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شگاه  نی دان لوم انسا ت و ع یا ه ادب زدانشکد هوا ن ا مرا د چ   شهی

naghibiro kni@ yah oo.co m  

  

و  يباسازی، به زیرسان ر از نقش خدماتیبه غ شوند که یاز مبلمان شهر محسوب م یسبز بخش يها و فضاها مبلمان پارک

مکت یتوان به ن یم یپارک يها مبلمان ي از جمله .دنبخش یت میهو ها کمک نموده و به آن ها سبز و پارک يفضاها انتظام

ت یبه منظور بهبود وضع. برخوردارندر انواع مبلمان ینسبت به سا يشتریت بیو سطل زباله اشاره کرد که معموال از اهم

در شهر اهواز، ) مورد مطالعه ي منطقه( نسبز رودکنار کارو يها و فضاها ها در پارک مکتیزباله و ن يها سطل یفیو ک یکم

ع یتوز و یدانیجستجو در منابع گوناگون، مشاهدات م یعنی یدانیو م ياسناد يها ت مبلمان با استفاده از روشیفیک زانیم

ل نظرات مردم با استفاده از یتحلنگارنده و  یدانیمطالعات مج حاصل از ینتا. قرار گرفت ینامه مورد بررس پرسش 400تعداد 

SPافزار  نرم SS نسبتا مناسبیع و پراکنش وضعیها از نظر توز دان ها و هم زباله مکتیهم ن نشان داد که دارند اما از نظر  یت 

هوا، توجه به اصول  و سم، مقاومت در برابر آبی، مقاومت در برابر وندالیمنیارها مانند مصالح مورد استفاده، ایر معیسا

ت عناصر مذکور، یاز وضع یابیج ارزینتان یهمچن. ستندیالزم برخوردار نت یفین دست از کیاز ا يو موارد یشناس ییبایز

 ،»يباسازیز اصول به توجه« اریبا مع »مبلمان رنگ تیفیک« یعنیت مبلمان یفیسنجش ک يارهایمع انیم نمود مشخص

ر در مقاومت زانیم« با »مصالح مقاومت زانیم« انیم« با »مبلمان به یدسترس زانیم« نیهمچن و »بیتخر براب  تیفیک ز

 و کندال یهمبستگ بیضرا از رهایمتغ نوع بودن يا رتبه به توجه که با. دارد وجود مثبت یهمبستگ »عناصر نیا یابی مکان

   . دیگرد مذکور استفاده یب همبستگیمحاسبه ضرا يرمن برایاسپ

  

ر کارون  کنا رود ، کیفیت،  اله ، سطل زب نیمکت   .مبلمان شهري، 

  
                                                                            

رنامه - 1 یا و ب ارشد جغراف شناس  شه ریزي شهري کار زیدانشگاه  ن اهوا   د چمرا
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ا قدمت کوتاه خود، امروز توانسته است، از حوزه خدمات شهر يدیدر جهان، مقوله جد يمبلمان شهر  ياست که ب

اه  غیرهسم و یل فرهنگ، سنت، توریگر از قبید يها طهیر حیبه سا ز محوریر  دبرخوردار شو یت خاصیت و اهمیافته، ا

ا در  یزندگ ییت و کارایفیاست که ک یالتیو تسه يشهرزات یاز تجه يا مجموعهن عناصر یا). 53: 1385، ینیحس( ر

ء میشهر و خ آنچه که قابل ذکر است، یشیپ يها ن مجموعه و سابقه تالشیر تحول ایس یدر بررس. بخشد یابان ارتقا ن، 

ان، کوچه، میخ. ن عناصر با خاستگاه خود استیر ایناپذ کیو تفک یخیارتباط تنگاتنگ تار ود دان، پارک و در کل خیاب

ش یبر مجموعه عناصر و فضاها يم و مشخص هر شهریرات مستقیتاث. ن انواع مبلمان هستندینخست يها شهر، خاستگاه

   ).18: 1371،يادیو بن یتوسل. (ستیده نیپوش یبر کس

رنامه ها و مراکز دست در حال حاضر اکثر سازمان لمان شهریصح یابی و مکان يزیر اندرکار کشور، ب ا به  يح مب ر

اسب و منطبق بر شرایپا یطیجاد محیا يبرا یک راهبرد قطعیعنوان  ا عدم  ینم یتلق یط بومیدار، من کنند و ب

ن عناصر در یا ییو عدم کارا ينه، به هرج و مرج بصرین زمیراستاندارد در ایناقص و غ يزیر ا برنامهی يزیر برنامه

ز طرف د. زنند یدامن م يشهر يها طیمح لمان یا و عدم ) ییگرا بیتخر( یل مشکالت فرهنگیز به دلیموجود نگر مب

: 1386،يزیو تبر يآباد یزنگ( تاس  رو ساخته روبه يا دهیت نامناسب، کاربران را با مشکالت عدیریو مد یمیدا یدگیرس

 یخورد؛ مسائل و مشکالت یمبه چشم  زیهمچون اهواز ن ییکالنشهرها ت مبلمانیمورد وضع در یمشکالت نیچن ).46

رسیر تخرینظ  یابی ، مکانیشناس ییبایت اصول زیاقشار مختلف جامعه، عدم رعا ينامناسب برا یب مبلمان، دست

ز شهر اهواز شده است يها و فضاها واقع در پارک يها ژه مبلمانیت مبلمان به ویفیموجب تنزل ک رهینامناسب و غ  .سب

استانداردها و ضوابط رسد  ین شهر، به نظر میره در ایو غ ی، اجتماعی، فرهنگیعیط مختلف طبیشرا در نظر گرفتنبا 

  . ده استیباشد لحاظ نگرد یطین شرایا چنمبلمان که مطابق ب

آ يها و فضاها و پارک شهر اهوازکارون در  ي فراوان رودخانه يها تیبا توجه به قابل مورد  ینواح( نسبز سواحل 

ن رودخانه یا ي هیدر حاش یعیسبز طب يشهر اهواز و خلق کمربندهاما و منظر یس يباسازیکه در ز )قیتحق ي مطالعه

لمان یفیو ک یت کمیبهبود وضعر گذار است، یتاث ن عناصر یتر زباله که معموال مهم يها ها و سطل مکتیژه نیبه و مب

 یو راحت شین منظره را دوچندان نموده و آسایا ییبایز شوند، یمحسوب م یسبز عموم يها و فضاها مبلمان در پارک

ا به دنبال خواهد داشت ز ا. شهروندان ر ها  ت مبلمان در پارکیارتقاء وضعحاضر  ي ن اهداف مقالهیتر از مهم یکین رو، یا

کارون و به طور کل  ي رودخانه یحواش ها در آن یو سامانده یعموم يفضاها ییبایحفظ ز يدر راستا سبز يو فضاها

اشد یشهر اهواز م در ائه تعاریفی از، ن مقالهیادر  .ب لمان شهر ضمن ار مالحظات  از يمختصر نیهمچن و و انواع آن يمب

 یت کمیوضع یبه بررس، زباله يها ها و سطل مکتین مبلمان به خصوص، یابی ، نصب و مکانیطراح و ضوابط مربوط به
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ح مکت و زبالهین یفیو ک) تعداد و پراکنش( زیتحق ی مورد مطالعه یدان در نوا استفاده ا ا  اد یها روش ق ب  یدانیو م یاسن

  . پرداخته شده است) نامه و مشاهده پرسش(

  

اشد که در بعض یم urban furniture ای Street furniture یسیانگلترجمه عبارات  یمبلمان شهر از جاها  یب

تر به  شیالت در انگلستان بین تسهیا ).1385، یاریو سم ینیام( دشو یاد میز از آن ین یتحت عنوان عناصر شهر

انیمبلمان خ« لمان همگان«کا به یو در امر» 1یاب ضا«ا ی 2مب لمان ف ن یا ).20: 1381،ییمرتضا( دعروف هستن» 3»باز یمب

اوال در فضاها یم یمجموعه شامل عناصر دارند  یشوند و مورد استفاده عموم یم یابی شهر مکان یباز عموم یشود که 

ابع د ).7: 1380، ینخع( دیشهروندان پاسخ گو یازهایاز ن یازیبه ن یشهر یفضاها ها در ا وجود آنیو ثان ، یدر من گر

 یکنندگان در فضاها ت و رفاه حال استفادهیجاد امنیش، ارائه اطالعات، کنترل حرکت، ای، آسایراحت یکه برا یعناصر

 ,W.Harris & T.Dines( دان دهینام یاثاثه شهرا یشوند، را در مجموع، مبلمان  یها قرار داده م ابانیا خیباز و سبز 

1998:1( .   

  

 نیست معنی بدان این تفکیک .تقسیم نمود و تزئینی کارکردی گروه دو را به شهری مبلمان توان می کلی طور به

لمان که ین به توجه این تفکیک هدف .باشد نواز آراسته و چشم نباید شهر کارکردی مب  تنخس دسته که است موضوع ا

ابی مکان مناسب، توزیع عملکردی، های جنبه بر تاکید) کارکردی مبلمان( اش می محیط با متناسب و اندازه صحیح ی  دب

لمان: قبیل از مختلفی های کاربری شامل همچنین این عناصر ).4: 1385روحبخش،(  رفاهی –تفریحی کاربری با مب

له، سطل نیمکت، مانند لمان غیره، و کودکان بازی مبلمان زبا  آبنماها ها، تندیس ها؛ جای گل مانند زیباسازی کاربری با مب

انند ارتباطی و تردد کاربری با مبلمان غیره، و لمان غیره، و ها پارکینگ ها، کفپوش اتوبوس، های ایستگاه م  کاربری با مب

لمان نهایت در و غیره و جای گل و نیمکت تلفیق مانند منظوره چند ا مب ان عالیم، تابلوها، مانند خدماتی کاربری ب  ها، سایب

اشن می غیره و ها باجه   ).7- 10: 1383 تبریزی، و آبادی زنگی( دب

                                                                            
1- Street furniture 

2- Public furniture 

3- Outdoor furniture  
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ر مطلوبی تأثیر و گردد شهری محیط کیفیت ارتقاء موجب تواند می تنها نه کارآمد و مناسب شهری مبلمان  ذهن ب

 در). 7: 1385ملک،( دآور به وجود شهری فضای به نسبت خاطر تعلق حس ها آندر  تواند می بلکه بگذارد شهروندان

 و تنوع و قرارگیرد شهروند اقشار تمام اختیار در یکسان طور به یشهر امکانات و خدمات حداقل یبایست یشهر یطراح

ز ).1385دیگران، و صفری( دساز فراهم جامعه مختلف یها گروه یبرا را متفاوت انتخاب امکان لم که آنجا ا  ها انمب

اده دارند، قرار یعموم اماکن در معموال ا آن کنندگان استف رد، ،زن. دهند یم لیتشک افراد جامعه همه ر  و خرد جوان، ،ریپ م

ز یمتفاوت یروح و یجسم انتظارات یهمگ کالن، ب، ( ددارن محصوالت نیا ا ابوطال لمانواقعدر ). 1385پور د یبا ها ، مب

اده یها یازمندین ر برطرف سازدیع و به صورت پایوس کنندگان را در سطوح استف ن یها و سن ییافراد با توانا 1 شکلدر . دا

 .داده شده است شینمامختلف 

  

  

[] 

لمان شهر یکه در طراح یا اصول عمده ع مب ر انوا استقرا   :باشد یر میت کرد به شرح زید رعایبا یو 

استقرار انواع مبلمان شهر یاز اصول عمده در طراح یکی ) :بتناس( یهمخوان 1 ط است یبا مح یت همخوانی، رعایو 

  .است یز عملکرد مورد نظر آن ضروریمکان و ن یت وجودیها و ماه یژگیواکنش به و ین امر برایکه ا
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زین به پاسخ 2  ر دیبا طرح: طیمح ا اشد مکان تیهو و یذات یژگیو از متاث  مکان، و زمان بستر در ماندگار و موفق طرح. ب

ا را خود و کند یم برطرف را محل یعملکرد یازهاین داده، پاسخ خود کاربران یازهاین به دائما که است ایپو یطرح  ب

  .دینما یم سازگار یطیمح یها تنش و ماتینامال

رد یطراح یها شاخص 3   یعوامل کالبدو ) یاسیط سیو شرا یط اجتماعیشرا( یعوامل فرهنگچون  یکه شامل موا

 ).W. Harris & T.Dines, 1995: 2-6( دباش یم) ط مصنوعیو مح یعیبط یایم، جغرافیاقل(

حیدر منبع د  یپارامترها. شود م مییتقس فیزیکی و غیرفیزیکی مبلمان به دو گروه عمده یگر، نکات مهم در طرا

رنگ و غیره و پارامترهای غیرفیزیکی یگ یک محصول را در بر می یظاهر یها یژگیو فیزیکی  یمحتوارند مانند شکل، 

استفاده از محصول مورد توجه و اهم یکیزیف رد و  رند مانند هماهنگی با محیط یگ یت قرار میندارند بلکه به هنگام کارب

   .)55-58: 1379غالمپور،( هاطراف، ایمن بودن و غیر

لمان ینکه ضوابط و استانداردهایبا توجه به ا اشد  یکسان میمختلف کشور  یمعموالً در مناطق و شهرها موجود مب ب

بو  جتماعیعیط و عوامل مختلف طبیشرااوقات  اغل ادیان یره در تدویو غ ی، اقتصادی، ا و  شوند یده گرفته مین ضوابط ن

زه، یاز قب یکیزیف یشتر به پارامترهایب ن پارامترها هم آن چنان که یا یکه گاه(ره یارتفاع، جنس مصالح و غل اندا

رنامه) رندیگ یسته است مورد توجه قرار نمیشا لمان شهر یزیر در ب با توجه به مطالعات ، لذا شود یتوجه م یعناصر مب

ا ا اهواز شهرا مبلمان یت انواع عناصر یفیکه بتوان ک ییارهاین معیتر از مهم ینگارنده برخ یدانیو م یاسناد ن یرا ب

اده شده استینما 2سه نمود در شکل یها مقا ا مالکیارها یمع   . ش د

ز اهمیکه در ا یا نکته ز معین است که هر یباشد ا یت مینجا حائ ا یک ا گر قرار دارند و به یکدیارها در ارتباط ب

ن یت ایفیزان کیش میمبلمان بر افزا ت رنگ در انواعیفیش کیبه عنوان مثال، افزا. گر بر هم اثرگذار هستندیعبارت د

رد به عبارت د یر میتاث ییبایعناصر از لحاظ ز ن یهمچن. گر قرار دارندیکدیم با ین دو پارامتر در ارتباط مستقیگر، ایگذا

رسیمناسب و در نت یابی مکان یاست پارامترها شتر مصالح مورد یو مقاومت ب یمنیا یمناسب و پارامترها یجه دست

لمان و م استفاده در اومت در برابر تخریمب گر یکدیشده با  گفته یارهایان معیارتباط م 3 شکلدر . ن عناصریب ایزان مق

ا استفاده از ضرا. ش داده شده استینما اسپ یب همبستگیدر ادامه، روابط مذکور، ب رمن در ارتباط با دو نوع یکندال و 

زباله بررسیعنصر ن   .خواهند شد یمت و سطل 
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 شهر یعموم یت مبلمان در فضاهایفیش کیافزا یارهایاصول و مع - 2شکل 
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  نگارنده یدانیو م یمطالعات اسناد: منبع

  

  یت عناصر مبلمان شهریفیو ک یابیان عوامل ارزیارتباط م - 3شکل 

 ید به شکلیبا عناصرن یا. مکت استیها، استفاده از ن در پارک یاحساس آرامش و راحت ین روش برایتر ییابتدا

رسیقرار گ آسان باشد و در سراسر پارک و به تعداد ز به آن یرند که دست ر ها صندلی طراحی به توجه. اد موجود باشندیها   ب

 را پارک های یصندل از متفاوتی انواع مختلف های اساس سلیقه بر مختلف افراد و است ضروری ها کاربری نوع حسب

ضاهای است بهتر پس پسندند می اده ها آن مختلف انواع از باز در ف د ین بایبنابرا. )3: 1385،یعتیو شر یکرم( دکر استف

ا در نظر گرفت که در پارکیا له ر رد با یسبز شهر یا فضاهایها  ن مسئ د تمام یکه امکان استفاده اقشار مختلف وجود دا

خته شود که مورد استفاده ب ن مکانیا یبرا یطور ها نشستنگاهدر نظر گرفته شود و  یامکانات رفاه  یبرا یشتریها سا

انتخاب نشستنگاه در مناطق دارا یکه در طراح ییارهایمع ).23: 1384،یوسفیو  خوشگوار( دهمگان داشته باش  یو 

رد عبارت چشم ز وجود دا ابر وندالیپذ هیاومت توجدوام، مقو ، فرم، استحکام یسادگ: اند از اندا ت یر در بر سم و سهول

 ).166: 1382چشمه، هفت قنبری( نآ ینگهدار

 

ز شوندکه نصب درجایى باید نشستن وسایل تاحدممکن ژه به جوى عوامل برخى ا اد وی ر. باشند امان در ب  استقرا

اندنشان قمعلّ از تا گیرد صورت منطقى چیدمانى اساس بر باید ها آن ان سطح در م استفاده فضاى و خیاب  جلوگیرى مورد 

ادرست چیدمان. شود اعث سادگى به ن ز تعدادى. گردد یم مکان در مزاحمت و شلوغى حس ایجاد ب انى هاى صندلى ا  خیاب

یى .دهند مى قرار آفتاب در را دیگر تعدادى و سایه در را  مردم آمد و رفت در مزاحمتى نباید گیرند مى درگذرگاه قرار که آنها
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رددشان، و مردم به کردن جاى نگاه به باشد که فرد شده یابی مکانطورى  باید نیمکت. کنند ایجاد ا  اطراف مناظر ت ر

اشد داشته سویه دو منظر حداقل باید و مشاهده کند ارائه دهد مانند آفتاب،  انتخاب براى عىمتنو هاى گزینه افراد به و ب

ضا( هغیرت و یفعاله، آرامش، یسا   ).52: 1381،ییمرت

  

ان در تالش ب. ، با مصرف توأم استییساده روستا یبرخالف زندگ یشهر یزندگ د و مصرف یخر یشتر برایآن

ان، میخ یطین شرایدر چن. هستند زباله یتواند به سادگ یگر مید یدان، پارک و هر مکان عمومیاب انواع   یها به محل دفع 

زوم طراح. ل شودیمردم تبد ردها و فرم و نصب درست انواع زباله یابی کان، ساخت، میل  نیامتنوع در  یها دان با کارب

ضا( دابی یضرورت مش یش از پیط بیشرا رعایهر منطقه  یدان برا زباله یدر طراح ).67: 1379،ییمرت ن یت ایا محل 

ز اهم رسایدوام در برابر وندال: ت استینکات حائ ا حداقل تعم یش، مواد و مصالحیسم و ف ه ی، سهولت تخلیر و نگهداریب

ضا( ءو نصب، سوار کردن و اتصال اجزا) ها زباله( تایمحتو یو نظافت، ضد سرقت، ضد آتش، اختفا   ).  68: 1379،ییمرت

ز از محافظت باشین یاد و بیقابل دسترس، به تعداد ز ید به آسانیظروف زباله در سطح شهر با اشتباهات  یکی. دنا از 

ر  ییها در جا ن است که سطلی، ایابی مهم در مکان حت رندیگقرا ، نه ا یها را خال آن یکه بتوان به را  ینکه به راحتیکرد

ت بوده استفاده از آن یقابل رود یدان با زباله یط شهریدر مح ).5: 1387،یشجاع( دنشهروندان قابل دسترس باش یبرا

زباله. جلوه کندبرق  و زرقمزاحم و پر  ید به عنوان عنصرینبا یراحت باشد، ول انجام  یفاقد به صورت اتّیدان نبا استقرار 

با  یشهر یدر فضاها. ردیخاص انجام گ یا ا نقطهیک محدوده ید بر اساس نرخ تردد و ازدحام مردم در یرد بلکه بایپذ

هماهنگیز بایدان ن ، زبالهیان شهرتعدد مبلم اشد ولیکامل با عناصر  ید در   و باغ، پارک چون ییها مکان در یادشده ب

ابر  گاه زباله حیتفر ا مع تباط باشدیمح یها گذرگاهو دان بهتر است ب ر زبالهیهمچن. ط در ار مکت ین یکیدان در نزد ن استقرا

ضا( ته شده اسیار توصیبس   ). 67: 1379،ییمرت
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 کارون رودکنار سبز فضاهای و ها پارک گردید، اشاره تر پیش که طور همان تحقیق، این در بررسی مورد مناطق

اشند می ضاهای همراه به پارک 9 های زباله تعداد ها و سطل نیمکت محدوده این در. ب  منظور به ها آن اطراف سبز ف

عه مورد وضعیت کیفی و کمی این عناصر بررسی ضاهای و ها پارک گرفت؛ قرار مطال  چهار در کارون درو ی حاشیه سبز ف

ز منطقه رم دوم، اول، مناطق یعنی شهر ا  ی منطقه در سبز فضاهای و ها پارک تعداد ترین بیش. اند گرفته قرار هفتم و چها

اشد می) پارک شش تعداد( دوم ر. ب ضاهای و ها پارک بیشت ز بررسی مورد سبز ف  بنابراین و بوده ای ناحیه و ای منطقه نوع ا

یند می جذب خود به ای محله و همسایگی های پارک به نسبت را زیادی نسبتا جمعیت  هکتاری، 42 پارک الله، پارک .نما

ر اهواز شهر شرقی شمال در تقریبا کیانپارس ساحلی جاده و 2 و 1 دولت پارک رند؛ می قرا ) مهزیار بوستان( تمل پارک گی

ی پارک و هستند واقع اهواز شهر مرکز در ساحلی های پارک و رد قرار اهواز غربی جنوب در) قوری( قشقا   .دا

  

ر رفته در بیشتر نیمکت اشد ها از جنس فلز، سیمان و چوب می مصالح به کا   در این نوع مبلمانرنگ غالب . ب

  

  اهواز شهر در کارون ی رودخانه ی حاشیه در مطالعه مورد های پارک موقعیت - 4 شکل

مورد مطالعه  ی محدوده یها نشستنگاهدر ) سمیوندال( یب عمدیژه تخریب به ویزان تخریم. معموال سبز و زرد است

اسبیاز توز باًیتقرباشد اما از نظر پراکنش  یاد مینسبتا ز  .برخوردار هستند رود ی هیسبز حاش یها و فضاها در پارک یع من

اشد یمورد م 133در حدود  یو در ساحل شرق 150کارون در حدود  یها در ساحل غرب مکتیتعداد ن مصالح مورد . ب
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لعه ینواح یها دان استفاده در اکثر زباله  یها نگ، سبز و زرد ریآب یها رنگ. باشند یزه میشده، از جنس فلز و گالوان مطا

هستندیبه کار رفته در ا ز توزیمشاهده گرد یب عمدیز تخریها ن مکتیزباله مانند ن یها در سطل. ن نوع مبلمان  اما ا ع ید 

اسب اسفانه ارتفاع بعض. در سطح محدوده برخوردار هستند ینسبتا من ر  یافراد نشسته بر صندل یها برا از سطل یمت چرخدا

کارون در حدود  یها در ساحل غرب تعداد سطل .نه صورت نگرفته استین زمیالزم در ا یساز باشد و مناسب یمناسب نم

  . باشد یمورد م 68در حدود  یو در ساحل شرق 200

  

  کارون رودکنار سبز فضاهای و ها پارک در زباله سطل و نیمکت انواع از هایی نمونه - 5 شکل

رس زینت و یفیت و کیاز نظر کم ها دان ها و زباله مکتین یبه منظور بررس ن پژوهش،یادر   مطلوب و مناسب یدست

ز روش تمام اقشار جامعه خصوصاً یبرا ها آن ز قب یدانیم یها افراد معلول ا  یدانیم یدهایها و بازد برداشت ات،ل مشاهدیا

عه و توز ی از محدوده استفاده  پرسش 400ع تعداد یمورد مطال  یبا استانداردها ن عناصریاوجود ت میو وضع دیگردنامه 

امه .شدسه یج مبلمان مقایرا رسشن سبز سواحل  یها و فضاها که در پارک یان افرادیم یها به صورت کامال تصادف پ

  . دیع گردیحضور داشتند، توز کارون

و با  )سطل زبالهمکت و ین( نت انواع مبلمایفیزان کیبا توجه به مطالعات انجام شده در ارتباط با عوامل موثر در م

هشت عامل، به عنوان ، »شهر یعموم یت مبلمان در فضاهایفیش کیافزا یارهایاصول و مع«یعنی 2توجه به شکل 

ح یها مبلمان یفیت کیکه بتوان وضع ییارهاین معیتر مهم . نمود، در نظر گرفته شد یابیرا ارز نظرمورد یموجود در نوا

ر عبارتیمعا یعامل ن هشت یا ر عناصر یبا سا یها از نظر مفرح و شاد بودن و هماهنگ ت استفاده از رنگیفیک -1: اند از ا

رسیم -2 لمان برا یزان دست قشار جامع یبه مب ت مصالح یفیک - 4ب مبلمان یزان تخریم -3) افراد سالم و معلول( هتمام ا

استفاده در مبلمان و ا ابر تخریم - 5ل یوسا یمنیمورد   -7هوا  و زان مقاومت در برابر آبیم -6 ییگرا بیزان مقاومت در بر

لمان از نظر طراحیفیک اسیو توجه به اصول ز یت انواع مب اشن لمان از نظر جانمایفیک -8 یب  یبرا. مناسب ییت انواع مب

ت خوب، متوسط و بد و یدهندگان تقاضا شد که با استفاده از سه وضع ک از هشت عامل ذکر شده از پاسخیهر 
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، ز نیهم ، یطور ارزاد ا وضع یابیمتوسط و کم،  ا در ارتباط ب سبز  یها و فضاها مبلمان موجود در پارک یفیت کیخود ر

  .ان کنندیسواحل کارون ب

  

ها و  در پارک زباله یها ها و سطل مکتین یفیت کیدهندگان در مورد وضع پاسخ یابیزان ارزیج حاصل از مینتا

طور که  همان. ان شده استیهر نوع مبلمان ب یک برایبه تفک 1 ی شماره در قالب جدول سبز سواحل کارون یفضاها

زان یم«سبز ساحل کارون، از نظر  یها و فضاها واقع در پارک یها یها و صندل مکتیشود، ن یدر جدول مشاهده م

رد یت خوبیدر وضع» مناسب یابی مکانع و یتوز«و » افراد سالم یمبلمان برا یدسترس چون  یقرار دارند، اما در موا

ر تخر«، »ب مبلمانیزان تخریم« داشته و در  یفیت ضعیوضع» افراد ناتوان یبرا یدسترس«و » ییگرا بیمقاومت در براب

اصول ز«ر موارد مانند یسا و » مبلمان ینمیت مصالح و ایفیک«، »وهوا مقاومت در برابر آب«، »یشناس ییبایتوجه به 

  .اند افت کردهیت متوسط را دریوضع» ها ت رنگیفیک«

ز دهندگان پاسخ ارزیابی جدول، به توجه با   »تکیفی« نظر از بررسی مورد نواحی در زباله سطل وضعیت ا

اده لمان دسترسی میزان« ها، رنگ از استف  معیارهایی در باشد؛ می خوب ،»آن مناسب یابی مکان« و »سالم افراد برای مب

لمان دسترسی« نظیر ب برابر در مقاومت میزان« ،»ناتوان افراد برای مب  سطح »مبلمان تخریب میزان« و »گرایی تخری

اسخ نظر از ارزیابی  در مقاومت میزان« ،»ایمنی و مصالح کیفیت« یعنی معیارها سایر در و است بوده ضعیف دهندگان پ

ایی اصول به توجه« و »هوا و آب برابر میانگین نظرات  6 شکلدر  .است برخوردار متوسطی وضعیت از »شناسی زیب

زباله و نیمکت در نواحی مورد مطالعه با توجه به هشت معیار  شهروندان در خصوص ارزیابی آن ز وضعیت سطل  ها ا

ب نمودارهای دایره     .ای نشان داده شده است سنجش کیفیت مبلمان در قال
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   به آن یزان دسترسیسطل زباله و م یفیت کیدهندگان از وضع پاسخ یابیارز - 1 جدول

 

 

  

  مکت و سطل یت نیفیسنجش ک یارهایمع بارهدر دهندگان پاسخنظرات  یکل یابیارز  سهیمقانمودار  - 6 شکل

ز مطالعات نگارنده و نظرات شهروندان در خصوص مع یها افتهین یهمچن ها و  مکتیت نیفیک یابیارز یارهایحاصل ا

له نشان داد که هر  یها سطل ا یک از معیزبا رند و به عبارت دیکدیارها در ارتباط ب ر هم اثرگذار هستندیگر قرار دا  .گر ب

ده تیفیک  1 تفا رح نظر از ها رنگ از اس د و مف  شا

دن اهنگ و بو ریبا سا یهم   ر عناص

د  متوسط  خوب ط  خوب  ب د  متوس   ب

30/8  59/5  9/8  50/3  38/5  11/3  

  

2  

ان به یدسترس زانیم ا مبلم د  متوسط  خوب  سالم افراد یبر ط  خوب  ب د  متوس   ب

56/3  34/8  9  52  37/8  10/3  

ان به یدسترس زانیم ا مبلم د  متوسط  خوب  معلول افراد یبر ط  خوب  ب د  متوس   ب

2/5  32  65/5  16  28/3  55/8  

م  متوسط  ادیز  مبلمان بیتخر زانیم  3 ط  ادیز  ک م  متوس   ک

65/8  31/8  2/5  51/8  40/3  8  

لح تیفیک  4 تفاده مورد مصا  و مبلمان در اس

  لیوسا یمنیا

م  متوسط  ادیز ط  خوب  ک د  متوس   ب

5/8  82/3  62  9/3  63  27/8  

بر در مقاومت زانیم  5 را بیتخر برا یگ م  متوسط  ادیز  ی ط  ادیز  ک م  متوس   ک

9/5  28/2  62  10/8  27/5  61/8  

بر در مقاومت زانیم  6 ا و آب برا و م  متوسط  ادیز  ه ط  ادیز  ک م  متوس   ک

5/3  70/3  24/5  7/5  59/5  33  

واع تیفیک  7 ه توجه و یطراح نظر از مبلمان ان  ب

ول   یباشناسیز اص

د  متوسط  خوب ط  خوب  ب د  متوس   ب

21  64  15  25/8  55/8  18/5  

لمان انواع تیفیک  8 سب ییجانما نظر از مب د  متوسط  خوب  منا ط  خوب  ب د  متوس   ب

69/3  21/5  9/3  64/8  22/8  12/5  
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وده و به عبارت ییارهایمع 7 شکلاز  1-3 جداولدر  ر هم اثرگذار ب ابند نشان داده ی یم یگر همبستگیکدیگر با ید یکه ب

ز ضرایبودن نوع متغ يا نجا با توجه به رتبهیدر ا. شده است اسپیرها ا استفاده شده استیب کندال و     . رمن 

  

  رمنیب کندال و اسپیمکت و سطل توسط ضرایت نیفیک یابیارز يارهایمع یزان همبستگیمحاسبه م - 7 شکل
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  .»يباسازیتوجه به اصول ز«و » ت رنگ مبلمانیفیک«ان دو پارامتر یتوان م یم 7از شکل  1-3با توجه به جداول 

لمان یزان دسترسیم«ان ین میهمچنو » بیزان مقاومت در برابر تخریم«و » زان مقاومت مصالحیم«ان یم و » به مب

توان  یم ییبایافت؛ به عنوان مثال در مورد دو پارامتر رنگ و زی یمثبت یهمبستگ »ن عناصریا یابی ت مکانیفیزان کیم«

قب يها ت رنگیفینگونه استنباط کرد که هرچه کیا له افزایل نیمورد استفاده در عناصر مبلمان از  ش یمکت و سطل زبا

ر مز یابد به همان اندازه نی ا دو ین ترتیبه هم. و بالعکس افزوده خواهد شدن عوامل یا يبصر ییبایزان زیب ب در رابطه ب

اطیتوان چن یز میپارامتر دوم و سوم ن  يبرا یر همبستگیمقادگردد  یطور که مالحظه م همان .حاصل نمود ین استنب

استفاده از ضریمتغ ي همه ا  ز ضر شیرمن بیب اسپیرها ب وده استیتر ا ز ضر ین همبستگیبنابرا. ب کندال ب ا استفاده ا ب یب

   .دهد یمذکور نشان م يان پارامترهایرا م يتر يم قویرمن، ارتباط مستقیاسپ

  

زینتا  يها ها و سطل مکتین یت فعلیوضع ي سهیاز شهروندان و مقا ینگارنده، نظرخواه یدانیمطالعات م ج حاصل ا

ردها عه ج یرا يزباله با استاندا  ازشده  مطالعه ین دو نوع مبلمان در نواحیدهد که اگر چه ا ینشان مدر مناطق مورد مطال

اسبیتوز ا از  یع نسبتا من ر هستند ام اید يها جنبهبرخوردا ، اگر مانند مصالح مورد  سم، ی، مقاومت در برابر وندالیمنیستفاده

ن با توجه ی؛ همچنرا ندارندت الزم یفین دست کیاز ا يو موارد یشناس ییبایهوا، توجه به اصول ز و مقاومت در برابر آب

ن یتر از مهم ، گرچهدارند يت بهتریها وضع مکینسبت به ن یبه طور کلّ زباله يها سطل شده انجام یدانیمطالعات مبه 

ا  یمشکالت رد عدم تناسبشده وجود د در مناطق مطالعه ن عناصریاکه در رابطه ب آن یارتفاع برخ يساز ا وم( اه از   )یارگون

اشد یچرخدار م یبا افراد نشسته بر صندل  يزیر برنامه و یطراح ي نهیکه در زم است یمشکالت تر از آنچه گفته شد مهم .ب

است از وجود دارد يمبلمان شهر ح يفقدان استانداردها که عبارت  ن عناصر با توجه به یا یابی ، نصب و مکانیطرا

صادیعیط گوناگون طبیشرا ل یاز قب يهر عنصر مبلمان شهر يک برایو به تفک ره در شهر اهوازیو غ ی، اجتماعي، اقت

ت یفیمربوط به ک يپارامترها ي نهیمتخصص در شهر اهواز در زم يها ل گروهیتشک ن منظوریبد .ها دان ها و زباله مکتین

رس ی، روانشناسیشناس ییبایل اصول و ضوابط زیمبلمان از قب لمان، مکان یرنگ، دست ره و یمناسب و غ یابی مناسب به مب

ا ضروریر الزم در ایمطالعات و تداب اشد یم ين راست  . ب

لمان و از آن جمله یفیک یابیسنجش و ارز يپارامترها انیم روابط ین بررسیهمچن ها و  مکتینت انواع مب

رند قرار گریکدی با ارتباط در ها آن از کی هر که دهد یم نشان زباله يها سطل ز مورد دو ای کی فقط توان ینم و دا  ا

 تیفیک به یابی دست ن،یبنابرا. گرفت نظر در مبلمان انواع تیفیک سنجش يبرا ياریمع عنوان به را مذکور يپارامترها

 یفیک ارتقاء و مبلمان با ینوع به که یعوامل یتمام و طیشرا یتمام گرفتن نظر در با جز عناصر نیا مناسب و مطلوب

  .شد نخواهد حاصل ابدی یم ارتباط عناصر نیا
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