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  تاثير طراحي نيمكت ها در فضاهاي شهري بر ميزان استفاده پذيري
.......................................................................................................................  

  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي معماري مؤسسه آموزش عالي غير انتفاعي آپادانا 1مجيد توانگرزمين

  دانشگاه شيراز يار استاد دكتر علي اسد پور،

  

  چكيده

بخشي از مبلمان هايي هستند كه به غير از نقش خدمات ) پارك ها ، فضاهاي عمومي و سبز ( شهري مبلمان

بهبود وضعيت كمي  .است پارك ها و فضاهاي عمومي كمك نموده رساني، به زيبا سازي، انتظام فضاهاي سبز ،

،كيفي و طراحي مبلمان به ويژه نيمكت ها كه معموالً مهم ترين عناصر مبلمان محسوب مي شوند، زيبايي، 

ضمن ارائه  .ده پذيري را به همراه خواهد داشتآسايش ، راحتي و رضايت شهروندان درنتيجه شدت استفا

ن شهري و انواع آن و همچنين مختصري از مالحظات و ضوابط مربوط به طراحي، نصب و مكان تعاريفي از مبلما

مي توان گفت  ،پرداخته شده هاوضعيت كمي و كيفي نيمكت  يابي مبلمان به خصوص، نيمكت ها ، به بررسي

بخش نخست مطالعات و بررسي هاي : كه اين تحقيق در قالب دو بخش كلي قابل تقسيم بندي است

  .است) توزيع پرسش نامه و آمارگيري(و بخش دوم مطالعات پيمايشي) تحقيق كتابخانه هاي(نادياس

  

  مبلمان شهري، نيمكت، طراحي، كيفيت ، تاثير گذاري ، رضايتمندي و استفاده پذيري : واژه هاي كليدي

....................................................................................................................................................................................................  

1- Majidtavangarzamin@gmail.com   
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  مقدمه

. شهر هميشه آينه و نماد تمدن يك ملت، محيط زيستي پويا، همواره در حال رشد، بهبود و ارتقاء كيفيت است

عناصر تشكيل دهنده آن اعم از بناها، خيابان ها، پياده روها و تجهيزات و لوازم موجود در آن، همگي در كنش و 

  .منظر، به شكلي مطلوب يا ناپسند نقش عمده اي ايفا مي كنندواكنش هاي محيط و 

دگرگوني پي در پي و شتابناك محيط، يكي از ويژگي ها و از سويي ديگر يكي از ضرورت هاي بنيادي زمان 

حاصل نگرش و اعتقاد به اصالح دائمي عملكرد و زيبا سازي فضاها و پيكره عناصر شهري، و بازسازي آن . ماست

ايجاد سازگاري ميان آدميان و محيط زيست او، موجب افزايش  شهروندان و بهره گيري از فناوري نو،با خواست 

كارايي و از بين رفتن آزردگي جسمي و روحي آن ها و در نتيجه تعالي وكرامت شهروندان ، سالمت افراد جامعه  

و جزء عناصر تشكيل دهنده آن  بر اين اساس كيفيت كل. وافزايش استفاده پذيري را نيز در پي خواهد داشت

وي بدانيم، » محيطي« و» شخصيتي«اگر رفتار انسان را، تابعِ تأثير متقابل ابعاد . بايد پيوسته مد نظر قرار گيرد

وجود در آن، به عنوان داده هاي ادراك شده آن قدر اهميت مي يابد كه توجه به آن، مارزش محيط و عناصر  

آنچه مسلم است اين كه انسان دوستدار فضايي است با ارزش هاي صحيح . هد شدبسيار الزم و بلكه واجب خوا

مطالعات بسياري در ارتباط با مبلمان شهري و  .كاربردي و زيبا، كه در عين حال پاسخگوي نيازهايش نيز باشد

ي نيمكت ابعاد مختلف آن صورت پذيرفته است، اما آن چه كه در اين مطالعه مد نظر است، بررسي تأثير طراح

با توجه به آن . بر ميزان استفاده پذيري شهروندان مي باشد) پارك آزادي و باغ ملي(ها در محدوده مورد مطالعه

آيا شهروندان بازديد كننده و استفاده كننده از مبلمان هاي دو محل «چه گفته شد اين سؤال مطرح مي گردد

  »يا خير؟ذكر شده از نيمكت ها به ميزان زياد استفاده مي كنند 
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  پيشينه تحقيق-1

از جمله اين تحقيقات كه در غناي پايه . در سال هاي اخير در عرضه مبلمان شهري مطالعاتي صورت گرفته است

 : تحقيق حاضر، نقش مؤثر داشتند مي توان به موارد زير اشاره كرد

با توجه به نقش مبلمان شهري و اهميت آن در خدمات رساني  معتقدند كه )1391( محمدرضا اقبال وديگران  

معتقدند (و زيبا سازي شهري و اعتقاد بر اينكه مبلمان شهري از اجزاي ضروري ناپذير شهرها محسوب مي شود 

و نمادها، بخش هاي متعددي در ) براي ارائه خدمات به شهروندان و اينكه مبلمان شهر مقوله اي چند بعدي بوده

هدفشان ارائه الگويي جهت جلب همكاري هاي بين بخشي در زيباسازي مبلمان . ن شهري دخيل مي باشدمبلما

شهري و خدمات ارائه شده به شهروندان ني باشد و اضافه مي نمايند اين الگوها مي تواند راهكاري مناسب براي 

ائه خدمات رساني بهتر به مردم زيبا جلوه نمودن شهرها با مديريت يكپارچه آن در حوزه مبلمان شهري در ار

  .شهرها مي باشد

نيمكت و سطل (، پس از بررسي مبلمان پارك ها و فضاي سبز در شهر اهواز )1391( سيده نرگس نقيبي ركني

اعالم مي دارد كه مبلمان شهري به غير از نقش خدمات رساني، زيباسازي به انتظام فضاهاي سبز و پارك ) زباله

از جمله مبلمان هاي پاركي  مي توان به نيمكت و سطل زباله اشاره . ن ها هويت مي بخشدها كمك نموده و به آ

ارزيابي نتايج از وضعيت عناصر . نمود، معموالً از اهميت بيشتري نسبت به ساير انواع مبلمان ها برخوردارند

توجه به (يار  با مع) كيفيت رنگ مبلمان(مذكور مشخص نموده كه معيارهاي سنجش كيفيت مبلمان يعني 

ميزان دسترسي به (و همچنين ) ميزان مقاومت در برابر تخريب(با ) ميزان مقاومت مصالح(، )اصول زيباسازي

  .همبستگي مثبت وجود دارد) ميزان كيفيت مكان يابي اين عناصر (، )مبلمان

انتشارات  ( ):تهران(؛ )1390( ارش صداقت كيش). نشيمن( جلد يك آلبوم تصويري عناصر مبلمان شهري

پس از تعاريف مبلمان شهري و ضرورت وجودي آن خصوصاً نشيمن ها دسته  ؛)سازمان زيباسازي شهر تهران
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بندي مبلمان را با توجه به گستردگي دامنه مفهومي و كاربردي يازده مورد اعالم مي دارد، عناصر جهت نما، 

ابتدايي ترين روش براي احساس آرامش و  پس از مجهز سازي فضاهاي سبز و باز شهري... . اطالع رساني و

مي داند و براي آن مالحظات اجرايي خاصي را  مدنظر قرار مي دهد، ) نيمكت(راحتي استفاده از نشيمن 

مالحظات فرهنگي، اجتماعي، زيبايي شناختي و عملكردي، ارگونومي، انتخاب مواد و روش هاي ساخت ، تعمير 

  .ا توجه به متغيرهاي مختلف ارائه مي دهدو نگهداري، جانمايي و نصب آن را ب

، در مقاله اي تحت عنوانم بررسي و مطالعه رضايتمندي از استاندارهاي  )1392(كتايون تيموريان، پروانه زيويار

  . مورد بررسي و مطالعه قرار داده است) مورد، ناحيه دو، منطقه دو شهر تهران(مبلمان شهر

به بيان ) نقش مبلمان شهري در هويت بخشي به شهر ها(ثري با عنوان ، تحت ا)1391(زنگي آبادي و ديگران

  .اينكه مبلمان شهري معرف هويت هر شهر مي تواند باشد را بررسي و مشخص نمود

به بررسي و تحويل ) چالش هاي مبلمان شهري در شهر اردبيل(، در مقاله اي با عنوان  )1393(يوسف درويشي 

شهروندان و رابطه اش با آرامش ذهني و رواني و لزوم توجه به اهداف طراحي  مبلمان شهري، هويت شهر، نياز

  .شهري و چالش هاي مبلمان شهري اردبيل پرداخته است

) بررسي تأثير مبلمان شهري بر امنيت فضاي شهري(، در مقاله اي تحت عنوان )بي تا (مختار غريبي و ديگران 

  .به طور مفصل به اين امر پرداخته است

شهر : نقش مبلمان شهري در توسعه گردشگري ، مطالعه موردي(، با مقاله  )1392(لحميان و ديگرانرضا 

در جهان مي باشد و نقش مبلمان شهري  با توجه به اينكه صنعت گردشگري به عنوان يك صنعت پيشرو) ساري

  .جهت ايجاد فضاي متنوع و زيباي گردشگري پرداخته است

، به عناصري از جمله نيمكت، فرسودگي بر قامت مبمالن شهري و معيارهاي  )1389(سلطان پور و همكاران 

نيمكت را در مجهز سازي فضاي سبز و باز شهري ابتدايي ترين روش . رنگ آميزي مبلمان شهري پرداخته اند



www.noandishaan.com    ناشيدناون يشزومآ يملع تياس  

5 
 

بحث فرسودگي عناصر مبملمان شهري در پارك ها را . براي احساس آرامش و راحتي در پارك ها مي نامند

در بحث . ي بر مكانيزم هاي ساده اي مي دانندكه نياز مردم به خصوص كودكان امروزي را رفع نمي كندمبتن

معيارهاي رنگ آميزي، رنگ را از عناصر تأثيرگذار بر كيفيت بصري فضاهاي شهري معرفي كرده و كاربرد صحيح 

  . ارندآن ها را در محيط هاي شهري با نقش بسزا در خوانايي و وضوح شهر بر مي شم

، يكي از نيازهاي شهري را داشتن مبلمان و اثاثيه شهري متناسب با سيماي  )1380(فرشادمنش و همكاران

شهري مي دانند و اضافه مي كنند كه طرح مناسب اجزاي راه باعث كاهش مشكالت ترافيكي و يا حداقل كاهش 

ي تاريخي احتياج به طراحي مناسب، به كارگيري مبلمان شهري در جوار بناها. شدت اين مشكالت خواهد بود

  .كاربردي و نوين دارد كه ضمن مخدوش نكردن بناي تاريخي بتواند پاسخگوي نيازهاي شهري مردم نيز باشد

، در تحقيقي به اصول كلي طراحي فضاي سبز شهري از ديدگاه شهرسازي پرداخته  )1388(نقوي و همكاران 

اي شهر است كه از انواع پوشش هاي گياهي تشكيل شده است وبه فضاي سبز در بر گيرنده بخشي از سيم. اند

اصول طراحي . عنوان يك عامل زنده و حياتي در كنار كالبد بي جان شهر، تعيين كننده ساخت شكل شهر است

فضاي سبز در معابر شهري با توجه به تقاطع ها، گذرگاه هاي عابر پياده، دوربرگردان ها و مالحظات عمومي 

  .مي باشددرختكاري 

به مبلمان شهر همچون خانه و مبلمان شهري را » اثاثه شهري«، در اثري تحت عنوان  )1370(پاكزاد و همكاران

  .همچون اثاثيه آن مورد بررسي ونقد قرار داده اند

به برنامه ريزي براي » طراحي و برنامه ريزي مبلمان شهري«،در اثري با عنوان  )بي تا(زنگي آبادي ، تبريزي 

پرداخته ) ارتباطي و چند منظوره - رفاهي، زيبا سازي، خدماتي، ترددي - تفريحي(مبلمان با كاربرد هاي مختلف 

  .ندرا به عنوان آفتي براي انواع مبلمان شهري  معرفي نموده ا) ونداليسم(اند و  تخريب گرايي 
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  ه آنمبلمان شهري، هويت وتاريخچ- 2

توان  ين عناصر مياز جمله ا. سابقه اي به قدمت تمدن بشري  دارند ،از عناصر بكار رفته در يك خيابان بسياري

برخي ديگر از اين عناصر به طور مشخص معلول ابداع يا اختراعي  .ها اشاره كردگاهن تبه سر پناه ونشس

به طور مثال نياز به تلفن همگاني در مكان هاي عمومي پس از ظهور تلفن و فراگيري . تاريخي هستند

در بررسي سير تحول شهر و خيابان، نقطه عطف بسيار مهمي . آن در اروپا و ساير نقاط شكل گرفت

صنعتي است و اين پديده نه تنها بر سيماي ظاهري شهر تأثير گذاشت بلكه تا  وجود دارد و آن انقالب

وابستگي هايي را از بين برد و نيازهايي را ايجاد .اعماق وجودي جزئي ترين مسائل شهري ريشه دواند

كرد با ظهور طراحان قرن بيستمي از گوشه و كنار دنيا، اين شاخه از گرايش هاي طراحي هم بسيار 

نوآوري در مواد، فرآيند توليد و فناوري طرح هاي كامل تر و جامع تري را . و هم متنوع شدگسترده 

  . سبب گشت

تكاملي آن به چشم نمي خورد در تاريخ نگاري ايران، تاريخچه مدون و جداگانه اي از انواع مبلمان شهري و سير 

از آن جا كه قدمت تمدن . استق به صورت پراكنده از ميان مدارك تاريخي كشور به دست آمده و سواب

در ايران بيشتر از اكثر نقاط دنيا يه ويژه تمدن هاي اروپايي كه امروزه در زمينه عناصر و هاي باستاني 

مبلمان شهري پيشرو هستند مي باشد، تظاهر حاالت ابتدايي بعضي از عناصر و مبلمان شهري مانند 

كه ... اي سنگي، تنديس هاي سنگي از پادشاهان و انواع آبنماها در زمان هخامنشي در ايران، لوح ه

در دوران بعد . نمايانگر قدمت طوالني مبلمان شهري در ايران است را مي توان به اين تمدن نسبت داد

از اسالم نيز هر زمان كه حكومت مقتدري بر سر كار بوده تجلي اقتدار آن در شكوه شهرها به نمايش 

معماري صفويه، همواره خانه هاي ايراني داراي الگوي سكوي خصوصي به عنوان مثال در . درآمده است

نحوه زنده شدن معابر با اين . پياده نيز از آن استفاده مي كردند عابراندر كوچه و خيابان بودند كه 
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بعضي از اين عناصر هم ريشه در باورهاي مذهبي مردم نظير سقاخانه ها كه در . سكوها تنظيم مي شد

  . ديده مي شدند داشته است تمام نقاط شهر

بعد از انقراض حكوت صفويان، دولت مركزي قدرتمندي بر ايران حكومت نكرد و كشور از اين زمان به بعد به  

خصوص در زمان قاجاريه دچار آشفتگي شديد در زمينه هاي مختلف هم چنين مسائل و عناصر شهري 

  .شهري فراهم نشدگرديد به طوري كه فرصتي براي تعبيه عناصر و مبلمان 

   تعريف مبلمان شهري-3

مي باشد كه در بعضي از   Urban furnitureيا   Street furnitureمبلمان شهري ترجه عبارت انگليسي 

اين تسهيالت در انگلستان ). 1385اميني و سمياري،(جاها تحت عنوان عناصر شهري نيز از آن ياد مي شود

مرتضايي، (معروف هستند» مبلمان همگان يا مبلمان فضاي باز«و در امريكا به » مبلمان خياباني«بيشتر به 

اوالً در فضاي باز عمومي شهر مكان يابي مي شوند و مورد اين مجموعه شامل عناصري مي شود كه ). 20:1381

نخعي، (استفاده عمومي دارندو ثانياً وجود آن ها در فضاهاي شهري به نيازي از نيازهاي شهروندان پاسخ گويد

 ). 1380ك7

  مبلمان شهري و نيازهاي شهروندان-4

محيط شهري گردد و تأثير مطلوبي بر  مبلمان شهري مناسب و كارآمد نه تنها مي تواند موجب ارتقاء كيفيت

 .آوردذهن شهروندان بگذارد بلكه مي تواند در آن ها حس تعلق خاطر نسبت به فضاي شهري به وجود 

طراحي شهري بايستي حداقل خدمات و امكانات شهري به طور يكسان در اختيار تمام اقشار ). 7:1385ملك،(

صفري و (ت را براي گروه هاي مختلف جامعه فراهم سازدشهروند قرار گيردو تنوع امكان انتخاب متفاو

از ان جا كه معموالً مبلمان ها در اماكن عمومي قرار دارند، استفاده كنندگان آن را همه افراد ). 1385ديگران،
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جامعه تشكيل مي دهند زن ، مرد، پير، جوان، خرد و كالن، همگي انتظارات جسمي و روحي متفاوتي از اين 

  در واقع مبلمان ها بايد نياز مندي هاي استفاده كنندگان را در سطوح ). 1385پور ابوطالب،(رندمحصوالت دا

                             ) 1شكل  . (و به صورت پايدار برطرف سازد وسيع

  

 21هرم طراحي جهاني - 1شكل

  نوع شناسي مبلمان شهري-5

شمار مي رود كه كميت و كيفيت، زيبايي، راحتي، دوام و مبلمان شهري از جمله عناصر سازنده فضاي شهري به 

شهري كه در آن شهروندان احساس . محل استقرار آن در دستيابي به شهري سالم نقشي بسيار اساسي دارد

زمينه خالقيت و ارتباط بين  آسايش نمايند و حضور در آن را به نشستن در خانه ترجيح دهند چنين شهري

در فضاي ميان ساختمان ها وبناها، عناصر مكملي مورد نياز است تا  .فراهم مي آورد مردم و زيستگاه شان را
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تجهيزاتي كه مانند اثاثه يك خانه، امكان زندگي در فضاي محصور ميان سنگ ها . زندگي شهري را سامان بخشد

  .، آجرها، آهن و شيشه را ميسر سازد و ارتياط انسان ها و محيط پيرامون وي را تنظيم كند

با عنايت به گستردگي دامنه مفهومي و كاربردي اين حوزه، عناصر مبلمان شهري را در غالب يازده دسته مي 

هريك از اين يازده دسته عناصر قابل بررسي، كنكاش و مطالعه وسيع و دقيق است و هر . توان تقسيم بندي نمود

ه يك محيط را به عنوان فضاي شهري يك به نوعي بر حال و هواي يك فضاي شهري اثر مي گذارد؛ اما آن چ

  .مشخص مي كند برآيند همه عوامل و شرايط اعم از مبلمان، فعاليت و فرم و فضاي شهري است

 تابلو هاي راهنما، پالك ها، ساعت، تابلوهاي تبليغاتي و(عناصر جهت نما و اطالع رساني(... 

 دگي، پاركومتر وتبلوهاي راهنمايي و رانن(تابلوها و كنترل كننده هاي ترافيكي(... 

 كيوسك روزنامه فروشي، كيوسك گل فروشي، سرويس بهداشتي و(كيوسك ها واتاقك هاي شهري(... 

 سطل زباله، مخازن شهري، مخازن شن و ماسه و (مخازن شهري(... 

 صندوق پست، صندوق صدقات و(صنوق هاي شهري(... 

 تي ونرده و حصار، راهبند، دريچه و پادرخ(موانع راهبند و حفاظ(... 

  ايستگاه اتوبوس، ايستگاه پارك دوچرخه و(پايانه ها و ايستگاه هاي شهري(... 

 وسايل بازي كودكان، وسايل ورزشي فضاي باز و (وسايل بازي و ورزشي(... 

 پايه چراغ، تير برق، تجهيزات روشنايي و(تأمين نور و روشنايي(... 

 خوري ونشيمن، نيمكت، باربيكيو، آالچيق، آب (خدمات رفاهي(... 

 گلدان و گل جاي، فواره، آب نما، ريسه، پرچم و پايه پرچم و(عناصر تزئيني(... 

انتشارات ): ( تهران(؛ )1390(ارش صداقت كيش ). نشيمن(آلبوم تصويري عناصر مبلمان شهري جلد يك 

  ).سازمان زيباسازي شهر تهران
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طراحي مناسب تا چه حد استفاده از تجهيزات و مبلمان با امروزه تجربه و كاربرد عناصر شهري نشان داده كه 

  .بر ميزان استفاده پذيري شهروندان و استفاده كنندگان از محيط ها و وسايل شهري داشته باشد دمي توان

  ضوابط و استانداردهاي مبلمان-6

  :مي باشده اي كه در طراحي و استقرار انواع مبلمان شهري بايد رعايت كرد به شرح زير اصول عمد

يكي از اصول عمده در طراحي و استقرار انواع مبلمان شهري، رعايت  ):تناسب(هم خواني  - 1

همخواني با محيط است كه اين امر براي واكنش به ويژگي ها و ماهيت وجودي مكان و نيز عملكرد 

 .مورد نطر آن ضروري است

طرح موفق و ماندگار در . باشد گي ذاتي و هويت مكانطرح بايد متأثر از ويژ :پاسخ به نياز محيط - 2

نيازهاي عملكردي  و بستر زمان و مكان، طرحي پوياست كه دائماً به نيازهاي كاربران خود پاسخ داده

 .محل را برطرف مي كند و خود را با ناماليمات و تنش هاي محيطي سازگار مي نمايد

) و شرايط سياسي شرايط اجتماعي(كه شامل مواردي چون عوامل فرهنگي :شاخص هاي طراحي - 3

: W.Harris & T.Dines،1995(مي باشد) اقليم، جغرافياي طبيعي و محيط مصنوع(و عوامل كالبدي

6 -2.( 

با توجه به اين كه ضوابط و استانداردهاي موجود مبلمان معموالً در مناطق و شهرهاي مختلف  كشور 

اين  نعي، اقتصادي و غيره در تدوييكسان مي باشند و اگثر اوقات شرايط و عوامل مختلف طبيعي، اجتما

كه (ضوابط ناديده گرفته مي شوند و بيشتر به پارامترهاي فيزيكي از قبيل اندازه، ارتفاع، جنس مصالح و غيره

در برنامه ريزي عناصر ) گاهي اين پارامترها هم آن چنان كه شايسته است مورد توجه قرار نمي گيرند
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از مهمترين معيارهايي كه بتوان كيفيت انواع عناصر يا مبلمان لذا برخي .وجه مي شودمبلمان شهري ت

  .نمايش داده شده است) 3شكل(ها يا مالكها مقايسه كرد در شهري رابا اين معيار

ا حائز اهميت مي باشد اين است كه هر يك از معيارها در ارتباط با يكديگر قرار دارند نكته اي كه در اين ج 

به عنوان مثال افزايش كيفيت رنگ در انواع مبلمان بر افزايش . گذار هستند و به عبارت ديگر بر هم اثر

به عبارت ديگر، اين دو پارامتر در ارتباط مستقيم . ميزان كيفيت اين عناصر از لحاظ زيبايي تأثير مي گذارد 

مترهاي همچنين است پارامترهاي مكان يابي مناسب و در نتيجه دسترسي مناسب و پارا.با هم قرار دارند

در . ايمني و مقاومت بيشتر مصالح مورد استفاده در مبلمان و ميزان مقاومت در برابر تخريب اين عناصر

  . ارتباط ميان معيار هاي گفته شده با يكديگر نمايش داده شده است) 2شكل (

  

  

  ان شهريارتباط ميان عوامل ارزيابي و كيفيت عناصر مبلم -2شكل                                
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  اصول و معيارهاي افزايش كيفيت مبلمان در فضاهاي عمومي شهر - 3شكل
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  نشيمن-7  

اي احساس آرامش و راحتي استفاده از عمومي و باز شهري، ابتدايي ترين روش بردر مجهز سازي فضاهاي 

زندگي انسان و  عصر انفجار اطالعات و توسعه فناوري سبب تغييرات گستره اي در شيوه. نشيمن يا نيمكت است

اين تغيير در روش زندگي شهري و نياز فرد . تأثير زيادي گذاشته است شهر نشيني شده و بر روابط انساني آداب

در لذت بردن و ايجاد ارتباط با فضاهاي عمومي شهر و افراد جامعه ، موجب دگرگوني در مفهوم و كاركرد سنتي 

  .احت شده و كاركرد هاي نويي به آن افزوده استنشيمن به عنوان وسيله هاي براي نشستن و استر

در تعريف امروزي نشيمن ابزاري است كه با تسهيل ارتباط فرد با فضاي شهري و شهروندان، افزايش احساس 

اين . تعلق وي به محيط زندگي اش و در نتيجه رضايت مندي بيشتر شدت استفاده پذيري  او را سبب مي شود

حي نسل تازه نشيمن ها داشته و به عنوان ابزاري در دست طراحان فضاهاي شهري ، تعريف تأثير واضحي در طرا

، محيطي سالم براي توقف، استراحت، ايجاد آرامش گفتگو و تعامل اجتماعي كه براي بهبود و ارتقاء كيفيت 

  .نيازي اساسي است به وجود مي آورند

  انواع نشيمن-8

كالسيك يا تاريخي، مدرن، پست مدرن، با الهام از فرم يا عملكرد  نشيمن ها را مي توان از نظر سبك طراحي به

فه رط يك طرفه و دونوع استفاده  مدت زمان استفاده از نشيمن، دسته بندي كرد يا از نظر... موجودات زنده و 

بتوني، سنگي، چوبي، شيشه اي، فلزي، (يا از نظر  مواد و مصالح به كار رفته در ساخت آن ها تقسيم نمود

با توجه به نمونه هاي موجود يكي از تقسيم بندي هاي كلي كه به مدت استفاده از ). پالستيكي و تركيبي

  : نشيمن مربوط مي شود عبارت است از
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 نشيمن هاي بلند مدت از الزامات و تسهيالت ويژه اي برخوردار است و با  :نشيمن هاي بلند مدت

و مطابق با نتاسبات انساني است اين نشيمن ها از نگرش كاربري طوالني مدت ، داراي فرمي راحت 

  .پشتي مناسب و جادستي برخوردار است و امكان گردش هوا در سطحخ نشيمن و پشتي وجود دارد
 نشيمن هاي كوتاه مدت براي تأملي كوتاه و رفع خستگي، طراحي و  :نشيمن ها ي كوتاه مدت

و متنوع است و بيشتر در كنار مسير هاي پر رفت اين نشيم ها داراي تركيبي ساده . بكاركرفته مي شود

 .و آمد تعبيه مي شود
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   نيمكت  معيارهاي ارزيابي - 9

اين عناصر بايد به . ابتدايي ترين روش براي احساس آرامش و راحتي در پارك ها، استفاده از نيمكت است

توجه . به تعداد زياد موجود باشندشكلي قرار گيرند كه دسترسي به آن ها آسان باشد و در سراسر پارك و 

به طراحي صندلي ها بر حسب نوع كاربري ها ضروري است و افراد مختلف بر اساس سليقه هاي مختلف 

انواع متفاوتي از صندلي هاي پارك رامي پسندند پس بهتر است در فضاهاي باز از انواع مختلف آن ها 

يد اين مسئله را در نظر گرفت كه در پارك ها يا فضاهاي بنابراين با). 3:1385كرمي و شريعتي،(استفاده كرد

سبز شهري كه امكان استفاده اقشار مختلف وجود دارد بايد تمام امكانات رفاهي در نظر گرفته شود و 

نشستنگاه ها طوري براي اين مكان ها ساخته شود كه مورد استفاده بيشتري براي همگان داشته 

معيارهايي كه در طراحي و انتخاب نشستنگاه در مناطق داراي چشم . )23:1384خوشگوار و يوسفي،(باشد

سادگي، فرم استحكام و دوام، مقاومت توجيه پذير در برابر ونداليسم و سهولت : انداز وجود دارد عبارتند از

  ).166:1382قنبري هفت چشمه،(نگهداري آن

  اصول مكان يابي نيمكت  -10

تا حد ممكن وسايل نشستن بايد در جايي نصب شود كه از بر خي عوامل جوي به ويژه باد در امان  - 1

 . باشند

استقرار آن ها بايد بر اساس چيدماني منطقي صورت گيرد تا از معلق ماندنشان در سطح خيابان و  - 2

و مزاحمت چيدمان نادرست  به سادگي باعث ايجاد حس شلوغي . فضاي مورد استفاده جلوگيري شود

 . در مكان مي گردد

 . هاي خياباني را در سايه و تعدادي ديگر را در آفتاب قرار مي دهند نيمكتتعدادي  - 3

 . ايجاد كنند مردم يگيرند نبايد مزاحمتي در رفت وآمدآن هايي كه در گذرگاه قرار م - 4
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ان، مناظر اطراف نيمكت بايد طوري مكان يابي شده باشد كه فرد به جاي نگاه كردن به مردم و ترددش - 5

  .را مشاهده كند 

حداقل منظر دوسويه داشته باشد و به افراد گزينه هاي متفاوتي براي انتخاب ارائه دهد مانند آفتاب،  - 6

  ). 52:1381مرتضايي،(سايه، آرامش، فعاليت و غيره

  مواد و روش تحقيق - 11

در اين پژوهش به منظور بررسي نيمكت ها و صندلي ها از نظر كميت و كيفيت و نيز دسترسي مطلوب و 

مناسب آن ها براي تمام اقشار جامعه خصوصاً افراد معلول از روش هاي ميداني از قبيل مشاهدات ، برداشت 

رهايي كه بتوان وضعيت ها و بازديد هاي ميداني از محدوده مورد مطالعه استفاده گرديد مهمترين معيا

عامل يا معيار  هفتاين . كيفي مبلمان هاي موجود در نواحي مورد نظر را ارزيابي نمود، در نظرگرفته شد

  : عبارتند از

 كيفيت استفاده از رنگ ها از نظر مفرح و شاد بودن و هماهنگي با ساير عناصر - 1

 )و معلولافراد سالم (ميزان دسترسي به مبلمان براي تمام اقشار جامعه - 2

 ومقاومت در برابر تخريب گرايي ميزان تخريب مبلمان - 3

 كيفيت مصالح مورد استفاده در مبلمان و ايمني وسايل - 4

 ميزان مقاومت در برابر آب و هوا - 5

 كيفيت انواع مبلمان از نظر طراحي و توجه به اصول زيباشناسي - 6

 كيفيت انواع مبلمان از نظر جانمايي مناسب - 7
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  هاي تحقيق نمودارهاي يافته -12
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  نتيجه

نظرخواهي از شهروندان و مقايسه وضعيت فعلي نيمكت هاي  ،ميداني نگارندهنتيجه حاصل از مطالعات 

كه اگر چه نيمكت  پارك آزادي و باغ ملي شيراز با استانداردهاي رايج در مناطق مورد مطالعه نشان مي دهد

ها در اين دو محل از توزيع نسبتاً مناسبي برخوردار هستند اما از جنبه هاي ديگر مانند مصالح مورد 

استفاده، ايمني، مقاومت در برابر تخريب گرايي، مقاومت دربرابر آب و هوا، توجه به اصول زيباشناسي و 

نظرات مسئوالن و برطبق نيست و تنها  نندگانمواردي از اين دست مطابق نظريات شهروندان و استفاده ك

از مهمترين مشكالتي كه در رابطه با اين عنصر .مديران شهري بدون مطالعات وتحقيق كارشناسانه مي باشد

. ميباشد آن با افراد كهنسال ونشسته بر صندلي چرخدار) ارگونومي(و ) ارتفاع(وجود دارد عدم تناسب سازي

اصالت است ،كارشناس  كه در زمينه طراحي نيمكتها بوسيله افراد غيرتي استچه گفته شد مشكالازآنمهمتر 

وي كه بر اثر تجربه واستفاده از عناصر مبلمان شهري  ندادن به انسان ، شخصيت الهي وديد كارشناسانه

بدين منظور تشكيل گروههاي متخصص، كارشناس، كار آزموده و معتقد به . ميباشددر طراحي بدست آمده 

  .و مطالعات در اين راستا ضروري ميباشد) در تمامي زمينه ها(اصالت انسان در طراحي ها
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انتشارات  ( ):تهران(؛ )1390( ارش صداقت كيش). نشيمن( جلد يك آلبوم تصويري عناصر مبلمان شهري- 1 

  .)زيباسازي شهر تهرانسازمان 

، طراحي و مناسب سازي مبلمان شهري، همايش ملي مناسب )1385(اميني، اميرحسين و امير سمياري،- 2

 .سازي محيط شهري

 .، ورزش و مبلمان شهري، اولين همايش ملي شهر و ورزش، تهران)1385(پورابوطالب، محمد، - 3

مركز مطالعات و تحقيقات معماري : اي شهري، تهران، طراحي فضاه)1371(توسلي ، محمود و ناصر بنيادي،- 4
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، سامان دهي مبلمان شهري، فصلنامه سازمان نظام مهندسي ساختمان )1385(حسيني، مريم السادات، - 5
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اي باز و سبز شهري، ماهنامه پيام ، اصول چيدمان مبلمان در فضاه)1384(يوسفي،، ناصح  خوشگوار، علي،- 6
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، طراحي و برنامه ريزي مبلمان شهري، چاپ اول، مشهد، انتشارات )1383(زنگي آبادي، علي و نازنين تبريزي،- 8

  .شريعه توس

، تحليل فضايي مبلمان شهري محدوده گردشگري بخش مركزي )1386(زنگي آبادي، علي و نازنين تبريزي،- 9

 ).22پياپي(1شهر اصفهان، مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان، شماره 
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  .، آبان ماه18شماره

، بررسي مشكالت و نارسايي هاي مبلمان شهري با تأكيد بر مسير )1385(ري، هفت چشمه، ابوالفضل،قنب -13

، پايان نامه )مطالعه موردي شهر تبريز، محدوده چهارراه ابرساني تا تقاطع شهيد بهشتي(هاي عابر پياده،

  .كارشناسي ارشد، دانشكده علوم انساني و اجتماعي، دانشگاه تبريز
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  .شهرسازي، مجموعه مقاالت اولين همايش مناسب سازي مبلمان شهري

؛ زباله دان و گل جاي، ماهنامه شهرداري ها، سال )2(، طراحي مبلمان براي خيابان)1379(مرتضايي، رضا، -15

  .، آبان ماه18دوم ، شماره 

، رهيافت هايي در طراحي مبلمان شهري، چاپ اول، تهران، انتشارات سازمان )1381(مرتضايي، سيد رضا،-16

  .شهرداري هاي كشور

  .، مناسب سازي مبلمان و تجهيزات شهري، همايش ملي مناسي سازي محيط شهري)1385(مليك، نيلوفر، -17

سبزينه، حوزه معاونت امور عمراني استانداري سيستان و ، مبلمان شهري، فصلنامه )1380(نخعي، نفيسه، -18

  .بلوچستان، پاييز
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