذشته می

 شود.  فراموشی سپرده می

 مبانی نظری 

 مبلمان شهری

گذشته از کاربردهای که  مبلمان آن شهر است؛، ی سیمای هر شهر از عناصر تشكیل دهنده ای هبی شک بخش عمد

از ، ( امروزه در شهرهای بزرگ و پیشرفته6921، )زندیه .بخشند خاص خود به زیبایی و انتظام شهر نیز سامان می

سیاری بر روی این موضوع کار کرده و به جزئیات سیما و نمای جمله در شهرهای اروپا و امریكا کارشناسان ب

برای مبلمان و سیمای ، دهند و گاهی همان قدر که طرح های جامع و تفصیلی شهری اهمیت دارند شهری اهمیت می

 بلكه، عناصر مبلمان شهری نه تنها مزاحمتی برای رفت و آمد مردم ندارد، کنند شهر نیز بهای ویژه ای پرداخت می

درست جایی که مورد نیازشان هست نیز به کار گرفته شده است. شاید تا به حال مشاهده کرده باشید در بسیاری از 
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محلی برای استراحت و یا نشستن افراد به ویژه سالمندان در نظر گرفته شده است و یا شاید ، مراکز عمده ی خرید

، شود ها استفاده می ید از چرخ های دستی در داخل غرفهگاهی دیده باشید در بسیاری از شهرهای پیشرفته برای خر

نیاز شهروندان و سیمای ، ( بنابراین6900، انیبیبدون این که با هیچ مشكلی از بابت رفت و آمد مواجه شوند. )ط

ی به هم چسبیده و جدا نشدنی هستند که هر یک دیگری را پشتیبانی و ها هشهر و به وجود آمدن هویت شهری حلق

توجهی و بی دقتی به هر کدام آسیب جدی و خللی فاحش در به وجود آمدن سیمای نامناسب  کند و بی می تكمیل

 (6921، زندیه). شهر خواهد بود

 کیفیت محیط شهری

 تعریف کیفیت محیط شهری

فضایی محیط شهری که نشان -اقتصادی و کالبدی، فرهنگی، کیفیت محیط شهری عبارت است از شرایط اجتماعی

. کیفیت (801:6921، )شماعی و پوراحمد. میزان رضایت یا عدم رضایت شهروندان از محیط شهری است دهنده

این امر به خاطر ، زندگی شهر در ارتباط مستقیم با کیفیت آن است یعنی اگر کیفیت زندگی در شهر مناسب باشد

مل انسانی و طبیعی که در کیفیت باالی محیط شهر است. کیفیت محیط شهری یک مفهوم مبهم است که از عوا

کیفیت محیط یک مفهوم چندبعدی  .(Nichol, 2005: 49)شود.  نند منتج میک میمقیاسهای متفاوت فضایی عمل 

ادراك و رضایت شهروندی و قابلیت زندگی اشتراکاتی ، کیفیت مكان، است که با مفاهیمی هم چون کیفیت زندگی

( Van Kamp, et al., 2003شود.) ن معانی مشابه در نظر گرفته میدارد؛ به طوری که در بسیاری موارد به عنوا

عناصر کالبدی و فعالیتهایی که با وجود آن شهر ، بنابراین مفهوم کیفیت محیط شهری را باید در موضوع جستجو کرد

 (8779)کارمونا و همكاران  (.6903، بخشد )انصاری نیا یابد. ارزشهایی که عناصر شهریت را کیفیت می شهریت می

دانند. به طور  پاکیزگی و انعطافپذیری را عناصر سازنده کیفیت محیط شهری می، تنوع، آگاهی به اهمیت نفوذپذیری

، شخصیت و منش انسانها، زندگی شخصی افراد، کیفیت محیط شهری بایستی پاسخگوی سرزندگی، خالصه

 :Zeren Gulersoy et al, 2009) .تنوع باشد رویت شدگی و، دسترسی، پیوستگی، ارتباط میان افراد، زیباییشناسی

. محقق دیگری با توجه به بررسی مطالعات انجام شده در زمینه کیفیت محیط شهری عوامل تعیین کننده کیفیت (112

 (:6931، نموده است )مشكینی و همكاران بندی محیط شهری را در قالب چهار دسته تقسیم

ی ها ههزین، عملكرد افراد، کارایی، تأمین مواد غذایی، درآمد خانوارها عوامل اقتصادی شهر: این عوامل میتواند -

 نبود انحصار اقتصادی و غیره.، موقعیت اقتصادی، امنیت شغلی، شهری

دسترسیهای ، ساختار فیزیكی، حمل و نقل شهری، تراکم مسكونی، عوامل فیزیكی: عبارتند از ازدحام جمعیت -

 ایمنی.، سروصدا، آسایش، یبافت شهر، تنوع محیطی، هویت، مناسب

، فقر، ترس، دزدی، خشونت، فشارهای روانی، مذهب، نژاد، جنس، عوامل اجتماعی و فرهنگی: عبارتند از سن -

 بیماریهای مسری و آلودگی محیط زیست.، انحرافات

 عدالت، متعهد بودن نسبت به نظام سیاسی و قانونی، عوامل سیاسی: عبارتند از توزیع عادالنه ثروت درون شهری -

 ی کیفیت محیط )شهری( ها هو نظری ها هدیدگا
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 دیدگاه سیاست گذاران  -

گیرد با توجه به شـرایط غالـب اقتصـادی اجتماعی و  ی محیطی کشورها شكل میها تاین دیدگاه که اغلب از سیاس

با مسأله  محیطی مناطق متفاوت است و از یک کشور به کشور دیگر در رابطه با چگـونگی روش هـای برخورد

 (. Van poll, ,1997 11ی زیادی وجود دارد. )ها تکیفیت محیط تفاو

  روان شناسی -دیدگاه شناختی -

کند و نظر بر این است که این رابطـه بـه وسـیله ویژگیهای فردی  این دیدگاه اصوالً بر رابطه انسان و محیط تأکید می

وضعیت و ، کننـد و از سوی دیگر ست خود فعالیت مـیگیرد. مردم روی محیط زی و محیط تحت تأثیر قرار می

 . (661: 6926، )لنگگذارد.  شرایط محیط زیست نیز بر جمعیت ساکن آن تأثیر می

 دیدگاه تحقیقات تجربی  -

این دیدگاه متكی بر مطالعاتی است که  .این دیدگاه برمبنای تحقیقات انجام شده در زمینه کیفیت محیط استوار است

در آن هـا رضایت مندی از سكونت و محیط معیار ، فیت محیط سـكونتی شـهری متمرکـز شـده باشـندبر روی کی

مشاهده گران ساکنان خـود محـل باشند و محیط های سكونتی شهری برمبنای گستره وسیعی از ، غالب ارزیابی باشد

كونتی فعلی برمبنای مجموعه ای از ساکنان در مورد موقعیت و شرایط س، ارزیابی شوند. در این مطالعات ها صشاخ

  (.Van poll, :1997 21-18گیرند ) ی کیفیت مورد سؤال قرار میها صشاخ

  ی کیفیت محیط شهریها همولف

ی متفاوتی که پاسخگوی نیاز استفاده کنندگان می باشد. کیفیت کارکردی به چگونگی کارکرد ها یکارکرد و کاربر

پردازد. در واقع با در  می، توانند فضای بهتری را طراحی کنند شهری چگونه می کند و این که طراحان مكان توجه می

نظر گرفتن معیارهای بعد کارکردی در طراحی محیط می توان انتظار خلق محیطی پاسخده و مردم پسند را داشت. 

 ده شده است.های کیفیت محیط شهری آور مولفه 6که در جدول شماره (. 6936، سربندی فراهانی، )عباس زادگان

به مراکز  ها هو سوار ها هاز یک سو دربرگیرنده تامین حرکت و دسترسی و سهل و مناسب پیاد ی عملكردی:ها همولف

ی مدرنیزم که نقش عملكردی فضاهای شهری را به کانال ها هبرخالف آموز، جاذب شهری است و ازسوی دیگر

تماشای مردم و ، لكردهای دیگر همچون تفریح غیر فعالدربرگیرنده عم، دهد برای رفت و آمد تقلیل می ای هساد

.. بوده تا ضامن سرزندگی و غنای .مالقات با دوستان و، روزنامه خواندن، غذاخوردن و گفتگو، مراسم گوناگون

 (6903، تجربه فضایی شهر گردند. )گلكار

سد شكل و کالبد اشیاء است و که به ذهن می ر چیزیشود اولین  هنگامی صحبت ازکیفیت محیط می ولفه کالبدی:م

توان به طراحی مناسبی دست پیدا  از طریق طراحی کالبدی است که عمدتا می، باشد کالبد شهر بیانگر هویت شهر می

( چنانچه در 6903، )گلكار .شود کرد. در فضاهای شهری فرم یا کالبد به دو صورت طبیعی و مصنوعی دیده می

، شود )آتیشن بار از گذشته وجود نداشته باشد هویت شهر کم رنگ می ای هنمحیط و کالبد شهر هیچ نماد و نشا

6922.) 
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در جهان دارای فرم و محتوا هستند. البته تجزیه ی پدیده به  ای هفضاهای شهری مانند هر پدید ی معنایی:ها همولف

توان تصور کرد و  توا نمی( هیچ فرمی را بدون مح6938، )عباسزاده. فرم و فقط به صورت انتزاعی امكان پذیر است

عجین هستند. عنصر  بنابراین اینها در هم (6932، )آزادخانی و پاکزادنه محتوایی را می توان بدون فرم تحلیل کرد. 

ی پدیده  عملكرد به طور معمول فایده زیبایی شناختی یک اثر نه فقط در فرم بلكه در محتوای آن نیز وجود دارد.

، باشد. )پاکزاد یک پدیده می غیرهو  (ارزش مفهوم و پیام )چه عقلی و چه احساسی ،برای انسان است ولی معنا

6926) . 
  طیمح تیفیک یها ه( مولف1جدول )

 ی کیفیتها همولف ردیف

مولفه  6

 عملكردی

اختالط )کاربری ، ادراك، ها یتنوع کاربر، دسترسی و ارتباط، انعطاف پذیری، کنترل و نظارت، سازگاری، آسایش و راحتی، ایمنی و امنیت، فعالیت، نفوذپذیری

 سلسله مراتب، و فرم(

 غنای حسی، پایداری، ماندگاری، خوانایی، خوانایی، دلپذیری بصری، غنا، مصنوعی تناسب بصری، طبیعی مولفه کالبدی 8

 ذهنی و عینی مولفه معنایی 9

 : )نگارندگان(منبع

 شهری و سیمای شهری فضای ، مبلمان شهری با کیفیت محیط رابطه بررسی

 کیفیت محیط و مبلمان شهری -

ی مختلف این مفهوم چند بعدی ها هی مختلفی وابسته به جنبها یکیفیت محیط مفهومی چند وجهی است که تئور 

کنند که تعریف حقیقی این مفهوم چند بعدی امكان پذیر  در آن مطرح شده است. هنوز صاحب نظران ادعا می

انواع مختلف مبلمان از نظر برآوردن ، ی کیفیتها ه(. با توجه به تاثیر مبلمان بر روی مولفDelsane, 2016نیست. )

   .اند ههم بیان شد 8که در جدول شماره  شود ی محیطی به سه دسته زیر تقسیم میها تکیفی

 باشد:  ی زیر میها هتجهیزات خوانایی شهری؛ دارای زیر مجموع -6

 ..(.ساعت و، ها ینامگذار، مانند تابلوهای راهنما)تعیین جهت و ارائه اطالعات  -

 ..(.تابلوهای راهنمایی و رانندگی و، مانند چراغ راهنمایی)ارائه مقررات  -

 باشد:  ی زیر میها هتجهیزات سرزندگی و ایمنی شهری؛ دارای زیر مجموع -8

  ..(.آالچیق ها و، ها هایستگا، ها تنیمك)ها هو پناه گا ها هاستراحت گا -

   تلفن های همگانی و...(، آب خوری، توزیع خدمات و کاال )مانند کیوسک های روزنامه -

  ..(.صندوق صدقات و، صندوق پست، تخلیه و جمع آوری )مانند: سطل های زباله -

 ..(.پل هوایی و، حصار، مانند نرده)حفاظتی -

 ..(.وسایل بازی کودکان و، فریحی )مانند: وسایل ورزشیت -

 ..(.نورافكن و، ی )مانند: تیر چراغ برقروشنای -

 باشند که عبارتند از:  یی میها هتجهیزات زیباسازی و هویت بخش شهری؛ دارای زیر مجموع -9

  ..(.المان ها و، ها هوسایل فرهنگی )مانند: مجسم -

 (6939، ..( )دهقان بنادکی.گلدان ها و، ها هفضای سبز )مانند: باغچ -
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 . پردازان هینظر دگاهیاز د طیمح تیفیآن بر ک رگزاریتاث یارهایمع نییمان و تعمبل فی( تعار2جدول )
نام نظریه 

 پرداز

تاثیر مبلمان بر روی کیفیت محیط شهری از دیدگاه نظریه   سال

 پردازان

 خوانایی ایمنی راحتی زیبایی هویت سرزندگی 

 گیری حفاظت و بهره، کنترل حرکت، ه اطالعاتارائ، یراحت، شیهستند که به منظور آسا ییایاش 6903 پاکزاد

 .اند همستقر شد یشهر یتوسط استفاده کنندگان در فضا
 

  
   

ناصری خرده بناها و بناها و ع، دستگاهها، اشیا، مبلمان شهری به مجموعه وسیعی از وسایل 6922 مالئی

یی و حفاظت بكار خوانا، یمنیای راحت، تیهو، یسرزندگ، ود که جهت ایجاد زیباییش میگفته 

 ود.ش میگرفته 

      

میادین و فضاهای شهری در جهت استفاده ، پارکها، خیبانها، هابه مجموعه امكاناتی که در شهر 6937 عظیمی

ود. مبلمان شهری در مكان های مناسب و متناسب با نحوه ش میاطالق  اند هعمومی نصب شد

 .اند هیی قرار داده شدخوانا، یمنیا، یراحتیی بایز تیهوی سرزندگبرقراری  استفاده بمنظور

   
 

 
 

کارایی زندگی را در شهر ، از تجهیزات و تسهیالت است که کیفیت ای همبلمان شهری مجموع 6937 مرشدی

 بخشد.  ارتقا می
      

 (6936، )دهقانمنبع

 رابطه مبلمان شهری و کیفیت فضای شهری  -

این نكته بسیار پر اهمیت است که فضاهای شهری جدا از هم دیده نشده و آنها را به ، در مطالعه فضاهای شهری

(. فضای شهری یكی از عناصرفضای شهری 6938، صورت یک عنصر از فضای کلی شهر دید. )قشمی و همكاران

از منزل ، یزی نیست جز فضای زندگی روزمره ی شهروندان که هرروز به صورت آگاهانه یا نا آگاهانه در طول راهچ

(. فضای شهری نبخشی از فضا های باز و عمومی شهرها هستند که به 6932، شود. )پاکزاد تا محل کار ادراك می

ی عمومی تا ها یاز انواع فضا ای هگستردفضاها شهری شامل طیف ، باشند نوعی تبلور ماهیت زندگی جمعی می

باشند و براین اساس  اختیاری وجتماعی می، ( که فعالیتهای عمومی فعالیتهای الزمGel, 2010باشند. ) خصوصی می

(Safayi, Ahmadian, 2014می )  دسته کلی  9توان فضاهای موجود در شهر را به لحاظ نحوه استفاده از آنها به

فضا های عمومی. فضاهای عمومی آن دسته  -9فضا های نیمه خصوصی.  -8های خصوصی. فضا  -6تقسیم نمود. 

)کالنتری  ... حق ورود و حضور در آنان را دارند.اشند که عموم شهروندان بدون نیاز به کنترل وب میاز فضاها شهری 

محیط ، از شهروندان( بدینسان طراحی فضا های شهری و تأمین تجهیزات و تسهیالت مورد نی6937، و همكاران

( بی 6920، آورد. )سعیدی و همكاران مناسبی برای گردش و تفرج مردم در درون خیابانهای شهری به وجود می

مبلمان آن شهر است. اجزایی که گذشته از ، از عناصر تشكیل دهنده سیمای هر شهر ای هشک قسمت عمد

، منابع نوری، ها تبخشند. عناصری مانند نیمك کاربردهای خاص خود به زیبایی و انتظام شهر نیز سامان می

، کنترل حرکت، ارایه اطالعات، .. که برای راحتی و آسایش و زیبایی بیشتر.سطل های زباله و، صندوقهای پستی

، )زنگی آبادی و تبریزی .مبلمان شهری نام دارند، اند ایجاد امنیت و رفاه کاربران در فضای شهری قرار داده شده

ی مبلمان شهری دارای دو ویژگی اساسی شامل کارکردی بودن و زیبایی است که در صورت داشتن هر ( اجزا6929

( در 6928، )خدابخشی .توانند نیاز عملكردی و بصری شهروندان را به صورت توأمان برآورده سازند دو ویژگی می

 ,Bulutی فرهنگی شهرها و کشورها )تعریفی دیگر مبلمان شهری عناصر ساختاری هستند که با وابسته بودن به نماها

Atabeyogh, 2007آورد. از چند دهه  ( با هم مبلمان شهری محیط مناسبی برای زندگی و فعالیت در شهرها فراهم می
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به عنوان فضایی برای ، در باره فضاهای شهری پدید آمده است و بار دیگر خیابان ای هی تازها یآگاه، پیش تا کنون

 ( 6926، مطرح شده است. )مرتضایی، حلی برای عبور و مرور وسایل نقلیهزندگی و نه صرفاً م

 روش تحقیق

 محدوده مهم است. نیاشد و نظر شهروندان در اب می قیی تحق افتهی میها ی ناظر تعل لیبر تحل یحاضر مبتن قیتحق

مبلمان  انیبه ب غیرهعكس و ، یكیود و به کمک اشكال گرافش میاز روش مستند سازی هم استفاده  قیتحق نیا در

 .میپرداز یساعت تا آبرسان( م دانی)م زیامام تبر ابانیشهری در خ

و  نیپرسش نامه ای بسته است و در محدوده مان عابر، . پرسش نامهمیپرداز یپرسش نامه م لیمرحله به تكم نیا در

 یلیواند خت میمردم  انیب ها مبوده است که جوا نیپرسش نامه ای بسته ا هیشود. هدف ما از ته یم عیتوز نیساکن

 لیم. پس از تكمیرا داشته باش یکل رییگ جهیکه بتوان نت ستلذا از پرسش نامه ای بسته استفاده شده ا، متفاوت باشد

 .میکن یم رییگ جهیو نت میپرداز یم نیو ساکن نیسواالت پاسخ داده شده عابر یپرسشنامه به بررس

نفر از  677. حجم نمونه شامل استشهروندان در منطقه مورد مطالعه از  یشامل تعداد قیتحق یجامعه آمار

 جدول مورگان بدست آمده است.  قیاشد که از طرب میشهروندان در منطقه 

و  یجدول و بانک اطالعات، شیف، استفاده از پرسشنامه، یپرسشگر، )مشاهدهقیتحق نیاطالعات ا یابزار گردآور

 .است (SPSSنرم افزار ، یوتریکامپ یها هشبك

 یاستفاده شده است. برا كرتیل فیاز ط ها هداد یاشد. در گردآورب میو ساده  یبه صورت تصادف گیری روش نمونه

موافق و  شیگرا یها هیگو شود یتالش م كرتیل فیط درکرونباخ استفاده شده است.  یسواالت از روش آلفا ییایپا

مثبت  یها هیبهتر است تعداد گو زیابهام حذف شوند و ن یاه هیشود و گو یزمان طراح مخالف هم شیگرا یها هیگو

 باشد. كسانی بایتقر یو منف

یک پرسشنامه یا آزمون با تاکید بر  یتعیین پایای یکرونباخ را برا یروش استفاده از ضریب آلفا: کرونباخ آلفای

آزمون  یسنجش ضریب پایای یاپرسشنامه بر یها تکرد. در این روش اجزا یا قسم استفاده توان یم یدرون یهمبستگ

ضریب آلفا از ، و غلط = صفر( در نظر گرفته شوند 6)درست =  یدو حالت صورت روند. اگر سواالت به یبه کار م

 .استرابطه زیر قابل محاسبه 

 

 
 محدوده مورد بررسی

 جانیرکز استان آذربام زیاست که تبر رانیا نیترك نش ینفر از استانها 9373128 تیبا جمع یجانشرقیاستان آذربا

نفر  99هزار و  009و  ونیلیم کی تیبا جمع زیآن واقع شده است. مرکز استان شهر تبر یشمالغرب هیدر ناح یشرق

 است  استان را به خود اختصاص داده تیدرصد جمع 18
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واقع  چیونیاز نصف النهار گر یعرض شمال قهیدرجه و دو دق 92و  یطول شرق قهیدق 82درجه و  11در  زیتبر شه

خطه  یانیدر قلمرو م لومتریک 66277 حدود یاشد. با وسعتب میمتر  6177 ایشده است. ارتفاع آن از سطح در

 یمتر لویک 627قرار دارد. در  تهران غرب یمتر لویک 163و  هیاروم اچهیشمال در یو در قسمت شرق جانیآذربا

باشد.  ینفر م ونیلیم میو ن کیاز  شیب زیتبر تیت. جمعقرار گرفته اس جانیآذربا یو جمهور رانیمرز ا، جنوب جلفا

( ینالیع یبه کوه سرخ فام )عون عل یشرق پر برف سهند و از شمال شهیاز سمت جنوب به رشته کوه منفرد هم زیتبر

 یمسافت یگذرد و بعد از ط یم زی)تلخه رود( از قسمت شمال و شمال غرب تبر یچا یرودخانه آج .شود یمحدود م

گذرد که اکثرا در فصول مختلف  یم زیتبر انهیو مهرانرود از م زدیر می هیاروم اچهیبه در زیوجه در دشت تبرقابل ت

 یها هو چشم ها تبود به همراه قنا ای هو پر آواز زیباغات و مزارع فرح انگ یدارا یزمان زیتبر .آب است یسال ب

خود  رامونیرفتن است و گستره شهر پ انیدرحكم از م ای رفته انیآن همه باغات و مزارع از م یمتعدد که امروز تمام

  (.6939، پور یابانیاست. )آس تهمبد ل ساخ یو خدمات یو صنعت، یادار، یتجار، یرا به مناطق مسكون

از  یاست که در دوران سلطنت پهلو زیتبر ابانیخ نیتر یو اصل نیسابق( اول ی)پهلو تبریز (ینیامام )خم ابانیخ

راه آهن در  دانیتا م زتبری شهرنقطه  نیتر یاز دروازه تهران در شرق ابانیخ نیساخته شد. ا زیر تبرشرق تا غرب شه

)در زمان  6921در سال  زیاست که در تبر یابانین خیاول ابانیخ نیشده است. ا دهیکش زیبخش شهر تبر نیتر یغرب

 ی)به معن اوانیآسفالت( و باش خ ی)به معن میقریق ابانیخ نی( آسفالت شد. در گذشته مردم به ا«یمحمدرضا پهلو»

دارد از  یمتعدد یها چهار راه ابانیخ نای .گفتند یم زیشاه ن ابانیخ ابانیخ نیبه ا یحت .گفتند یم زی( نیاصل ابانیخ

 دانیم، یسه راه فردوس، یسه راه طالقان، شهناز، باغ گلستان، قونقا دانیم، نصف راه، بیخط، راه آهن دانیم، لیقب

 نیماب زیتبر یها ییمایاکثر راهپ، ..فلكه دانشگاه و.، آبرسان، ی()حلمه دربند یریجد دیشه، منصور، یخاقان، عتسا

 شود. یشهناز وآبرسان برگزار م

 
 ساعت تا آبرسان( دانیمحدوده مورد مطالعه )م ییعكس هوا
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 جینتا

 شهری میزان رضایت شهروندان از برآورده شدن نیازهایشان از مبلمان -

% 61با  ها ت% و کمترین رضایت را نسبت به نیمك01در این محدوده شهروندان بیشترین رضایت از روشنایی 

 داشتند.
 از مبلمان تیرضا زانیم( 1جدول )

 بی پاسخ مجموع درصد تعداد میزان رضایت از مبلمان

 خیر بله خیر بله

 8 32 %92 %17 92 17 کیوسک روزنامه فروشی

 8 32 %27 %12 27 12 ط فروشیکیوسک بلی

 8 32 %12 %27 12 27 سطل زباله

 7 677 %81 %01 81 01 روشنایی

 1 31 %11 %28 11 28 گلدان

 1 31 %02 %61 02 61 نیمكت

 

 
 های پژوهش منبع: یافته

 شهری در محدوده مورد مطالعه طراحی مبلمان از شهروندان رضایت میزان -

 به نسبت را در طراحی رضایت کمترین و% 18 طراحی روشنایی از رضایت رینبیشت شهروندان محدوده این در

  .داشتند% 62 با ها تنیمك
 یمبلمان شهر یاز طراح تیرضا زانیم( 2جدول )

 بی پاسخ مجموع درصد تعداد میزان رضایت از طراحی مبلمان شهری

 خیر بله خیر بله

 7 677 %92 %18 92 98 کیوسک روزنامه فروشی

 8 32 %91 %18 91 18 سک بلیط فروشیکیو

 7 677 %11 %21 11 21 سطل زباله

 7 31 %81 %07 81 07 روشنایی

 8 32 %21 %18 21 18 گلدان

 1 31 %01 %62 01 62 نیمكت
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 های پژوهش منبع: یافته

 ن(خیابان امام تبریز )میدان ساعت تا آبرسا در شهری جانمایی مبلمان از شهروندان رضایت میزان -

 جانمایی در را رضایت کمترین و% 01 روشنایی نظر جانمایی از رضایت بیشترین شهروندان محدوده این در

 .داشتند% 91 با ها تنیمك
 یی عناصر مبلمان شهریاز جانما تیرضا زانیم( 3جدول 

 بی پاسخ مجموع درصد تعداد میزان رضایت از جانمایی

 خیر بله خیر بله

 7 677 %12 %28 12 28 یکیوسک روزنامه فروش

 7 677 %17 %17 17 17 کیوسک بلیط فروشی

 7 677 %17 %17 17 17 سطل زباله

 8 32 %88 %01 88 01 روشنایی

 1 32 %28 %11 28 11 گلدان

 1 31 %18 %91 18 91 نیمكت

 

 
 های پژوهش منبع: یافته

 کمبود مبلمان شهری -

کیوسک بلیط فروشی و ، سطل زباله، % اظهار نظر کرده02شنایی با شهروندان در این محدوده نسبت به کمبود رو

 ی بعدی قرار دارند.ها هروزنامه فروشی در رد
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 ( کمبود مبلمان شهری4جدول )
 بی پاسخ مجموع درصد تعداد میزان رضایت از مبلمان

 خیر بله خیر بله

 8 32 %98 %11 98 11 کیوسک روزنامه فروشی

 7 677 %98 %98 98 12 کیوسک بلیط فروشی

 8 32 %97 %12 97 12 سطل زباله

 62 28 %11 %91 11 91 روشنایی

 8 32 %18 %21 18 21 گلدان

 8 32 %87 %02 87 02 نیمكت

 
 های پژوهش منبع: یافته

 میزان دسترسی شهروندان به مبلمان شهری -

ی و سطل زباله دسترسی آسانی داشته اما شهروندان در خیابان امام تبریز )میدان ساعت تا آبرسان( به روشنای

 دسترسی آنها به نیمكتها سخت تر بوده است. 
 یشهروندان به مبلمان شهر یدسترس (5جدول )

 بی پاسخ مجموع درصد تعداد میزان دسترسی به مبلمان

 زیاد کم زیاد کم

 7 677 %98 %11 11 21 کیوسک روزنامه فروشی

 8 32 %98 %98 21 18 کیوسک بلیط فروشی

 7 677 %97 %12 87 27 سطل زباله

 7 677 %11 %91 87 27 روشنایی

 8 32 %18 %21 28 11 گلدان

 1 31 %87 %02 11 98 نیمكت

 
 های پژوهش منبع: یافته
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 روشنایی محدوده برای تامین امنیت -

 ایت داشتند.% شهروندان از روشنایی محدوده برای تامین امنیت رض08در محدوده مورد مطالعه حدود 
 تیامن نیتام یمحدوده برا ییروشنا(6جدول )

 درصد تعداد امنیت تامین برای محدوده روشنایی

 %11 11 بله

 %81 81 تاحدودی

 %67 67 خیر

 %677 677 مجموع

 %7 7 بی پاسخ

 
 های پژوهش منبع: یافته

 گنجایش سطل های زباله -

% مردم تا حدودی راضی بوده و 18اله ناراضی بوده و حدود % مردم از گنجایش سطلهای زب11در این نظرسنجی 

 % مردم رضایت داشتند.61
 زباله یسطل ها شیگنجا( 7جدول )

 درصد تعداد گنجایش سطل های زباله

 %61 61 بله

 %18 18 تاحدودی

 %11 11 خیر

 %677 677 مجموع

 %7 7 بی پاسخ

 
 های پژوهش منبع: یافته

 در استفاده از نیمكتاحساس راحتی شهروندان  -

% تاحدودی 91حدود ، % از نیمكتها برای استفاده احساس راحتی11شهروندان در محدوده مورد مطالعه حدود 

 % هم احساس راحتی اظهار نظر نمودند. 62احساس راحتی و 



 8931 سوم، تابستانشماره نهم، سال ، ای( ریزی منطقه پژوهشی جغرافیا )برنامه –فصلنامه علمی  848

 مكتیشهروندان در استفاده از ن یاحساس راحت( 8جدول )

 درصد تعداد راحتی نیمكتها

 %62 62 بله

 %11 11 حدودیتا

 %91 91 خیر

 %32 32 مجموع

 %8 8 بی پاسخ

 
 های پژوهش منبع: یافته

 ضرورت استفاده از گلدان برای بهبود کیفیت بصری فضای شهری محدوده مورد مطالعه -

% هم 88، % مردم در محدوده مورد مطالعه استفاده از گلدانها را برای بهبود کیفیت فضای شهری ضروری دانسته18

 دانند. % مردم ضروری نمی61احدودی ضروری دانسته و ت
 محدوده مورد مطالعه یشهر یفضا یبصر تیفیبهبود ک یضرورت استفاده از گلدان برا( 9جدول )

 درصد تعداد بهبود کیفیت فضای شهری

 %18 18 بله

 %88 88 تاحدودی

 %61 61 خیر

 %32 32 مجموع

 %8 8 بی پاسخ

 
 های پژوهش منبع: یافته
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 ها تنظر شهروندان نسبت به جنس نیمك -

بیشتر از چوب باشد تا به جنس  ها تی پر شده شهروندان بیشتر عالقه دارند که جنس نیمكها هبا توجه به پرسشنام

 فلز.
 ها تمكینظر شهروندان نسبت به جنس ن( 11جدول )

 درصد تعداد ها تجنس نیمك

 %91 91 چوبی

 %61 61 فلزی

 %97 97 فایبرگالس

 %61 61 بتن

 %31 31 مجموع

 %1 1 بی پاسخ

 
 های پژوهش منبع: یافته

 های اتوبوس رضایتمندی شهروندان از نشستنگاه ایستگاه -

% 62و ، های اتوبوس رضایت نداشته % شهروندان از نشستنگاه ایستگاه28ی انجام شده حدود ها یباتوجه به بررس

 اند.  مردم راضی بوده
 اتوبوس یها ستگاهیشهروندان از نشستنگاه ا یدتمنیرضا( 11جدول )

 درصد تعداد ایستگاههای اتوبوس نشستنگاه

 %62 62 بله

 %28 28 خیر

 %677 677 مجموع

 %7 7 بی پاسخ

 
 های پژوهش منبع: یافته
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 ؟ساعت تا آبرسان( دارند دانی)مزیامام تبر ابانیدر محدوده خ یحیصح ییمبلمان شهری جانما آیا-

  ؟توجه شده است زیامام تبر ابانیمبلمان شهری در محدوده خ یارگونوم به آیا-

 ؟کند یرا رفع م زیامام تبر ابانیشهروندان را در محدوده خ ازین یو ارگونوم ییجانماآیا  -

 ؟دارد ریتاث یشهر یفضاها تیفیبر ک یمبلمان شهرآیا  -

 رددا زیامام تبر ابانیمحدوده خ یحیصح ییمبلمان شهری جانما -

در  ییسطل زباله و روشنا، یروزنامه فروش وسکیک یفروش طیبل وسکیگلدان و ک، مكتین، غاتیعالنات و تبل تابلو

 .ستندیمحور از نظر شهروندان مناسب ن نیا

 توجه شده است زیامام تبر ابانیمبلمان شهری در محور محدوده خ یبه ارگونوم -

محور از نظر شهروندان در رابطه با  نیدر ا ییل زباله و روشناسط، گلدان و، مكتین، غاتیعالنات و تبل تابلو

عنصر از لحاظ  نیمناسبند. بدتر یتا حدود یو روزنامه فروش طیشَارژ بل وسکیک ی. ولستندیمناسب ن یآرگونوم

 ند.ک مین یرویپ یجیرا یالگو چیاشند که از هب می مكتهای: نیآرگونوم

 .اند هنشد یابیدرست مكان  است که ها هسطل زبال مربوط به ییجانما نیبدتر

 کند. یرا رفع م زیامام تبر ابانیشهروندان را در محدوده خ ازین یو ارگونوم ییجانما -

 کند  یشهروندان را برآورد نم ازیانجام گرفته ن قاتیکه با توجه به تحق

 نیند. اما در اک میکمک  یشهر یفضاها تیفیک یشود به ارتقا یمناسب طراح یاگر مبلمان شهر نكهیتوجه به ا با

منطقه  نیا یمبلمان شهر، یبا مبلمان شهر ربطیز نیمسئول ییو عدم آشنا یتیریو سو مد یبرنامگ یب لیمحور به دل

در ادامه  را منجر شده است. یو کسالت ینظم یب، یو بصر یاغتشاش ذهن، یبصر یآلودگ یدچار نوع یرا تا حدود

 شده است:عكسهایی از مبلمان محدوده آورده 

 
 آن یتابلو اعالنات و استفاده از فشار برق به جا یی( عدم جانما1شكل )

 
 و صندوق صدقه و تابلو اعالنات مكتیغلط ن یی( جانما2شكل )
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 طیآن با مح ینادرست محل دفع زباله و عدم همخوان یابی( مكان 3شكل )

 
 ناسب نگهدارندهم یها هیاستفاده از پا یبه جا یبصر یآشفتگ جادی( ا4شكل )

 
 ( استفاده از کابل سیمی یرای نگهداری تنه درختان و ایجاد بی نظمی در محیط5شكل )

  یپژوهش یو دستاوردها گیری جهینت

و  تیشهر باشند که در القاء هو یدادهایو رو تیتمام نما از هو نهیتوانند آ یم، مبلمان و المان ها، یشهر یدر طراح

، یچرا که مكان، انجامندیشوند که به حفظ حس مكان ب یطراح یبهتر است طور، زنند یفرهنگ شهر حرف اول را م

با ارزش است. پس بهتر  یها تو باف یخیاز آثار تار یشکه نا یتیهو، داشته باشد تیگفتن دارد که هو یبرا یحرف

 یو مهم قتریمل عممحدود است توجه نكرد و به عا یکه به سطح طراح ییبایو فقط به ز مینگاه کن قتریاست عم

 گری. از دستیشده نگر تیمكان ها تثب یاجتماع یها تکه در باف، ساکنان محل انیدر م ینیهمچون مفهوم شهرنش

در ، داد شنهادیمبلمان چند منظوره را پ یوان طراحت می، شهر تیمنظر و هو یدر راستا یمبلمان شهر ثرمؤ یطرح ها

 ییبایز، و به آرامش ردیگ یشهروندان تحت شعاع قرار م یازهاین نیمجهت تأ، یراحت، مبلمان چند منظوره یطراح

و هم  میدر اشغال فضا را دار ییجو فههم صر، ینوع طراح نیکند چرا که با ا یکمک م زین یو منظر شهر یبصر

تن و نشس یکه عملكردشان راحت ییها تمكیمثال ن یواحد فراهم ساخت. برا نیشهروند را در ع ازیچند ن، وانت می

کارا باشند. وجود مبلمان  یسبز و منظر شهر یدر بهبود فضا یشوند که از نظر بصر یطراح یشهروند است طور
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 یداشتن مبلمان و خدمات شهر یبرا بر ذهن شهروند بگذارد. یمطلوب ریواند تأثت می، مناسب و با عملكرد درست

 هره الزم را برد. ب میو مصالح بو یلهنرمندانه از امكانات مح، حیصح یو طراح قهیتوان با سل یخوب م

داشته  ژهیوجه وت مییرنگها و مسائل اقل، از جمله جنس مصالح یهنر فیبه نكات ظر دیبا، یمبلمان شهر یدر طراح

نشده اما  تیفاصله آن تا جدول رعا رایز ستیمناسب ن یابیمحور از نظر مكان نیزباله دان در ا بهره الزم را برد.

محور  نیپر ازدحام بودن ا یژگیبا توجه به و یمناسب است و از لحاظ ارگونوم یاله دان تا حدوددو زب انیفاصله م

 . مناسب است بایقردهنده ت لی. از لحاظ مواد تشكستندین یکاف شیزباله دان ها دارای گنجا

 ییکند. روشنا یم ویریپ جیمناسب هستند و از استاندارد های را یو ارگونوم یابیمحور از لحاظ مكان  نیگلدان در ا

 کند. یم روییپ جیرا داردهایمناسب است و از استان اریمحور بس نیدر ا

 باشند.  یمناسب م یتا حدود یشده است از لحاظ ارگونوم هیاز مواد مناسب ته طیشارژ بل وسکیک

باشند  یمناسب نم یابی از لحاظ مكان ،نشده لیبا استاندارد تشك اسبمحور از مواد متن نیادر یروزنامه فروش وسکیک

  . باشند ینسبتنا مناسب م یو از لحاظ ارگونوم

 نییکند و باعث پا ینم یرویپ یخاص یبوده و از الگو وسطمت یمورد نظر تاحدود ی مبلمان در محدوده نیبنابرا

موجود مبلمان شهری و  بررسی وضعیتبه  توجه با از هر لحاظ شده است. یتا حدود یشهر یفضا تیفیبودن ک

 گردد: و فضای شهری در محدوده خیابان امام تبریز راهكارهای زیر ارایه میکیفیت محیط 

 مكان یابی درست انواع مبلمان شهری از نظر امنیت و آسایش و دسترسی آسان -

 رعایت اصول مناسب نصب انواع مبلمان شهری برای جلوگیری از آلودگی بصری در محدوده-

 ی مناسب و اصولی برای نورپردازی مناسب در شبها ینایاستفاده از نورپردازی و روش -

 استفاده از تابلو اعالنات و بیلبوردهای مختلف برای تبلیغات مختلف در شهر -

 مدیریت و حفظ مبلمان شهری توسط شهروندان، فرهنگسازی برای مشارکت -

 رعایت فواصل مناسب بین مبلمانهای شهری و ایجاد سرزندگی در محیط  -

 گیری از افراد متخصص در طراحی و آرایش مبلمان شهریبكار -

 سپاسگزاری

محدوده  ی)مطالعه مورد یشهر ستیز طیمح تیفیبرک یمبلمان شهر ریتاث"این مقاله بر گرفته از طرح پژوهشی 

 بودجه این طرح توسط معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد، اشد کهب می "ساعت تا آبرسان( دانیاز م زیامام تبر ابانیخ

 اسالمی واحد ایلخچی تامین شده است.

 منابع
  21-12صص ، 9شماره ، 1دوره ، نشریه باغ نظر، «یتدوام هویت در منظر شهر»، (6922)، محمد، آتیشین بار
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