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چکیده
برای داشتن فضای شهری مطلوب و ارتقا آن ،کیفیت ساخت تمامی عناصر مبلمان شهری و ارتباط
آنها با یکدیگر و چگونگی استقرار آن ها برای تاًمین اهداف سه گانه ساماندهی منظره شهری یعنی
زیباسازی ،هویت بخشی و خواناسازی محیط اهمیت بسیاری دارند .از این رو در این مقاله سعی شده تا
وضعیت مبلمان شهری منطقه به منظور رفع کمبودها و ساماندهی صحیح آن بررسی شود .برای
دستیابی به این هدف روش تحقیق از نوع کتابخانهای و پیمایشی است و برای تجزیه وتحلیل دادهها و
آزمون فرضیات از جداول استاندارد و درصدگیری در فرضیه اول و از آزمون تی تک نمونه و  SPSSدر
فرضیه دوم و همچنین از تکنیک آلفای کرونباخ برای پایایی هر یک از مؤلفههای پرسشنامه بهره گرفته
شده است .جامعه آماری مورد مطالعه دو نوع است .یکی تمام عناصر مبلمان شهری در نواحی هشتگانه
منطقه  51ش هرداری تهران و دیگری افراد ساکن در این منطقه .حجم نمونه با استفاده از فرمول
کوکران  383نفر در نظر گرفته شده است .براساس یافته های به دست آمده در نوع و استقرار مبلمان
شهری منطقه  51شهر تهران هم به مسائل فرهنگی توجه نشده ،و هم متناسب با جمعیت ساکن در
منطقه نیست .همچنین بااستفاده از روش  TOPSISدر رتبه بندی نواحی مشخص شد که در زمینه
مبلمان پارکی ناحیه 3و در زمینه مبلمان خیابانی ناحیه 2در رتبه اول قراردارند.
کلید واژه :مبلمان شهری ،الگوی بهینه ،ساماندهی ،منطقه  51شهرداری تهران

 استادیار مرکز تحقیق و توسعه سازمان سمت تهران
 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرکزی ،تهران
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 -9مقدمه
برای داشتن فضای شهری مطلوب و ارتقا آن ،کیفیت ساخت تمامی عناصر مبلمان شهری و
ارتباط آنها با یکدیگر و چگونگی استقرار آن ها در محیط اهمیت بسیاری دارد (غالمپور:5331،
11؛ گیبرواوبرمولرز )685384،؛عناصرمبلمان شههری عبارتنهداز:ال ) که شهامل نهرم (ماسهه،
مصالح طبیعی وچمن) وسخت (سنگ ،آسفالت و موزاییک)؛ ب ) بدنه شهامل بازارهها میهادین و
خیابانها که ساختمانهای پیرامونی نامیده میشوند؛ ج) سق  .به جز ایهن عناصر،عناصهری در
داخل فضا قرار دارند که به لحاظ موقعیت ،ابعاد ،تناسبات ،رنگ ،فهرم ،شهکل و حالهت در فضها
تأثیر گذارند .این عناصر در دو دسته خالصه میشوند :پوشه گیهاهی (عناصرسهبز) و مبلمهان
شهری (اثاثیه شهری) (کالنتری و انصافیان )52 :5311،؛ مبلمان شهری موضوع مهورد بررسهی
در این مقاله که از سال 5141وارد ادبیات شهرسازی شهده ،بهه عنهوان یکهی از عناصهر هویهت
بخ و اجزا تشکیل دهنده فضای شهری دارای ویژگیهای فهرم و همجهواری سهاختمان هها و
نماها و چگونگی استقرار و کمیت و کیفیت است (کریمی )185312،؛ که بهرای پاسهخگویی بهه
نیازهای بصری و رفاهی شهروندان به منظور آرام فکری آنها به فضای شههری اضهافه شهده
است (هاشمپور55 :5311،و. )51
با آنکه درایران اسناد مدون وکاملی ازانواع مبلمهان شههری ومسهیرتکاملی آن وجهود نهدارد
وسوابق موجود به طور پراکنده از میان مدارک تاریخی کشور به دست آمهده ،بهه دلیهل قهدمت
تمدنهای ایران ،قدمت بعضی از عناصر و مبلمان شهری را میتوان به ایران باسهتان نسهبت داد.
مانند انواع آبنماها ،لوح های سنگی ،تندیسهای سنگی از پادشاهان و غیهره .در دوران بعهد از
اسالم نیز در زمان حکومتهای مقتدر به مبلمان شهری توجه میشده است مانند دوره صهفویه
که خانهها دارای سکوی خصوصی در کوچه و خیابان بودندو عابران می توانستند از آن اسهتفاده
کنند .بعضی از عناصر مبلمان شهری مانند سقاخانه هاریشه درباورهای مذهبی مردم داشته انهد
(کاوه )5485381 ،؛ شاید بتوان بارزترین تعبیهه عناصهر و مبلمهان شههری پهس از پایهان دوره
صفویه را در دوره قاجاریه با احداث خیابان الله زار در تهران دانست که به سهبک خیابهانههای
اروپایی به خصوص خیابان شانزده لیزه طراحی وبه تاسیسهات جدیدشههری مانندسهنگ فهرش،
واگن اسب وچراغ گاز تجهیز شهده بهود (حبیبهی واههری )55 :5383،؛ بهه تهدریو و بها پیونهد
بیشتربااقتصاد سرمایه داری ،وظیفه مندشدن دولت درقبهال ارائهه خهدمات بهه مهردم و هزینهه
بیشتردرآمدهای نفتی درشهرها ،مبلمان شهری به عنوان یکی از شاخص های توسعه شههری و
افزا ی خدمات شهری نیزجای خودرا بازیافت ونصب مبلمان شهری بر اساس نیازههای روزمهره
شهرآغازشد .همراه با بنای ساختمانهای جدید چهون کارخانههها ،بانهکهها ،راهآههن و راهههای
ارتباطی ،خطوط تلگراف ،ساختمانهای اداری ،هتلها ،سینماها ،مدارس ،پادگهانهها طراحهی و
اجرای انواع نرده و حصار و پیادهروسازی ،برقکشی ساختمانها وخیابانهها کهه نورشهان بایهک
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المپ مهتابی تأمین میشد ،نصب صندوقهای پست باراهاندازی پست و تلگراف درنقاط مرکهزی
واصلی شهرانجام شد .پس ازانقالب اسالمی با افزودن باجههای تلفن ،سرپناه ایسهتگاه اتوبهوس،
ساعت پارکومتر ،تابلوهای تبلیغاتی ،چراغ راهنمایی و رانندگی ،تجهیزات بهازی کودکهان وغیهره
به شماراین اجزاء اضافه شده است .اما این اقدامات که باید متناسب با شرایط طبیعی و انسهانی
خاص هر شهر و استانداردهای جهانی درحد تعمیم پذیری آن با شرایط شههرهای ایهران انجهام
شود (شیعه )585 :5311،؛ نبوده و وضعیت مطلوبی ندارد .همچنین شههرهای ایهران از جملهه
کالنشهر تهران باکمبود تسهیالت خدمات شهری و توزیهع نامناسهب آن ،فشهردگی بافهتههای
مسکونی ونبود فضاهای کافی برای سایر کاربری ها ودرنهایت افت کیفیت زندگی مواجهنهد کهه
نشان دهنده نارسایی درتوسعه شهری وخدمات شهری است .درحالی که بازیباسازی آن میتوان
به جذب گردشگر نیز یاری رساند .ازاین روهدف مقاله حاضرشناسایی وضهعیت مبلمهان شههری
منطقه  51شهرداری تهران به منظوررفع کمبودهها و سهاماندهی آن وارتقهای کیفیهت زنهدگی
دراین منطقه است .فرضیات عبارتند از:
 .5اصول وضوابط درطراحی وساخت مبلمان شهری منطقه 51شههرداری تههران رعایهت نشهده
است.
 .2درطراحی مبلمان شهری منطقه 51شهرداری تهران به مسائل فرهنگی-اجتماعی کمترتوجه
شده است.
 -3مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مبلمان شهری به عنوان عناصری در شهر که وظیفه خدمات رسانی و رفع نیاز شهروندان را
دارد ،شناخته میشود .در تحقیقاتی فراوانی مبلمان شهری تعری و دسته بندی شده (زنگی
ابادی و تبریزی5383 ،؛ روحبخ قصابی ،5381 ،مرتضایی .)5385 ،و اشاره شده که شهر و
مبلمان آن بر یک دیگر تاثیر دارند (توسلی و بنیادی .)5335 ،همچمین آمده است که مبلمان
مناسب و کارآمد میتواند موجب ارتقا کیفیت محیط شهری شده و تأثیر مطلوبی بر ذهن
شهروندان بگذارد .و کیفیت و زیبایی آن نق اساسی در دست یابی به شهری زیبا دارد( .ملک،
5381؛ روحبخ قصابی .)5381 ،در تحقیقات دیگری به بیان ویژگیهای الزم مبلمان
شهری ،تقسیم بندی ،ضوابط و معیارهای طراحی و مکانیابی آنها پرداخته و عوامل و مالحضات
کلی و عمده در طراحی مبلمان شهری ،از جمله :تناسب و همخوانی ،پاسخ به نیاز محیط،
عوامل فرهنگی و اجرایی و عملکردی و از جمله عوامل غیر فیزیکی آن ،فرم ،رنگ ،زیبایی،
هماهنگی با محیط و  ....را برشمردهاند) .ملک ،5381 ،مهندسین مشاور آمای محیط5332 ،؛
مرتضایی5385 ،؛ دیوپ5333 ،؛ مقصودی5384 ،؛ روحبخ قصابی5381 ،؛نخعی 5381؛
حسینی)5381 ،
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 تعریف مبلمان شهریمبلمان شهری جزیی از عناصر یا تسهیالت و امکانات شهری نیمه ثابت شهر هستند کهه در
سازماندهی محیط مصنوع یا محیط اجتماعی -فرهنگی با تهاًمین اههداف سهه گانهه سهاماندهی
منظر شهر یعنهی زیباسهازی ،هویهت بخشهی و خواناسهازی دخالهت دارنهد (غفهاری گیالنهده و
همکاران41: 5315 ،؛ رابا پورت5348 ،؛ فتاحی ومژگانی )83:5381،؛ وازاین رو به سه دسهته
تقسیم میشوند. -5:تجهیزات کاربردی :ال ) تعیهین جههت و ارائهه اطالعهات ماننهد تابلوههای
راهنمای اماکن ،نام ها .ب) ارائه مقررات مانند تابلوهای راهنمایی ورانندگی ،تابلوهای اخطار .ج)
ارائه کاال ومحصوالت مانندکیوسکهای روزنامه ،صندوق پست .د) مبلمان ثبتی ماننهدپارکومترها
و تقویمها - 2 .تجهیزات ایمنی وآسای  :ال ) استراحت و پناهگاه مانند نیمکتها و آالچیقها،
ب) حفاظتی مانند نردهها ،حصارها و جداکنندهها ،ج) تفریحی ماننهد وسهایل بهازی کودکهان و
وسایل ورزشی ،د) روشنایی -3.تجهیزات زیباسازی فضای شهری :ال ) وسهایل فرهنگهی ماننهد
مجسمه ها و المان ها ،ب ) فضای سبزمانند باغچه ها ،گلهدان هها وپهارک هها .بنهابر ایهن کلیهه
عناصری که درفضاهای عمومی شهری به خصوص میدانها ،خیابانها وپارکهها بهرای افهزای
میزان ایمنی و سطح آسای وزیبایی محیط نصب وساخته میشوند ومنظر شهری را میسهازند
مبلمان شهری نامیده میشوند (کالنتری و انصائیان )51 :5311،؛
ازآنجاکه استفاده کنندگان مبلمان شهری راگروههای مختلفی تشکیل میدهند ،در طراحی
و ساخت آن باید نیازهای جسمی و روحی آنها در نظرگرفته شود بهه ویهژه بهه مناسهب کهردن
شرایط برای آنها و اندام سنجی توجه شود .یعنی فراهم آوری بهترین شرایط با ضریب ایمنهی و
سالمت باال برای استفاده از آن دسته از مبلمانهای شهری که رابطه مسهتقیمی بها بهدن انسهان
دارند مانند باجههای تلفن ،توالتههای عمهومی ،کیهوسههای روزنامهه فروشهی ،ظهروف زبالهه،،
سایبانها ،صندوقهای پست ،نیمکتها تابلوهای تبلیغاتی و غیره ()Mills etal, 1985: 92؛ برای
رسیدن به این مهم رعایت استانداردها ،جایابی بهینه ،روابط نظام منهد دربهین عناصهر میلمهان
شهری و مواد و مصالح ضروری است (مسددو هاشمی33-32 :5388 ،؛ صادقی نائینی:5331 ،
)83؛ براین اساس در طراحی مبلمان شههری بایدشهاخصههای فرهنگهی (شهرایط اجتمهاعی و
سیاسی) ،عوامل طبیعی ومحیط مصنوع ،عوامل عملکردی (حرکات وابعاد انسهان) درنظرگرفتهه
شود (قنبری وپورمحمدی)536 :5383 ،؛ با درنظرگرفتن این موارد میتهوان مبلمهان مناسهب
شهری ایجادکردکه بهترین مکان برای جذب شهروندان جویای محیطهی آرام وراحهت خهارج از
خانه باشد و از افسردگی ،تنهایی و گاه خشونت جلوگیری کرد (موسوی وعبهدی)53185385،؛
با این وجود فضای شههری درشههرهای امهروزی عمهدتاً بهه مسهیر عبهورومرور تبهدیل شهده و
کمتردرابعاد فرهنگی -اجتماعی تهوان پاسهخگویی بهه نیازههای انسهان امهروزی را دارنهدوحتی
فضاهایی که خاطر انسان را ارضا میکنند حذف شدهاند (امینهی و سهمیاری)285381،؛ حهذف

تحلیلی بر وضعیت مبلمان شهری منطقه  91شهرداری تهران91.....................................................................

مبلمان شهری از اندام شهری و یا نامناسب بودن آن میتوانهد زمینهه سهاز ناکهارآیی و اخهتالل
درعملکرد نظام شهری شده ،نیازهای متعهددی را بهی پاسهخ گهذارد (آگشهته)31 :5331 ،؛ بها
ناخوانایی شهر احساس امنیت را از بین ببرد و سرانجام تأثیرات نامطلوبی بر ذهن شهروندان بهه
جا گذارد ()Fukahori & Kubota, 2002:82؛ بنابراین وبا توجه به آرامشی کهه ازنمهای مناسهب
شهری درپی استفاده صحیح ازمبلمان شهری حاصل میشهود (زندیهه)513 :5381 ،؛ مبلمهان
شهری نق مهم وکارکرد مطلوبی در فضاهای عمومی شهری برای تهأمین سهالمت همگهانی و
رفاه اجتماعی ،پیشبرد اهداف فرهنگی وآموزشی و تعامل افراد جامعه بایکدیگرمیتواند عههدهدار
شود و از این روتجدیدواحیای آنها ضروری است (امینی وسمیاری285381،؛ شهمس ومهرادی،
.)83 :5313
 -3روش شناسی تحقیق
روش تحقیق دراین مقاله توصیفی – تحلیلی و نوع آن کهاربردی اسهت .بهرای جمهع آوری
اطالعات ازروش کتابخانهای و میدانی شهامل مشهاهده وپرسشهنامه اسهتفاده شهده اسهت .روش
تحقیق مورد استفاده دو گونه است :برای بررسی وضعیت مبلمان شهری از مشاهدات میهدانی و
آمارهای مراجع ذیصالح وبرای سنج میزان رضایتمندی ساکنان منطقه ازپرسشنامه اسهتفاده
شده است .برای آزمون فرضیات از جداول استاندارد و درصدگیری درفرضیه اول و از آزمون تهی
تک نمونه و  SPSSدر فرضیه دوم استفاده شده وازتکنیک آلفای کرونباخ برای پایایی هریهک از
مولفههای پرسشنامه بهره گرفته شده است .جامعه آماری موردمطالعه نیزدونوع است .یکی تمام
عناصر مبلمان شهری درنواحی هشتگانه منطقه  51شهرداری تهران و دیگری افهراد سهاکن در
محدوده منطقه .حجم نمونه بااستفاده ازفرمول کوکران  383نفردرنظرگرفته شده است.
 معرفی منطقه موردبررسیمنطقه 51شهر تهران ،متشکل ازهشت ناحیه و بیسهت محلهه اسهت وازشهمال بهه پادگهان
قصرفیروزه61 ،متری آهنگ ،خیابان خاوران و شوش شرقی؛ از جنوب به خیابهان دولهت آبهاد و
کوه بی بی شهربانو و کارخانه سیمان؛ از شرق به کوههای شرق تهران و اراضی افسریه و از غرب
به خیابان فدائیان اسالم محدود است (شهکل .)5ایهن منطقهه در تابسهتان گهرم و خشهک و در
زمستان معتدل و گاهی سرد می باشد و جهت باد آن غرب به شرق و گاهی جنهوب بهه شهمال
است (حسینی)41 :5381،؛ دراین محدوده بالغ بر  466211نفر ساکن بهوده و تهراکم خهالص
آن  515نفر در هکتار است که ازمتوسط متناظر آن درکل شههر تههران ( 558نفهر در هکتهار)
بیشههتر اسههت (مهندسههین مشههاور طههرح و آمههای )5885381،؛ نسههبت جنسههی ایههن منطقههه
514/8بوده است (شهرداری تهران .)1 :5315،از کل جمعیت منطقه  561431نفهر در گهروه
سنی زیر 51سال و  516135نفر در گروه سنی  51-26سال و  354123نفر در گهروه سهنی
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 21تا  46سال و  24484نفر در گروه سنی  41سال به باال قراردارد .بنابراین گهروه سهنی-26
 21سال با 53/3درصد بیشترین سهم و گروه سنی 81ساله و بیشتر بها 1/43درصهد کمتهرین
سهم را دارا میباشند (مرکزآمارایران )16-1385381،؛
بافت مسکونی درغالب قسمتهای نواحی و بخشی از ناحیه 2این منطقه بهه دلیهل قهدیمی
بودن و فرسودگی ساختمانها و شبکه ارتباطی ،فشردگی ساختمانها ،ریزدانگی قطعات ،کمبود
تسهیالت و خدمات شهری در شرایط مناسبی قرارندارند .بافتهای مسکونی منطقه (مانند بافت
مسکونی شهرکهای کاروان و مسعودیه و شرق افسریه) جهز بافهتههای میانهه بهوده و از عمهر
ساختمانی آنها مدت زیادی نمیگذرد .اما به دلیل الگهوی نامناسهب توزیهع قطعهات ،سهاخت و
سازهای حاشیهای یا پیروی از الگوی بناسازی و عدم رعایت حداقل ضوابط معماری و زیباسازی
شهری ،عدم برخورداری از فضاهای جمعی و تسهیالت شهری ،فشردگی بسیار زیاد سهاختمانی
و جمعیتی ،عدم پیروی از برنامه سهاختمانی از پهی اندیشهیده شهده ،کهارایی پهایینی دارنهد.
بافتهای نوساز مانند ابوذر و نبرد .مجتمعهای مسکونی جدید مانند سعیدیه ،قصهر فیهروزه 2و
سلیمانیه و شهرکهای مسکونی مانندشهرکهای شاهد ،جمهوری ،سجادیه ،امام حسن مجتبی
و بیمه ،هرچند از نظر مطلوبیت محیط شهری در سطوح متفاوتی قرار دارند ،در مقایسه با سایر
بافتهای مسکونی منطقه موقعیت مناسبتری دارند .در مجموع به دلیل مشهکالت گفتهه شهده،
بیشتر بافتهای منطقه  51شهر تهران دارای کارکرد پهایینی هسهتند (میرزایهی-523 :5315،
)526؛ اما از نظر عناصر مستقر در فضا مانند پوش گیاهی ،بیشترین کاربری متعلق به فضهای
سبز است که درمیان نواحی این مناطق ،ناحیه 3با 35پارک و سرانه فضهای سهبز  23مترمربهع
در رتبه نخست وناحیه  3با  3پارک و سرانه فضای سهبز بهالغ بهر  3/2مترمربهع در رتبهه آخهر
قراردارد .در میان محالت این منطقه ،محله کیانشهر شهمالی بها مسهاحت  5838451و سهرانه
فضای سبز  35/82مترمربع و  54بوستان از غنیترین محالت دارای فضای سبز بهوده و محلهه
مینایی با مساحت  1641مترمربع و سرانه فضای سبز  1/34و یهک بوسهتان فقیرتهرین فضهای
سبز را دارد (شهرداری تهران)31 :5315 ،؛ بنابراین ازنظرفضای سهبز میهان نهواحی و محهالت
توازنی وجود ندارد.
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شکل  9موقعیت منطقه  91شهرتهران ( منبع :نگارندگان ).

-4تحلیل یافتهها
 وضعیت مبلمان شهری منطقه 51شهرداری تهرانوضعیت کنونی مبلمان شهری منطقه 51شههرداری تههران در تطهابق بها اصهول و ضهوابط
طراحی و ساخت مبلمان شهری در جدول شماره  5آمده است.
جدول  9تعداد و درصد عناصر مبلمان شهری منطقه  91شهر داری تهران
کیوسک مطبوعات
باجه تلفن

51

100

فراوانی
1

درصد
1

1

1

8

511

1

1

فرم

8

511

رنگ
جمع

ایستگاه اتوبوس

2

20

سطل زباله

جمع

4

60

مواد
مکان
یابی
ابعاد
ارگونومی

8

61

8

61

21

511

فراوانی
1

درصد
1

8

33/33

8

33/33

8

33/33

1
26

1
511

صندوق پست

مواد
مکان
یابی
معیارهای
طراحی
مالحظات
تجسمی

2

20

6

21

روشنایی

مواد
مکان
یابی
نصب
مالحظات
طراحی
جمع

فراوانی
1

درصد
0

مواد
مکان
یابی
ارگونومی
مالحظات
فنی
جمع

فراوانی
1

درصد
1

مواد
فاصله
مکانی
نصب
ارتفاع
نصب
جمع

فراوانی
1

درصد
1

8

511

1

1

1

1
511

مواد
مکان
یابی

فراوانی
1

درصد
1

8

13/33

ارگونومی

3

64/43

فزم

1

1

رنگ
جمع

1
51

1
511
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ادامه جدول  9تعداد و درصد عناصر مبلمان شهری منطقه  91شهر داری تهران

سنگ فرش

زیرسازی

4

25/63

مواد

1

1

شیب
کفپوش

4

25/63

مکان
یابی

6

51/28

منافذ
ک پوش

8

28/13

نصب

4

23/18

عرض
پیاده رو

5

3/13

ابعاد

8

31/33

ابعاد

رنگ

3

21

ارگونومی

8

31/33

ارگونومی

8

جمع

28

511

رنگ

1

1

رنگ

1

جمع

24

511

جمع

24

نیمکت

تعداد

درصد

تعداد

درصد

آبخوری

تعداد

درصد

مواد

1

1

مکان
یابی

6

51/28

نصب

4

23/18

8

31/33
31/33
1
511

منبع :تحقیقات میدانی (نگارندگان)5312 ،

همچنان که درجدول شماره یک مشاهده می شود در تمامی عناصر مبلمان شهری اصول و
ضوابط مربوطه رعایت نشده و نواقصی دارنهد .بنهابراین فرضهیه اول ،یعنهی اصهول و ضهوابط در
طراحی وساخت مبلمان شهری منطقه51شهرداری تهران رعایت نشده است ،اثبات میشود.
 میزان رضایتمندی ساکنان منطقه 51شهرداری تهرانمیزان رضایتمندی ساکنان منطقه 51شهرداری تهران از رعایت موارد فرهنگهی -اجتمهاعی
در مبلمان شهری منطقه سهنج شهد .از دادهههای مسهتخرج از پرسشهنامهای توسهط SPSS
خروجی گرفته شد .نتایو آزمون تی تک نمونهای ،نشان میدهد که میانگین نمره پاسخگویان از
متوسط نمره این مؤلفه (عدد  )22 / 1به شکل معناداری پایینتراسهت و از ایهن رو شههروندان
این منطقه از وضعیت مبلمان شهری خود رضایت ندارند (جدول .)2بنابراین فرضیه دوم ،یعنهی
در طراحی مبلمان شهری منطقه 51شهرداری تهران به موارد فرهنگهی -اجتمهاعی کمترتوجهه
شده است ،اثبات میشود.
جدول  3آزمون تی تک نمونهای توجه به مسائل فرهنگی در مبلمان شهری منطقه  91شهر تهران

-

متغیر

تعداد
نمونه

حد متوسط
(سؤاالت ضرب در
)2/1

میانگین

رعایت و موارد
فرهنگی -اجتماعی

383

22/1

58/22

انحراف
استاندارد
3/64

مقدار

درجه
آزادی

26/2
-

383

T

رتبه بندی نواحی برمبنای مبلمان شهری با استفاده ازمدلTOPSIS

p-value

1/111
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ابتدا فراوانی مبلمانهای پارکی و خیابانی به تفکیک نواحی در جداولی آورده شهد و سهپس
برای وزندهی بر مبنای درجه اهمیت ازمجموع کل ،درجه اهمیهتههایی برابهر  )3+2+5( 4بهه
دست آمد .بنابراین هر واحد بهطور متوسط وزنی برابر  5/4خواهد داشت .اما از آنجا کهه درجهه
اهمیت مبلمان شهری در یک سطح نیست ،به آنهایی کهه درجهه اهمیهت اول را دارنهد ماننهد
نیمکت باالترین وزن یعنی  ،3/4آنهایی که درجه اهمیهت دوم را دارنهد ماننهد سهطل زبالهه و
آبخوری وزن 2/4و برای موارد دیگر که درجه اهمیت کمتهری دارنهد ،وزن  5/4در نظهر گرفتهه
شد .بعد از اعمال وزنها جدول فراوانی آنها تهیه و سپس رتبه بندی شدند .در رتبهبندی نواحی
منطقهههه از لحهههاظ مبلمهههان پهههارکی ،ناحیهههه 3دررتبهههه اول و بعهههد از آن بهههه ترتیهههب
نواحی2،6،5،4،1،3و 8قرار دارند .در رتبه بنهدی مبلمهان خیابهانی ،ناحیهه  2در رتبهه اول و
سپس به ترتیب نهواحی 5،3،1،4،6،3و  8قهرار دارنهد (شهکل )2در اینجها ههدف اسهتفاده از
تاپسیس مقایسه نواحی منطقه 51شهرداری تهران با یکهدیگر مهیباشهد تاقابلیهت نهواحی ایهن
منطقه در استفاده درست و مناسب از مبلمان شهری را بها همهدیگر مقایسهه نمهوده و بهر ایهن
اساس به رتبهبندی نواحی این منطقه بپردازد.

شکل  3رتبه بندی مبلمان پارکی و خیابانی منطقه  91شهرداری تهران ( منبع نگارندگان).

-1نتیجه گیری و پیشنهادات
منظر شهری عاملی مهم درایجاد روحیه مثبت درشهروندان وایجاد تعامالت اجتماعی بین
آنها است .دراین میان عامل مبلمان شهری به عنوان یکی از اجزای سیستم منظر شهری نق
بسزایی دارد .منطقه 51شهرداری تهران یکی از بافتهای قدیمی تهران است که تراکم
جمعیتی باالیی دارد .این منطقه به دلیل فرسودگی بافتها و فشردگی بناها دارای منظر
مناسب شهری نبوده به خصوص محالت مظاهری ،شوش ،طیب ،بیسیم و مینایی واقع در
ناحیه 5و محالت اتابک ،هاشم آباد در ناحیه .2هرچنددرسالهای اخیر اقداماتی چون احداث
اتوبان امام علی در ناحیه 5و  2و طرح نوسازی بافتهای فرسوده برای رفع این معضل صورت
گرفته است .براساس یافتههای تحقیق حاضر مبلمان شهری این منطقه متناسب با شرایط
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فرهنگی و اجتماعی آن نبوده و از این رو شهروندان از آن رضایت نداشته ،مبلمان در سطح
محالت منطقه متناسب با جمعیت ساکن نبوده و در طراحی ،نصب ،مکان گزینی آنها
استاندارهای جهانی رعایت نشده و طرح یکنواختی دارد .که برای رسیدن به این مهم و اثبات
فرضیهها در فرضیه اول ابتدا با استفاده از جداول استاندارد میزان تطابقت مبلمان شهری
منطقه با اصول و ضوابط معین شد و سپس میزان آن به صورت درصد بیان گردید و در اثبات
فرضیه دوم ازدادههای مستخرج از پرسشنامه که توسط  SPSSخروجی گرفته شده است بهره
گرفته شد و نتیجه توسط آزمون تی تک نمونهای معین شد .بر اساس مدل  TOPSISدر بین
نواحی هشتگانه منطقه  51شهرداری تهران در خصوص مبلمان پارکی ناحیه 3در رتبه اول و
بعد از آن به ترتیب نواحی  3 ،1 ،4 ،5 ،6 ،2و  8و در خصوص مبلمان خیابانی ناحیه  2در رتبه
اول و بعد از آن به ترتیب نواحی  3 ،6 ،4 ،1 ،3 ،5و  8قراردارند .مقاالت زیادی درخصوص
مبلمان شهری به نگارش در آمدهاندکه در تمام این مقاالت سعی نگارنده بیان معضالت مبلمان
شهری در ناحیه مورد مطالعه و تالش در جهت رفع مشکل در منطقه مورد مطالعه است در این
مقاله نیز سعی بر آن است تا با مقایسه نواحی منطقه با یکدیگر چه از لحاظ پراکندگی مبلمان
در سطح نواحی منطقه و چه از لحاظ توجه به اصول و ضوابط در طراحی و ساخت مبلمان در
سطح نواحی منطقه به یک دیدکلی از وضعیت مبلمان در منطقه مورد مطالعه رسید تا بر
اساس آن بتوان به رفع معضل در منطقه مورد مطالعه در زمینه مبلمان شهری پرداخت .برای
مشکالت مبلمان شهری منطقه  51شهرداری تهران پیشنهادات زیر ارائه میشود:
 توجه به نیاز شهروندان بهویژه کودکان و معلولین در تمام نواحی منطقه  51شهرداری تهراندر طراحی و نصب مبلمانها به خصوص مبلمانهای آبخوری و باجه تلفن.
 ایجاد تغییراتی در اندازه و ابعاد بعضی از عناصر و مبلمان شهری مانند تیر چراغ برق و دکلهبرق با توجه به عرض معابر به خصوص در ناحیه 5و محالت اتابک و هاشم آباد در ناحیه 2
منطقه 51شهر داری تهران.
 افزای منابع روشنایی در معابر فرعی نواحی 5و  6و محالت اتابک و هاشم آباد در ناحیه  2ومحله مسعودیه در ناحیه  4منطقه  51شهرداری تهران با هدف زیبایی و امنیت شهری.
 تغییراتی در شکل ظاهری آبخوریها در تمام نواحی منطقه 51شهرداری تهران برایزیباسازی محیط شهری.
 نصب نیمکت در خیابانهای پر رفت و آمد به خصوص در ناحیه 5منطقه 51شهرداری تهران. توزیع مبلمان به طور یکسان در سطح منطقه 51شهرداری تهران. نصب درهای متحرک برای سطل زباله برای سهولت استفاده از سطل زباله و جلوگیری از بوینامطبوع آن در سطح منطقه  51شهرداری تهران.
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.4
استان قزوین ،سال پنجم ،شماره  ،51ص .52-58
داداشپور مقدم ،مجید (  ،)5381اندیشهای نو در مبلمان شهری برای جانبازان ومعلوالن و
.3
افراد ناتوان،چاپ اول ،تبریز :اندیشه تبریز.
دیوپ ،اس سی ( .)5333نوسازی و توسعه در جستجوی قالبهای فکری بدیل ،ترجمه سید
.8
احمد موثقی ،تهران :نشرقومس
راباپورت ،اموس ( ،) 5348منشاء فرهنگی مجتمع های زیستی ،مترجم راضیه رضازاده ،تهران:
.1
دانشگاه علم و صنعت.
 .51روحبخ قصابی ،فروغ ،5381 ،مناسب سازی مبلمان و تجهیزات شهری ،تهران :نشر تهران.
 .55زندیه ،راضیه ("،)5381نق مبلمان شهری درهویت وسیمای شهری" ،دان نما (ویژه نامه
سیما و منظر شهری) ،شماره -531صفحات.513-215
 .52مرکز آمار ایران ( ،)5311سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهر تهران ،5311تهران :مؤل .
 .53شکری ،نادر ( ،)5381مجموعه قوانین و مقرارت مورد عمل شهرداری ،چاپ اول ،تهران:
نشرشهر.
 .56شمس ،مجید و مرادی ،خدیجه (" ،)5313مبلمان شهری و تأثیر آن بر سالمت روانی ،نمونه
مورد مطالعه شهر مالیر" ،نگرشهای نو در جغرافیای انسانی ،شماره اول،صفحات.83-512
 .51شیعه ،اسماعیل ( ،)5311مقدمهای بر برنامهریزی شهری ،چاپ بیست و چهارم ،تهران :دانشگاه
علم و صنعت.
 .54شهرداری تهران ( ،)5315سند راهبردی توسعه محالت شهرداری منطقه 51تهران ،تهران:
شهرداری تهران.
ملی
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 .53غفاری گیالنده ،عطا و یزدانی،محمدحسن و موسیزاده ،چیمن(  "،)5315نق مبلمان شهری
در زیبایی و سیمای بصری شهر" ،اولین همای منطقهای معماری و شهرسازی ،سقز :مرکز آموزش
عالی علمی و کاربردی سقز.
 .58غالمپور ،اشکان (" ،)5331معیارهای ارزیابی وانتخاب مبلمان شهری" ،شهرداریها ،شماره،58
صفحات.11-18
 .51قنبری ،ابوالفضل ( ،)5381استاندارهای مبلمان شهری،چاپ اول ،تبریز :شهرداری تبریز.
 .21قنبری ،ابوالفضل وپورمحمدی ،محمدرضا (" ،)5383ضوابط ،مالحظات و استانداردها در
طراحی ،ساخت ،مکان یابی و نصب مبلمان شهری" ،جغرافیا و برنامه ریزی ،شماره، 53صفحات-516
.535
 .25کالنتری ،حسین و پیام انصافیان ( ،)5311مبلمان شهری ،چاپ اول،تهران :سازمان شهرداری
ها و ده یاری های کشور.
 .22کاوه ،مژگان ("،)5381لزوم توجه به مبلمان شهری" ،مجله اینترنتی،علوم اجتماعی فصل نو،
شمارههای  6و ،1صفحه . 54
 .23کریمی ،لیال (" ،)5312/6/26آراستگی در شهر تبلور هویت شهروندان" ،روزنامه کیهان،
شماره ،21162صفحه.1
 .26گیبر ،جوانا و برنارداوبرمولرز ( ،)5384مناظر خیابانی شهر (کتاب کاربرای طراحان) ،مترجم
امیراعالعدیلی،چاپ اول ،اصفهان :همام اصفهان.
 .21مسدد ،سید هاشم و هاشمی ،مهران (" ،)5381اثاثیه شهر مروری بر معیارهای طراحی و
ساخت مبلمان شهری" ،منظر ،شماره ،3صفحات.32-33
 .24مرتضایی ،سیدرضا ،5381 ،رهیافتهایی در طراحی مبلمان شهری ،تهران :سازمان شهرداری
های کشور
 .23مقصودی ،غالمرضا ،5384 ،طراحی تجهیزات و مبلمان شهری،تهران :شهیدی.
 .28ملک ،نیلوفر ،5381 ،مناسب سازی مبلمان و تجهیزات شهری ،تهران :قومس
 .21مهندسین مشاور آمای محیط ،5332 ،اصول و ضوابط طراحی پارکهای شهری ،گزارش
مرحله سوم ،تهران :سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری.
 .31مهندسان مشاور طرح و آمای ( ،)5381الگوی توسعه منطقه  51تهران ،تهران :شهرداری
تهران.
 .35موسوی ،سیروس وعبدی ،زهرا (" ،)5385تندیسها عنصرحیات بخ فضاهای شهری"،
شهرداریها ،شماره،61صفحات.531-536
 .32میرزایی ،منیر ( ،)5315عوامل مؤثر در روند شکل گیری و توسعه فیزیکی منطقه  51تهران،
پایان نامه دوره کارشناسی ارشدجغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز.
 .33نخعی ،نفیسه ،5381 ،مبلمان شهری ،سبزینه ،زاهدان :حوزه معاونت امور عمرانی استانداری
سیستان و بلوچستان.
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