رهيافتهایي در طراحي
مبلمان شهري

خالصهاي از كتاب رهيافتهايی در طراحي مبلمان شهري
نوشتهی دكتر سيد رضا مرتضايي
خالصه نويسي و تدوين :محمد عارفصدر

دانشجوی کارشناسی طراحی صنعتی دانشگاه هنر

چكيده:
عمدهترين ويژگي مبلمان شهري كاربرد عام آن است .اين گروه از محصوالت بيش از هر چيز ديگر با توده ی مردم
ارتباط مستقيم دارند .لذا موضوع طراحي ،ساخت و نصب آن ها به مطالعات عميق و دقيقي نياز دارد .در اين نوشتار
تالش ش��ده اس��ت تا موضوعات گوناگون مبلمان شهري به اختصار شرح داده شود تا بتواند خأل نسبي موجود در اين
زمينه را تا حدودي برطرف نمايد.
كليد واژهها:
مبلمان شهري ،اثاثيه ی شهري ،سيماي شهري ،طراحي محيط زيست ،تخريبگرايي ،طراحي سازگار با محيط زيست
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مقدمه

طراحي مبلمان ش��هري يك موضوع ميان رشتهاي است.

موضوعي ك��ه فصل مش��تركي از رش��تهها و گرايشهاي
مختل��ف میباش��د؛ از قبيل طراحي و برنامهريزي ش��هري،
طراحي صنعت��ي ،معماري ،معماري فضاي س��بز ،معماري
داخلي ،طراحي گرافيك ،مهندس��ي عمران ،مجسمهس��ازي،

انسان و لذت و تفريح او».

در نهايت يكي از درگيرترين رشتهها با موضوع طراحي

مبلمان ش��هري ،طراحي صنعتي اس��ت؛ طراح��ي توليداتي

كارخانهاي كه به روش انبوه و با فرآيندهاي صنعتي ايجاد
ميش��وند و در ارتباط مس��تقيم با راحتي استفاده كننده و
اصول زيبايي شناسي هستند.

نقاشي و مهندس��ي تأسيس��ات و ترافيك .وظيفه ی هدايت،

كنت��رل ،امنيت ،ارتباط ،راحتي ،تبليغ��ات ،تزيين و تفريح در

سطح شهر و خيابان بر عهدهی مبلمان شهري است.

مش��اهده ی انواع آب نما ،جوي ،استخر ،حوض خياباني

و از اي��ن قبي��ل نياز به تخصص مهندس��ان تأسيس��ات را

آش��كار ميكند .كليه ی عالئم راهنمايي و رانندگي ،طراحي

و جانمايي آنها و هرچه در اين مجموعه جاي ميگيرد نظر

مهندس��ان ترافيك را ميطلبد .در طراحي تبليغات محيطي و
هماهنگسازي عالئم و تابلوها بايد گفت كه طراحي گرافيك
با ايجاد ارتباط تصويري مناس��ب بين شهروندان در سطح

معابر عمومي نقش مهمي ايفا ميكند.

وقت��ي بحث س��ازههاي فضاي��ي ،كفس��ازي ،جوي و

جدول ،پله و ش��يب راهه در منظر شهر پيش ميآيد وجود
متخصص��ان عم��ران ضروري اس��ت .مجسمهس��ازان و

ي و كاربردي در
نقاش��ان با هنر خود در عرصهی تجس��م 
صدد روح بخش��يدن به سطوح س��رد و خشك شهر و پر

كردن فضاهاي خالي و كس��ل كننده ی آن هستند .معماران
با طراح��ي حجمهاي متنوع و كاربردي ب��ا بهره گرفتن از

اِلمانهاي روش��نايي و گلدآنهاي تزييني ،فضاهاي باز را
زينت ميبخش��ند .طراحي برخي از اجزاي مبلمان ش��هري
به وس��يله ی معماران به ويژه هنگاميصورت ميگيرد كه

مجموعه اي مس��كوني ،تجاري ،اداري ي��ا صنعتي با تمام
ملزومات زيستي مدنظر باشد.

طراحان فضاي سبز نيز در گروه ديگري از مبلمان شهري

يا به عبارتي مبلمان پاركي نقش عمدهاي دارند .اين گروه از
مبلمان بيشتر ،نيمكت ،زبالهدان ،روشنايي ،عالئم ،آبخوري،
وسايل بازي ،كيوس��ك و اقالم ديگري كه معمو ً
ال در پارك
يا فضاهاي س��بز وجود دارند را ش��امل ميشود .معماري

فضاي سبز بنا بر تعريف فرهنگ واژههاي فني و علميمك
گراهيل« ،1هنر آرايش و آمايش زمين است براي استفادهی

مبلمان شهري

شهر يك اثر هنري بزرگ است كه آفرينندگاني به وسعت

خود و به تعداد جمعيتش دارد(کریستوفر الکساندر).

هدف غايي يك شهر ايجاد محيطي خالق و پرورنده براي

مردمياس��ت ك��ه در آن زندگي ميكنند .چني��ن محيطي با

گوناگوني بس��يار ،آزادي انتخاب به افراد ميدهد و زمينهی
خالقيت را فراهم ميآورد .فضاي شهر حداكثر ارتباط را با
مردم و زيس��تگاه پيرامونش��ان برقرار ميسازد و تنها يك

شرط براي در اختيار گذاردن تمام اين فرصتها قائل است:

امكانات مناسب شهري.

اثاثی��ه ،تجهيزات ي��ا مبلمان ش��هري_خياباني يا فضاي

باز ،اصطالحات رايج اين تس��هيالت و امكانات هس��تند .اين

تس��هيالت در انگلس��تان بيش��تر به «مبلمان خياباني» و در
آمري��كا به «مبلمان همگاني» يا «مبلمان فضاي باز» معروف

هستند.

مبلمان ش��هري به مجموعه ی وسيعي از وسايل ،اشياء،

دس��تگاهها ،نماده��ا ،خرده بناها ،فضاه��ا و عناصري گفته
ميش��ود كه چون در ش��هر و خيابان و در كل فضاي باز

نصب ش��دهاند و اس��تفادهی عمومي دارند به اين اصطالح
معروف ش��دهاند .براي اي��ن مجموعه كاربرده��اي زير را

ميتوان متصور شد:

• تعيين جهت و ارائهی اطالعات به ش��هروندان (تابلوهاي

راهنما ،پالك ،نام خيابانها ،اطالعات ،ساعت ،تابلوی تبليغات
و)...

• ارائ��هی مقررات (تابلوه��اي توق��ف ،ممنوعيت توقف،

مقررات الزامي و)...

• نحوه ی توزيع يا جمعآوري كاال و محصوالت (صندوق

پست ،دكهی روزنامه و)...

• مراقبت از تجهيزات مخصوص خدمات راهداري
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• حفاظت (نرده ،تارمي ،حصار)

• استراحت يا پناهگاه (نيمكت ،سرپناه)
• بازي كودكان (وسايل بازي پارك)
• روشنايي

• نمادهاي فرهنگي (تنديس ،سمبل ،بناي يادبود و)...

• ثبت (پاركومتر ،موانع متحرك براي پارك و توقف)

• ارائهی خدمات بهداشتي (بهداري ،واكسيناسيون و)...

انتخاب نمونه و محل استقرار مبلمان در شهر

معمو ً
ال به انتخاب و جانمايي اجزاي مبلمان ش��هر چندان

توجه نميش��ود .در اين خصوصانديشه ،طرح و تدبير آن
طور كه بايد به كار گرفته نميش��ود .ايدهها بيشتر بر پايهی

• مصرف مواد خوراكي (كيوسك غذا ،ماشينهاي خودكار

هزينهی كمت��ر ارزيابي ميگردند و مطل��وب بودن ،دوام و

باره نيز گرايش��ي افراطي در انتخاب و استقرار مبلمان ديده

تش��خيص يك رنگ در محيط به عوامل��ي از جمله زمان

تحويل مواد خوراكي و)...

ميش��ود كه تالش مضحكي است در تقليد از مبلمان شهري

كالسيك.

رنگ در محيط

شايس��تگيهاي استتيكي در حاش��يه واقع ميشوند .در اين

دي��دن ،رنگ زمين��ه ،رنگهاي ثابت و منابع ن��ور طبيعي و
مصنوعي بس��تگي دارد .قرمز و نارنجي رنگهايي هس��تند
كه بي��ش از همه جل��و ميآيند و به اصط�لاح پيش آمدگي

رنگ پيش از بافت ،فرم و مواد مصرفي دريافت ميش��ود

دارند .پرتوهاي س��اطع شده از اين رنگها بر تمركز عدسي

كه ضروري است حركت منسجم تماميعناصر يك طرح به

رنگهاي س��بز و آبي ،بر عكس چشم را نزديك بين ميكنند

و به همين دليل اثرش بيش��تر اس��ت .ولي در اين ميان آنچه

س��وي هماهنگي با محيط است .رنگ بايد جزئي از كل فرض

شود؛ كلي كه به سوي وحدت و يگانگي رو دارد .عامل ديگر در

گزينش رنگ ،كاربرد محصول است .رنگ نبايد براي دورهاي
كوتاه و تنها به قصد جلب نظر رهگذران به كار رود.
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چش��م تأثير ميگذارند و در شخص دوربيني ايجاد ميكنند.
چرا كه اين دو رنگ به عقب رفتن و عميق شدن تمايل دارند.
زرد و ارغوان��ي در اي��ن خصوص خنثي هس��تند؛ نه پيش

ميآيند و نه عقب مينشنينند.

ميان  16تا  35س��الگي ،رنگه��ا در بهترين و دقيق ترين

وضع خود درك ميش��وند .خردس��االن و س��الخوردگان

را نم��ادي ازانديش��ه و تدبير ميدانند .اين بدان معناس��ت

س��نين باالي  ،55س��رعت تفكي��ك رنگها رو ب��ه وخامت

اجتماعي ،نگراني و مس��ئوليتپذيري مسئوالن يك شهر را

مهارت كمتري در تفكيك و تش��خيص رنگها دارند و براي

ميگ��ذارد .چنانچه در جامعه مورد نظر طراح ،حدود س��ني
اس��تفاده كنندگان در دست است نكات ياد شده بايد در نظر
گرفته شوند.

هويت مكان

كه قابليت طراحي و اس��تفاده از اين وس��يله در يك محيط
در برابر همشهريهايشان مشخص ميكند».

در انتخاب جايي براي نشستن ،معمو ً
ال يك نوع استفادهی

كوتاه يا بلند مدت مدنظر است.

نشس��تنگاه بلند مدت الزامها و تس��هيالت خ��اص خود را

ي و قطعات اضافي.
ميطلبد .مانند :مدوالريته ،ف��رم ،آرگونوم 

از دي��دگاه طراحان ،انتخ��اب و طراحي مناس��ب مبلمان

براي استفادهی كوتاه مدت ميتوان تركيب ساده و متنوعتري

ميس��ازد .اين برخورد در احياي مناطق تاريخي و س��نتي

دان يا نيمكت ديواري و پايه ی كوتاه روي ديوار .به تعبير ديگر،

ش��هري حف��ظ هويت م��كان و نم��ود بيش��تر آن را ممكن

بسيار مؤثر است و بايد ميان بافت اجتماعي و فضاي شهر،
توازن ايجاد كرد.

مبلمان شهري يكپارچه

ابداع خانوادهاي قابل توسعه از مبلمان شهري كه اتصاالت

مش��ابه و پايهی نگهدارندهی مش��ترك داش��ته باشد هدف
سيس��تمهاي مبلمان يكپارچه اس��ت .تعريف پايه يا ستوني
واحد كه مورد استفادهی روشنايي و اسامي خيابان ،عالئم

و زبالهدان و غيره باش��د ميتواند از تكثير جزئيات اضافي
بسياري در خيابان بكاهد.

طراحي مبلمان براي خيابان
 -نيمكت و صندلي خياباني

«ميگويند دولت مردان همواره نيمكتهاي عمومي ش��هر

در نظر داشت :نيمكتهاي يكپارچه يا گلدان و روشنايي و زباله

نيمكتها و صندليهاي خياباني با اس��تفادهی كوتاه مدت در
گروه بدون پشتي و با استفادهی بلند مدت در گروه نيمكتهاي

با پش��تي ق��رار ميگيرند .دس��تهی اول در تكمي��ل فضاهاي
معماري ساخت عموميت بيشتري دارند .اكثر اين نشستنگاهها

اهداف زيبايي شناس��ي و تزييني دارند و كمتر به راحتي آنها
فكر شده اس��ت .نزديك كردن آنها به اجزايي تنديس وار در

محوطههاي مورد نظر طراحان ،عرف رايج است.

تا حد ممكن وسايل نشستن بايد در جايي نصب شوند كه

از برخي عوامل جوي به ويژه باد ،در امان باش��ند .استقرار

آنها بايد بر اساس چيدماني منطقي صورت بگيرد.

تعدادي از نيمكتها و صندليهاي خياباني را در س��ايه و

تعدادي ديگر را در آفتاب قرار ميدهند.

هن��گام طراحي نيمكت يا صندل��ي خياباني توجه به نكات

زير حائز اهميت هستند:

راحت��ي ،دوام ،جذب حرارت در مصالح به كار رفته ،عدم
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تجمع آب روي س��طح محصول ،تعمير و نگهداري آسان و
مقاومت در برابر تخريب گران از جمله اين نكات ميباشند.

 -زبالهدان

در يك محيط شهري زباله دان بايد قابل رؤيت و استفاده

از آن راحت باش��د ولي نبايد مزاحم و پر زرق و برق جلوه

كند .زباله دانها را ميتوان چنين تقسيم بندي كرد:
• ظروف متصل به اجزاي ديگر مبلمان شهر
• ظروف متصل به ديوار

• ظروف مستقل و ايستا ( پايه دار)

• ظروف متحرك براي استفادهی موقت

• ظروف با گنجايش زياد ،مناسب براي محيطهاي عمومي

و مجموعههاي كنار جادهاي

 -گلدان خياباني

نبايد درجايي كه امكان كاش��ت و رشد طبيعي گياهان در

زمين هس��ت از گلدان اس��تفاده كرد .هم چنين به كار بردن

اين عنصر در ش��كل تك و دورافت��اده در كنجي مهجور به
دليل نبودن ارتباط با محيط پيرامون ابداً توصيه نميش��ود.
در ع��وض ،آرايش گروهي گلدانها اث��ر فوقالعادهاي دارد
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و ميتوان��د فضاي دنج و دلنش��يني براي نشس��تن فراهم

آورد .گلدانها بايد بخش مكمل س��يماي ش��هر باشند و در
ارتباط با س��اير مبمان طراحي ش��وند .همچنين ميتوان از

يكپارچهس��ازي آنها با وسايلي همچون نيمكت ،روشنايي،

زباله دان و غيره سود جست.

س��اخته ش��ود كه در برابر خوردگي و تخريبگري مقاوم

وجود سنگ ريزه و سنگ دانههاي ريز در كف گلدان به آب

باشد .س��رپناههايي كه طراحي ميشوند يا بايد پاسخگوي

س��وراخي در كف آن امكان پذير است .ماده ی انتخابي گلدان

واحد پيرامون خود در ش��هر يا خيابان .ميتوان آنها را در

اجازه جريان يافتن ميدهد .فاضالب گلداني به سادگي با تعبيه
بایدهادي حرارت باش��د چرا كه اين مسئله تبخير آب موجود

در خاك ،يا همان دي هيدراته را موجب ميش��ود .در طراحي

جنبههاي كيفي معماري محيط باش��ند يا بخش��ي از مبلمان
ادامه يا تكميل اِلمانهاي روش��نايي و عالئم محوطه طراحي

كرد.

ظرف گلها بايد از لبهها و گوشههاي تيز دوري جست .زواياي  -كيوسك
حاده در شكل گلدان كاشت موفقي به همراه ندارد اشكال گرد،

در اين محصوالت جزو كاربرديترينها هستند.

 -سرپناه

از متداول ترين انواع سرپناهها ميتوان به كيوسك اشاره

كرد .كيوسك ،دكه يا باجه به انواع فضاهاي بسته ،باز و نيمه
باز شهري گفته ميش��ود كه فعاليت خاصي مانند فروختن

روزنام��ه و گل يا خدمات پس��تي در آن ص��ورت ميگيرد.

ميتوان سرپناه يا شلتر 2را نوعي سازهی دائم ،بلند مدت

كيوسك به عنوان يك عنصر شهري كه نوعي بناي معماري

حفاظت پيادگان طراحي ش��ود و سپس حفاظت تجهيزات و

نيازمند محاس��بات طراحي اقليمياس��ت .طراحي اقليمي و

يا موقت فرض كرد .در وهلهی نخس��ت ،سرپناه بايد براي

عناصر ديگر .هم چنين س��رپناه بايد از مصالحي طراحي و

س��اخت مينياتوري نيز تلقي ميشود ،مانند هر اثر معماري

اطالع��ات جغرافيايي ي��ك منطقه به حداق��ل و حداكثر دما،
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رطوبت ،س��رعت و جهت بادي در بس��ياري از پارامترهاي

عالئم بايد آن قدر بهينه ش��ده باش��د تا حداكثر خوانايي و

كيوس��كها با آگاهي كامل از موقعيت نص��ب آنها بايد از

تابلوهاي مرتفع اكثراً باعث پديده ضدنور ميشوند .عالئم و

ش��هر و محدودهاي مش��خص ميپردازد .در طراحي انواع
اطالعات اقليميدقيق موقعيت مورد نظر استفاده كرد.

 -سايبان

س��ايبان يا كانوپي 3را هم به شكل متصل به ساختمان و

هم مستقل از آن به كار ميبرند كه در هر دو صورت حفاظي

اس��ت براي مردم و وسايل .سايبانها را در انواع تزييني و

الوان براي ارتقاي كيفي خيابان ميتوان به كار برد.

 -سازه

يك سازه ميتواند حفاظي در برابر آب و هوا باشد كه البته

الزام ًا هميشه اينطور نيست .براي سازه ميتوان مفهومهاي
مختلفي متصور شد :خلق نوعي فضا و مفهومياز يك مكان،

ي��ك عنصر الحاقي و متصل ش��ونده ،فرم دهن��ده ،تعريف
دروازهی ورودي و مدخل .از جمله كاربريهاي يك س��ازه

در فضاسازي ميتوان به موارد زير اشاره كرد:

محل اجراي اركستر و كنسرت ،جايگاه سخنراني ،صحنهی

نمايش ،پاويلون ،غرفه ،جايگاه تابستاني ،جشنواره ،باجهی
اطالعات ،كيوسك تلفن ،توالت عمومي ،ورودي قطار و مترو،
نمايشگاه ،ورزشگاه ،استخر شنا و غيره.

وضوح را باعث شود و شخصيتي خاص به محيط ببخشد.

تابلوهاي ك��م ارتفاع مزاحمت كمتري دارند و در محيطهاي

انساني محسوس تر هستند.

ش��اخصهاي قابل مالحظهاي در رؤيت درس��ت عالئم و

تابلوها وجود دارد كه به شرح زير ميباشند:
• ميدان ديد ،كه  60درجه ميباشد.

• س��رعت يا نرخ خواندن به ويژه در وسيله نقليه در حال

حركت.

• متوس��ط ارتفاع ديد به ترتيب  170سانتي متر در حالت

ايس��تاده 130 ،سانتی متر براي حالت نشسته و 140سانتی
متر براي داخل خودرو.

• براي عالئم و تابلوها ميتوان پنج وظيفه تعيين كرد:
• جهت يابي و هدايتگري معابر و گذرگاهها.
• شناسايي ابنيه ،ميدانها ،پاركها.

• كنترل ترافيك (راهنمايي و رانندگي) ،تابلوهاي توقفگاه و...

• اطالعاتي و آگاهيدهندهی تاريخي ،اتفاقات ،موقعيت.

• آيين تش��ريفاتي ،پ�لاكارد ،پرچم ،ديوارنگاره ،نش��ان،

لوگوتايپ.

كنترل تبليغات خياباني

تبليغ��ات خيابان��ي ،هم��ه ی آن عالمته��ا ،نش��انهها و

سازههاي كششي يا كابلي اغلب براي نگهداری چادرهاي

نوشتههايي هس��تند كه براي هدفهاي اقتصادي شخصي

سازه ی بادي است كه به كمك هواي فشرده ی داخلي سرپا

تبليغات قسمتي از تصويري هستند كه به وسيله ی عناصر

س��هميش��كل به كار مي روند .يكي ديگر از انواع سازهها،
نگه داشته ميشود.

مواد و مصالح اين س��ازهها بايد ش��رايط زير را داشته

يا دولت��ي ،نصب و در معرض ديد مردم قرار ميگيرند .اين

مختلف در خيابان و شهر خلق ميشوند.

باش��ند :مقاومت در برابر تغيي��رات درجه حرارت ،مقاومت  -پالكارد و پرچم
در براب��ر آت��ش س��وزي و مقاومت در برابر س��اييدگي و

فرسودگي.

 -عالئم و تابلو

طراح��ي گرافي��ك نقش اصل��ي را در طراح��ي پيامهاي

عالئم و تابلوهاي ش��هري دارد .عالئم را ميتوان به ديوار،

پ�لاكارد و پرچم به منظر خيابان جنبش ،رنگ و ش��ادي

ميبخش��ند ،به تشخيص مكانها و ساختمآنهاي مهم كمك
ميكنن��د و هم چنين از آنها ميتوان براي مقاصد اطالعاتي
يا تبليغاتي س��ود جس��ت .در ش��رايطي نيز اساس ًا تزييني
هستند و به وسيله ی هنرمندان طراحي ميشوند.

ب��ه عنوان يك قاع��دهی كلي ،پالكاردها ب��ه طور عمومي

بنا و س��تونهاي وسايل ديگر ش��هر متصل نمود تا تعداد آويخته ميش��وند .پرچمها معمو ً
ال چهارگوش��ند و به طور

نگهدارندهه��اي آنه��ا كاهش يابد و ارتفاع،اندازه و ش��كل

افقي به اهتزاز در ميآيند.
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 -روشنايي

روشنايي شامل سرفصلهاي زير است:

• طراحي و انتخاب وسايل روشنايي در ارتباط با جنبههاي

كيفي طراحي معماري و منظر شهري.

عمدي.

• مراقبت ،تعمير و نگهداري تأسيسات روشنايي.

روشنايي در محيطهاي باز را به طور كلي ميتوان به سه

دسته تقسيم كرد:

الف) روشنايي معابر ،گذرگاهها ،خيابان و جاده.

• ايجاد امنيت براي پيادگان در برابر خودروهاي در حال

ب) روش��نايي پيادهروها و فضاهاي شهري و مكانهاي

• روش��نايي متناس��ب ب��ا روحي��ه و مي��زان ترافي��ك

ج) روش��نايي با مقاص��د غير كارب��ردي و تزييني مانند

تردد و در برابر رفتارهاي ضد اجتماعي.
خودرويي.

• كنترل تبليغات نوري و چش��مك زن ب��ه نفع هدفهاي

تفريحي.

عمومي.

آذينبنديها ،نورپردازي گياهان و آب نماها.

امنيت و روش�نايي :اگر روش��نايي به ط��ور كلي در حد

• كنت��رل و يكپارچگ��ي تأسيس��ات روش��نايي ثابت در

بااليي است مثل مراكز شهر ،ميتوان از نورهاي چند گانه و

• كنت��رل اث��رات روش��نايي وي��ژه و موق��ت مانن��د

بايد مبذول شود تا هيچ نقطه ی كوري در شب بي نور باقي

• كنترل عالئم راهها و نش��انگرها و ارتباطش��ان با ساير

محوطه احتمال دارد تاريك ش��ود مك��راراً توصيه ميگردد

• كنت��رل و تركيب روش��نايي از هر دو منب��ع عموميو

ارتكاب به جنايت مؤثر است.

طرحهاي جامع.
آذينبنديها.

وسايل نوري.

خصوصي مانند سرپناه ايستگاه اتوبوس و باجه ی تلفن.

• حفاظت تأسيس��ات و وس��ايل از صدمات عمدي و غير

چند منظوره براي كاهش هزينهها س��ود جست .توجه كامل

نماند .در محيطهايي كه با س��وختن يا شكس��تن المپي ،كل
از چند منبع روش��نايي استفاده شود .رنگ نورها در ميزان

پيكره و ظاهر :شب هنگام از يك اسباب روشنايي ،بيشتر

پرتوافش��اني آن ديده ميشود و در واقع چنين توقعي نيز از

براي نمايش حدود و ثغور ،ايجاد پرايوس��ي ،تعريف فضايي

امتداد خيابان در كنار بناها و داخل پارك بخش��ي از فضا را

نص��ب تارم��ي و حصار در ارتفاع چش��م و س��طح ديد

آن منطقي به نظر ميرسد .اما همين اسباب در طول روز در

اشغال كرده است و درست همين جاست كه اهميت پيكره و
ظاهر وسيله ی روشنايي در كنار ساير مبلمان شهر نمايان

ميشود.

خاص يا محافظت در برابر وزش تندباد استفاده ميگردد.

(حدود 150تا  170سانتي متر) باعث بر هم خوردن آرامش

بصري و مزاحمت ديد ميشود.

رنگ ،فرم ،باف��ت و جزئيات المان ن��وري بايد با يكديگر

جايگاه دوچرخه :جايگاههاي دوچرخه از حيث اتصال به دو

ش��دن کل واحدی از س��مت نوران��ی و حباب ،پای��ه ،بدنه،

در هر دو سيس��تم ،طراحي به گونهاي مدوالر و پشت به پشت

س��ازگار باش��د .از ضروریات طراحی این وسایل ،متصور

دیوارکوب ،س��تون یا هر عنصر الحاقی دیگر در ذهن است.
بازوي نگهدارنده ی چراغ تا حد امکان بايد كوتاه باشد.

نوع اصلي تقسيم ميشوند :اتصال به تنه و اتصال به چرخ جلو.
صورت ميگيرد تا فضاي پارك يا محوطهی مورد نظر در عين
اشغال كمتر فضا ،به دوچرخههاي بيشتري خدمات دهد.

ش�بكهی پاي درخت :از حفاظ پيرامون درخت با هدف تداوم

 تيرك خياباني(به عن�وان مانع ،خطرنما ،المانمسير پيادگان و حفاظت و تهويه ی بهينه ی ريشه ی خاك استفاده
نوري و مهار)
بوالرد 4يا تيرك خياباني ،تنديسهاي كوچك مقياس شهر

هس��تند .آنها حركت را در س��طح س��واره رو و پياده رو
كانال بندي و تنظيم ميكنند .ش��عار تيرك خياباني خطاب به

س��وارهها اين است« :بيرون نايست ،وسيله ات را پارك كن
و پياده وارد شو».

 -نرده ،تارمي ،حصار و جايگاه دوچرخه

ن�رده :انگيزهی اس��تفاده از نرده ،ايمن��ي و حمايت افراد

از تغييرات س��طوح زمين اس��ت .نرده براي پله بايد به طور

معمول تا ارتفاعي معادل  90سانتيمتر از باالي لبه افقي آن
را پوشش دهد كه البته معمو ً
ال نردههاي ايمنتر ،ارتفاع 110
سانتي متر يا بيشتر دارند.

امتداد نرده در طول مسير مورد نظر القاي حس استواري،

ايمني و پرايوس��ي ميكند .مقاطع داي��رهاي و لولهاي بدون
لبهی تيز براي گرفتن نرده با دست ،بسيار مناسبترند.

ميشود .محدوده درخت بايد حداقل يك متر مربع باشد.

حفاظ تنهی درخت :اين وسيله امكان حفاظت از نهالهاي

نوكاش��ته در محيطهاي ش��لوغ و پر تردد عابران را فراهم

ميسازد .حفاظ تنه ی درخت بايد بين  1/3تا  1/6متر ارتفاع
داشته باشد.

آبخوري :آبخوري نبايد بر س��ر راه پيادگان نصب شود

تا ايس��تادن و آب خوردن مانع عبور و مرور گردد .رعايت

نكات بهداشتي در طراحي آبخوري حائز اهميت است.

تخريبگرايي ،يك پديدهی اجتماعي

س��ابقه و تعريف ونداليس��م« :معني تاريخي و ريش��هاي

واژهی ونداليس��م از كلمه ی وندال اخذ شده است .قبيلهاي
از نژاد ژرمنها در ش��رق اروپا كه غ��رب را همواره مورد

تاخ��ت و تاز قرار ميدادند و در قرن چهارم و پنجم ميالدي

تارميو حصار« :تارميدر لغت به معناي ديوار مش��بك

ميزيس��تند .در سال  445ميالدي افراد اين قبيله امپراتوري

حصار نيز تقريب ًا چنين مفهوميدارد .در شهرهاي امروزي

تعريف واژه ی ونداليسم در فرهنگ آكسفورد ،اين واژه در

امنيت و سد بصري استفاده ميشوند .هم چنين از اين عناصر

زيبا ،محترم و حفاظت ش��دهاي اطالق ميش��د و به تدريج

چوبي يا آهني است که اطراف باغ يا ايوان ميگذاشتند».

تارمي و حصار بيش��تر موانع فيزيكي هستند كه براي ايجاد

مقدس روم را غارت كردند و بر آنها چيره شدند .بر اساس

س��ال  1663ميالدي به تخريب جاهالن��ه يا آگاهانه هر چيز
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هر گونه رفت��ار مخرب ،بيپروا ،بي فرهنگ و بي رحمانه را

گروه تخريب تفريحي جاي ميگيرد .بر اس��اس اين نظريه،

ضم��ن دارا بودن جنبههاي خش��ونت و تخريب ويژگيهاي

داده  ،ديگران را به مش��ت و لگد زدن و تخريب بيش��تر آن

ش��امل گش��ت .بنابراين رفتاري را ميتوان وندال خواند كه
زير را نيز داشته باشد:

ديدن يك شيشه شكسته يا سطلی که شکل خود را از دست

ش��يء خراب برميانگيزاند .وجه تس��ميه ی اي��ن نظريه با

الف) صدمه زدن به چيزهايي كه متعلق به ديگران است و

پديدهی گلوله برفي آن است كه وقتي كسي گلوله اي از برف

ب) صدمه به اموال عموميو مردم.

پس در مورد تخريب اشياء هم اين قانون صادق است يعني

نه شخص تخريب گر.

ج) در كل هر خس��ارتي كه فرد خسارت زننده بايد آن را

جبران كند و مسئوليت خسارت وارده بر عهده ی اوست.

احساس تملك

يكي از پديدههاي بروز تخريبگرايي ،احس��اس بي تفاوتي

در مالك ش��مردن خود نس��بت به اموال عمومياست .ديگر

عواملي كه ميتوانند ريش��ههاي تخريبگرايي شمرده شوند
عبارتند از :توارث ،محيطهاي نخس��تين تربيتي ،شخصيت

مجرم��ان ،وضع اجتماعي و اقتص��ادي ،وضع فعلي زندگي

بزه��كاران ،محيطه��اي تحصيل��ي ،جريانه��اي اداركي و
ش��ناختي و انگيزشي ،ش��رايط و وضع مكاني موضوعات

مستعد تخريبگرايي.

انواع تخريبگراييهاي رايج

را به فرد ديگري ميزند ديگران به پيروي از او ميپردازند.
با ديدن اولين تخريب ،تخريبهاي بعدي تداوم و اس��تمرار

پيدا ميكنند.

ه) تخريبگرايي خصومت؛ مثالهايي از اين نوع تخريبگرايي

خشن و وحشيانه عبارتند از :خط كشيدن روي بدنه اتومبيل،

بيرون كش��يدن گلهاي پارك ،آزار دادن حيوانات و جانوران
تفريحگاههاي عمومي ،پنجر كردن الستيكهاي اتومبيلها و...

تخريبگرایی ،عامل تأثير گذار بر طراحي

دو نكت��ه ی مهم در اين ميان ،طراح��ي كامل با عنايت به

تخريبگرايي و ش��رايط محل ب��وده و دوم نحوه ی نصب و

اس��تقرار اجزاي شهري است .اين نكته ،مهم ترين مسئوليت

طراح مبلمان شهري است.

نقش طراح:

الف) تخريبگرايي مالاندوز؛ اين نوع صدمهها براي كسب

ط��راح ،ميبايس��ت جزئيات ابنيه و تجهي��زات عمومي

ب) تخريبگرايي تاكتيكي؛ اين تخريبگرايي بيشتر از حصول

و ش��بيه ش��يء ديگري نباش��د ،توهم و ايجاد مشكل در

پول و اموال است.

دارايي در پي به دست آوردن يك مقصود خاص بوده و به

طور كامل طراحي شده و حسابگرانه است.

را باي��د به گونهاي طراحي كند كه به راحتي ديده ش��ود
اس��تفاده نكند و حس تعلق و مسئوليت بيافريند .به ندرت

ديده ش��ده اس��ت كه تخريبگران به چي��زي كه متعلق به

متداولترين خس��ارت در اين تخريبگرايي كاري است كه

ديگري اس��ت و از آن به خوبي مراقبت ميش��ود صدمه

غذاي گرم انجام ميدهند .شكس��تن شيشه در حضور پليس

محصول يا ش��يء آس��يبپذير خود كمك بزرگي است.

ولگردان و بي خانمانها براي به دست آوردن جاي خواب و
و نيروهاي انتظامياز اين جمله است.

بزنن��د .در پ��ارهاي از ش��رايط در معرض ق��رار ندادن

انتخاب شيش��ههاي بزرگ براي يك مدرسهی پر از بچه،

ج ) تخريبگرايي انتقام جو؛ از انواع مهم و شديد تخريبگرايي

تخريبگرايي را ترغيب ميكند.

د) تخريبگراي��ي تفريح��ي؛ در بيش��تر تخريبگراييه��اي

معضل��ي بروند كه در باورهاي اجتماع��ي غلط يك جمع يا

كنجكاوي ،رقابت و مهارت بس��يار مهم هستند .در اين ميان

وسايل درست باعث كاهش خس��ارات مختلف ميشود .به

به حساب ميآيد.

تفريحي ق��دري خصومت هم وج��ود دارد .محركاتي مانند
پديده اي هم موس��وم به «گلوله برف��ي» وجود دارد كه در

طراح��ان و متخصصان ب��ه تنهايي نميتوانن��د به جنگ

يك فرد ريش��ه دارد .ام��ا طراحي دقيق و انتخ��اب مواد و

ط��ور مثال دقت در انتخاب حبابهاي ش��فاف از جنس پلي
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كربنات پالس��تيكي به جاي شيشه در چراغ روشنايي پارك

و طرح خاص تيرك روشنايي در فضاي آزاد ،عمر محصول

و دورهی استفاده از آن را افزايش ميدهد.

سازگاري با محيطزيست

به محيط ،كاهش تنوع در مواد به كاررفته و قطعات سازنده،

تعمير و تعويض ساده و استفاده از ضايعات.

نقش و مسئوليت طراح

طراحي بخش��ي از يك فرايند مقدس اس��ت ك��ه با طيف

از ح��دود اواخر دههی  60بود كه تقريب ًا به طور رس��مي

گس��ترده اي از دانشها و مهارتها ارتباط دارد و در واقع

عمق فاجعه كردند و در صدد ارائهی راه حلهايي برآمدند.

محيطي به وسيله ی آلودگيهايي ايجاد ميشود كه از توليد

همايشهاي جهاني زيستمحيطي شروع به انعكاس و تعيين

نقش محوري اين فرايند اس��ت .بسياري از مشكالت زيست

در حيطهی طراحي مصنوعات و محصوالت ماشيني نيز

يا استفادهی خدمات انبوه سرچشمه ميگيرند.

بازيافت مواد ،تقليل ضايع��ات ،افزايش دورهی مفيد عمر

تصمي��م گيرنده ،ب��ر ميزان صدمه اي ك��ه در هر مرحله از

محيطزيست پيامهايي دارد:

محصول ،استفادهی مجدد از قطعات ،طراحي براي دمونتاژ
و در نهايت ،طراحی سبز.

طراحي سبز

ط��راح به عنوان يك تصميم گيرنده ی اصلي يا گاهي تنها

فرايند ذكر شده ايجاد ميشود تأثير مستقيم خواهد داشت.
چه موادي بايد به كار گرفته ش��ود و از كجا تأمين ش��ود؟
روش توليد چه باش��د؟ آيا ب��ه فرايندهاي خاصي كه اثرات

خاصي ه��م به دنبال دارد نياز هس��ت؟ محص��ول چگونه

طراحي س��بز از اواخر دههی  80ظهور كرد .طراحي سبز

استفاده ميشود و چگونه از بين ميرود؟ آيا به راحتي قابل

موج��ود صنعت ،معماري ،محصول و ه��ر آنچه نياز به آن

اس��ت قطعهاي از آن مجدداً قابل اس��تفاده نيست؟ طراحان

تالش دارد تنظيم كننده و هماهنگ كننده ی ساختار از پيش
هست باشد.

طراحي سبز به مثابهی يكانديشه

در س��ال  1969ويكتورپاپانك 5در كتاب انقالبي «طراحي

ب��راي جهان واقعي» 6ب��ه طور قاطعانهاي ثاب��ت ميكند كه

ش��خص طراح در چن��ان جايگاه مقتدري ق��رار دارد كه هم

ميتواند در س��اخت جهاني بهتر كمك و ياري رساند و هم
در تخريب كره زمين نقش عمدهاي ايفا كند.

از راه ي��ك سلس��له محصوالت س��الم ،بيخط��ر و ايمن

در محيط ،طراحي س��بز اساس�� ًا خود را عالقمند به حقوق
مصرفكننده ميداند .طراحي سبز بر نظريات مردم هدايت
ميشود ،به وسيلهی تحقيقات علميشكل ميگيرد و به كمك

قانون حركت ميكند.

طراحي سبز و سيماي خيابان

هر آنچه دربارهی طراحي محصوالت س��بز طرح ش��د در

خصوص منظر خيابان هم صدق ميكند .از جمله :استفاده از
ي و طبيعي هر منطقه با قابليت برگشتپذيري
مواد و مصالح بوم 
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تعمير است يا بايد به دورانداخته شود؟ و اگر دورانداختني
به عنوان خالقان اثر در جايگاهي قرار دارند كه بايد پاس��خ
بسياري از اين پرسشها را ارائه كنند.

در نهايت يك طراح محيط زيس��ت آگاه بايد نكات زير را در

طراحي هر محصولي كه فرايند توليد ماشيني دارد رعايت كند:
• بهرهوري بهينه از انرژي.
• قابليت بازيافت.

• اختصاص موادي با كارايي الزم در توليد.

• اس��تفاده از م��واد عاي��ق كاري در ص��ورت نياز براي

جلوگيری از اتالف انرژي.

• انتخاب شيوههاي بهينه توليد.

• س��ادگي و س��هولت خ��روج قطعات داخلي ب��ه منظور

دمونتاژ.

• كاهش تنوع مواد به كاررفته.

• اس��تفاده از مواد بوم��يو طبيعي(به وي��ژه در طراحي

مبلمان شهري).

• خ��ودداري از تركي��ب م��وادي ك��ه اساس�� ًا ب��ا ه��م

ناسازگارند.

• خودداري از به كارگيري مواد مركب تا حد امكان.

• در نظرگيري تميز و تشخيص مواد تشكيل دهنده بعد از

طي دورهی عمر محصول براي دمونتاژ.

چند قطعه ی كليدي.

• جلوگيري از هرگونه آلودگي زيستمحيطي.

• اطمينان از قابليت برداشت قطعاتي كه فرايند بازيافت را

• استفاده از فرم طبيعي و دست نخوردهی مواد و مصالح

• اطمينان از قابليت تعويض قطعات يك مجموعه با هم در

• تأكيد بر قابليت طراحي بر اساس نيازهاي واقعي.

• قابليت تعميريا تعويض سادهی قطعات.

• خودداري از جزئيات غيركاربردي و صرف ًا تزييني.

آلوده ميكنند مانند ميكرو پروسسورها.
طراحي براي توليد مجدد.

• ام��كان تعويض متعلق��ات تكنولوژيكي ب��دون تأثير بر

پيكرهی كلي محصول.

به ويژه در تكميل سيماي شهر.
• حداقل گرايي(مينيماليسم).

• استفاده از طرحهاي چند منظوره.

• اس��تفاده از سيس��تمهاي م��دوالر و تعريف يك عنصر

• انتخ��اب و طراح��ي پيكرهه��اي كالس��يك ب��ه لح��اظ

واحد تكرار شونده.

• امكان به روز كردن يك طرح از طريق جابه جايي يك يا

نصب ديگر اجزا ی مورد نياز به ويژه در مبلمان شهري.

ماندگاري.

• تعري��ف يك عنصر اصلي و پش��تيبان ب��راي طراحي و

پینوشت:
1.Mc-Graw Hill
2.Shelter
3.Canopy
4.Bollard
5.Victor Papanek
6.Design for the real world
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