
مبلمان شهری

ایستگاه های اتوبوس و تاکسی، گلدان های خیابانی، نیمکت  ها، گاردیل و نرده و راه بندها، صندوق های 
پست، کیوسک های تلفن، سطل های زباله، چراغ ها و عالئم راهنمایی و رانندگی همگی اعضای یک 
خانواده هستند. خانواده ای که مبلمان شهری نامیده  می شوند. به عبارت دیگر به مجموعه اجزایی 
که در فضاهای شهری چیده می شوند و به استفاده عموم جهت رفع نیازهای زیست محیطی می 
رسند و منظر و هویت شهری را، تحت شعاع قرار می دهد، مبلمان شهری می گویند. خانواده مبلمان 
شـهری قرار اسـت عالوه برکارکردهای انفرادی هر کدام از موارد آن، آلودگی بصری را کم کرده و 
به انسجام ذهنی و آرامش روانی شهروندانی که در میان انبوهی از تبلیغات محیطی و رفت و آمدها 

گرفتار آمده اند کمک کنند. 

کارشناس معماری

ملیکا درویشیان
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 عناصر مبلمان شهری

 نشیمن ها
وجود نشیمن ها برای سالمندان، افراد کم توان و کودکان ضروری است و بهترین 
مکان قرارگیری شان فضاهای پررفت و آمد است. گاهی برای این نصب می شوند 
که مردم با توقف بیشتر از حضور در آن مکان بیشتر لذت ببرند و به آرامش برسند. 
همچنین نشیمن های شهری قرار است فضای عمومی را برای گفتگو و تعامل 
آماده و روابط اجتماعی را تشویق و تقویت کنند. محل قرارگیری نشیمن شهری 
مناسب، جایی است که در عین حال که در جلو چشم عابران است، مانع رفت و 
آمد آن ها نیست. عالوه بر آن طوری در انسجام کامل با اطرافش قرار دارد که در 
زمانی که مورد استفاده قرار نمی گیرد احساس خالی یا اضافی بودن در شهروندان 

ایجاد نمی کند.
در طراحی استاندارد نشیمن های شهری این نکته مد نظر قرار می گیرد که کنارشان 

فضای اضافی خالی برای گذاشتن واکر و صندلی چرخدار وجود داشته باشد. 
طراحی محل های نشستن یا برای نشستن طوالنی است یا برای زمان کوتاه . 
طراحی محل های نشستن طوالنی ، به امکانات راحتی بیشتر ، نظیر صندلی هایی 
با پشتی و دسته نیاز دارد. صندلی های زمان کوتاه ، ساده تر و چند کاره می باشد 

نظیر نیمکت هایی که در کنار گلدان ها و دیواره ها می سـازند. یا نیمکت های 
موجود در ایستگاه اتوبوس.

 صندلی ها را می توان به شیوه های مختلف مستقر کرد:
به طرف داخل برای گفتگو �
به طرف خارج برای دید منظر  �
صندلی های جدا از هم در ابعاد کوچک و در میان یا اطراف درختان  �
طراحی صندلی های مجزایی که با گیاهان ادغام می شوند و مکانی دنج و  �

آرامی را پدید می آورند. 

 چراغ ها
چراغ هـا نیز یکی از مبلمان شـهری هسـتند که مهمترین کارکـرد آن ها ایجاد 
فضاهای اجتماعی و امکان تعامل با اطراف در تاریکی است و البته برآورده کردن 
نیازهای امنیتی. بعد از آن نوبت کارکرد زیبایی شناسی می رسد که رنگ و روشن 
و خاموش شدن چراغ برای آن مورد توجه قرار می گیرد. وجودچراغ ها به ویژه در 
ورودی ها، تقاطع ها، پله ها و به طور کلی قسمت هایی که مسیر با تغییرات ناگهانی 

روبرو می شود، ضروری است. 
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 نشانه ها
مـردم وقتی جایی هسـتند که نشـانه ها به آن هـا می گویند که چـه خدماتی در 
دسترسشـان اسـت و برای هر خدمت باید به کجا بروند احساس امنیت می کنند 
و وقتی احساس امنیت می کنند مدت زمان حضورشان بیشتر می شود و آرامش 
روانی پیدا می کنند. در محیط های شهری چهار نوع نشانه اصلی وجود دارد: تنظیم 
کننده، هشدار دهنده، اطالعاتی و آموزشی. تنظیم کننده ها مثل عالئم ترافیکی، به 
شما می گویند از چپ و یا در محدوده خاصی از سرعت برانید و رفتار شما را تنظیم 
می کنند. نشانه های هشدار دهنده یک وضعیت بالقوه خطرناک را نشان می دهند 
که خودتان باید تنظیم امور را در مواجه با آن هشدار در دست بگیرید، مثال خطر 
ریزش سنگ. نشانه های اطالعاتی مثل نشانه های تبلیغاتی هستند یا تابلوهایی که 
همانطور که از اسمشان مشخص است، اطالعات می دهند مثال »محل خرید بلیط«، 
نشانه های آموزشی هم برای بهره بردن بیشتر و درست تر از خدمات و امکانات 

به کار می روند؛ مثل نشـانه های شیوه اسـتفاده از یک وسیله بازی در شهربازی. 
نشانه ها باید مواد و طراحی پایدار و حداقل تا هفت سال دوام داشته باشند. 

 آثار هنری
آثار هنری عمومی که اکثرا با نمونه مجسـمه های شـهری آن  ها را می شناسـیم 
ممکن است دائمی، موقت یا ناپایدار و مصرفی و همچنین ایستا، پویا و یا مبتنی 
بر اشیا باشند. بعضی از آثار هنری دائمی مثل مجسمه های میدان های اصلی آثار 
فاخری هستند که از بادوام ترین مواد و در ایده آل ترین حالت ظرافت و هنرمندانه 
ساخته شده اند. برخی دیگر که کارکرد موقت دارند ممکن است فاقد این ویژگی ها 
باشند اما پیام خاصی را منتقل کنند. گروه دیگری با عنصر غافلگیری قصد دارند 

فقط »شگفتی بصری« ایجاد کنند بدون پیام خاصی. 
مهمترین ویژگی آثار هنری عمومی فارغ از مدرن یا سنتی بودنشان اندازه شان است. 
ابعاد آثار هنری باید به گونه ای باشد که عابران پیاده با آنها به راحتی ارتباط برقرار کنند.

 راه بندها
راه بندها برای ایجاد محدودیت تردد وسایل نقلیه در مسیرهای پیاده، فضاهای سبز 
و فضاهای خصوصی مورد استفاده قرار می گیرند و باید به لحاظ هویت بصری در 
یک خانواده با سایر مبلمان  شهری اطرافشان باشند. راه بندها ممکن است تزئینی و 
کارکردی، همچنین انعطاف پذیر، ایستا، موقت و یا دائمی باشند. همینطور استفاده 

از نوع هیدرولیکی راه بندها اخیرا گسترش پیدا کرده است که راه بند در هنگامی که 
تردد آزاد است داخل زمین می رود و در زمان ممنوعیت، باال می آید. جنس، نوع، 
فرم و تکنولوژی به کار رفته در راه بندها به این میزان درجه محدودیت بسـتگی 
دارد. اینکه صرفا از یک فضای سبز حاشیه خیابان محافظت می کنند یا مقابل یک 
سـاختمان امنیتی قرار گرفته اند. نکته مهم در طراحی راه بندها این اسـت که اگر 
عابرین پیاده امکان گذر دارند باید محلی هم برای عبور ویلچر در نظرگرفته شود. 
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 سطل ها و مخازن زباله
شایع ترین اشتباه در قرار دادن مخازن زباله این است که هر جا که فضای خالی وجود 
دارد یک سطل زباله قرار گیرد. در حالی که تمیز کردن اطراف سطل زباله باید به راحتی 
امکان پذیر باشد. همچنین مردم معموال مسیر پیاده روی خود را برای پیدا کردن یک 
سطل زباله عوض نمی کنند، بنابراین موقعیت نصب سطل زباله واقعا موضوع مهمی 
است. اگر سطل های زباله آنقدر با محیط همخوانی داشته باشند که در محیط پنهان 
شوند و به چشم نیایند کارکردشان را از دست  می دهند. بهترین سطل های زباله آن هایی 
هستند که بدون کوچکترین تماسی قابل استفاده باشند. از جهت ورودی هم به سه نوع 

باز، نیمه باز و بسته تقسیم می شوند که انتخابشان بسته به محیط دارد. 
مبلمان شـهری عناصر دیگری هم دارد، اما اگر به طور کلی بخواهیم بدانیم که با 
یک مبلمان شهری استاندارد مواجه هستیم یا نه باید بدانیم که؛ تعمیر مبلمان شهری 
باید آسان باشد و یک راه تسهیل این موضوع استفاده از قطعات مدوالر و قابل تعویض 
است. وندالیزم، تخریب عامدانه و یا ناخواسته، نقاشی ها و آثار گرافیتی همیشه باید مورد 
نظر طراح و البته شهروندان باشد. وزن کم توام با دوام و استحکام در برابر تغییرات آب 
و هوایی، گرما و سـرما و بارش شدید، حوادث غیرمترقبه ای مثل آتش سوزی مسائلی 
هستند که در کنار قیمت ارزان به یک چالش جدی برای شهرداری ها و طراحان مبلمان 
شهری تبدیل می شوند. فوالد، چوب، سنگ، بتن و پالستیک بازیافتی از مواد محبوب 
مورد استفاده در مبلمان شهری است که هر کدام محدودیت هایی دارند. مبلمان های 
شـهری باید بدون لبه های تیز و غیرقابل جابه جایی باشـند که امنیتشـان تامین شود. 
همچنین باید یونیورسال و برای استفاده اکثریت جامعه طراحی شوند و البته معلوالن و 

افراد کم توان به طور ویژه ای مورد توجه باشند.

 بایدها و نبایدها در طراحی مبلمان شهری:
انتخاب و استقرار تجهیزات خیابانی ، طبق سنت توسط مهندسان و اغلب به شیوه  �

خاصی صورت می گیرد و در نتیجه هیچگونه انسجام طراحی ویژه ای در انتها به چشم 
نمی خورد، در حالی که روش منطقی طراحی عبارت است از طراحی مجموعه ای از 
تجهیزات خیابانی که در آن هر جزء، نظیر یک عالمت ، سطل زباله یا چراغ از جزئیات 
تزئینی و پایه طراحی مشابهی برخوردار باشد . یکی از بزرگترین منافع حاصل از سیستم 
طراحی هماهنگ مبلمان شهری ، سهولت بیشتر گردآوری عناصر مختلف در کنار هم 
است . در این حالت ، سایبان ایستگاه اتوبوس با یک کیوسک تلفن می تواند تکیه گاهی 

برای اجزای دیگر ، نظیر روشنایی ، عالیم و نیمکت ها و یا تلفن باشد .
طراحی و نصب بیشتر عناصر مبلمان و اثاثیه خیابان در حوزه مسؤلیت اداره ها و  �

سازمانهای مختلفی قرار دارد که در نتیجه آرایش ناهماهنگی در خیابان به وجود می 
آورد. مسأله تنها تنوع عناصر نیست ، بلکه شیوه توزیع آنها در سطح خیابان نیز اهمیت 
دارد. بنابراین در ابتدا همکاری میان ادارات و سازمانهای گوناگون الزم است تا بتوان 

تعداد و انواع عناصر را به میزان معقولی رسانید .
عناصر تجهیزات خیابانی را نباید به صورت منفرد و مجزا مورد بررسی و مشاهده  �

قـرار داد ، بلکـه بایـد آنهـا را به عنوان بخشـی از یک سیسـتم هماهنـگ تجهیزات 
خیابانـی نگریسـت کـه در آن همه اجزا به طـور هماهنگ مورد توجه قـرار می گیرد 
و ارتباط مناسـبی با سـاختمانهای پیرامون خود برقرار می سـازد . از این رو، حتی در 
طراحـی کوچکتریـن عناصـر خیابانـی ، نباید منظره کلـی و فراگیـر را فراموش کرد.

در برخی مکانها ، تالش هایی صورت می گیرد تا از اثاثیه و تجهیزات عهد گذشته  �
تقلید شود، این کار ممکن است در برخی پروژه های مرمت نواحی تاریخی معنی دار 

باشد ؛ اما استفاده از آن در فضاهای خیابانی بیهوده است.
مسأله دیگر گرایش به افراط در طراحی منظر خیابانی و خلق صحنه های تصنعی  �

است . تجهیزات خیابانی خوب ، نظیر بناهای خوب ، باید خود انگیخته باشد و چنان 
به نظر رسد که گویی همیشه به این خیابان تعلق داشته است .در این زمینه استفاده از 
مواد طبیعی مانند چوب ، سنگ ، سفال و... از لحاظ بافت و رنگ بسیار مطلوب تر از 

مواد پالستیکی است .
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