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    Abstract     چکيده

  همچنین   و  شهروندان  به  رسانی  خدمات  در  شهری  مبلمان  نقش  امروزه  شک  بی

.  نیست پوشیده برکسی شهرها در منظر دید بهبود و بصری های زیبایی افزایش

  نقش   به  عنایت  با  بلکه  نیست  مستثنی  قاعده  این  از  تنها  نه  نیز  شیراز  شهر

  در   شهر  این  ارزندة  جایگاه  به  توجه  با  و  آن...    و  هنری  فرهنگی،  مذهبی،  تاریخی،

  آن   شهری  مبلمان  توسعة  و  ریزی  برنامه  طراحی،  ایران،  گردشگری  توسعة  برنامة

  رسانی  خدمات جهت آن کارایی افزایش و بصری های زیبایی ارتقای راستای در

  و   مطالعه  که  است  برخوردار  خاصی  اولویت  از  شهر  سطح  از  فراتر  جمعیتی  به

 نقاط   تقویت  و  ها  کاستی  و  ضعف   رفع  و  شناسایی  جهت  زمینه  این  در  پژوهش

 اطالعات  که تحلیلی-توصیفی پژوهش این در. رسد می نظر به ضروری آن قوت

  بخش   شهری  مبلمان  شده،  گردآوری  میدانی  پیمایش  از  استفاده  با  عمدتاً  آن

  بررسی   مورد...    و  فضایی   پراکنش  یابی،  مکان  نظر  از  شیراز  شهر  تاریخی   و  مرکزی

  شهری   مبلمان  است  آن  از  حاکی  پژوهش  نتایج.  است  گرفته  قرار   تحلیل  و

  فضایی   پراکنش  جمله  از  نواقصی   و   مشکالت  دارای  پژوهش   مورد  محدودة

 تعداد   لحاظ   از  بودن  ناکافی  و  نامناسب  مصالح  نادرست،  یابی  مکان  و  نامناسب

  شرایط   به  دستیابی  جهت  آخر  در.  است  آن  های  خیابان  و  نواحی  برخی  در...  و

  و   پیشنهادها  پژوهش  مورد  محدودة  در  شهری  مبلمان  زمینة   در  تر  مناسب

 .است شده ارایه راهکارهایی

 

 Undoubtedly, nowadays, the role of urban furniture in 
providing services to citizens, as well as increasing visual 
beauty and improving the view of the city, is not hidden 
from anyone. The city of Shiraz is not only an exception 
to this rule, but due to its historical, religious, cultural, 
artistic, etc. role and due to the valuable position of this 
city in the tourism development program of Iran, the 
design, planning and development of its urban furniture 
In order to improve the visual beauty and increase its 
efficiency in order to serve the population beyond the 
city level, it has a special priority that study and research 
in this field is necessary to identify and eliminate 
weaknesses and shortcomings and strengthen its 
strengths. In this descriptive-analytical research, the 
information of which is mainly collected using field 
survey, the urban furniture of the central and historical 
part of Shiraz city has been investigated and analyzed in 
terms of location, spatial distribution, etc. The results of 
the research indicate that the urban furniture within the 
scope of the research has problems and deficiencies, 
such as inappropriate spatial distribution and incorrect 
location, inappropriate materials and insufficient 
numbers, etc. in some areas and streets. In the end, in 
order to achieve more suitable conditions in the field of 
urban furniture, suggestions and solutions have been 
presented in the scope of the research. 
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 مقدمه -1

 بيان مسأله و ضرورت آن  -1-1

-بینی میپیش های شهری است.جهان در حال تبدیل شدن به مکان

شهرها زندگی  درصد مردم دنیا در    65بیش از    2025ود در سال  ش

و مشکالت خاص زندگی    [.1] کنند و مسایل  گسترش شهرنشینی 

های  جانبه به راهبردها و چارهشهری، بیش از پیش ضرورت توجه همه

سازی زندگی ساکنان شهر را روشن ساخته است  سودمند برای بهینه

شهرها فقط در ازدیاد جمعیت،  در عصر معاصر ما مشکالت کالن   [.2]

گرانی نابسامانیترافیک،  و  اقتصاد  زیست،  خالصه  های  و...  محیطی 

ناهنجارینمی انواع  بلکه  و  شود،  اجتماعی  مشکالت  رفتاری،  های 

فشارهای روحی و روانی ناشی از سیمای ناخوشایند بصری نیز خود  

تر شدن  دالیل کافی برای افزایش مسایل زندگی شهری مدرن و تنگ

تصویر بسیاری از شهرهای  گویی    [.3]  عرصه به جامعة امروزی است

های خشن و مبتذل و  معاصر ما فاقد حیات است و از خطوط و رنگ

بنابراین امروزه تنها وظیفة شهرسازان    [.4]روح تشکیل شده است  بی

انسان که  نیست  شهرها  این  بعدی  سه  و  اجتماعی  فضای  در  را  ها 

  بلکه هدف غایی یک شهر ایجاد محیطی  [.5]  درکنار هم اسکان دهند

و    [6]کنند  خالق و پرورنده برای مردمی است که در آن زندگی می

گونه که خانه  ای است بزرگ و همانبرای سکونت و زندگی، شهر خانه

باید از صفات و مزایایی برخوردار باشد تا سکونت و زندگی را مطلوب  

هایی برای  بخش سازد، شهر نیز باید دارای کیفیات و ویژگیو آسایش 

ش و راحتی شهروندان باشد و نیز مانند خانه محیطی گرم  تأمین آسای 

 [.7]و دلپذیر که زندگی را مرفه و مطلوب سازد 

ریزان و مدیران شهری سازماندهی، آرام  بنابراین وظیفة خطیر برنامه 

باشد  سازی و بهسازی فضا و تجهیزات در راستای مدیریت شهری می 

تمامی تسهیالت و تجهیزات  درحقیقت طراحی فضاهای شهری با  [  3]

برای زندگی و فعالیت شهری فراهم می و  [  8]آورد  محیط مناسبی 

برنامه  مکانطراحی،  و  از  ریزی  یکی  عنوان  به  مبلمان  صحیح  یابی 

ساخت  های مهم شهر، تا حد زیادی این محیط انسان عناصر و کاربری

هش آثار  دار کرده و با کارا به عنوان یک جامعة انسانی مطلوب، معنی

مخرب گسترش و کاربرد نادرست فناوری و باال بردن سطح زیبایی  

بصری، موجب افزایش کیفیت زیستی و هویت بخسیدن به ساکنان  

نقش مبلمان شهری در  بر این اساس،    [9]آن می شود   این روزها 

و  [  3]  رسانی به شهروندان هر شهر بر کسی پو شیده نیستخدمت 

توان یافت که به طریقی  درت کسی را میدر زندگی شهری امروز، به ن 

سومین  با مبلمان شهری سر وکار نداشه باشد. شهر شیراز به عنوان  

( و پایتختی فرهنگی ایران و از  http://www.chtn.ir)شهر مذهبی  

با استعدادترین شهرهای کشور جهت ایفای نقش فستیوالی و هنری  

عنوان قلب پرشیا )پارس و ایران( در عرصة یکی از پنج شهر  و به    [5]

بزرگ فرهنگی و تاریخی و مرکز پنجمین منطقة گردشگری کشور  

نیز از این قاعده مستثنی نیست، بلکه با توجه به جایگاه ارزندة   [10]

برنامه  طراحی،  ایران،  گردشگری  توسعة  برنامة  در  شهر  و  این  ریزی 

در  آن  شهری  مبلمان  زیبایی  توسعة  ارتقای  و  راستای  بصری  های 

افزایش کارایی آن جهت خدمات رسانی به جمعیتی فراتر از سطح  

 شهر از اولویت خاصی برخوردار است.  

شود، به دلیل سوابق  بخش مرکزی شیراز که شامل بافت قدیم آن می

-دروازه و... واجد ویژگی  8اثر با ارزش،    400تاریخی و با داشتن حدود  

منحصر به فردی جهت جذب گردشگر است و مبلمان    ای خاص وه

ریزی و توسعه  طلبد که متناسب با چنین امری برنامهشهری آن می

به ولی  می یابد  بر  نظر  عالوه  بخش  این  شهری  مبلمان  ظاهراً  رسد 

یابی نادرست،  از جمله مکان  -مشکالت کمی دارای مشکالت کیفی  

نیز باشد    –مناسب و...  عدم هماهنگی با بافت قدیم شهر، طراحی نا

که مطالعه و پژوهش در این زمینه جهت شناسایی و رفع ضعف و  

 رسد. ها و تقویت نقاط قوت آن ضروری به نظر میکاستی

 روش پژوهش -2

تحلیلی و  -های توصیفیپژوهش حاضر به لحاظ ماهیت جزء پژوهش

باشد. روش  ای میتوسعه -های کاربردیبه لحاظ هدف از نوع پژوهش

روشگردآو از  ترکیبی  آن  اطالعات  کتابخانه ری  پیمایش  های  و  ای 

  ARC MAPمیدانی است و جهت نمایش و تحلیل اطالعات از نرم افزار  

 استفاده شده است. GISدر محیط 

 قلمرو پژوهش -1-2

شهرستان شیراز در مرکز استان فارس قرار گرفته است. از شمال به  

هرستان فسا، استهبان،  شهرستان مرودشت و سپیدان، از مشرق به ش

ارسنجان و نیریز، از جنوب به جهرم و فیروزآباد و از سمت مغرب به  

باشد. شهر شیراز در عرض جغرافیایی  شهرستان کازرون محدود می

دقیقه طول    29درجه و    37دقیقه عرض جغرافیایی و    25درجه و    30

متر   1540جغرافیایی قرار گرفته است. ارتفاع این شهر از سطح دریا 

 [. 11]باشد می

به قرن اول هجری قمری می   بافت قدیم شهر شیراز که قدمت آن 

در محدودة بخش مرکزی این شهر قرار دارد و از مساحت    [12]رسد  

  16درصد به کاربری مسکونی،    61/49هکتاری این بافت،    84/357

درصد به کاربری خدماتی،    27/11درصد به کاربری شبکه دسترسی،  

کاربری فضای باز و بقیه به سایر    95/7درصد کاربری تجاری،    57/9

دارد  کاربری اختصاص  من[.  13]ها  خیاباناز  و  بخش  اطق  این  های 

سعدی،  می قآنی،  توحید،  احمدی،  پیروزی،  خیابان  زند،  بلوار  توان 

نمازی، سیبویه، پیروزی، حسینی، آستانه، هجرت، میدان شهرداری،  

 چراغ و بازار وکیل و... را نام برد. دروازه کازرون، شاه

 مبانی و مفاهيم  -3

 تعريف مبلمان شهري و کارکردهاي آن  -1-3

نیمکتمبلم های تلفن،  های نشستن، دکهها، مکانان شهری شامل 

سطل کودکان،  بازی  کیوسکتجهیزات  زباله،  روزنامه  های  های 

حفاظ شبکهفروشی،  و  دکهها  درختان،  و  های  غذا  فروش  های 

کافه ایستگاهتجهیزات  اینهاست  ها،  نظایر  و  اتوبوس  و  [  14]های 

را   هدایت،   ةوظیف ارتباط،  امنیت،  و    حتی،  کنترل،  رسانی  اطالع 

  [.15] د  خیابان را برعهده دارن  تبلیغات، تزئین و تفریح درسطح شهر و 

اشیا،   از وسایل،  به مجموعة وسیعی  به عبارت دیگر مبلمان شهری 

می دستگاه گفته  عناصری  و  فضاها  بناها،  نمادها، خرده  که  ها،  شود 

استفادة    اند وچون در شهر و خیابان و در کل در فضای باز نصب شده

http://www.chtn.ir/
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شده معروف  اصطالح  این  به  دارند،  مجموعه  عمومی  این  برای  اند. 

 توان متصور شد: کاربردهای زیر را می

تعیین جهت و ارایة اطالعات به شهروندان )تابلوهای راهنما، پالک،     -

 ها، اطالعات، ساعت، تابلو تبلیغات(.  نام خیابان

 ف، مقررات الزامی...(.ارایة مقررات )تابلوهای توقف، ممنوعیت توق  -

نحوة توزیع یا جمع آوری کاال و محصوالت ) صندوق پست، دکة    -

 روزنامه و ...(. 

 مراقبت از تجهیزات مخصوص به خدمات راهداری.  -

 حفاظت )نرده، تارمی، حصار(. -

 استراحت یا پناهگاه )نیمکت، سرپناه(.  -

 بازی کودکان )وسایل بازی پارک(. -

 روشنایی. -

 نمادهای فرهنگی )تندیس، سمبل، بنای یادبود و ...(. -

 ثبت )پارکومتر، موانع متحرک برای پارک و توقف(. -

مواد    - تحویل  ماشین خودکار  غذا،  )کیوسک  مواد خوراکی  مصرف 

 خوراکی و ...(. 

 ارایة خدمات بهداشتی )بهداری، واکسیناسیون و ...(. -

می فوق  مجموعة  دسترسیتوان  به  سبز،  انواع  فضای  شهری،  های 

محوطه  و  ایمنی  و  امنیت  تعبیر  وسایل  به  کرد.  اضافه  نیز  را  سازی 

عناصری است که در معرض دید   شامل  اصوالً  تجهیزات  این  دیگر، 

 [.6]شوند  های اصلی شهر به کار گرفته میعموم قرار دارند و در المان

 ريزي شهريمبلمان شهري و برنامه-2-3

ی شهری مطلوب به یکایک عناصر تشکیل دهندة آن بستگی  یک فضا

ها  دارد و کیفیت ساخت هر یک از این عناصر، چگونگی استقرار آن

آن ارتباط  و  محیط  بهبود  در  در  مستقیم  تأثیری  نیز  یکدیگر  با  ها 

دارد   شهری  محیط  عناصر   [.  17-16]کیفیت  بایراکس،  نظر  طبق 

ک هستند  خصوصیاتی  واجد  شهری،  بین  مبلمان  ارتباط  برقراری  ه 

-گونه میدهند و به فضا معنای کارکردی و زیباییمردم راصورت می

به منطقه هویت می  دارند که  و کیفیات گوناگونی  -دهند. کمیات 

می تکمیل  را  آن  و  مبلمان  بخشند  عناصر  دالیل،  این  به  بنا  کنند. 

بلکه   دارند،  کاربردی  اهداف  برای  فقط  نه  بسیاری  اهمیت  شهری 

اندازهای شهری  نین به واسطة تأثیراتی که در باز احیای چشمهمچ

   [.18] باشند دارند مفید فایده می

توان در چهار دسته  ریزی شهری را میکلی اهداف اصلی برنامهطور به

و  [ 19]  مفهوم کلیدی سالمت، آسایش، زیبایی و امنیت خالصه کرد

بوم انسانی  یستمقولة مبلمان شهری به ویژه اگر منطبق با شرایط ز

ریزی  یک شهر باشد، تالشی است در جهت دستیابی به اهداف برنامه 

؛ عناصری مانند سطل زباله و مبلمان ورزشی و... برای  [20] شهری  

ها، ایستگاه اتوبوس، عالئم و.. در هدف سالمتی و تندرستی، نیمکت

گل آبنماها،  و  آسایش  هدف  تندیسجایراستای  در  ها،  نیز  و...  ها 

بان و کیوسک انتظامی و... در مین هدف زیبایی و روشنایی، سایه تأ

عالوه به  شهری کاربرد دارند. بهریزی راستای تأمین امنیت در برنامه

ارتباط   برقراری  موجب  شهری  مبلمان  اصولی  و  مناسب  کارگیری 

فعالیت بین  آنمنطقی  دسترسی  نظام  سنخ،  هم  و خدمات  های  ها 

نتایجی   و  شده  فضاها  استفادة  دهی  و  کاربران  تعداد  افزایش  نظیر 

 [.20]ها با توجه به عملکرد آنها در پی خواهد داشت  بهینه از کاربری

 طراحی و مناسب سازي مبلمان شهري -3-3

هیچ بحثی درباره کنترل طراحی، بدون دریافتن این نکته که هدف  

نمی باشد، تصویری که در فکر  نهایی کنترل طراحی چیست، کامل 

ریز، از شکل نهایی یک شهر وجود دارد چیست؟ آیا این مداخله  ه برنام

در ظاهر شهرهای در حال رشد و تحول، براساس مجموعه تصاویری  

پذیرد که در کنار یکدیگر دیدی منسجم را از آیندة  واضح صورت می

های  ریزی فیزیکی، سیاستطراحی و برنامه [ 21]کند؟ شهر ارایه می

را    - اجتماعی   و  اقتصادی  حمایت  اجتماعی  اهداف  به  رسیدن  در 

می آن  [22]کند  تقویت  از  سامانو  و  طراحی  که  مبلمان  جا  دهی 

ریزی  ریزی فیزیکی است باید به موازات برنامهشهری جزئی از برنامه

به    -اجتماعی اقتصادی انجام گیرد تا در همة زوایای جامعة شهری 

مبلمان شهری کارآمد  نتایج مطلوب بینجامد. طراحی، ساخت و نصب  

نیازمند توجه به نکات فنی ساخت و اجرا و دانش علمی طراحی است،  

ازدیدگاه طراحان انتخاب وطراحی مناسب تجهیزات وامکانات شهری،  

 [. 15]سازد حفظ هویت مکان و نمود بیشتر آن ممکن می

ها و مراکز دست اندرکار کشور  با این حال، در حال حاضر اکثر سازمان

یابی صحیح مبلمان شهری را به عنوان یک راهبرد  ریزی و مکانه برنام

برشرایط بومی   پایدار، مناسب و منطبق  برای ایجاد محیطی  قطعی 

ریزی غیر استاندارد در  ریزی یا برنامهکنند و با عدم برنامهتلقی نمی

این زمینه به هرج و مرج بصری و عدم کارایی این عناصر در محیط  

 [.23]ند زن شهری دامن می

های  های متعارف مانند: استفاده و تقلید کامل از مدلهر چند شیوه

-تواند کمک کوچکی جهت گزینش رهیافتخارجی در این زمینه می

های پر شمار  های مناسب و مورد نظر باشد، ولی به دلیل وجود مؤلفه

ویژگی بومی،  فرهنگ  اقلیمی،  شرایط  مانند:  پیچیده  محیط  و  های 

های ذهنی به دست آمده از  لیقة کاربران و ... تنها زمینه مورد نظر، س

 [. 20]ها و تقلید صرف، نتیجة مطلوب را ارایه نخواهد داد این روش

تودة مردم ارتباط مستقیم   با  بیش از هر چیز دیگر  این محصوالت 

ها به مطالعات  دارد و بدین لحاظ موضوع طراحی، ساخت و نصب آن

م پیدا  نیاز  دقیقی  و  تأثیرات  یعمیق  مبلمان شهری  بحث  در  کند. 

و   تعمیر  خدمات،  کیفیت  و  کمیت  نیاز،  شدت  و  تعداد  اقلیمی، 

 [.6]نگهداری نیز بسیار حایز اهمیت است 

ای  ای، عناصر مختلف شهری، معماری و بافت منطقهتقسیمات منطقه

می  محسوب  شهری  مبلمان  اصلی  معیارهای  تقسیمات  از  در  شود. 

های منطقه به لحاظ اقلیمی و آب و  مانند ویژگیای، عناصری منطقه

ویژگی کیوسکهوائی،  هدایتی،  عالئم  مبلمان،  فرهنگی،  و  های  ها 

قرار میجدول توجه  مورد   ... و  پایة  ها  بر  رنگ  نوع  همچنین  گیرد. 

بندی نیازهای  شناسی شهری و طبقه های رنگ از منظر روانپژوهش

-ضای سبز، هارمونی رنگزندگی بر اساس فرهنگ هر منطقه، رنگ ف

 [. 24]شود های طبیعی فضای سبز با حصارها و ... تعیین می

با انواع مبلمان،   یکی دیگر از اصول مهم در آرایش فضاهای شهری 

آنهاست   چیدمان  و  طراحی  در  هماهنگی  و  تعادل  در  [.  6]رعایت 

ها  مجموع دو نحوة برخورد اصلی با مبلمان شهری وجود دارد. یا آن

توان در سراسر فضای پیاده پخش کرد تا جذابیت کلی افزایش  را می

 [.14]های چند منظوره گرد هم آوردا را در گروههتوان آنیابد، یا می

ولی در هر کدام از این نوع برخوردها همواره باید مد نظر داشت که  

آن پراکنش فضایی  و  به گونهکمیت  از  ها  پرهیز  باشد که ضمن  ای 
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آشفتگی بصری در محیط، پاسخگوی نیاز محیط نیز باشد. در مجموع  

ه و  تعادل  رعایت  محیطی،  شرایط  زیبایی  لحاظ  اصول  ماهنگی، 

ایجاد   محیط،  در  بصری  آشفتگی  از  پرهیز  و  کافی  تعداد  شناختی، 

تنوع و پرهیز از یکنواختی، قابلیت  دسترسی آسان، رعایت تناسبات  

اندازه و ارتفاع مناسب جهت   انسانی و رفاه کاربران، خوانایی، رنگ، 

در    نصب، رعایت اصول ایمنی، مصالح مناسب و طراحی مبلمان مقاوم

و   معیارها  جمله  از  و...  محافظت  از  نیاز  بی  و  گرایی  تخریب  برابر 

هایی است که بهتر است در هر نوع برنامه ریزی، طراحی و  رهنمون

 یابی مبلمان شهری مد نظر قرار گیرند. مکان

 پراکنش فضايی مبلمان در بخش مرکزي شيراز -4

کنش  مبلمان شهری شامل یک سری عناصر است که باید از نظر پرا 

-یابی آنها بیشترین دقت بکار گرفته شود. برای مکانفضایی و مکان 

برای   که  اصولی  و  استانداردها  باید  شهری  مبلمان  طراحی  و  یابی 

جانمایی آنها تعریف شده است به دقت رعایت شود تا بتوان محیطی  

کننده   تأمین  که  کرد  ایجاد  شهرها  در  دلنواز  اندازی  چشم  و  زیبا 

یابی و نوع مبلمان شهری، کل  از لحاظ مکان  باشد.آسایش شهروندان  

محدودة بخش مرکزی شیراز دارای مشکالتی مشابه است که از میان  

توان این موارد را بیان کرد: در نظر نگرفتن عوامل طبیعی و ها میآن

نوع آب و هوا در انتخاب جنس مصالح به کار رفته در برخی مبلمان  

فلزی هستند و فلزات رسانای خوبی    ها مانند نیمکت که اکثریت آن

کاربران   برای  گرم  و  سرد  فصول  در  و  هستند  گرما  و  سرما  برای 

آورند. از دیگر مشکالت مبلمان این  ای را به وجود میمشکالت عدیده 

می بدنة  محدوده  و  مبلمان  بین  مناسب  فاصلة  رعایت  عدم  به  توان 

ها کردن مبلمان  کالبدی فضا، عدم رعایت فاصلة بین انواع مبلمان، ر

در فضا بدون جانمایی خاص، پراکنش بدون برنامه و نامناسب انواع  

مبلمان و همچنین در اکثر جاها کمبود بیشتر عناصر مبلمان شهری  

انواع   از  پرکاربرد  و  خاص  نوع  چن  مطلب  ادامة  در  کرد.  اشاره  و... 

 مبلمان به تفکیک مورد بحث قرار خواهند گرفت. 

 منابع نوري  -1-4

گر عملکرد  و خصوصیات ناحیة مورد نظر  سطح و نوع روشنایی بیان

و   آسایشی  دسته  دو  به  پیاده  نواحی  روشنایی  کلی  طور  به  است. 

در این پژوهش سعی شده است که در  [.  2]شوند  تزیینی تقسیم می

های میدانی از تقسیم بندی منابع نوری به پایه بلند و پایه  برداشت

 ه استفاده شود.  کوتا

گر پراکندگی منابع نوری پایه بلند و پایه  بیان 1شکل )نقشة( شمارة 

همان است.  پژوهش  مورد  محدودة  در  مالحظه  کوتاه  قابل  که  طور 

های مختلف پراکنش فضایی این منابع متفاوت است. است در خیابان

د  شوبه عنوان مثال در خیابان پیروزی تجمع بیش از حد این منابع می

باشند و بیشتر جنبة تزیینی  ها منابع نوری پایه کوتاه میکه اکثر آن

توان گفت به ترتیب بلوار  دارند تا آسایشی. از نظر پراکنش فضایی می

زند، خیابان پیروزی، خیابان زند، خیابان احمدی و توحید از وضعیت  

وضعیت   سعدی  و  قاآنی  های  خیابان  و  هستند  برخوردار  بهتری 

بایست از یک سیستم استاندارد  ی دارند. در هر منطقه می ترنامناسب

برای تیرها ی چراغ برق استفاده کرد این تیرها همچنین برای نصب  

بایست مورد استفاده قرار گیرند تا  دان ها می عالئم و یا استقرار زباله

پایه و  تیرها  برسند  تعداد  حداقل  به  همان[.  25]ها  کهاما  در   طور 

محدودة  ها  نقشه در  عنوان  هیچ  به  مسایل  این  است  مالحظه  قابل 

مورد پژوهش رعایت نشده و یک نوع بی نظمی و عدم هماهنگی در  

شود. البته اطراف ارگ  های محدودة مورد مطالعه دیده میاکثر خیابان

کریم خانی از نظر تعداد منابع نوری دارای مطلوبیت باالیی است و  

نظ از  هم  و  توزیع  نظر  از  میهم  نوری  منابع  پایة  نوع  گفت  ر  توان 

 اند. استانداردها رعایت شده

 

 
در محدودة بخش مرکزي شهر   منابع نوريپراکنش فضايی  1شکل 

 شيراز

 عالئم و تابلوها -2-4

تابلوها و عالئم جزئی از مبلمان شهری هستند که در فضاهای شهری  

طریق   از  شهروندان  به  موضوعاتی  یا  موضوع  انتقال  نوشته،  جهت 

در این پژوهش،  [. 9]گیرند  تصویر و یا عالمت مورد استفاده قرار می 

های  عالئم به دو نوع ترافیکی و غیر ترافیکی تقسیم شده است )شکل

شود بلوار زند،  ها مشاهده می(. همانطور که در این شکل3و    2شماره  

  خیابان نمازی، خیابان سعدی و بلوار سیبویه دارای بیشترین پراکنش

توان گفت  یابی این عالئم میفضایی عالئم ترافیکی هستند. در مکان 

بلوار سیبویه که در طرفین   در  دقت کمی صورت گرفته، مخصوصاً 

رو حاکم باشد و  بلوار باعث شده یک نوع بی نظمی در فضاهای پیاده

خیابان زند،  بلوار  در  است.  زده  هم  به  را  منظر  دید  های  همچنین 

لطفعلی خان زند، پیروزی و توحید به دلیل قرارگیری آثار  احمدی،  

شاه مانند  تاریخی  و  فرهنگی  کریم  مذهبی،  ارگ  وکیل،  بازار  چراغ، 

انتخاب   البته در  و... شاهد کثرت عالئم غیر ترافیکی هستیم.  خانی 

پردازند از مصالح متناسب  عالئم غیر ترافیکی که به معرفی این آثار می

ستفاده نشده و بهتر است از مصالحی استفاده شود  با بافت تاریخی ا 

 گر نوع بافت و منطقه باشد.که بهتر بیان

 ايستگاه اتوبوس  -3-4

مکان ایستگاه هستند.  شهری  عناصر  دیگر  از  اتوبوس  این  های  یابی 

عناصر در فضاهای شهری بسیار مهم است. چرا که همواره محل رفت  

وسا  و  شهروندان  از  زیادی  تعداد  آمد  هستند  و  نقلیه  در  [.  9]یل 

های اتوبوس تقریباً از  محدودة مورد پژوهش پراکنش فضایی ایستگاه
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(. تنها ایستگاه واقع  3وضعیت مطلوبی برخوردار است )شکل شمارة  

در میدان شهرداری که در کنار ارگ کریم خانی واقع شده موجب  

  تجمع و شلوغی خودروها در این محدوده شده و رفت و آمد عابرین 

بهتر است چاره این معضل  برای  ای  را دچار اختالل کرده است که 

 اندیشیده شود.

 

 
پراکنش فضايی عالئم ترافيکی در محدودة بخش مرکزي شهر   2شکل

 شيراز

 

 

 
هاي پراکنش فضايی عالئم و تابلوهاي غير ترافيکی و ايستگاه 3شکل 

 اتوبوس در محدودة بخش مرکزي شهر شيراز 

 سطل زباله  -4 -4

شهرهای امروزی به دلیل جمعیت زیاد و مصرف باال، مکان تولید انواع  

آوری  زباله روزی جمع  اگر چند  که  به طوری  هستند،  های شهری 

باشد.  زباله از سطح شهر صورت نگیرد دیگر قابل زندگی کردن نمی 

نظر داشت که سطل اجزای  باید در  از  بسیاری  مانند  نیز  زباله  های 

ها  در معرض دید روزانه بوده و نازیبایی و عدم تناسب آن  شهری دیگر 

خواهد   گیری  چشم  تأثیر  محیط  بصری  و  فیزیکی  کیفیت  بر 

های زباله در محدودة مورد  از نظر پراکنش فضایی سطل   [.9]تداش

های این محدوده از وضعیت  توان گفت که تمامی خیابانپژوهش می

ان مثال همان گونه که در  بسیار نامطلوبی برخوردار هستند. به عنو

گونه سطل    4شکل شمارة   هر  فاقد  است خیابان حسینی  مشاهده 

ها  ها نیز یا تناسب فواصل بین سطلای است و در دیگر خیابانزباله 

در   است.  نگرفته  صورت  محیط  با  مناسب  طراحی  یا  نشده  رعایت 

مغازهمکان تجمع  شاهد  که  کازرون  دروازه  مانند  ماهی  هایی  های 

ای وجود ندارد و این باعث  بار فروشی هستیم سطل زبالهی و ترهفروش

شده در این محدوده شاهد فضایی کثیف و آلوده و با بوی بسیار بدی  

های زباله تنها خیابان لطفعلی خان زند  باشیم. از نظر پراکنش سطل

و اطراف ارگ کریم خانی از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار است که  

 یز کافی نیست. ها ن تعداد آن

 

 
هاي زباله در محدودة بخش مرکزي شهر  پراکنش فضايی سطل 4شکل 

 شيراز

 نيمکت  -5-4

نمادی از  مردان همواره نیمکتگویند دولتمی را  های عمومی شهر 

دانند. همچنین معروف است که دربارة یک شهر  اندیشه و تدبیر می

نیمکتمی تعداد  برحسب  کرد  توان  قضاوت  در  [.  6] هایش  بنابراین 

های نشستن از عناصر مهم مبلمان به حساب  شهرهای امروزی مکان

ریزان و طراحان با مجهز کردن فضاهایی از شهر با  آیند و برنامهمی

این عناصر، محیطی جهت توقف، آرامش، گفتگو و تعامل اجتماعی  

شکل شمارة  [.  9]آورند  که از نیازهای انسان امروزی است بوجود می

ها را در محدودة بافت قدیم شیراز نشان  پراکندگی فضایی نیمکت  5

ها  دهد. همان گونه که قابل مشاهده است پراکنش فضایی نیمکتمی

بحث آن به میان رفت از  همانند دیگر عناصر مبلمان شهری که  ها 

هایی  مانند  وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. برای مثال در خیابان

آستانه، قآنی و هجرت هیچ گونه نیمکتی وجود ندارد و در    حسینی،

خیابان توزیع  دیگر  است  شمار  انگشت  خیلی  تعدادشان  نیز  که  ها 

ها  مناسبی ندارند. به عنوان نمونه در خیابان احمدی بیشتر نیمکت

گرفته  قرار  احمدی  میدان  سطح  فضایی  در  پراکنش  نظر  از  اند. 

ها  تری از دیگر مکاننسبتاً مطلوب  ها خیابان نمازی از وضعیت نیمکت

برخوردار است. اطراف ارگ کریم خانی از نظر پراکنش فضایی نیمکت  
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نیمکت نوع  ولی  دارد  به کار گرفته  ها وضعیت مطلوبی  و مصالح  ها 

نشیند  ها میای است که شخصی که بر روی  آنها به گونه شده در آن

ها هیچ گونه  ن نیمکتتواند استراحت کند چوبیش از پنج دقیقه نمی

نمی ندارند و  باشند. تکیه گاهی  نشستن  برای  توانند مکانی مناسب 

ها وجود دارند از جنس آهن هستند  هایی که در خیابانتمامی نیمکت

آن انتخاب جنس  در  هوای  که  و  آب  نوع  و  طبیعی  عوامل  اصالً  ها 

  منطقه در نظر گرفته نشده است. برای رفع این مشکل بهتر است از 

هایی با جنس چوب استفاده کرد که آسایش کاربران را بهتر  نیمکت

 کند.تأمین می

 ها صندوق -6-4

یابی رعایت  ها باید استانداردهای مکانیابی صندوقدر طراحی و مکان

های صدقات مورد  های پستی و صندوقشوند. در این پژوهش، صندوق

مشهود    5شمارة   اند که همان طور که در شکل  مطالعه قرار گرفته

صندوق برخوردار  است  متناسبی  فضایی  پراکنش  از  پستی  های 

ها قابل  ها مانند تراکم زیاد آننیستند. به عنوان مثال در برخی خیابان

خیابان برخی  در  و  است  و  توجه  آستانه، سعدی  حسینی،  مانند  ها 

نمازی هیچ گونه صندوق پستی وجود ندارد. از نظر پراکنش فضایی  

میصندوق صدقات  خیابانهای  همة  در  گفت  زیادی  توان  تعداد  ها 

شده  پیادهجانمایی  بیشتر  سیمای  شده  باعث  خود  این  که  روها  اند 

اجزاء   میان  ناهمگونی  موجب یک  و  باشد  از صندوق صدقات  مملو 

 مبلمان شهری در محدودة مورد مطالعه شده است. 

 

 
ستی در محدودة بخش هاي پپراکنش فضايی نيمکت و صندوق 5شکل 

 مرکزي شهر شيراز 

 هاپرچم -7-4

-ها به محیط حال و هوایی توأم از تحرک، رنگ و شادمانی میپرچم

آن ساختماندهند.  یا  اماکن  شناساندن  در  واقع  ها  مفید  مهم  های 

انتقال اطالعات و یا تبلیغات به کار روند  شوند و میمی برای  توانند 

تنها در سه راه احمدی    [.25] پرچم،    12در محدودة مورد مطالعه 

پرچم، در    11خیابان آستانه روبه روی شهرداری منطقه هشت شیراز  

پرچم و در اطراف ارگ کریم    17چراغ  میدان احمدی روبه روی شاه

ها با  وجود دارد. در دیگر خیابانپرچم    16خانی و میدان شهرداری  

های دیدنی دیگر این عالئم وجود  های تاریخی و مکانوجود ساختمان

 ندارند و کمبود آن ها کامالً محسوس است.   

 هاي تلفن باجه -8-4

های تلفن دستة دیگری از مبلمان بزرگ مقیاس شهری هستند  باجه

از نظر پراکنش    [.9]ای در سیمای شهری دارند  که تأثیر قابل مالحظه

های محدوده دارای  توان گفت تمام خیابانهای تلفن میو نوع باجه

 وضعیت مطلوبی هستند. 

 گيري بندي و نتيجه جمع -5

امروزه نقش مبلمان شهری در خدمات رسانی به شهروندان بر کسی  

وه بر  کاران امور شهری عالپوشیده نیست. مسئولین امر و دست اندر

خدمات رسانی باید به فکر حفظ هویت و سیمای شهر نیز باشند. به  

-خصوص در مورد شهر شیراز که استعداد فراوانی برای پذیرفتن نقش

همانطور    –های مختلف فرهنگی، هنری، مذهبی، تاریخی و... دارد  

و    - هایی را به خود گرفته استکه در وضعیت موجود نیز چنین نقش

یل در برنامة توسعة گردشگری ایران جایگاه مهمی را  بنا به همین دال

عنوان جزء جدایی   به  مبلمان شهری  داده است،  اختصاص  به خود 

ویژه اولویت  باید  آن  شهری  پیکرة  برنامهناپذیر  جهت  را  ریزی  ای 

ها، و خدمات مورد انتظار هم برای  اصولی و توسعة متناسب با نقش

ف سطحی  در  برای  هم  و  خود  امر  شهروندان  راستای  در  و  راتر 

گردشگری به خود اختصاص دهد. بخش مرکزی و بافت تاریخی این  

که   دارد  زیادی  مبلمان شهری مشکالت  زمینه  در  اکنون  هم  شهر 

 اند از:ها عبارت ترین آنبرخی از مهم

 عدم رعایت فاصلة مناسب بین انواع مبلمان شهری،  •

 پراکنش فضایی نامناسب انواع مبلمان شهری،  •

نظر نگرفتن عوامل طبیعی در انتخاب انواع مبلمان و جنس  در   •

 ها،  مصالح به کار رفته در آن

رها کردن مبلمان در فضا بدون جانمایی خاص و عدم هماهنگی   •

 ها با محیط مجاور، آن

به وضعیت کاربری، نقش • بافت در  ها و ظرفیتعدم توجه  های 

 یابی انواع مبلمان، ریزی، طراحی و مکانبرنامه 

ودکان در انتخاب نوع  ساالن و کم توجه به نیاز معلولین، کهن عد •

 و ...مبلمان شهری 

های این شهر و همچنین اقتضاهای موجود برای  لذا با توجه به ظرفیت

ریزی و توسعة مبلمان شهری به شکل ویژه، شایسته است که  برنامه 

  مسئوالن امر به فکر تهیة یک طرح جامع مبتنی بر اصول، معیارها و 

-ریزی و توسعة مبلمان شهری متناسب با ظرفیتضوابط برای برنامه 

ها و  ها و نیازهای مختلف باشند تا از اقدامات بخشی سازمانها، نقش

مزبور   طرح  چارچوب  در  آنها  و  شود  جلوگیری  مختلف  کاربرهای 

 دهی نمایند. ها و اقدامات خود را در این زمینه سامانفعالیت
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