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چکیده
یشود ک رب یلک روط هب ه
مبلمان شهری یکی از لوازم ضروری و مهم برای زیست شهری مطلوب محسوب م 

    حرکتتت ،س وک ننن،

مترین ابعاد اقتص هب رهش ره دا شم را      
تفریح و اضطراب شهروندان و پویایی اقتصاد شهری تأثیر میگذارد .گردشگری یکی از مه 
میرود .هدف اصلی این مقاله تحلیل و بررسی رابطه مبلمان شهری و گردشگری است .سؤال اصلی مقاله این اس و یحارط هک ت
بازطراحی مبلمان شهری چه تأثیری بر گردشگری شهری و به طور کلی اقتصاد شهری و به ویژه در شهر آستارا دارد؟ یافتههای این
مقاله نشان میدهد که طراحی مبلمان شهری مطلوب از طریق زیباسازی ریخت شهری و نیز کاهش حوادث غیر منتظره و ناخوشایند
و تأمین رفاه گردشگران باعث ایجاد جذابیت و آفرینش تصویر ذهنی مطلوب برای گردشگران شده و با کمک به جذب گردشگر
اقتصاد شهری را نیز ارتقا میدهد .با توجه به این مقدمه در این مقاله تالش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانهای و مقاالت علمی
ی در اب داع
و پژوهشی به تحلیل و تبیین بررسی و تجزیه و تحلیل طراح د یرهش ناملبم یحارطزاب و ی ر یاتسار        زیباس رهش یزا یی یی
مختلف با تأکید بر توسعه گردشگری و پویایی اقتصادی در آستارا پرداخته شود.

واژگان کلیدی :مبلمان شهری ،زیباسازی شهری ،گردشگری ،آستارا.
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مقدمه
امروزه در جهان مدرن و صنعتی و در کشورهای توسعه یافته خیابان و محل تردد خودروها از عوامل ساختاری مهم
در شهرها محسوب شده و نقش مهم و عملکردی در زندگی روزمره افراد دارد .طراحی علم ابایخ ی نن ننن یاضف و اه   
شهری در کشورهای توسعه یافته موجب رشد اقتصادی ،فرهنگی و محیطی شده است و پیادهروها ب  فده ا ف یاض

   

شهری و استفاده مفید شهرنشینان ساخته شدهاند .جادهها و خیابانها از مؤلفههه ش هرظنم یلصا یاه ه بوسحم یر      
ش یاه
زرا داجیا ششششش ششششش

میشوند و درک صحیح از توسعه مناظر شهری موجب افزایش حس تعلق اب یرهش تیوه و
شهری خواهد شد (شمس و مرادی.) 102 :3931 ،

کشورهای توسعه یافتهای که به طراحی مبلمان شهری اهمیت بیشتری دادهاند در زمینه تجارت نی فوم ز قققققت و هدوب ر
سرمایهداران و تاجران نیز بهره زیادی از طراحی شهری و جذب گردشگر داشتهاند .البته این کشورها دان یحارط ش   
شهری و استفاده از آن را نیز به مه وطنان آموزش دادهاند.
تغییرات طراحی شهری در بسیاری از کشورهای در ح عسوت لا ه  درکلمع هس دیاب و تسین ناسآ  م یاضف مه          
اجتماعی ،فضای بازار و فضای ارتباطی را در نظر داشت .فضای اجتماعی موجب تبادل اطالعات شده و فضای ب رازا
نیز موجب تسهیل مبادله کاالها و خدمات میشود ،از طرفی فضاهای ارتباطی نیز موجب ارتباطات عملکردی در کل
شهر خواهد شد (همان .) 102 :3931 ،در کشورهای در حال توسعه رشد سریع جمعی ترجاهم ،عبانم یبایمک ،ت     
شهری و عدم تساوی اجتماعی و اقتصادی مهمترین مشکل در شهرسازی و مبلمان شهری است .در نتیجه شهرسازی
در این کشورها غیر قابل پیشبینی بوده و عواقب آن مش و یطیحم تالک

رد یعامتجا

و اهرهش

ناملبم یحارط       

شهری است.
در این کشورها به دلیل کمبود برنامهریزی تحقیقاتی در شهرسازی و مبلمان شهری و نداشتن دانش کافی ،تحصیالت
ی از آن اه
قدیمی ،محدودیتهای مالی و مهارت ضعیف ،طرحهای ارائه شده در این زمینه مناسب نیس رایسب و دنت یی یی
حهای ارائه شده توسط
قادر به تغییر در محیط شهری نخواهند بود .در برخی کشورها نیز به دلیل هماهنگ نبودن طر 
طراحان و یا مواد مورد استفاده در این سازهها امکان تغییر در مبلمان شهری وج و درادن دو

ح هدش هئارا یاه    
رط ححح ححح

نافرجام میمانند .هرچند در کشورهای در حال توسعه در دوران تحصیل دانشجویان روشهایی ب یغت یار ی ناملبم ر    
شهری آموزش میبینند ،اما این آموزشها کاربردی و قابل پیاده کردن در جامعه نیستند (غف را ییی گیالن ،نارگید و هد   
.) 34 :4931
بر اساس آمارهای ارائه شده در سال  2050میالدی بیش از دو سوم جمعیت جهان در شهرها زن ،درک دنهاوخ یگد    
شهای جدیدی برای طراحی مبلمان شهری در نظر داشت تا بتوان مشکالت ناشی از آن را برطرف ک .در
پس باید رو 
ت و اه
مهمترین نکته در این مورد خالقیت و متفاوت بودن طراح زلتسم یرهش تارییغت نوچ تسا نا م راهم  تتتتتتت تتتتتتت
حهای ق و خوسنم و یمید
روشهای حرفهای در کشورهای در حال توسعه است .پرهیز از به کارگیری طر 

یروآون    

در طرحهای جدید با کمترین تأثیر منفی بر محیطزیست و پویایی از موارد اساسی در این برنامهریزی اس  ت ( (زنگی ی
ی
آبادی و رحیمی.) 143 :2931 ،
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تمامی افراد نیازمند نیمکت برای نشستن ،سطل زباله برای اشغال ،زمین بازی برای کودکان و ایستگاه اتوبوس و مترو
برای سهولت حملونقل ،تجهیزات و تسهیالت شهری برای ارتق و مسج ا

یرادرهش نیاربانب ،دنتسه دوخ حور       

موظف به نصب و راهاندازی این امکانات در فضاهای مختلف است .برای ایجاد این موارد نیازمند افراد حرفهای و با
مهارت بوده تا نیاز شهروندان برطرف شود.

1

در برخی کشورها همچون چین ،بریتانیا ،ژاپن ،برزی رویوین و هسنارف ،ناتسجرگ ،ل کککک کککک
ک س عسوت تعر ه و یرهش 
طراحیهای مبلمان شهری بسیار سریع رخ داده است .به طور مثال بعد از سالهای  1990م یدالی

که یاهدرواتسد    

عظیم اقتصادی در بیشتر شهرهای چین حاصل شد و بر تعداد خودروها افزوده شد مشکالت زیادی مثل تصادفات و
ترافیک افزایش یافت ،به همین دلیل مهندسان تصادفات از ابزارآالت و روشهای کشورهای غربی برای غلبه بر این
    

ی  تارییغت بجوم اه ا لکش رد یساس
مشکالت در خیابانهای شهری چین مدرن استفاده کردند .ای رادربوگلا ن یی یی

خیابانها و مبلمان شهری در این کشور شد و تأثیرات منفی اقتصادی ،اجتماعی و س داد شهاک ار نادنورهش تمال    
البته در این تغییرات هویت فرهنگی ،سیاسی و عوامل تکنیکی نادیده گرفته نشد (میرزا علی و دیگران.) 115 :6931 ،
نمونه دیگر کشور فرانسه است که دارای طراحی شهری هوشمند است .در شهرهای فرانسه تعداد عابران پی شیب هدا   
از تعداد خودروهاست .ویژگیهای مبلم رهش یرهش نا ه یا

  

دایپ هسنارف هه ه هه ههههههرو آ ،ضیرع یاه بب بببنما ،فلتخم یاه

کها و دیگر موارد است که در دسترس عابران پیاده قرار دارد.
یها ،بان 
فروشگاهها ،نانوای 
در توکیو برای کاهش آلودگی هوا ،شهرسازی مدرن و مبلمان شهری ارتباط بین طبیعت و شهرها برقرار .تسا هدش
بعد از زلزله  1923و بمباران  1944تا  1945میالدی کشور ژاپن ب زا یشان تالکشم ر ا هبلغ ثداوح نی

و هدش

  

    

ن باا
ی ایمن ن
برنامهریزی در کالن شهرهای آن نمونهای برجسته ب  .تساهروشک رگید یار ت یکو و      دارای خیاباننن اه ی ی
باغچههای کوچک برای شهروندان سالخورده ،باغهای عمودی زیبا و رنگارنگ است که موجب دلپذیری محیط شده
و حتی درختان میوه همچون خرمالو ،انگور و سایر مرکبات در آن وجود دارد .سیستم حملونقل عم ویکوت رد یمو   
یشوند (همان.) 115 :6931 ،
لونقل عموم 
بسیار کمهزینه است تا افراد تشویق به استفاده از حم 
ت ط نالو ی ی
ی
بنما ،یشنماخه نامز رد اه     نمای گنا ررر ق مد ت ت
شکل اولیه بعضی از عناصر و مبلمان شهری مانند ان آ عاو ب ب
مبلمان شهری در ایران است .با این که تمدن ایرانی قدمتی دیرینه دارد و در زمینه شهرسازی و عناصر شهری پیش ور
بوده ،اما متأسفانه در تاریخ ایران توصیف مبلمان شهری و سیر تکوین آن موجود نیس لبم یخیرات قباوس و ت م نا     
شهری ایران به صورت پراکنده در میان منابع تاریخی متعدد و پراکنده همچون سفرنامهها وجودد دارد .البته هتفگان    
  

نماند که شکل اولیه بعضی از عناصر و مبلمان شهری مانند انواع آبنما  ،یشنماخه نامز رد اه للل ل لللللوح ،یگنس یاه
سهای سنگی پادشاهان و غیره ،نمایانگر قدمت طوالنی مبلمان شهری در ایران است.
تندی 
در دوران بعد از اسالم نیز هر زمان که حکومت مقتدری بر سر کار بوده ،تجلی اقتدار آن در شکوه شهرها به نم شیا
در آمده است .به طور مثال حکومت صفویه با تکیه بر مفاهیم عرفانی و تکیه رظن زا تعیرش ریسافت و ریباعت رب      

1

. Britain, Japan, Brazil, Georgia, France and New York.
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مذ به

شیعه توانست پایگاه اجتماعی گستردهای را در پهنهای وسیع ایجاد و متمرکزترین دولت ایرانی دوره اس یمال

را بعد از دولت ساسانی تشکیل دهد (حکمت نیا و دیگران.) 501 :3931 ،
دولت صفوی بنا به سنتهای کهن ،سازماندهی ،راهاندازی و ایجاد تأسیس  تازیهجت و تا زز زززیرس تخا ییی را ب دهع ر ه   
گرفت .نمونههایی از مبلمان شهری در آن زمان سکوی بیرون از خانه در کوچه و خیابان بوده که ع نآ زا هدایپ ناربا   
استفاده میکردند .روشنایی و فرش کردن خیابانها را نیز میتوان در چارچوب زیباسازی خیابان ارق اه ر د  اا اااد که رد 
یتوانس ار تقبس یوگ دنت
شهرهای اسالمی اهمیت زیادی برای آنها قائل میشدند .در این مورد شهرهای اسالم 

زا   

شهرهای اروپایی بربایند (مسدد و هاشمی.)27 : 1389 ،
در ایران امروز نیز با افزایش آگاهی شهروندان و افزایش متخصصان توجه جدیتر به این موض دش عو ه ما  ،ا یب  ششش ش شششششتر
عناصر مبلمان شهری کشور تقلیدی از کشورهای غربی است و در طراحی و برنامهریزی آن کمتر به ،یموب طیارش     
اقلیمی و فرهنگی توجه شده است .با اینکه متخصصان رشته مانرب ،یرهش یحارط یاه ههه ههههههری عم ،یرهش یز م ،یرا    
شهرسازی ،طراحی صنعتی ،جامعهشناسی ،هنر ،عمران و غیره به صورت تجربی دس لبم یحارط هب ت م یرهش نا      
زدهاند ولی از آنجا که در اغلب موارد از اصول خاصی پیروی نمیکنند در فضاهای شهری سالیق متفاوتی از عناصر
یبینیم (آزادخانی و طهماسبی کیا.)39 :5931 ،
مبلمان شهری م 
رقابت ساالنه دیگر کشورها به طراحیهای شهری و مبلمان شهری در بهترین نوآوری ،فناوری ،طراح تیقالخ و ی   
ی نونکات هک ییاهروشک .دوش     
در مبلمان شهری برگزار میشود .این رقابتها هر ساله در تاریخ  28فوریه آغ م زا یی یی
بیشترین جوایز برای طراحی مبلمان شهری را دریافت کردهاند .یونان ،هلند ،هنگکنگ ،ترکیه ،مصر ،بریتانیا و اس ایناپ
ل ف اقهد و حال نن ننن
در بین سالهای  2010تا  2016میالدی بودهاند و ایران در جایگاه هشتم ق هتفرگ رار    اس  ت ( (اصل ل
طالبی.) 91 :5931 ،
  

یکنی .م به رد لاثم ناونع 
در کشورهای مختلف طراحیهای متفاوتی در مبلمان شهری را با توجه به اقلیم مشاهده م 
کشور پرتغال ایدههای جدیدی همچون نیمکت دیواری اس یدنله ناحارط .تسا هدش یحارط یتگاپ ارب زین ی         
ی اه
دانشجویان برای ایجاد خالقیت ،آرامش و فرار از دنیای مدرن نیمکت خاصی طراحی کردهان حارط رگید زا .د ییی ییی
ت شا یشخرچ یاه اره رک  دددد ددددد .گرد یرگش
میتوان به نیمکتی که با آب باران خیس نمیشود ،نیمکت پیانو و نیمکت ت
شهری امروزه به صورت یکی از فعالیتهای مؤثر اقتصادی و اجتماعی درآمـده که موجب

نیرفآراک ی ،ییازدمآرد     ،

یدهد.
گسازی ،اقدامات اجتماعی شده و تغییرات فضایی در شهرها را شکل م 
فرهن 
در بسیاری از کشورهای موفق در صنعت گردشگری ،شهر پایه و اساس توسعه گردشگری است .عوامل متعددی در
تحول گردشگری شهری نقش دارند .یکی از عوامل مهم در ایجاد جاذبههای گرد یاهاضف ،یرهش یرگش یمومع     
اعم از مبلمان شهری ،فضاهای سبز شهری ،مراکز اقامتی مدرن ،فضاهای تفریحی و سرگرمی ،فضاهای خری گرزب د   
شهری ،موزهها و مراکز فرهنگی و هنری و  ...است .از طرفی س زاسابیز و یهدناما یی ییی ای اضف ن ها رد یمهم شقن

  

یکن .د
جذب گردشگر دارد و مه تأثیر آرامش بخشی بر روحیه آنها دارد و نیز تشویق به حفظ و نگهداری شه م ر یی یی
ی
ی وش د د در زیباس زا ییی فض اها ی ی
ل می ی
یقینًاًا آرامشی که از نمای مناسب در پی استفاده صحیح از مبلماننن شهرییی حاصل ل
ن احس سا  ،،خس زا هتسخ ناسنا زا ار یگت یاهاضف یوهایه      
امروزی بیتأثیر نخواهد بود .به گونهای که گاهی این ن
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شهری برگرفته و آرامشی به استفادهکنندگان آن میدهد و همچنین سیمای آرام شدرگ یاهاضف هب یشخب ش گری      
شهری عطا میکند که پشتوانهای جهت هویت بخشی و جذابیت این مراک ساهاضف و ز تت تت
ت .هلاقم نیا یلصا فده     
تحلیل و بررسی رابطه مبلمان شهری و گردشگری است .سؤال اصلی مقاله این است که طراحی و بازطراحی مبلم نا
شهری چه تأثیری بر گردشگری شهری و به طور کلی اقتصاد شهری و به ویژه در شه راتسآ ر ا هلاقم نیا رد ؟دراد      
تالش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانهای و مقاالت علمی و پژوهشی به و لیلحت 

نییبت     بررس و هیزجت و ی

تحلیل طراحی و بازطراحی مبلمان شهری در راستای زیباسازی شهری در ابعاد مختلف با تأکید بر توسعه گردشگری
و پویایی اقتصادی در آستارا پرداخته شود.
رویکرد نظری

یشود که
مبلمان شهری 1به مجموعه وسیعی از وسایل ،اشیا ،دستگاهها ،نمادها ،خرده بناها ،فضاها و عناصری گفته م 
چون در خیابان و در کل فضای باز شهر نصب شدهاند و استفاده عمومی دارند ،به این اصطالح معروف دش ه هان رد .د
واقع ،مبلمان شهری متداولترین عبارت در حوزه مفاهیم ک رد ،یرهش تازیهجت یدربرا ف نابز ا ا یسر س رد و ت
ی تهج مومع هدافتسا هب و دنوش
تعریفی دیگر ،به مجموعه اجزایی که در فضاهای شهری چیده م 

  
   

یاهزاین عفر    

زیست محیطی میرسند و منظر و هویت شهری را ،تحت شعاع قرار میدهد ،مبلمان شهری یا اسباب و اثاثیه شه یر
میگویند (شاه حسینی و عاشورمراد.) 11 :4931 ،
یهای مختلف خود همچون رنگ ،شکل ،فراوان عون ،ی   
در مجموع ،مبلمان شهری اجزا و امکاناتی هستند که با ویژگ 
مکان گیری مناسب و غیره ،در ارتقای کیفیت و کمیت محیط ،ویژگیهای بصری ،خ درم هب یناسر تمد م عفر و 

    

ی هک دنوش   
نیازهای مختلف آنها نقشی قابل توجه برعهده دارند .زمانی این اجزا و امکانات مبلمان شهری تلق م ی یی یی
او ًالًال ،در فضاهای باز شهری مکانیابی شده و کارکرد عمومی داشته باشند و دوم اینکه ،وجود آنها در فضای شه یر
نیازی از نیازهای عمومی شهروندان را تأمین کنند .در واقع حذف مبلمان شهری از فضاهای شهری یا نامناسب ب ندو
یماننددد.
خ م مم 
یپاسخ خ
یشود و نیاز ادنورهش ددعتم یاه ن ببب ب ببببب 
آنها ،موجب ناکارایی و اختالل در عملکرد نظام شهری م 
بیشک بخش عمدهای از عناصر تشکیل دهندهی سیمای هر شه تشذگ هک ییازجا ؛تسا رهش نآ ناملبم ،ر ه زا        
لگیری عناصر بص ه ریوصت هک یر ر   
یبخشند .طبعًاًا شک 
کاربردهای خاص خود به زیبایی و انتظام شهر نیز سامان م 
یگذارند (قنبری و دیگران.) 569 :5931 ،
یآورند ،خاطرهای را برای هر بیننده در ذهن باقی م 
شهر را به وجود م 

کوین لینچ 2در کتاب سیمای شهر 3در همین اثر و خاطره و یادی که از سیمای ی نهذ رد رهش ک

ب هدننیب هه هه هههههههجاای

میماند (تصویر ذهنی) ،مفصل صحبت کرده است .هنر طراح آن است که در کنار چی زجا و رازبا نیا نامد ا زاین       ،
یکه شهروند احساس آرامش و راحت دروخرب رد ار ی   
شهروندان را برطرف کرده و سیمای زیبا به شهر بدهد؛ بهطور 
بنما و اه
با آنها داشته باشد .نیمکت ،تیرهای چراغبرق ،صندوق پست و اتاقک تلف یاهاضف ،اهولبات ،ن آ ،زبس بببب بببب
بسیاری از اجزای دیگر تشکیل دهندهی این نظم هستند (سهرابی.) 12 :6931 ،
1

. Street furniture
. Kevin Andrew Lynch was an American urban planner and author.
3
. The Image of the City
2
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یو
در بسیاری از شهرها فقط تابلوهای نصب نشده (نه عالئم رانندگی) خود به تنهایی میتوانن یلد هب د ل ببب ب بببببینظمی ی
اغتشاش و شلوغی سیما باعث به وجود آمدن تصویری نه چندان زیبا و آرام نوش رهش رد شخب ش دددد ددددد .ام رد هزور
شهرهای بزرگ و پیشرفته ،از جمله در شهرهای اروپا و امریکا کارشناسان بسیاری بر روی این موضوع ک و هدرک را
حهاای ج لیصفت و عما ی تیمها یرهش      
به جزئیات سیما و نمای شهری اهمیت میدهند و گاهی همانقدر که طرح ح
دارند ،برای مبلمان و سیمای شهر نیز بهای ویژهای پرداخت میکنند ،مث ًالًال حتی االمکان بسیاری از تابلوهای ایستادهی
یکنن  د ( (حن  یچا ووو
راهنمایی و رانندگی را حذف و به جای آن از خطوط و عالئم رنگی در سطح خیابان اس م هدافت یی یی
مژگانی.) 83 : 1389 ،
نخستین کمکی که این حرکت میکند ،جلوگیری از آشفتگی ،اغتش ید رد ماحدزا و شا د لش و هدننیب  و طیحم یغ

     

است .اهمیتی که این طراحان به نقش مردم و نیاز شهروندان میدهند ،آن قدر است که صت روحم  مم مممیماتشاننن عم تد  ًاًا
رفاه و راحتی و آسایش ایشان محسوب میشود؛ به گونهای که دید بصری و به وجود آوردن نم یا ی لداعت اب مأوت      
یشود عناصر مبلمان شه یتمحازم اهنت هن یر     
الزم ،راحتی و آرامش را برای ساکنان به ارمغان میآورد و مشاهده م 
برای رفت و آمد مردم ندارد ،بلکه درست جایی که مورد نیازشان هست نیز به کار گرفته شده است (زنگی آب  یدا ووو
نوری.) 85 :4931 ،
در واقع امروزه در بسیاری از مراکز عمدهی خرید ،محلی برای استراحت و یا نشستن افراد به ویژه سالمندان در نظر
گرفته شده است و همچنین در بسیاری از شهرهای پیشرفته برای خرید از چرخهای دستی در داخل غرفهها اس هدافت
میشود ،بدون این که با هیچ مشکلی از بابت رفت و آمد مواجه شوند؛ بنابراین ،نیاز شهروندان و سیمای شه هب و ر   
وجود آمدن هویت شهری حلقههای به مه چسبیده و جدا نشدنی هستند که هر یک دیگ و ینابیتشپ ار یر
میکند و بیتوجهی و بیدقتی به هر کدام آسیب جدی و خللی فاحش در به ن یامیس ندمآ دوجو  ا رهش بسانم
خواهد بود (بکری زاده و دیگران.) 37 : 1389 ،

نمودار شماره  -1انواع کلی مبلمان های شهری
منبع( :نگارندگان)

لیمکت    
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یباشند که عبارتاند از:
تجهیزات کاربردی مبلمان شهری دارای زیر مجموعههای م 
یها و ) ...
 -1تعیین جهت و ارائه اطالعات (مانند تابلوهای راهنما -نامگذار 

 -2ارائه مقررات (مانند تابلوهای راهنمایی و رانندگی – تابلوهای اخطار و ) ...
 -3ارائه کاال و محصوالت (مانند کیوسکهای روزنامه -صندوق پست و ) ...

 -4مبلمان ثبتی (مانند پارکومترها – تقویمها و () ...گراوند و دیگران.)18 :6931 ،
یباشند که عبارتاند از :
تجهیزات ایمنی و آسایش مبلمان شهری دارای زیر مجموعههای م 
قها و ) ...
تها  -آالچی 
 -1استراحتگاه و پناهگاه (مانند نیمک 
 -2حفاظتی (مانند نردهها – حصارها  -جداکنندهها و ) ...
 -3تفریحی (مانند وسایل بازی کودکان -وسایل ورزشی و ) ...
 -4روشنایی
تجهیزات زیباسازی فضای شهری نیز عبارتاند از:
 -1وسایل فرهنگی (مانند مجسمهها  -المانها و ) ...
 -2فضای سبز (مانند باغچهها  -گلدانها  -پارکها و ( ) ...همان.)18 :6931 ،
تجهیزات شهری به عنوان مجموعهای از وسایل متحرک و نیمه متحرک و کاربردی یا تزئینی که با اج زا هه یاا اطالععع
ط
ک محیط ط
مقامات دولتی به طور دائم یا فصلی در فضای عمومی شهر در اختیار ساکنان ق ار ررر گرفتهههانددد جز ءءء الینفک ک
ی
زیست یک شهر جهت نمایش و شناخت کامل هویت یک شهر میباشد .در واقع میتوان با نگاه به مبلم رهش نا یی یی
به عمق توجه مسئولین و برنامه ریزان شهری و همچنین خصوصیات فرهنگی و رفتاری شهروندان یک شهر پی ب در
(قنبری و پورمحمدی.) 131 : 1383 ،
لزوم توجه به مبلمان شهری
ت هش یاه رر ررری (به رد صوصخ    
یبا یلاعف تدش و دش تتت تتت
بستر کالن شهرهای امروز پاسخگوی نیاز ساکنان خود نمی ی
ی
ت .اج از ییی کالبددد شه اهر ی ی
شهرهای جهان سوم) شرایط بسیار سخت و مخربی برای شهروندان به وجود آورده است ت
امروزی از جمله اصفهان با سرعت حرکت انسانها و فشار سنگین زندگی شهرنشینی؛ س و درادن یراگزا

و اهاضف

کاربریهای عمومی آن از ظرفیت و قابلیت الزم جهت پاسخگویی به نیازهای زندگی پ وخرب یرهش باتش ر ر راد     
ح ،مکانننی یبا
نیست در این میان کیفیت فیزیکی شهرها زیبایی شهر و رضایت شهروندان ب مانرب نود هههههری یحص یز حح حح
مناسب ،لحاظ شرایط بومی و فرهنگی و ایجاد تناسب کارکردی ابعادی در شهر ،سطوح ارتباطی و بههه ویژهه مبلماننن
ی ص یح ح ح
ح
آن ایجاد نخواهد شد .در حال حاضر اکثر سازمانها و مراکز دستاندرکار کشور برنامهههریزییی و مکانننی با ی ی
ی پای راد  ،،مناس ببب و منطب ققق بررر یقلت یموب طیارش    
مبلمان شهری را به عنوان یک راهبرد قطعی برای ایجاد محیطی ی
نمیکنند و با عدم برنامهریزی یا برنامهریزی ناقص و غیراستاندارد در این زمینه به هرج و مرج بصری و عدم ک یارا ی
این عناصر در محیطهای شهری دامن میزند و از طرف دیگر مبلمان موجود نیز به دلیل مشکالت فرهنگی (تخریب
گرایی) و عدم رسیدگی دائمی و مدیریت نامناسب کاربران را با مشکالت عدیدهای روبرو ساختهاند شهر اصفهان نیز
به عنوان یک کالن شهر از این مقوله نیستند (اجزا شکوهی و دیگران.)74 :2931 ،
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ت و ترکی ببب فرهنگی ی
ی
ش ارتباطات ت
ل گس رت ش ش
تداخل فرهنگ اصیل ایرانی و فرهنگ وارد شده از سایر کشورها بههه دلیل ل
نواحی مختلف کشور به دلیل گسترش مقوله شهرنشینی و مهاجرت و اصطکاک میان فرهنگ رهش رد اه ه اا ااا بی گنا ررر
این امر است که با توجه به هرج و مرج موجود هرچه بیشتر جای خالی یکپارچهسازی و نظم دهی فضاهای شهرییی
یشود (ادیبی سعدی نژاد و عظیمی.)6 10 :0931 ،
احساس م 
بسیاری از عناصر به کار رفته در یک خیابان سابقهای به قدمت تمدن بشری دارند از جملهی این عناصر میت او ننن به
انواع سرپناه و نشست گاهها اشاره کرد .برخی دیگر از این عناصر به طور مشخص معلول ابداع یا اختراع خیرات ی ی   
هستند به طور مثال نیاز به تلفن همگانی در مکانهای عمومی پس از ظه و نفلت رو

ریگارف ی نآ 

رد ار ریاس و اپو      

نقاط شکل گرفت .در بررسی سیر تحول شهر و خیابان نقطهی عطف بسیار مهمی وجود دارد و آن انق یتعنص بال   
یت یرهش لئاسم نیر    
است و این پدیده نه تنها بر سیمای ظاهری شهر تأثیر گذاشت بلکه تا اعم ئزج یدوجو قا ییی ییی
ریشه دواند .وابستگیهایی را از بین برد و نیازهایی را ایجاد کرد با ظهور طراحان قرن بیستمی از گوشه و کن ایند را   
ح یاه
این شاخه از گرایشهای طراحی مه بسیار گسترده و مه متنوع شد؛ نوآوری؛ فرایندهای تولید و فناوری؛ طرح ح
ی ،هوی حولرس رد ماود و ت هه هههی ک را
ی ،هم گنها ی ی
کاملتر و جامعتری را سبب گشت .مفاهیمی مه چ گچراپکی نو یی یی
طراحی برای مجموعه اجزای مبلمان شهر قرار گرفت (همان.)6 10 :0931 ،
مبحث مبلمان شهری در کنار رفع نیازهای مادی گروههای مختلف استفاده کننده از فض ابیز هبنج هب یرهش یاها      
ی ،وح ونت و تد عع ععع ،تک و یگدنوش رار
شناسانه آن نیز باید بپردازد و این زیبایی بیش از هر چی گنهامه لصاح ز ییی ییی
انعطافپذیری عناصر شهری است .در غیر این صورت نا به سامانی و بیهدفی که ام یلد هب زور ل دنکارپ  هه هههههههک و یرا
خودمحوری به بهانههایی مانند صرفهی اقتصادی و نبود الگو و ضوابط مناسب و استاندارد ب ب رصانع نیا یار ر زو     
کرده و چهره شهر را مخدوش نموده همچنان حل نشده باقی میماند (یویار پردهای و دیگران.)18 : 139 4 ،
اهداف طراحی مبلمان شهری
هدف اصلی برنامه ریزان شهری و طراحان از طراحی ساخت و ارائه مبلمان شهری در چند دسته کلی تقسی مممبندییی
میشود که در ذیل اشارهای به اختصار به این مسئله میشود .در کل اجزاي مبلمان شهري ،دو ويژگي اساس ييي دارنددد:
كاربردي بودن و زيبا يي  ،كه در صورت داشتن هر دو ويژگي ،میتوانند نياز عملكردي و بصري شهروندان را همزمان
برآورده سازند .البته اين امر ،مستلزم در نظر گرفتن مقولههاي متعددي در طراحي اجزاي مبلمان شهري است كه هن    
تنها رنگ ،هماهنگي با محيط پيرامون ،دوام ،ايمن آ ندوب يداصتقا و ي ن نن نننن وم اه رر رررد نظ رظن زا دياب هكلب ،تسا ر     
عملكردي ،جانما يي مناسبي در سطح شهر داشته با ش زاين يوگخساپ دنناوتب ات دنش ه يحارط رد .دنشاب نادنور

      

فضاهاي شهري عناصر متعددي در شهر جاي گرفتهاند كه جزئي از مكان هستند و چنانچه ب و يگنهامه رگيدكي ا
انسجام داشته باشند ،مضامين و مفا ميه مشتر يك را بيان ميكنند .در کل میتوان اهداف کلی زیر را از طراحی و ارائه
مبلمان شهری به شهروندان انتظار داشت (صبوری و حجتی.) 119 :6931 ،
یو
ی مبلماننن شهری ی
 -1ارتقاء کیفیت خدمات عمومی شهری و ایجاد سرزندگی در شهروندان :با نوسازی و به س زا ی ی
طراحی اصولی آن به گونهای که همگام با نیازهای مادی و روانی شهروندان باشد میتوان به نحو چشمگیری شاهد
یت او ننن
پیشرفت و تکاپو در فعالیتهای اجتماعی بود .در صورت ارائه درست خدمات شهری از جانب ارگاننن اه می ی
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ی ج بنا ییی از ط فر
ن فعالیتتت اه ی ی
ت گ تفر ن ن
ع آن هاش ددد س عر ت ت
روند استفاده از این خدمات را سرعت بخشید و به طبع ع
شهروندان و تالش مضاعف ایشان در جهت زندگی شهروندی بود (ملکیان.) 55 :2931 ،
ی بس ای ررر
ح شهررر کههه وابس گت ی ی
 -2ایجاد میل و انگیزه در شهروندان در جهت بهسازی محیط شهری :با زیباسازی سطح ح
ط شهررری را در شه ادنور ننن اف شیاز
زیادی بر طراحی مبلمان شهری دارد میتواند روحیه حفظ و نگهداری از محیط ط
داده و اهمیت فضای شهری را در نگاه مخاطبانش باال ببرد که ای  یششوک هب هلئسم ن

غغغغ غغغغغیرمس یقت ممم در نگه و یراد

زیباسازی شهری در اذهان عمومی جامعه دامن میزند.
-3هویت بخشی به فضاهای مختلف شهری :در صورت رعایت این اصل شهروندان میتوانند با مشاهده ی ییک مکاننن
خاص از آن به عنوان مکانی متمایز از سایر مکانها یاد کنند در صورتی که مبلمان شهری ارائه شده در هررر محلههه و
ح
ی در سطح ح
ی فرهنگی ی
ت دهی ی
شهر گویای هویت تاریخی و فرهنگی آن محله یا شهر باشد میتوان به نوعی شخصیت ت
کالن دامن بزند .از دیدگاه طراحان ،انتخاب و طراحی مناسب مبلمان شهری ،حفظ هویت مکان و نم ار نآ رتشیب دو   
ممکن میسازد .این برخورد در احیای مناطق تاریخی و سنتی بسیار مؤثر اس رد تلاخد رگا .ت

ب رهش ه تانییزت        

سطحی محدود نشود ،باید میان بافت اجتماعی و فضای شهر توازنی ایجاد ک اگنآ .در ه جا تفاب هک  تما یناکم یع       
تثبیت شده و در میان ساکنانش مفهوم شهرنشینی ،ریشهای عمیق دواند ،میتوان به کم ییاهراتخاس  م رد ل

و امیس   

منظر آن پرداخت و شرایط را برای حفظ محیط و رفاه اهالی مهیا کرد (همان.) 55 :2931 ،
ی زن گد ی ی
ی
ح کیفی ی
-4رعایت اصل پیاده گستری :به معنای گسترش فضای پیاده در سطح شهرها به جهت ارتقا ءءء سطح ح
یت یناو ممم هاش ددد برق رار ی ی
ی
ح شه هر اا می ی
شهری و ایجاد میل به پیادهروی در شهروندان با گسترش این مقولههه در سطح ح
قتری بین شهروندان و محیط شهری باشیم.
رابطهی عمی 
ک پارچههه باا چن ید ننن
 -5ایجاد یکپارچگی در سطح شهر در عین تنوع فرم :با طراحی و نصب مبلمان های شهری یک ک
ی
کارکرد مختلف میتوان ضمن ایجاد یکپارچگی در اجزای شهر موجبات کاهش مصرف مواد و کاهش هزینههه اه ی ی
ت اض فا ییی
یت او ننن از تکثیررر جزئیات ت
ساخت و کاهش ابعاد را فرا مه آورد .از طرفی با یکپارچهسازی مبلمان شهری می ی
ی چن هروظنم د   
بسیاری در خیابانها کاست .نکته ظریف در این میان وجه تمایز سیستمهای یکپارچه باا سیست ممم اه ی ی
ی رگد لامتحا و دوش گ رد ینو
است؛ در یک سیستم چند منظوره ،محصول از ابتدا به این قصد طراح م ی یی یی
پیکره آن زیاد است ،اما در مبلمان یکپارچه لزومًاًا چنین هدفی دنبال نمیشود .بلکه و ءازجا 

و امیس   

رظن دروم رصانع رد   

  

یشوند (یوسفی و دیگران.)18 :3931 ،
صورت تطابق و حفظ پیوستگی ظاهری با عنصر ثابتی یکپارچه م 
روند طراحی در مبلمان شهری
فرآیند طراحی فضاهای شهری مراحل پیچیدهای دارد که یکی از آنها برنامهریزی مس ره یارب لقت کی رصانع زا      
عملکردی در هر فضای شهری است .خیابان فضایی است زاییدهی زندگی اجتماعی پرتحرک و فعال شه هک نادنور   
به خوبی منعکس فرهنگ استفادهکنندگان در آن قابل مش خ کی یحارط رد رصانع عونت اذل تسا هدها ی نابا

زا         

یتوان به یک کل یکپارچه رسید (یوس و یف
ویژگیهای اصلی است و طبعًاًا با شناخت اولیه نسبت به تک تک آنها م 
دیگران.)18 :3931 ،
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کلیهی فضاهای مورد بررسی در داخل بافت قدیمی یا نسبتًاًا قدیمی شهر اصفهان قرار گرفته و با یک ارتباط تنگاتنگ
در بافت تنیده شدهاند .این فضاها در درجهی اول برای اس دافت ه هی پی دا هههاا س دش هتخا ه و  زا لبق

ره

زیچ

یاراد      

عملکرد و شخصیت پیاده میباشند تا سواره .انجام اصالحات کلی در این فضاها بدون ایجاد تغییرات کل تفاب رد ی   
اطراف امکانپذیر نیست و باید سعی در حفظ هویت مکانی و اولویت کاربری در طرحها نمود .از آنجایی که در این
مبحث تمرکز طراحی بر طراحی کانکسها و ایستگاههای اتوبوس شهری میباشد اولویتهای ارائه دش  ه لوح رب      
تهای طراح هتشادن یضقانت یرهش ناملبم ی      
محور موضوع طراحی میباشد اما تالش بر آن شده تا با سایر اولوی 
یتوان به چند دسته کلی تقسیمبندی کرد:
باشد .این اولویتها را م 
 -1وسعت بخشیدن به فضای پیاده.
ی رفت را ییی
 -2در نظر گرفتن فضاهای مخصوص عابر پیاده در مکانهای مناسب بر اساسسس تجزیههه و تحلی ییل الگو اه ی ی
استفادهکنندگان
 -3قرار دادن وسایل شهری در جاهای تعیین شده که حداقل برخورد را با عابر پیاده داشته باشد.
ض پیداا نک در هه و
ف تع را ض ض
 -4در نظر گرفتن محل مناسب برای نشستن به طوری که با فعالیتهای کاربریهای اط ار ف ف
خللی نیز برای عبور سایر پیادهها ایجاد ننماید.
-5در نظر گرفتن فضای مخصوص انتظار پیادهها در جهت مسیر وسایل نقلیه.
-6پرهیز از تراکم زیاد یا کم در جانمایی انواع مبلمان.
 -7مکانیابی انواع مبلمان در نقاط با دسترسی آسان.
ط و می از ننن اس سستفادهی ک  ناربرا ( (پرمایه و 
ط محیط ط
-8رعایت فواصل مناسب در استقرار انواع مبلمان با توجه به یارش ط ط
دیگران.) 134 :4931 ،
مبلمان شهری و ساماندهی فضای شهری
فضای شهری بر طبق یک سری قواعد و معیارها به وجود میآید .اصول و قواعدی که محصول قرنها تجربه ب و هدو
ی س اما نندهی فض رهش یا یی ییی
ی در راس ات ی ی
در طراحی رعایت میشده است .به طور کلی مهمترین اصول رونددد طراحی ی
عبارتاند از:
 -1اصول زیباشناختی فرمها از لحاظ فرمهای محوری و فرمهای متباین
الف  -اصل محصور کردن فضا
اگر فضا به شکل مطلوبی محصور نشود نمیتوان به یک فضای شهری مطلوب دست یافت .نسبت ارتفاع به بدنهههی
فضای محصور اگر یک به دو باشد در این حالت لبهی باالیی بدنه تقریبًاًا بر محدودهی باالیی میدان دید منطبق است
و آستانهی محصور شدن در فضاست .اصل مقیاس و تناسب (مقیاس انسانی) :اگر اندازهی یک فضا ب ناسنا رکیپ ا    
یشود که فضا مقیاس انسانی دارد (مراتی.)16 :5931 ،
ارتباط مطلوب داشته باشد گفته م 
ب  -اصل فضاهای متباین
فضاهایی هستند که از نظر خصوصیات عرض و طول و ارتفاع از طرفی و عناصر و اجزاء محص نک رو نده فرط زا     
یکاهد.
دیگر با یکدیگر تفاوت دارند .ارزش فضاهای متباین این است که از یکنواختی فضاهای ارتباط دهنده م 
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 -2طراحی بدنههای (نماهای) فضای شهری
دیوارهها و جدارهای محصورکنندهی یک فضا باید دارای خصوصیاتی باشد تا بتوان به یک فض تسد بولطم یا    
پیدا کرد (کرمی و دیگران.) 44 :5931 ،
دارای نظم باشد؛ بین نماها و اجزاء یک نما از لحاظ کمیت؛ سازگاری و توافق وجود داشته باشد.
دارای وحدت و ترکیب باشد؛ ترکیب بر پیوند و ترتیب اجزاء و عناصر استوار است و وحدت نما حاصل یگ و یگنا
تقویت محور مرکزی است.
ترکیب و ارتباط روزنهها؛ برای دستیابی به آرامش بصری در نما؛ روزنهها باید به صورتی باشد که چشم به راحت و ی
آسانی از یک عنصر در نما به عنصر دیگر حرکت کند.
 -3نحوه نور پردازی
از دیگر مواردی که در مبلمان شهری میتوان مورد بحث و بررسی قرار داد ،نح پرون هو ر و یزاد

  

،اهرهش ییانشور

مراکز و خیابانهای شهری است .طبق اصول مبلمان شهری ،در مراكزي كه افراد به ميزان امن  تبسن يرتشيب تي به    
ديگر مراكز احتياج دارند ،مانند ایستگاههای اتوبوس و پاركها ،مراكز خريد و ديگررر مراكززز عم مو ييي بايددد از تع اد دد
بيشتري از چراغهاي روشنا يي در خيابان و مكانهاي فوق استفاده ارچ نيا يحارط .دوش غغغغ غغغغغ هب رهش حطس رد اه    
فنآوري طراحي اين نوع چراغها ،وسعت خيابان و حتی به مراكزي كه اين چراغها در آن نصب م ييي يگتسب دنوش   
دارد .اگرچه اين تمهيدات در بش

بیشتر مورد استفاده قرار ميگيرند اما از اهميت ويژهاي برخ ییابیز .تسا رادرو    

چراغهای روشنایی در سطح شهر میتواند در طول روز جلوه زیبایی به شهر بدهد .اهميت وجود روشنا يي در س حط
شهر به دليل افزايش ايمني در سطح خيابانها به ويژه در مراكز پر رفت و آمد ،راهنما يي جهتها در س طاقت ر عع ععع ،اه
لها ،ساختمانها ،تشخ صي
چهارراهها ،پ 
معرفی آستارا

1

هويت و موقعيت محل است (همان.) 44 :5931 ،

یو
ت داخلی ی
ی اقتص سیروت ،یدا تت تت
آستارا یا منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا شهری بندری ،مرزی و یکی از قطب اه ی ی
ن
یت یر ن ن
بینالمللی در ساحل غربی دریای خزر در شمال ایران است .این شهر مرکز شهرستانی به همین ناممم در لامش ی ی
ش ق ار ررر گرفته
نقطه استان گیالن و در مرز ایران با جمهوری آذربایجان بوده و از نظر جغرافیایی در مرکز منطقه ت لا ش ش
ت.
است .آستارا در مرکز منطقه تالش ،بین رشتهکوههای تالش و دریای خزر و در شمال استان گیالن واقععع سا هدش تت تت
ی
ی از شه اهر ی ی
این شهر تا پیش از تصویب نخستین قانون تقسیمات کشوری ای ار ننن در ساللل  ۱۳۱۶خور یدیش  ،،یکی ی
ل در
ی شهرس ات ننن اردبیل ل
شمالی گیالن محسوب میشد که در این سال و با تصویب قانون جدید ،به یکی از بخش اه ی ی
ی دش هه و در مهررر
ی ص حا ببب فرمان راد ی ی
شرق استان آذربایجان شرقی تبدیل شد .این بخش در ساللل  ۱۳۳۶خور دیش ی ی
ی تخانش ههه شددد.
ل اس ات ننن آذربایجاننن قرش ی ی
ی مس قت ل ل
ی از شهرس ات ننن اه ی ی
 ۱۳۳۷خورشیدی به طور رسمی به عنوان یکی ی
شهرستان آستارا نهایتًاًا در خرداد  ۱۳۳۹خورشیدی به استان گیالن ملحق گردید (حسنی مهر.)6 11 : 1389 ،

1

. Astara
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نقشه شماره  -1موقعیت شهرستان آستارا منبع)http://www.gsi.ir( :

ب بههه
ل و از جنوب ب
آستارا از شرق به دریای خزر ،از شمال به آستارای جمهوری آذربایجان ،از غرب بههه اس ات ننن اردبیل ل

ی آذربایجاننن
ی جمه رو ی ی
شهرستان طالش در استان گیالن محدود شده است .آستاراچای ،1آستارای ایران را از آس ارات ی ی
ت .ایننن
جدا میسازد .بخش اصلی راه شوسه آستارا اردبیل تقریبًاًا به موازات همین رود و خط مرزی کشیده شده است ت
ی آن
شهر از نظر ارتباطی بر سر یک سه راهی مهم قرار گرفته است؛ راه جنوبی آن به بندر انزلی و ر تش  ،،راه لامش ی ی
ل و تبریززز منتهی ی
ی
یگ درذ  ،،بههه اردبیل ل
به آستارای جمهوری آذربایجان و باکو و راه غربی آن نیز که از گردنه حیران می ی
یشود (حسنی مهر.) 55 :2931 ،
م
آستارا از لحاظ اقتصادی در سطح استان و کشور نقش تعیینکنندهای را داراست .این شهر از لحاظ اقامتتت مس فا ررر در
سطح استان گیالن دارای رتبه نخست بوده و بین  ۲۰تا  ۳۰شهر گردشپ یذ ررر ای ار ننن باا جذببب س نالا ههه ششش ش میلیوننن
مسافر داخلی و  ۸۰۰هزار مسافر خارجی به شمار میرود .عالوه بر این ،بندر آستارا نخستین بندر خصوصی کشور و
ن شهررر و
پنجمین بندر فعال ترانزیتی شمال کشور است .بزرگترین پرچم کشور در استان گیالن در پایانه م زر ییی این ن
بزرگترین پرچم کشور در فلکه ال برافراشته شده است .آستارا مهمترین پل ارتباطی راهبردی میان ایران و جمه رو ی ی
ی
ت کشوررر در زمینههه
ن ص اردا ت ت
گت یر ن ن
آذربایجان ،دروازه ورود به منطقه قفقاز ،دروازه طالیی ورود به اروپا ،دارای ب رز گ گ
تجارت چمدانی ،سومین مرز فعال کشور در زمینه صادرات و واردات ،یکی از قدیمیترین گمرکات کشور باا بیششش
ن و پرترددت یر ن ن
ن
نت یر ن ن
ی امش للل کش رو  ،،از امن ن
ک زمینی ی
ن گمرک ک
از  ۲۰۰سال سابقه ،رتبه نخست صادرات و بزرگت یر ن ن
1

. Astarachay
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ی در
ت چم ناد ی ی
ی ص اردا ت ت
مرزهای زمینی کشور ،دومین منبع درآمد گمرکی استان گیالن و دارای بیشترین سهم ارزشی ی
کشور است (صالح کار و زیبنده کپته.) 62 :4931 ،

نقشه شماره  -2موقعیت شهر آستارا در استان گیالن منبع)irancoasts.pmo.ir( :

در گذشته تولید سفال سقف در آستارا بسیار رایج بود و شهر آستارا به شهر بام های سفالین مشهور شده ب دو  ...س اف للل
در تابستان عایق خوبی در برابر گرما بود و هنگام وزش باد شدید به صورت بادشکن عمل میکرد و در زمستان ه ممم
ش از  ۴۰۰ساللل نیززز از
برفروبی آن آسانتر بود .حتی در ساختمان برخی از امامزادههای تاریخی منطقه با قدمت بیش ش
ف در آس رات اا بههه عن او ننن
ی تولیددد س اف للل سقف ف
سفال استفاده شده است .با وجود اینکه تا چند سال پ شی  ،،کارگاهه اه ی ی
مهمترین منبع درآمد مردم مطرح بود ،امروزه دیگر از آن کارگاهها خبری نیست (هادی زاده و دیگران.) 69 :4931 ،
ی آذربایجاننن) تقسی ممم
ی (در جمه رو ی ی
آستارا به  ۳بخش تلهسیفی و آستارای میانی (هردو در ای ار ننن) و آس ارات ییی ب یالا ی ی
یشده است:
م
 -1تلهسیفی
در گذشته ،پل مرداب (کورپی) تنها گذرگاه عبوری از روی رودخانه آستاراچای بوده است .در آن زمانهاا از ابت اد ییی
ی اه  ،،عصب
کچی ی
خیابان ورودی آستارا تا این پل را تله سیفی (تلهسفی) مینامیدند که این منطقه شامل محالت الک ک
ل :ارابهههرانی،،
لیها ،تالشها (شغل :دامداری ،زنبورداری ،کشاورزی و ماهیگیری) ،چروونها (مهاجرین قفقاززز -غش ل ل
ی) ب هدو
یهاا (دکانننداری ،ک رگرا ییی و کش زروا ی ی
یها و ویلکیچ 
حمل بار و خرید و فروش) ،اردبیلیها ،مغانیها ،نمین 
است .سقف منازل تلهسیفی از گالی بود و ساکنان این منطقه از طبقه فقیر بودند (موحد.) 15 : 1381 ،
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ت
ی ص بح ت ت
ی آذربایج نا ی ی
الکچیها در سمت چپ و غربی خیابان ورودی آستارا سکونت داشتند .آنها بههه زباان ترکی ی
کبافی بود و گویا این طایفههه از بازمان اگد ننن
میکردند و کلمات را به گونهای سریع ادا میکردند .شغل ابتدایی آنها ال 
یها بودهاند.
کول 
یکردنددد .آنهاا نیززز بههه زباننن ترکی ی
ی
ّصبلیها (ا ّسّسبیلیها) در سمت چپ و شرقی خیابان ورودی آستارا زندگی می ی
ع ّص
یهاا دری یدرونا ،،
آذربایجانی تکلم میکردند؛ ولی در گویش آنها ریتمی فریاد گونه احساس میشد .شغل عص ببب لی ی
صیادی و کارگری شیالت بود.
ی خزررر و پدی دش راد نن ننن
ش از عق ببب روی آب دریای ی
روستای ویرمونی در کوهپایه غربی آستارا قرار گرفته و گویا پیش ش
ی ب دو هه و کاروانیاننن ب ار ییی رس دی ننن بههه من طا ققق
پشتههای جدید برای ایجاد شهر ،این روستا خاستگاه آستارای ام زور ی ی
ییالقی آذربایجان به این روستا متکی بودهاند (ملک زاده و پوررستم.) 124 : 1385 ،
 -2آستارای میانی
ب
ت شهررر محسوب ب
ن قسمت ت
آستارای میانی از پل مرداب شروع شده و تا زنجیر (انتهای شهر) ادامه داشت و وسیعت یر ن ن
ل
میشد .ساکنان زنجیر گیلک بودند و شغلشان شالیکاری بود .این محله توسط مهاجران قفقاز ایجاد شده بود و محل ل
ط و مرفههه) بودد .تماممم کارگاه ه اه ،،
سکونت تاجران ،تحصیلکردهها ،خردهمالکان ،فرهنگیان و کارمندان (طبقههه متوسط ط
مدارس و مؤسسات شهر در این منطقه قرار داشتند و سقف منازل آن از سفالهای قرمز و مقاوم بود.
 -3آستارای باالیی
ی یکپارچههه
آستارای باالیی که امروزه در خاک جمهوری آذربایجان قرار دارد ،در گذشته با آستارای میانی و تلهههس فی ی ی
بود؛ اما پس از امضای عهدنامه گلستان ،این منطقه از شهر به امپراتوری روسیه واگذار گردید (ثقفی.) 365 : 13 92 ،

نقشه شماره  -3تقسیمات داخلی آستارا منبع)Maphill( :

با توجه به موقعیت جغرافیایی آستارا و ارتفاع آن از سطح دریا ،نزدیکی این شهر بههه دره حی ار ننن و دارا ب دو ننن اقلی ممم
کوهستانی و آب و هوای مرطوب و معتدل ،این شهر اندکی خنکتر از دیگررر من طا ققق پستتت جلگهههای اس ات ننن اس .ت
ن شهر -7/8 ،،درجههه س تنا یییگ ار دد و
میانگین دمای آستارا  15 /4درجه سانتیگراد بوده ،کمینه دمای ثبت دش هه در این ن
ی گ ار دد و مربو ططط بههه اوت ۲۰۰۶
مربوط به ژانویه  ۲۰۰۸میالدی و بیشینه دمای ثبت دش هه در آن 36 /6 ،درجههه س تنا ی ی
میالدی بوده است (بصری.) 94 :1931 ،
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ن شهر48 1/1 ،،
میانگین مجموع بارندگی ماهانه در آستارا  ۱۳۴۵میلیمتر در ماه ،تعداد روزهای همراه با بارش در این ن
روز در سال و تعداد روزهای همراه با بارش برف در آن ۸٫۵ ،روز در سال است .همچنین بیشینه بارندگی روزانه در
این شهر ۱۹۰ ،میلیمتر در روز بوده و مربوط به سپتامبر  ۲۰۰۰میالدی است .به این ترتیب ،آستارا از نقا ططط پرب را ششش
ی
کشور محسوب میشود .میانگین تعداد روزهای یخبندان در آستارا  0/3روز در سال بوده و مجموع تع اد دد روز اه ی ی
یخبندان در این شهر در یک دوره  ۲۵ساله ۸ ،روز بوده است (شهماری اردجانی.) 25 :3931 ،
جمعیت شهرستان آستارا بر اساس سرشماری سال  ۱۳۵۵خورشیدی ۳۵ ۹۴۵ ،نفر ب دو هه و طب ققق ب روآر دد ساللل ۱۳۶۳
ت .طب ققق
خورشیدی ،به  43 / 864نفر رسیده و بر اساس سرشماری  ۱۳۸۵جمعیت شهرس ات ننن  18/ 234نفررر ب هدو است ت
ت  91257نفررر و  28742خ اونا ررر است
آخرین آمار بر اساس سرشماری سال  ۱۳۹۵شهرس ات ننن آس رات اا دارای جمعیت ت
(حسنی مهر.) 64 :1983 ،
جاذبههای گردشگری آستارا
یو
ی از مس یرفا ننن ایرانی ی
ی فصوللل ساللل میزباننن تع اد دد زی دا ی ی
ی متعددد در تم ما ی ی
آستارا با داشتن جاذبههای گرد رگش ی ی
گردشگران خارجی به خصوص از حوزه قفقاز میباشد .منطقه نمونه گردشگری حیران ،ساحل صدف ،طرح اگانش هه
سفیر امید و نیز بازارچه ساحلی ،چشمه آبگرم کوته کومه و علی داشی در گیلده ،تاالب استیل ،پناهگاه حیات وحش
لوندویل و… که باعث شده است ساالنه در حدود شششش میلیوننن نفررر از ایرانیاننن و ب لا غغغ بررر ششص ازه د رر ررر نفررر از
کشورهای خارجی از این شهر دیدن کنند (زیبنده و دیگران.) 68 :2931 ،

نمودار شماره  -2اماکن گردشگری آستارا منبع)www.gilan.ir( :
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مبلمان شهری ،توسعه گردشگری و پویایی اقتصادی در آستارا
یو
ت ج سم ی ی
ف جامعه هستند کـههه ب نـ اا بررر نیاززز خ دو  ،،انتظ ارا ت ت
ی مختل 
استفاده کنندگان مبلمان های شهری ،گروهها 
روحی متفاوتی از این محصوالت دارند .بر پایه همین اصل ،تجهیزات مـستقر در پارکـهای کـودکان باید با تکیههه بررر
ل
یکنند ،،ارتفاععع قابل ل
فرمها و رنگهای متنوع طراحی شوند و یا برای مـعلولینی کـه از صـندلی چرخدار اس دافت هه می ی
ی هررر
ش راحتی ی
نرو تـحقیق و ـش ناسایی کـلیه نیازهاا و اف یاز ش ش
ی تلفن در طراحی لحاظ شود .از ای 
س به کابینها 
دستر 
چه بیشتر استفادهکنندگان ،از یکسو و سایر افراد مرتبط (سازندگان ،مونتاژکاران ،تـعمیرکاران و  ) ...از سـوی دیگررر،
در سر لوحه کار طراحان قرار دارد (ملکی و شوهانی.) 127 :2931 ،
ی تلف ،ن
ت (نیمکتتتهاا ،باجههه اه ی ی
در مورد آن دسته از مبلمانهای ـش هری کـه در رابـطه مستقیم با ب سا ناسنا ند تتت تتت
صندوقهای پست و  ) ...شناخت اصولی که بـهترین ـش رایط ،جهت استفاده انسان از محصول را ف هار ممم آورد ،بس ای ررر
حائز اهمیت است .ارگونومی و آنتروپومتری در جهت ایـجاد تـعادل بـین انسان و محصول به گونهای که نیرتشیب    
بازدهی و باالترین ضریب ایمنی و سالمتی کسب شود ،مورد بـهرهبرداری قـرار میگیرند .طرح این سؤال که بهترین
یتواند برای رسیدن به اهداف فوق کمک نماید .م اث للل
وضعیت بدنی برای انجام یـک عـمل مـشخص کدام است؟» م 
ی هب ؛تسا ینابایخ یاه    
بارزی از کاربرد تطابقات انسانی در طـراحی مـبلمان ـش هری ،تعیین ابعاد و اندازه ص لدن ی ی
ت) مطابق 
ی کلیه استفادهکنندگان (با جنسیت و سن متفاو 
گونهای که با ویژگیهای فـیزیولوژیکی و آنـاتومیک 
ت داشته
باشد(مسدد و هاشمی.)27 : 1389 ،
ی وش دد.
ی در نظررر گرفتههه می ی
ت استاندارد ،موضوع مهم دیگری اسـت کـه در طراحی صحیح مبلمان رهش یاه یی یی
رعای 
استفاده از گوشههای ِگِگرد شده ،پر ـه یز از بـهکارگیری قطعات برنده ،کنترل فضای موجود بین دو قـطعه مـتحرک بـه
گونهای که به انگشتان دست اجازه ورود نـدهد ،مـقاومت در مقابل مواد شیمیایی (خوراکیها ،دنیوش هههاا و غیرهه)،
ی از المانهای مبلمان شهرییی توسططط مؤسسه و درادناتـسا 
ی از مقرراتی است که تنها برای پار ـه ا 
بخش 

تاقیقحـت    

ی ایـران تـدوین و مـنتشر شده است (شمس و مرادی.) 87 :3931 ،
صنعت 
ث میشود تا مبلمان های شهری بهت دافتـسا دروم ر ههه هههه ق ارـ ررر گرفته و 
تـعیین مناسب مکانهای نصب و استقرار باع 
ی را به ـه مراه نداشته باشد .در مبحث جـانمایی بـه ره یارب ،هنی دراوـم ،رصانع زا مادک       
ی محیط 
ت آلودگ 
موجبا 
خ تردد و ازدحام م در ممم ،م ادقـ ررر دف ،هدافتسا تاعـ   
یتوان نکاتی چون نر 
خـاصی مطرح است که در نگاهی عمومی م 
ل جوی ،رفتار و عـادات اسـتفادهکنندگان ،رؤیـت مبلمان ،ابعاد و انـدازه م ودحم ،ناملبـ د  ،اضف تی ا کم ا تان     
عوام 
نـصب تـجهیزات جنبی (کانال فاضالب ،سیستم روشنایی ،تهویه مطبوع و  ،) ...رعایت نکات بهداشتی و غیره را ناممم
برد(قنبری و پورمحمدی.) 131 : 1383 ،
عناصر مبلمان شهری ،از سرمایههای شهروندان محسوب میشود؛ بنابراین انتظار میرود تاا در طوللل عمررر مفید اش ننن
ی باا
ی دا ـش ته باشند .انتخاب بهینه مواد و مصالح تشکیلدهنده عناصر مبلمان شهری ارتباط اساسی ی
ل قـبول 
عملکرد قاب 
بهاا
ارائه عملکرد درست آنها دارد .امروزه طراحان با طیف وسیعی از مواد طبیعی و مصنوعی مواجهاند (انواع چوب ب
ن دیرگ زاد  ،،پالس کیت  ،،شیشههه) کههه بناا بررر
ف گیاهی ،پارچـهها ،سـنگها ،بتنها ،سفال ،فلزات مختلف ،،رزین ن
و الیا 
ی از م اوـ د د ب یموـ  ،،می از ننن
معیارهای متفاوتی (القائات روانی و فیزیکی ،طول عمر ،شرایط اقلیمی منطقه ،،بهرهه گیری ی
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ظ مـحیط زیست (استفاده از مواد بازیافتی موجود و یا استفاده از م او دد
ت ،آتشسوزی و  ،) ...حـف 
ی (سرق 
تخریبگرای 
قابل بازیافت) ،انعطافپذیری در روشهای ساخت و فرمگیری ،تعمیر و نگهداری آسان ،امکان پوششدهی مناسب،،
ت
ط استفاده و غیره) میتوانند آنها را بـه کار گیرند .البته نباید از نظررر دور داشت ت
رعایت بهداشت ،سازگاری بـا مـحی 
ب متعارف یا غیرمتعارف مواد فوق مه استفاده نمود (همان.) 131 : 1383 ،
که ممکن است ازترکی 
مبلمان شهری در شهرهای ایران و نیز آستارا از شکل و فرم مناسب ،رنگ متناسب با محیط برخوردار نمیباشند زی ار
عناصر مبلمان شهری از لحاظ رنگ و زیباشناسی دارای ضعفهایی هستند و این عناصر هیچگونه هماهنگی با محیط
و سایر المانهای موجود در محیط سازگاری ندارند و ظاهری زیبا ندارند و نماها و فضاهای بیرون امتخاس ی نن ننن و اه
چراغهای راهنمایی ،تابلوهای اسامی معابر از نمای مناسب و خوانایی برخوردار نیست بسیاری از ساختمانهای شهر
ی زا و دوش
به ویژه در محورها و مسیرهای اصلی نماسازی شده است اما همواره عدیدهای فقدان نماس دید یزا ه م  ییی ییی
یتوان کرد تلوهس و یگنوگچ رب د
طرفی دیگر خوانایی موجبات قابل درک شدن مکانها را فرا مه میآورد و می ی

   

مردم از فرصتها و موقعیتهایی که محیط به آنان عرضه میدارند تأثیر بگذارد و به همین علت خوانایی از اهمیت
زیادی برخوردار است؛ بنابراین مبلمان شهری از زیبایی و تناسب مطلوبی برخوردار نیست و میتوان گفت که بهب دو
این متغیرها در زیبایی و مطلوبیت مبلمان شهری نقش دارد.
ی برخ ادرو ررر ناستتت زیراا تعییننن
بر اساس آمارهای موجود مبلمان شهری در اکثر شهرهای ایران از جانمایی ص حیح ی ی
مناسب مکانهای نصب و استقرار باعث میشود تا مبلمان های شهری بهتررر م رو دد اس دافت هه ق ار ررر گرفتههه و موجبات ت
ت
خ ت در د د و ازدحاممم
ی چوننن نرخ خ
آلودگی محیطی به همراه نداشته باشد .در جانمایی برای هر کدام از عناصر باید نک تا ی ی
ت نص ببب
مردم ،مقدار دفعات استفاده ،عوامل جوی ،رفتار و عادات استفادهکنن ناگد  ،،ابعادد و ان زاد هه مبلم نا  ،،امکانات ت
ی نوش ددد.
ی طراحی ی
ت مناسبی ی
تجهیزات ،محدودیت فضا و  ...رعایت شود در نتیجه جانمایی این عناصر باید بههه ص رو ت ت
ی شه یر ،،
افراد معلول و ناتوان به راحتی نمیتوانند نیازهای خود را در شهر برآورده کنند استفادهکنندگان مبلماننن اه ی ی
گروههای مختلف جامعه هستند که بنا بر نیاز خود ،انتظارات جسمی و روحی متفاوتی از این محصوالت دارنددد .بررر
پایه همین اصل ،تجهیزات مستقر برای معلولینی که از صندلی چرخدار استفاده میکنند باید متناسب با نیاززز آنهاا در
دسترس باشد .در غیر این صورت باعث میشود که برآورده شدن نیازها در حد کم باشد تعداد عناصر مبلمان شهری
و ایستگاههای اتوبوس به ترتیب به خوبی توزیع و جانمایی نشدهاند .وجود یک ایستگاه اتوبوس مناسب برای تمامی
ی
ی ق ار ررر دادن ایس اگت هه اه ی ی
سیستمهای حمل و نقل درون شهری امری واجب و ضروری است که بهترین مکاننن ب ار ی ی
ی ایس اگت هه
اتوبوس در نزدیکی مغازهها و تقاطعها است که دسترسی آسان به ایستگاههای اتوبوس از ملزومات اساسی ی
ی شه ادنور ننن
اتوبوس به شمار میآیند .از ارزیابی و تائید این فرضیه میتوان گفت ،،توجههه بههه نیازهاا و خواستههه اه ی ی
م
یتواند در بهبود و جانمایی صحیح این عناصر تأثیرگذار باشد.
عدم رعایت اصول استانداردهای مبلمان شهری باعث به وجود آمدن ساختار ناموزون شهری و کاهش کیفیت محیططط
شهری میشود .شهروندان از راحتی و مناسب بودن کفپوش خیابانها و پیادهروها ،فضاهای کافی برای پی دا ه هروی و
قدم زنی ،ناراضی هستند زیرا پیادهروها از مهمترین شبکههای دسترسی شهری هس نت ددد کههه بایددد ازنظررر سه لو تتت در
ف و یش ببب
حرکت ،نقاط مکث ،دید و گریز بدون مانع باشند و طراحی و اجرای شبکههای عابر پیادهرو ،ج سن  ،،کف ف
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ی دا تش ههه باشددد .در حاللل حاضررر شه ادنور ننن در
باید به گونهای طراحی و ساخته شود که رضایت شهروندان را در پی ی
محیط شهر خود ،از آلودگیهای ناشی از خانههای متروک و نوشتهها و  ...احساسی راحتی نمیکنند زیرا نوشتههاا و
برگههای اعالنات و آگهیهایی که بیرویه نصب شدهاند سبب شده چهره شهر در بسیاری نقا ططط زیباا جلووو نکنددد و
خانههای متروکه سبب آلودگی محیطی در سطح شهر شود .مناسب نبودن سیستم دفع فاضالب و جمعآوری زبالههاا
نشانههای استاندارد نبودن است و بهبود سیستم دفع فاضالب و جمعآوری زباله اثرات مثبتی را بررر منظررر شهرییی بههه
یآورد و نقش مهمی بر پاکیزگی شهر و محالت دارد.
وجود م 
با توجه به اینکه مبلمان شهری مجموعه وسیعی از وسایل ،اشیاء ،دستگاهها ،نمادها ،خرده بنا اضف ،اه ها و یرصانع    
است که در شهر و خیابان و در کل فضای باز نصب شده و استفادْهْه عمومی دارند ،عاملی برای ارتب نیب هدرتسگ طا    
انسان و محیط زیست او و باعث رابطهای کمابیش معنوی بین آنها خواهد دش

و برررای ج نایاش نارگشدرگ بذ    

توجه میباشد .لذا جذابیت فضاهای شهری منوط به محص ننک روصحم رصانع و تیرو دددد ددددد؟ آن و فقوت هثاثا و اه
استراحت موجود در آن است و دارای پیامهای بصری فراوان میباشد و نقش ایجاد کننده ارتباطات میان م ار مدر بههه
عهده دارد .بحث آسایش ،استراحت و طراحی فضاهای شهری همواره در ایران مطرح بوده و امروزه ت اضف نیا ریثأ    
برای جذب گردشگر مورد توجه قرار گرفته است.

مودار شماره  -3تأثیر گردشگری شهری بر عملکرد اقتصاد شهر آستارا
منبع)irancoasts.pmo.ir( :

ن کیفیتتت اس دافت هه گرد ارگش ننن از مراکززز و
فضاهای شهری توسط مبلمان شهری ارزشمند میشوند و باعث باالالال رفتن ن
یشوند و ایجاد سازگاری و هم یگنها
فضاهای گردشگری میشوند .فضاهای شهری توسط مبلمان شهری ارزشمند م 
یانجامد که ب هب هجوت ا    
بصری بین اجزای مبلمان شهری با سایر المانهای شهری به بهبود کیفیت فضاهای شهری م 
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کارکردهای عملکردی در کنار جذابیتهای بصری میتواند در آسایش و امنیت گردشگران نقش مهمی ایف رد .دنک ا   
نتیجه ارتقا کیفیت فضاهای شهری توسط مبلمان شهری ،موجبات پویایی و سرزندگی اماکن شهری را فرا مه میکند
که این مهم باعث ایجاد تعلق خاطر گردشگران نسبت فضاهای شهری میشود و میتوان عسوت د ه رگ  دد ددد اب ار یرگش   
خود به همراه داشته باشد.
نتیجهگیری و دستاورد علمی و پژوهشی
هدف اصلی این مقاله تحلیل و بررسی رابطه مبلمان شهری و گردشگری است .مبلمان شهری تنوع زیادی دارن هک د   
هر دسته از مبلمان شهری وظایف و کارکردهای خاصی را بر عهده دارند :تعیین جهت و ارائه اطالعات به شهروندان
(تابلوهای راهنما ،پالکها ،نام خیابانها ،اطالعات ،س  تاغیلبت ولبات ،تعا ووو وووو  ،) ...ارائه ،فقوت یاهولبات( تاررقم      
ممنوعیت توقف ،مقررات الزامی و  ،) ...توزیع یا جمعآوری کاال و محصوالت (ص  همانزور هکد ،تسپ قودن وووو ووووو ،) ...
مراقبت از تجهیزات مخصوص به خدمات راهداری ،حفاظت (نرده ،تارمی و حصار) ،استراحت یا پناهگ تکمین( ها   
و سرپناه) ،بازی کودکان (وسایل بازی پارک) ،روشنایی ،نمادهای فرهنگی (تندیس ،سمبل ،بن  دوبدای یا وو ووو  ،) ...ثبت
(پارکومتر ،موانع متحرک برای پارک و توقف) ،مصرف مواد خوراکی (کیوسک غذا ،ماشینهای خودکار تحویل م داو
خوراکی و  ،) ...ارائه خدمات بهداشتی (بهداری ،واکسیناسیون و  ) ...از جمله این وظایف و کارکردها هستند .بههه طوررر
کلی دوازده کارکرد اصلی برای مبلمان شهری قابل تشخیص و تمییز است و بیش از   82مورد مبلمان شه دوجو یر   
  

دارد؛ در یک تقسیمبندی میتوان آنها را در این طبقات تعریف کرد :عناص و ر تسه الی تتت گ اراذ ننن اوق ،تغارف تا
ت محیط و ی
عناصر و تأسیسات و تجهیزات شهری ،عناصر و تسهیالت ترافیکی ،عناصر اطالعرسانی ،عناص سیز ر تت تت
یت ارق ناو ر اد  د :تسا رارق نیا هب  ،عععععع عععععععناص و ر
بهداشتی و  . ...بر این اساس انواع مبلمان شهری که در هر طبقه م  یی یی

بسردکن ،سقاخانه ،وس ،ناکدوک یزاب لیا    
تسهیالت گذران اوقات فراغت شامل نیمکت و سکو ،آبخوری ،چادر ،آ 
تسنج (پارکومتر) ،توقفگ و هخرچود ها
فوارهها ،چشم گربهای ،گاردریل ،دیوارهها و حصارها ،ایس 

توم و ،لودج ،ر     

ریل قطار ،راهبند قطار ،نرده و تیرک.
عناصر تأسیسات و تجهیزات شهری شامل :باجه تلفن ،چراغ (انواع بلند و کوتاه) ،تی هاگزیربآ ،وربآ ،قرب غارچ ر      
لها و سیمهای برق ،پس نیمز قرب ت ی  ولبات  ،ب ینارا      
عمومی ،دکل فشار قوی و متوسط ،تیر برق فشار ضعیف ،کاب 
انشعاب تلفن ،درپوش حوضچههای زیرزمینی مخابرات و آب ،ترمینالهای دیواری تلفن ،صندوق پست (دی و یراو
زمینی) ،شیرآتش نشانی ،رگالتور علمک گاز.
عناصر تسهیالت ترافیکی شامل :ایستگاه اتوبوس ،سکوی ایستگاه اتوبوس ،باجه فروش بل لپ ،یوج یور لپ ،طی    
پیاده ،عالئم راهنمایی ،چراغ راهنمایی ،خطکشیها (عابر پیاده و  ،) ...عناصر اطالعرسانی ،تابلو مغ زا ه ه لبات ،اه وو ووو یاه
تبلیغات و بیلبوردها ،تابلوهای راهنمایی معابر و اماکن ،پالک العا نوتس ،قلعم یاهولبات ،تعاس ،اه ن هبعج ،تا
اعالنات ،ویترین مغازهها .عناصر زیستمحیطی و بهداشتی :سطل زباله و زبالهدان ،گل بش ،یاجلگ و ناد که راصح 

     
    

دور درخت .سایر انواع مبلمان شهری عبارتاند از :کیوسک مطبوعات ،باجه فروش گل ،پرچم و میله آن ،پله.
ی ،دوام و
مبلمان شهری از جمله عناصر سازنده فضای شهری محسوب میشود که کمی ،ییابیز تیفیک و ت     راحتی ی
محل استقرار آن نقش بسیار اساسی در دستیابی به شهری زیب هک یرهش دراد ملاس و ا

سحا نادنورهش نآ رد اا ا ااا اااااااس
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آسایش بنمایند و حضور در آن را به نشستن در خانه ترجیح دهند .از آنجا که سه هدف اصلی برنامهههری ،یرهش یز

سالمت ،آسایش و زیبایی میباشد لذا دستیابی به هر سه مورد ،در کنار توجه به طراحی دلپذیر فضای شهری به دقت
ی نخوا و تشاد ده
و حوصله در طراحی و برنامهریزی مبلمان شهری است .مبلمان زیب ،ابیزان یاضف رد ا     ج تیباذ ی ی
فضای زیبایی که در آن مبلمان نازیبا استقرار یابد ،جلوه نخواهد کرد بدین منظور طراحی توأم فضای شه ناملبم و ر   
شهری اساس دستیابی به شهر سالم امروزی است .از سوی دیگر توجه به تناسبات انسانی در ساخت مبلم یرهش نا   
و نیز توجه به شرایط اقلیمی و مصالح بومی نیز از ض اکم .تسا یرهش ناملبم یحارط رد تایرور ن ننننن نننننننی لحم یبا   
یگذارد.
استقرار مبلمان ،توالی و تواتر چیدمان آن نیز در کیفیت بصری فضا تأثیر مثبتی بر جای م 
بیشک بخش عمدهای از عناصر تشکیلدهندهی س يـ ماي ـه ر شهر ،مبلم هش نآ نا رر ررر استتت؛ اجزا زا هتشذگ هک يي   
لگیری عناصر بصري که تص ره ريو   
یبخشند .طبعًاًا شک 
کاربردهاي خاص خود به زيبا يي و انتظام شهر ن يـ ز سـامان م 
ي هر بيننده در ذهن باقي م 
ی را برا 
یآورند ،خاطرها 
شهر را به وجـود م 
یگذارند .کوين لينچ در کت رهش ياميس با    
ي میماند (تص لصفـم )،ينهذ ريو    
درباره همين اثـر و خـاطره و يادي که از سيماي يک شهر در ذهن بيننده به جا 
صـحبت کرده است .هنر طراح آن است که در کـنار چ يـ دمان اين ابـزار و اجزا،نياز شه درک فرطرب ار نادنور ه و 
س آرامش و راحتي را در برخ خخورد ب آ ا ننن تـشاد اه ه .دشاـب     
سيماي زيبـا بـه شهر بدهد؛ به طوري که شهروند احسا 
نيمکت ،تيرهاي چراغ برق ،صـندوق پسـت و اتاقک تـلفن ،تـابلوها ،فـضاهاي سبز ،آب نماها و بسياري از اج ياز
ديگر تشکیلدهندهی اين نظم هستند.
یتوانند به دليل ب و يمظـن ي
ي از شهرها فقط تابلوهاي نصب نشده (نه عالئم رانندگي) خـود بـه تنها يي م 
در بسيار 
اغتشاش و شلوغي سيما بـاعث بـه وجود آمدن تصويري نه چـندان زيبـا و آرامشبخش در شهر شوند؛ مث ًالًالًالًال حتي
االمکان بسياري از تابلوهاي ایستادهی راهنما يي و رانندگي را حذف و بـه ج و طوطخ زا نآ ياـ

رد يگنر مئالع

  

یکند ،جـلوگيري از آشفتگی ،اغتش ماحدزا و شا   
تم 
سطح خ يـ ابان اسـتفاده میکنند .نخستين کـمکي کـه اين حرک 
یدهند ،آن ق تسا رد   
در ديد بيننده و شلوغي محيط است .اهميتي که اين طراحان به نقش مردم و نياز ـش هروندان م 
یشود؛ به گونهههای که رصب ديد  ييييييي و به
که محور تصمیماتشان اعم تـا رفـاه و راحـتي و آسايش ايشان محسوب م 
یآورد و مش هدها
وجود آوردن نما يي توأم با تعادل الزم ،راحتي و آرامش را براي سـاکنان بـه اغمرا  نن ننن می ی

ی وش د د
می ی

عـناصر مـبلمان ـش هري نـه تـنها مزاحمتي براي رفـت و آمـد مردم ندارد ،بلکه درس هک يياج ت     م اشزاین درو نن ننن
هست نيز به کار گرفته شده است .ـش ايد تـا بـه حال مش د ديشاب هدرک هدها ررر رررر بس راي ييي از مراکز عمده هی خ ،ديرـ
مـحلي بـراي اسـتراحت و يا نـشستن افراد به ويژه سالمندان در نظر گرفته شده است و يا شايد گ ديد يها ههههه با يش ددد
یشود ،ب  نود اا ـک ني ه اب     
ی دستي در داخل غرفهها استفاده م 
در بسياري از شهرهاي پيشرفته براي خريد از چرخها 
چيه مشکلي از بابت رفت و آمد مواجه شوند .بنابراين ،نياز شهروندان و سيماي شهر و به وجود آمدن هويت شهري
یت هجو ییی و
یکنددد و بی ی
حلقههای به مه چسبيده و جدا نشدني هستند که هر يک ديگري را پش ليمکـت و ينابيتـ    می ی
ی به هر کدام آس بي
یدقت 
ب

ي نامناسب شهر خواهد بود.
جدي و خللي فاحش در به وجود آمدن سيما 

گرد ـش گري ارتبـاطي دو سـويه ب يـ ن انسانهایی اسـت کـه یحم رد  طط طط
ط و نوگاـنوگ یاه

گ تواـفتم یاه   
نهرفاب گگگ گگگ

میزیستند .تـعـاريف گـوناگوني از صنعت گردشگري ارائه ـش ده اسـت .بـه عن اوـ ننن م  يرگشدرگ ندـلوه لاـث را   
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فعـاليتي اجتمـاعي میداند کـه ـش امل رفتار انساني ،استفاده از منابع ،تعامـل بـا ديگـران ،اقتصاد و مح سا طي تت تتت .باا
ن صنعت مهم کـه آوازه آن در اکثر کش مامت هــب هعسوت لاــحرد ياهرو      
ت ا ـي 
ب ـي ان ا ـي ن تعـاريف ميتوان اهمي 
ل
کشورهاي دن ـي ا رسيده است ،پرداخته و اثرگذاري آن ب ــ ر مهمترین عامل تأثيرگذار تـوسعه ـه ر کش نعي رو ييييي عامل ل
ي بـه عنـوان ـي ک عامل اقتصادي عمده و بس رثؤم راي   
ي مورد توجـه قـرار میگیرد .در حقيقـت گرد ـش گر 
اقتصـاد 
یشود کـه حت رد رثؤـم لماوع زا ناکما ي
در سالهای اخ ـي ر بسیار مورد توجـه قـرار گفتـه و بـدين علت سعي م 
ي بـه عمـل آمـده و امکانـات الزم جهـت ر ـش د و توسعه آن فـرا مه
ک ــ اهش جر ـي ان جهـانگردي جلـوگير 

  

ـش ود.

ي اروپـا يي  و آسيا يي  جنبههای اقتصـادي و درآمـدزا يي ا ـي ن صنعت مه لـماع مـ   
چرا کـه در بس يـ اري از کشـورها 
ت بخشيدن ا ــي ن صنعت در ب يـــ ن رئــوس برنامهریزی توسعه ک دــش روکذم ياهروشـ ه    
کل ـي دي ب ــ راي اولو ــي 
ي در اين صـنعت ن ـي ز ب ـي انگر اهميت ا ـي ن ص عسوت رد تعنـ ه   
ي و خارج 
اسـت .بررسي مقایسهای گردشگران داخل 
اقتصـاد داخل يـ  کـشـورها اسـت بهگونهای کـه بر اس زا هرشتنم رامآ سا ،يرگشدرـگ يناـهـج نامزاـس يوس        
یدهددد .در هم اـثآ اتسار نيـ ررر رررر مس يقتـ ممم
ت گرد ـش گران داخل يـ  بـه خـارجي ،نسـبت ده بـه ـي ک را نشـان م 
نـسـب 
حاصـل از صـنعت گرد ـش گري ،ب ــ ااحـتسـاب حـدود  ٦درصـد از تول ـي د ناخ صلاـ
صـنعت ،نما ــي انگر تخص صيــ

ـلخاد ييييي  1جه نــيا رد ينا   

ت در آیندههای نزد و هدوب کي
ــي ک ــش غل از ــه ر  ١٥ــش غل ب ـــ ه ا ــي ن صـننع 

درصورتي که آثار و منـافع غيرمسـتق مي ن ـي ز مـدنظر قـرار گ ـي رد؛ حـدود   ١٠درصـد از تول يـلخاد صلاـخاـن دـي    
جهـان و ـي ک ـش غل از ـه ر  ٩ـش غل در ا ـي ن صـنعت ايجـاد خوا ـه د ـش د .همچن ـک ناـ ه ام روشـک رد  رد زـين   

  

مقايسـه ب ــ ا   ٥٥٨٨ديگـر کشورها درحال توسـعه توجـه قابـل مالحظهای در عمـل بـه ا ـي ن ص دشن مـهم تعنـ ههههههه
اسـت ،ول يـ  همـواره در برنامههای توسـعه اقتصـادي ،اجتماعي و فرهنگي کشور ب ــ ه عن انـسا ناوــ دد ددد باالدس تـ ييي،
یگردد.
ق ــ وانين و برنامههایی در ا ــي ن خصوص تع يـي ن و بعضًاًا اجرا م 
از جمله آثـار گردشگري در راستاي دستيابي بـه توسعه میتوان بـه موارد ذ ـي ل اشاره نمود :هماننـددد ــه ررر فعال تي
یآورد و
صادراتي ،درآمـد و اشتغال ايجـاد میکند؛ زنجیرهای از کـل فعالیتهای اقتصادي و خدماتي ب ــ ه وجـود می ی
ي عمـل میکند؛ از چش مـ ان زاد ههای طبيع نآ نودــب ي   
به عنوان يک اهرم براي تعداد ز ـي ادي از فعالیتهای اقتصاد 
ک ــ ه ما ـيه ت آنها را تغ يي ر دهد و يا مواداوليه آنها را دستخوش تغ يي رات کنـد و ـي ا آن ــب ار اه ه ــگيد قطانم  رررر ررررر
ل و نقل کنـد ،بهرهبرداری مینماید؛ تقاضا را براي صنايع و هنرهاي سنتي و فعالیتهایي که نياز بـه ن ـي روي ک را
حم 
بيشتري دارنـد ،ارتقـاء میدهد؛ بـه همـان انـدازه کـه گرد نارگش ييي را از خ ا جراـ ززز ف اضـ ييي اقتص بذـج يـلم دا    
یکند ،جریانهای برونزای هزینهها را بـه منطقـه تـزر قـي ک ــ رده و ض ــ ر بي
م
علیرغم وجـود تـوان گردشگري ـش هرها ،ارتقاي مؤلفههای کيف يـ طراح يـ

یدهد.
تک اثري را افزايش م 
ـش هري در فضـاهاي همگ يرهش يناـ   

ت
یبایست ت
ن توانها بـراي جـذب گردشگر از ا ـه ميت قابـل مالحظهای برخـوردار ب و هدوـ می ی
و استفاده مطلوب از اي 
بـا بهرهگیری از استعدادهاي بـالقوه به عنوان نقـاط قـوت ،فرهنـگ غـن يـ و پيش ــ ينه ت يخيراـ

ت
به عن او ننن فرصت ت

بـراي توسعه صـنعت گردشگري کو يش د و بـا حـذف نق ــ اط ضـعف و مشـکالت موجـود ازجملـه ضعف امکانات
1

. Gross National Product
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زيربنا يي (شبکه حملونقل عمومي) ،ضـعف مؤلفههای کيف يـ  طراح يـ  ـش هر و فضاهاي عـمومي شهري (امکانات و
عناصر مصنوع فضـاهاي همگـاني ـش هري ،تأسيسـات و مبلمـان ـش هري) ،ضـعف ايمني و امن اضف تي ها دروـم ي    
بازد ـي د گردشگران و جلوگيري از اثربخشي تهد هدــي اا (فرس  يعونصم هدنزاس رصانع يگدو و عيبط  ييييييييييي فض اها ييي
شهري) بتوان قدمي ارزشمند در نقشآفرینی فضاهاي همگاني شهري براي توسعه گردشگري برداشت.
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