نقش مبلمان شهری در ارتقای کیفیات بصری و زیبایی شناختی
پیادهراههای ساحلی( ،مطالعه موردی :پیادهراههای ساحلی شهر بوشهر)
139
و اتبستان4

سال سوم /شماره اول/بهار

تاریخ دریافت94/02/06 :
تاریخ پذیرش94/05/31 :

چکیده :هدف اصلی طراحی فضاهای شهری ،ارتقای کیفیات زندگی و ایجاد محیطی آرام و جذاب برای شهروندان است .مبلمان شهری بهعنوان
یکی از اصلیترین عناصر محیط شهری ،سهم بهسزایی در مطلوبیت فضا دارد .از سوی دیگر استانداردهای مبلمان شهری منجر به افزایش کارآیی
این عناصر ،پایداری بیشتر مبلمان شهری و ارتقای سطح رضایت کاربران میشود .در این پژوهش موضوع و اهدافی که براي آن پیشبینی شده

است از نوع توصیفی -تحلیلی است .جامعه آماري این پژوهش کلیه شهروندان بندر بوشهر درسال 1394هستند .حجم نمونه با استفاده از فرمول
کوکران تعداد  248تعیین شد و به روش تصادفی ساده مورد پرسشگري مستقیم قرار گرفتند .پس ازجمعآوری اطالعات میدانی و پرسشنامه،
روابط بین متغیرهای پژوهش از طریق آمارههای توصیفی و آمارههای استنباطی در قالب نرمافزار  SPSS 22مورد بررسی قرار گرفت .براساس
تحلیل انجام شده ،بین نقش مبلمان شهری و ارتقای کیفیات بصری – زیباشناختی پیادهراههای ساحلی شهر بوشهر ارتباط مثبت و معناداری
وجود دارد .همچنین زیبایی و کیفیت مبلمان نیز بر ارتقای شاخصهای بصری پیادهراههای ساحلی تأثیر مثبت و معناداری ایجاد مینماید.
بهطوری که  69/9درصد شهروندان تأثیرگذاری کیفیت مبلمان شهری و نیز  91/9درصد تأثیرگذاری زیبایی مبلمان شهری را بر ارتقای کیفیات
بصری – زیباشناختی پیادهراههای ساحلی شهر بوشهر را خوب تا عالی ارزیابی نمودهاند .بنابراین با استفاده از اصول و مبانی حاکم بر هر یک از
عناصر تأثیرگذار بر مبلمان شهری باید به ساماندهی محیط ها و منظر پیادهراههای ساحلی پرداخت و با خلق گزینههای ممکن و سازگار به
محیطی مناسب و ایدهآل نایل آمد.
واژگان کلیدی :کیفیات بصری و زیبایی شناختی ،پیادهراه ساحلی ،مبلمان شهری ،بندر بوشهر.

 1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول)shahin.lublich@gmail.com .

 2استادیار ،معماری ،معماری و شهرسازی ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران ،تهران ،ایران.
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 -1مقدمه
مشخصترین جنبه زیبایی شناسی یک شهر «منظر»
است .در شهر و پیرامون شهر ،هر چیزی که به نظر
مطلوب و خوشایند برسد ،منظر نامیده میشود .منظر از
عوامل متعددی تشکیل میشود .از ترکیب بناها و سیمای
ساختمانها و شکل فضاها تا چگونگی ترکیب عناصری
طبیعی در کالبد شهرها ،در حیطه منظر شهری و منظر
طبیعی است .نتیجه نهایی منظر خوب ،خوشایندی
و منظر بد ،تنفر از محیط زندگی است .بنابراین اصل
زیبایی در شهرسازی با ایجاد مناظر مطلوب و خوشایند
تجلی مییابد (سعیدنیا ،1383 ،ص.)61
زیباسازی ،طراحی مناسب و به کارگیری مبلمان شهری
متناسب با محیط در بخشهایی از شهر که به آنها فضای
شهری میگویند ،فضاهایی همچون پارکها ،برخی
میادین ،پیادهروها ،مراکز تجاری -تأثیر زیادی در کیفیت
زندگی شهری بر جای میگذارد (مرتضایی ،1379،ص
 .)48ارزشها و شاخصهای زیبای یک شهر ،بهواسطه
کاراکتر مبلمان شهری شناخته میشوند .ظهور پدیدهای
به نام مبلمان شهری ،به نوعی آرامش را به شهر ارزانی
میدهد .مهمترين وظيفه در سكونتگاهها و محدوده
اطراف آن احياي مجدد شبكه مسيرهاي پياده قديمي
است كه طي چهار دهه گذشته ،عشق و عالقه مفرط به
اتومبيل آن را قطعه قطعه و تخريب كرده است .بنابراين
طراح و برنامهريز اين وظيفه را به عهده خواهد داشت
كه حقوق بنيادي بشر را مجددا به وي بازگرداند .فراهم
نمودن محلهايي براي نشستن ،ايجاد بلوارها ،سايبانها،
رواق و رديفهايي از درختان با تاجهاي تو در تو همگي در
بهوجود آمدن سالمتي و شادابي براي عابران پياده نقش
عمدهاي را ايفا ميكند .لذا تمامي بخشهاي پیادهراه
ساحلي ميبايست به راحتي و روشني ،براي تمامي افراد
قابل دسترسي باشد .راهها و مسيرهاي ارتباطي رسمي
و غير رسمي متعدد و بهم پيوستهاي احداث شود .ايجاد
ارتباط ميان واحدهاي مجاور ميبايست بهصورت آشكار
و واضح براي هر چه كم شدن تعارضات ميان پياده و
سواره صورت پذيرفته و طراحي شود .مسيرهاي پياده،
بخشي الينفك از يك ساحل شهري است.
خوشبختانه بهدليل زيباييهاي بينظير آب ،اين مسيرها
از جذابيت كافي و منحصر وجود تجهيزات مناسب براي
افراد استفادهكننده از فضاي ساحلي مانند سرويسهاي

بهداشتي ،كيوسكهاي اطالعرساني ،محلهايي براي
نشستن و حتي سايبانهاي سبك ،در ارتقاء كيفيت
محيطي مؤثرند .از جمله عناصري كه حس سياليت آب
را به فضا باز ميگرداند ،معموال در حاشيه خود فضاهايي
براي نشستن و نظاره كردن را دارد كه براي مخاطبين
و افرادي كه همچنين در حال پيادهروي و يا دويدن
هستند ،بسيار مطبوع است.
همچنين ميتوان در همين ارتباط ،وجود نيمكتها و
محلهاي مناسب براي نشستن و لذت بردن از مناظر
و چشماندازهاي ساحلي بسيار مهم و الزامي است ،زيرا
اينگونه تجهيزات ،فرصتي را براي آسودن و تعامل
اجتماعي را پديد میآورد و به خلق فضاهاي صميمي
فعاليتي كمك ميكند .همچنين ،وجود تجهيزات
خاص براي افراد سالخورده بسيار ضروري است .در
كل ،طراحي و توجه به مكانيابي محلهاي نشستن و
استراحت و نيمكتها اهميت ويژهاي داشته و ميبايست
محلهاي مورد نظر از معيارهايي چون آرامش و آسودگي
و امنيت و ايمني برخوردار باشند .در همين ارتباط و
بهویژه در محيطهايي كه وجود آفتاب به شدت به
شكلگيري فعاليتها و ميزان استفاده از پیادهراه ساحلي
و پیادهراههای آن تأثير منفي ميگذارد ،ميتوان از وجود
سايبانها و آفتابگيرهايی كه در مقابل تأثيرات جوي
نامناس ،بهصورت سدي زيبا و مفيد عمل میكند و
محيط را از وجود فضاهاي دلچسب سايهدار بهرهمند
ميسازند ،استفاده كرد .طراحي زيبا و داراي مناظر بديع
از نكاتي است كه ميبايست در طراحي در نظر گرفت در
همين ارتباط ميتوان از سايبانهايي با سازهاي چادري
استفاده كرد كه ميتوانند در مناطق جنوب بويژه شهر
بوشهر در تركيب با پوشش گياهي و محيط طبيعي
و مصنوع مجاور ،فضاهاي متنوع و مطبوعي را بهوجود
آورند.
وسعت و افزایش شهرنشینی در دهههای اخیر برنامهریزان
را بر آن داشته که به مسائل اقتصادی ،فرهنگی و به
خصوص نظام اجتماعی توجه ویژهای داشته باشند و
درصدد ایجاد و طراحی محیطی مناسب و دلپذیر برای
شهروندان برآیند .چنین محیطی با گوناگونی بسیار،
نوعی آزادی انتخاب به شهروندان میدهد و در واقع
زمینه خالقیت را فراهم میکند .فضای یک شهر حداکثر
ارتباط را با مردم و زیستگاه پیرامونشان برقرار میسازد و
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خود نیز بهصورت یک فضای رابط در تعامالت اجتماعی
میان شهروندان عمل میکند و تنها راه برقراری درست
ارتباط میان شهر و شهروندان و ارتباط میان شهروندان
با یکدیگر بهواسطه محیط شهری ،ارائه امکانات مناسب
ت (بحرینی.)137-103 ،1384 ،
شهری اس 
امروزه در سراسر جهان ،طراحی محیط و مبلمان شهری
در حیطه هویت و فرهنگ جامعه و شهروند است و در
ایران نیز طراحی مبلمان شهری حول محور باورها،
دیدهها و فرهنگ همین جامعه است.
در واقع طراحی مبلمان شهری از اندیشهها و هویت یک
جامعه برخاسته ،بهطوری که با هنر و خالقیت ادغام شده
و بهگونهای جاودان و ماندنی میشود که ،بر همه اقشار
جامعه نیز تأثیرگذار گردد (فکوهی.)96 ،1381 ،
مبلمان شهري به مجموعه وسیعی از وسایل ،اشیاء،
دستگاهها ،نمادها و عناصري گفته میشود که چون در
شهر و خیابان و در کل در فضاي باز نصب شده است
و استفاده عمومی دارد ،به این اصطالح معروف شده
است .از چند دهه پیش تاکنون آگاهیهاي تازهاي درباره

فضاهاي شهری پدید آمده است و بار دیگرفضاهاي شهری
بهعنوان فضایی براي گذراندن اوقات فراغت مطرح شد.
اهمیت طراحی مناسب عناصر زیباسازي شهري از جمله
مبلمان امري است که دوباره کشف شده است .مبلمان
شهري بخش زیادي از فضاهاي شهري را سامان میدهد
و باعث باال رفتن کیفیت استفاده کاربران از مراکز و
فضاهاي شهری میشود.
در پژوهش حاضر سعی بر کشف ارتباط ،نقش و زیبایی
مبلمان شهری بر ارتقا کیفیات بصری -زیبایی شناختی
پیادهراههای ساحلی است .نمونه موردی ،مطالعه
پیادهراههای ساحلی شهر بوشهر است که پتانسیل
بالقوهای در ارتقا کیفیت فضاهای شهری بندر بوشهر را
دارد.
-1-2پیشینه مبلمان شهری

دیدگاه نظریهپردازان خارجی که در مورد مبلمان شهری
و نقش آن در فضاهای شهری مطالعات و نظریاتی ابراز
داشتهاند ،در جدول  1ارائه شده است.

جدول  -1نظریهپردازان خارجی در مورد مبلمان شهری
نظریهپردازان
خارجی

نظریه

گوردن کالن

منظر شهری عبارت است از « هنر یکپارچگی بخشیدن بصری و ساختاری به مجموعه ساختمانها ،خیابانها و مکانهایی که محیط
شهری را میسازند .کالن معتقد است برداشت هر شخص از منظر شهری متأثر از حس بینایی ،حس مکان و محتوای محیطی است
که فرد در آن قرار نمیگیرد (به نقل گوردن کالن در مقاله ،حسینی و رزاقی اصل ،1387 ،ص.)84 .

هرمان کنف الخر

یک سیستم اطالعرسانی هماهنگ و متناسب با شرایط روز باید در هر ایستگاه موجود باشد ،وی همچنین به برخی از عناصر مبلمان
شهری همچون ،آبنما ،کفپوش ،سایبان و صندوقهای امانات شهری و محلهای نشستن اشاره نموده است (کنف الخر،1387 ،
ص.)188-131

راب کریر

فضاهای شهری را جزئی از ساختار شهر تلقی میکند که محصور ،خوانا و واجد ویژگیهای زیبا شناختی هستند .بازارها ،پیادهراههای
تفریحی ،میدانهایی که در آن مراسمات دسته جمعی اجرا میشود و میدانهای مذهبی از محتوای نمادین خود تهی شدهاند (krier
.)81, 1978,

مانوئل کستلز

فضا بعد مادی جامعه است و اگر آن را مستقل از روابط اجتماعی در نظر بگیریم ،مانند آن است که ماهیت را از جسم جدا سازیم و
اولین اصل هر علم اجتماعی را در نظر نگیریم ،روح و جسم رابطه متقابل دارند (.)286, 1984, caseiis
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دیدگاه نظریهپردازان داخلی که در مورد مبلمان شهری و نقش آن در فضاهای شهری مطالعات و نظریاتی ابراز داشتهاند،
در جدول  2ارائه شده است.
جدول  -2نظریهپردازان داخلی در مورد مبلمان شهری

سال سوم /شماره اول/بهار
سال سوم/شماره اول/بهار و اتبستان 94
34

نظریهپردازان خارجی

نظریه

جهانشاه پاکزاد

مبلمان شهری ،اشیایی هستند که بهمنظور آسایش و راحتی ،ارائه اطالعات ،کنترل حرکت ،حفاظت و بهرهگیری توسط
اتخاذکنندگان در فضاهای شهری مستقر شدهاند .او اثاثیه شهری را نه فقط صرف عملکردی یا تزئینی بلکه اثاثه جمعی زندگی
ما در یک جامعه مدنی به حساب میآورد (پاکزاد ،1385 ،صص.)77-76

محمود توسلی

وی دستیابی به یک سیمای متعادل و مطلوب شهری را با پیروی از قواعد و معیارهای راهنمای طراحی شهری میسر میداند.
او همچنین معتقد است ،انسانی کردن چهره سیمای شهری تنها با طراحی فضاهای شهری بهعنوان زندهترین فعالیتهای شهری
امکانپذیر است (توسلی.)76 ،1376 ،

احمد سعید نیا

او اذعان میدارد که تجهیزات شهری به مجموعهای از وسایل متحرک یا نیمهمتحرک و جز جدا نشدنی محیطزیست یک شهر
است ،که هویت و شناخت کامل یک شهر را ممکن میسازد (سعیدنیا،1383،ص.)101

 -1-3بیان مسأله

گسترش سریع نواحی شهری و در پی آن ،اتخاذ سیاست
مبلمان شهری ،مقوله مبلمان شهری را بهعنوان یکی از
مهمترین مؤلفههای تعیینکننده در مسائل شهری کشور
مورد توجه قرار داده است .زیبایی ،آراستگی و هویت
بخشی و انسجام بخشی از ویژگیها و معیارهای مهم
برای ارزیابی شهری سالم ،شاداب و رو به تحول است.
لذا حضور شعور تجسمی در طراحی شهری نشاندهنده
درک گردانندههای آن شهر از نظر زیباسازی و اهمیت
دادن به حس بصری شهروندان و تمامی بازدیدکنندگان
یا عبورکنندگان از آن شهر است .در واقع موجودیت هر
شهر آیینهای است از موجودیت سازندگان آن ،امروزه
نقش مبلمان شهری در خدمترسانی به شهروندان بر
هیچ کس پوشیده نیست و در برخی موارد نیز به جرأت
میتوان گفت ،هجوم بیرویه و حساب نشده جمعیت از
روستاها و شهرهای کوچکتر به شهرهای بزرگ بهویژه
کالن شهرها و در نتیجه نیاز به خدمات شهری مناسب،
باعث پدید آمدن سیمای نامناسب و اغتشاش در هویت
و کالبد شهر میشود .بهگونهای که در بسیاری از موارد
برای پاسخگویی به نیاز شهروندان در امر خدمات شهری،

دقت فدای سرعت شده و حفظ هویت و زیبایی بهویژه
در مبلمان شهری قربانی نیازهای مقطعی و نسنجیده
روزمره شهر میشود (زندیه و زندیه ،1385 ،ص.)1 .
حال ،این عناصر نقش بسیار مهمی در نگاه مفهومی
به هویت شهري دارند .در عصر حاضر ،سیمایی از شهر
مورد توجه است که با طرحهاي مدرن ،رنگهاي گرم
و تند و تابلوهاي رنگارنگ به همراه نورپردازيهاي
شبانه ،جذابیت خود را حفظ کند ،بیتوجه به این که
این مبلمان چه تأثیري در ذهن مخاطب شهري خواهد
گذارد (.)82: 2002,kubutauk&ahori
بر اساس نظر بایرا ،عناصر تجهیزاتی ،شاخصهایی هستند
که بین مردم ارتباط برقرار میکنند و به یک فضا مفهوم
زیبایی شناختی و مشخصی میدهند ،به همین دلیل
عناصر تجهیزاتی شهري از اهمیت بسیاري برخوردارند
که فقط براي اهداف ویژهای استفاده نمیشوند ،بلکه
میتوانند بهعنوان تازهکننده چشم انداز فضاهاي شهري
استفاده شوند (.)2-1 :2007 ,Bulut & Atabeyoglu
ایجاد هماهنگی نه تنها از شلوغی محیط جلوگیري
کرده و به ایجاد حس آرامش در بیننده کمک میکند،
بلکه زیبایی و جلوه خاصی نیز به محیط میبخشد (ژان
پیرموره و همکاران .)13: 1373،تجهیزات موجود در یک
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اهداف مد نظر پژوهش ،با توجه به شناخت اصول
و معیارهای نقش مبلمان شهری و ارتباط آن با ارتقا
کیفیات بصری و زیباشناختی پیادهراههای ساحلی و
تحقیقات میدانی که انجام شده ،شامل:
 -1دستیابی به ارتباط مؤثر بین نقش مبلمان شهری
و ارتقا کیفیات بصری پیادهراههای ساحلی و ایجاد
سرزندگی مطلوب برای شهروندان.
 -2همچنین شناسایی تأثیر مؤلفه زیبایی مبلمان و
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 -1-4اهداف
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شهر شاید ،اولین وسیله مورد نیاز یک بازدیدکننده باشد،
چرا که در بدو ورود کاربر به یک شهر در پی اولین
چیزي که بهوسیله آن ارتباط برقرار میکند مبلمان
شهري است .مدرن بودن ،به روز بودن ،زیبایی ،تنوع و...
مواردي است که بسیار در ذهن کاربر نفوذ میکند و وي
را در مرحله اول دوستدار یا بیرغبت به شهر میگرداند.
در این میان ،انتخاب و استقرار عناصر و تجهیزات عمومی
و رفاهی در فضاهاي شهری ،اغلب اوقات به شیوه خاصی
انجام میگیرد و در نتیجه هیچگونه انسجام طراحی و
ویژهاي در آنها به چشم نمیخورد و توجهی به مباحث
زیبایی شناختی آنها نمیشود.
شهر بندری بوشهر بهعنوان مرکز استان همه ساله
میزبان خیل عظیمی از گردشگران و شهروندان است ،که
با توجه به نقش ساحلی آن در تاریخ توسعه گردشگري
منطقه ایران و به لحاظ داشتن جاذبههاي تاریخی و
تمدن کهن ،معماري ،فرهنگی و جغرافیایی این توانایی
را دارد که بتواند در اولویت برنامههاي توسعه گردشگري
قرار گرفته و از آثار مثبت آن جهت باال بردن توان و
شکوفایی اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگی و زیستمحیطی
استفاده کند .لیکن در شهر بوشهر توجه و سرمایهگذاري
کمتري براي اعتالي کیفیتهاي بصری در فضاي شهري
نظیر اهمیت طراحی مناسب عناصر زیباسازي شهري از
جمله مبلمان صورت پذیرفته است.
مطالعات میدانی صورت گرفته حاکی از تعارض وضعیت
مبلمان شهري با قوانین و ضوابط آن بوده است .لذا در
بیان مسأله تحقیق ،این سوأالت که ،آیا بین کیفیت
مبلمان شهري و ارتقای کیفیات بصری و زیبایی شناختی
پیادهراههای ساحلی رابطه وجود دارد؟ آیا بین زیباسازي
مبلمان شهري و ارتقای کیفیات بصری و زیبایی شناختی
پیادهراههای ساحلی رابطه وجود دارد؟؛ مطرح است.

تجهیزات شهری در ارتقای کیفیات بصری -زیبا شناختی
پیادهراههای ساحلی.
اهداف جزیی که برای این پژوهش مدنظر است عبارت
است از:
 -1ارتقاء کیفیت خدمات عمومی شهری و ایجاد سر
زندگی در شهروندان با زیبا سازی مبلمان شهری
 -2ایجاد میل و انگیزه در شهروندان در جهت بهسازی
محیط شهری بخصوص پیادهراههای ساحلی شهر
 -3هویت بخشی به پیادهراههای ساحلی با نقش مؤثر
مبلمان شهری
 -4رعایت اصول جانمایی و ارتقا بصری پیادهراههای
ساحلی با استفاده از مبلمان شهری
 -5ایجاد یکپارچگی در سطح شهر در عین تنوع مبلمان
شهری
 -1-5فرضیات پژوهش

فرضیات پژوهش عبارتند از:
 -1فرضیه اول :بهنظر میرسد بین مبلمان شهري و
ارتقای کیفیات بصری -زیبایی شناختی پیادهراههای
ساحلی شهر بوشهر رابطه معناداری وجود دارد.
 -2فرضیه دوم :بهنظر میرسد بین زیباسازي مبلمان
شهري و ارتقای کیفیات بصری -زیبایی شناختی
پیادهراههای ساحلی شهر بوشهر رابطه معناداری وجود
دارد.
-1-6مفاهیم دیدگاه و مبانی نظري

 -1-6-1کیفیات بصری و زیبایی شناختی

زیبایی شناسی یا استیتیک از واژه یونانی به معنی
ادراک حسی گرفته شده است .این واژه اولین بار توسط
فیلسوف آلمانی الکساندر گوتلیب بومگارتن در کتابی
به همین نام در سالهای  1750 -58به کار برده
شد (احمدی،1378،ص .)20تصویر ذهنی با چگونگی
ساماندهی کالبدی فضا و دریافت آسایش ذهنی از
فضا ،در ارتباط است .پایداری (نحوه میزان حمایت و
حفاظت از فضا) ،تشخیص و خویشاوندی بصری فضا
در جذب مردم به یک قرارگاه و دریافت آسایش ذهنی
از فضا ،مؤثرند و این ویژگی است که مردم را جهت
توقف ،قدمزنی و تجربه حیات جمعی انتخاب مینمایند.2
Aisthetikos 1
www.pps.org 2

1

35

سال سوم /شماره اول/بهار
سال سوم/شماره اول/بهار و اتبستان 94
36

گوردن کالن میگوید« :ما به مسائل دیداری (بصری)
میپردازیم زیرا تقریبا تنها از این طریق است که ما
محیط را میشناسیم .ادراک بصری تنها وسیله مفید
نیست ،بلکه به یادآورنده احساسات ملموسی است که در
ذهن ما به جای مانده است» .در واقع گوردن کالن هنر
تناسب طراحی شهری را هم پایه هنر معماری قلمداد
میکند و معتقد است که ساختمانها ،درختان ،طبیعت،
آب ترافیک ،عالئم تبلیغاتی و همانند آنها باید به گونهای
به هم مرتبط شوند که نمایش هنری شهر به حقیقت
بپیوندد .به عبارت دیگر مطالعات بصری و زیباشناختی
به قابلیتهای عینی دیداری کالبد شهر توجه دارد.
«عناصر بصری شامل مجموعه عناصری هستند که از
زمینههای مختلف موضوعات سازمان بصری ،معرف
هویت و توانمندیهای منظر یک حوزه مشخص هستند
و موجب خوانایی و ارتقای منظر مجموعه شده و در
نقشه ذهنی افراد جایگاه خاصی برای کمک به جهتیابی
و راهیابی در مجموعه دارا هستند (مهندسین مشاور
پارهاس،1383،ص .)1این عناصر عبارتند از نشانهها و
نمادین ،کیفیتهای محیطی ،کیفیتهای بصری ،ورودی
و دروازه ،عرصههای عمومی ،کنارههای محدودکننده یا
اتصالدهنده و مسیرها.
 -1-6-2پیادهراههای ساحلی

«مسیرهای پیاده ساحلی» یا «پیادهراهها» جزئی از
فضاهای عمومی شهری است که امروزه بهدلیل تأکید
بیش از حد بر حرکت سواره و حل مسائل مختلف آن
و غفلت از ساماندهی و برنامهریزی برای حرکت پیاده
و نیز به لحاظ برقراری ارتباط فضایی بین عملکردهای
شهری و تقویت روابط اجتماعی ،در بین برنامهریزان،
طراحان شهری و نیز شهروندان حائز اهمیت است و
ایجاد گرایشی نوین در شهرسازی معاصر تحت عنوان
«جنبش پیادهگستری»« ،گسترش فضاهای پیاده» یا
«برنامهریزی پیاده» را به همراه داشته است (فرزبود،
 ،1384ص.)7
مسیرهای پیاده باید تا حد امکان مستقیم طراحی شوند.
چنانچه اتصال مسیرها ناقص باشد ،در جزئیات طرح در
درجه دوم اهمیت قرار میگیرد .مسیرها باید براساس
تحلیل و پاسخ به نیازهای آن محل ،انتخاب شوند .بنابراین
یکی از راههای دستیابی به این هدف ،ایجاد مسیر در طرح
جدید فضای سبز نیست بلکه میتوان براساس مسیرهای

تردد ایجاد شده توسط عابران ،راه را انتخاب کرده و
عملیات سنگفرش را انتخاب نمود .این مسیرها پیش
از اینکه مسدود باشند ،باید شامل انحناهای منفصل به
محلهای مخصوص توقف و استراحت باشند و میبایست
بین محوطه پارکینگ ،سنگفرش ،استراحتگاه ،ورودی و
غیره با تجهیزات و امکانات نشیمن ،روشنایی و عالئم و
راهنماها تطابق و هماهنگی وجود داشته باشد (داالس
ولیتل وود،1388،ص.)59
 -1-6-3مبلمان شهري

مجموعه اجزایی که در فضاهای شهری چیده میشوند
و به استفاده عموم جهت رفع نیازهای زیستمحیطی
میرسند و منظر و هویت شهری را ،تحت شعاع قرار
میدهد ،مبلمان شهری گویند .نقش اصلی مبلمان شهری
در سطح خیابانها و فضاهای شهری ایجاد مکانهایی
است که زبان ناطق هویت انسان و منظر شهری مطلوب
باشد .مبلمان شهری مثل هر عنصر دیگری در سیمای
شهر تأثیرگذار است و باید در این حوزه با طراحی و
برنامهریزیهای دقیق ،متناسب با فرهنگ و آداب و رسوم
مردم حرکت کرد (مرتضایی.)32 ،1381،
مجموعه مبلمان شهری اجزا و امکاناتی هستند که با
ویژگیهای مختلف خود (مثل شکل ،رنگ ،تعدد یا
فراوانی ،نوع مکان یابی مناسب وامثال آن) در ارتقای
کیفیت و کمیت محیط ،در ویژگیهای بصری ،در
خدمترسانی به مردم و رفع نیازهای مختلف آنها نقشی
در خور توجه ایفا مینماید .اعم این ویژگیها و ضوابط
مرتبط با این مبلمانها تحت عناوین تابلوها ،ایستگاهها،
تجهیزات روشنایی ،نیمکتها ،ظروف زباله ،کیوسکها
و ...ارائه میشوند.
مبلمان شهري یا مجموعه اثاثه یک محل ،که به جاي
آن میتوان از کلمات شهرافزار ،تجهیزات ،اثاثه ،مبلمان
خیابانی و مبلمان فضاي باز استفاده کرد؛ به این تسهیالت
و امکانات در انگلستان ،مبلمان خیابانی و در آمریکا،
مبلمان فضاي باز یا مبلمان همگانی گفته میشود؛ اما
رایجترین اصطالح همان مبلمان شهري میباشد که
دامنه مفهومی و کاربردي این واژه بسیار گسترده است.
مبلمان شهري به مجموعه وسیعی از وسائل ،اشیاء،
دستگاهها ،نمادها و عناصري گفته میشود که چون در
شهر و خیابان و در کل ،در فضاي باز نصب شدهاند و
استفاده عمومی دارند ،به این اصطالح معروف شدهاند

مبلمان شهري در تعریف شخصیت عملکردي فضاهاي
شهری نقش مهمی ایفا میکند و در چگونگی روحیه
شهر و مردم بسیار مؤثر است .طراحی ،اجراء و مکانیابی
صحیح مبلمان شهري که همواره بر طبق نیاز مردم و
چگونگی کارکرد فضاي شهری انجام میشود ،میتواند
در صورت اجراي صحیح تمامی مراحل ،فضاي شهری
نسبتا مطلوبی را پدید آورد .در غیر اینصورت ،مبلمان
شهري بهعنوان اجزاء زائد و ناکارآمد عمل نموده که نه
تنها مردم نمیتوانند از آن استفاده نمایند بلکه بهعلت بال
استفاده بودن امکان تخریب آن از سوي برخی از اشخاص
وجود دارد و به جاي زیباسازي محیطهاي ساحلی باعث
ایجاد منظر نامناسبی از این نوع فضاها میگردد .از این
رو در ساماندهی مراکز گردشگري ،کارآیی و زیبایی
مبلمان شهري در زیبایی و عملکرد فضاهاي شهری بسیار
مؤثر است .امروزه فضاهاي شهری بهویژه پیادهراههای
ساحلی مورد توجه فراوان مردم جهت گذران دادن
اوقات فراعت است ،در برنامهریزيها باید جهت ایجاد
جذابیت بیشتر این مراکز جهت جذب جمعیت و تأمین
آسایش استفادهکنندگان از فضاهاي شهری و همچنین
تأمین درآمد مناسب و ایجاد فعالیتهای اقتصادی به
ساماندهی اینگونه فضاها با ایجاد انواع و رنگبندي
تجهیزات مورد نیاز و شاخصهاي زیبایی شناسی
محیطهاي شهري براي آسایش شهروندان پرداخت.
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 -1-6-4نقش مبلمان در زیباسازي و هویتبخشی

از انواع مبلمان شهري میتوان به نیمکتها و سکوها،
اسباببازيها و مبلمان بازي کودکان ،منابع نوري،
آبنماها ،آبفشانها و فوارهها ،گلجايها ،محل استقرار
پرندگان ،سایبانها ،باجهها ،سطلهاي زباله ،ادوات
آتشنشانی ،صندوقهاي پستی ،آبخوريها ،برجهاي
ساعت ،پارکومترها ،جداکنندهها ،حفاظها ،پارکینگهاي
دوچرخه ،ایستگاههاي اتوبوس و کفپوشها اشاره کرد.
نوع دیگري از دستهبندي در مبلمان و عناصر شهري
وجود دارد که میتوان به دو دسته عناصر ثابت و متحرک
تقسیم کرد؛ در بعضی مواقع تمیز و تفکیک کردن این
دو از یکدیگر کار سادهاي نیست .عناصر فوق اعم از ثابت
و متحرک بهصورت کلی از ضروریات هر فضاي شهري
فعال به حساب میآید و هر یک عملکردهاي خاص و
با ارزشی دارند ،در صورتی که هر یک از این عناصر در
محل و مکان درست خود قرار نگرفته باشد ،ایجاد مشکل
خواهد کرد و مانع محسوب میشود و نه تنها قادر نیست
عملکرد معمول و مشخص خود را به درستی انجام دهد،
بلکه از انجام درست و صحیح عملکردهاي اطراف خود
نیز جلوگیري میکند (بحرینی.)44 -23 ،1384 ،

 -1-6-6تعریف عملیاتی مفاهیم اصلی تحقیق
عناصر شهری به گروههای زیر قابل تفکیک است:
الف) عناصر زیبایی شناختی مثل :گلدانها ،مجسمهها،
درختان و گیاهان تزیینی ،آبنما ،پرچم و ...
ب) عناصر کارکردی مثل :چراغ روشنایی ،چراغ راهنمایی
و رانندگی ،سطل زباله ،نیمکت ،سایبان ایستگاه اتوبوس،
باجه تلفن عمومی ،باجه مطبوعات ،صندوق پست ،جدول
و غیره (آگشته ،1379 ،ص.)79
ژان پیرموره و همکارانش نیز تقریبا فهرست کاملی از
تجهیزات شهری را ارائه دادهاند که در تمام نقاط شهر
مورد استفاده قرار میگیرد (جدول  1تا  .)8اعم فهرست
تجهیزات شهری آنها عبارتند از:

جدول  –3تجهیزات اطالع رسانی
ستون های موریس
تابلوها و جایگاههای تبلیغاتی
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(مرتضایی .)1381،21،به عبارتی دیگر عناصري مانند
نیمکتها ،ایستگاههاي اتوبوس ،عالیم ،منابع نوري،
صندوقهاي پستی ،سطلهاي زباله ،گل جایها و ...که
براي راحتی ،آسایش و زیبایی بیشتر ،ارایه اطالعات،
کنترل حرکت ،ایجاد امنیت و رفاه کاربران در فضاهاي
شهري قرار داده شدهاند ،مبلمان شهري نام دارد (زنگی
آبادي و تبریزي.)6-5 ،1383 ،

 -1-6-5انواع مبلمان شهري

نقشه شهر و محله

ساعتهای دیواری

تابلوهای نصب اعالنات شهرداری و انتخاباتی

37

جدول  –4ساخت سرپناه
دکمههای ثابت داخل پارکهای
عمومی
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انباری

دکه بلیط فروشی

دکه روزنامه فروشی

پناهگاه ثابت و متحرک برای مامورین راهنمایی
سایبان ایستگاه اتوبوس

ملزومات بازار

مدخل ایستگاه

پناهگاه

کابین تلفن

ایستگاه راهداری

جدول  –5روشنایی و عالئم
چراغ راهنمایی چهارراهها

میلههای کوتاه منور

شمارههای منور

تابلوهای خیابانها

خطوط مخصوص عابر پیاده

گل میخ ،یا خطوط رنگی

میلهای هشداردهنده

آژیر

پارکومتر

جدول  -6تیر چراغ برق
مسیر عبور عابرین

چمنزار

بناهای عمومی

تونلها و زیرگذرها

تفریحگاه

واحدهای خدماتی

جدول  -7تغذیه و توزیع
ترانسفورماتور

خطوط هوایی

دستگاه توزیع اتوماتیک(تمبر ،شکالت نوشیدنی
و)...

صندوق ارتباطاتGDF- EGD

آب (چشمه – آب آشامیدنی)

فواره ،آبنما

آب پخش کن شهرداری

جدول  -8نقل و انتقال
پلکان برقی

پیادهروی متحرک

پل عابر پیاده

جدول  -9تخلیه و محل زباله
آبریزگاه

صندوق پستی

سطلهای زباله

سبدهای کاغذ باطله

سطلهای ماسه

گلدان

سبدهای بزرگ

جدول  -10پوشش و روکش ،جدول مرزبندی ،موانع
(منبع :موره ودیگران ،1373،ص)50

بندر بوشهر يكي از دو شهر شهرستان بوشهر و در
شبهجزيره بوشهر قرار دارد .ارتفاع اين شهر 4متر از
سطح درياست (مهندسين مشاور باغ انديشه .)1382،
تاريخ پيدايش بوشهر به  3تا  4هزار سال پيش
برميگردد .اسناد به دست آمده از تپههاي در ريشهر
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 -1-7معرفی نمونه موردی
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دیوار ،پناهگاه ،طارمی

حصار محافظ درختان

نیمکت ،صندلی

پرچین

نشان میدهد كه اين شهر از هزاره دوم پيش از ميالد و
شايد قبل از آن« ،تل پي تل» شهري آباد بوده و يكي از
مراكز مهم امپراتوري عيالم (انشان سوسونكا) را تشكيل
ميداده است .اين شهر از دوره هخامنشي تا ساساني از
مناطق مهم بندري و دريانوردي بهشمار ميرفته و به
گفته گرشمن ،بوشهر كنوني در عصر سلوكيان احداث
گرديده است( .شکل شماره)1

شکل  -1موقعیت پیاده راههای ساحلی شهر بوشهر
منبع http://www.behrah.com/map.ph :
تصاویر نسیم جنوب و google earth
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سنگفرش ،موزاییک کاری،
آجرفرش

جدول پیادهروها

سنگفرشهای قابل تعویض

دریچههای فاضالب

39
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تحقیق حاضر بنا به ماهیت ،موضوع و اهدافی که براي
آن پیشبینی شده است از نوع توصیفی -تحلیلی است.
جامعه آماري این پژوهش کلیه شهروندان بندر بوشهر
بوده که درسال  1394با استفاده از فرمول کوکران تعداد
 248نمونه تعیین گردیده و به روش تصادفی ساده مورد
پرسشگري مستقیم قرار گرفتهاند .در این تحقیق از
پرسشنامه به عنوان ابزار جمعآوري اطالعات بهره گرفته
شده است که حاوي  30سوأل در مورد موضوع تحقیق
است .این سوأالت به دو صورت باز و بسته است .در
سوأالت باز ،سوأالتی از قبیل جنس ،سن ،محل سکونت،
میزان تحصیالت و ...مطرح گردیده است و در سوأالت
بسته از طیف لیکرت جهت اندازهگیري نظرات شهروندان
بوشهری در مورد ابعاد مختلف پژوهش استفاده شده
است .همچنین ابزار پژوهش براي چند نفر از استادان
صاحب نظر و اهل فن ارسال گردید ،که ایشان «روایی»
صوري و محتوایی پرسشنامه را تأیید نمودند .براي تعیین
پایایی نیز از روش« ضریب آلفاي کرانباخ» استفاده شد،
که ضریب  %862به دست آمد که نشاندهنده پایایی
باالي ابزار بود .همچنین روابط بین متغیرهاي پژوهش از
طریق آمارههاي توصیفی (جدول فراوانی ،نمودار و ) ...و
استنباطی (آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن) در قالب
نرمافزار spss 22مورد بررسی قرار گرفته است.
 -3یافتههاي پژوهش

تحصیالت عالیه هستند 25/4 .درصد شهروندان دیپلم
و زیر دیپلم بودند .بعد از این گروه  4/7درصد شهروندان
بیسواد بودند.
ارزیابی شهروندان از میزان تأثیرگذاري مبلمان شهري
در ارتقای بصری پیادهراههای ساحلی شهر بوشهر
(وضع موجود):

 80/8درصد از شهروندان کیفیت مبلمان شهری را از
خوب تا ضعیف و 19/2درصد نیز کیفیت مبلمان شهری
را از خوب تا عالی ارزیابی نمودهاند (شکل .)2

شکل  -2درصد فراوانی پاسخ شهروندان از کیفیت فضا و مبلمان
شهري شهر بوشهر

 69/5درصد شهروندان نقش مبلمان شهری را در ارتقای
کیفیات بصری– زیبا شناختی پیادهراههای ساحلی شهر
بوشهر خوب تا عالی و  30/5درصد آن را خوب تا ضعیف
بیان نمودهاند (شکل .)3

 -3-1نتایج توصیفی

وضعیت جنسی و سنی شهروندان :بررسی وضعیت
شهروندان به لحاظ جنسی نشان میدهد  59درصد را
مردان و  41درصد را زنان تشکیل میدهند و نیز به
لحاظ سنی  %71شهروندان درسنین  18تا  38سال
بودند .وضعیت تأهل و شغلی پاسخگویان:
از کل شهروندان  171نفر 69 ،درصد متأهل و  77نفر،
31درصد مجرد بودند .بررسی وضعیت شغلی شهروندان
نشان میدهد 49 ،درصد دارای شغل اداری و  31درصد
دارای شغل آزادند .خانهدارها با  10/2درصد ،محصلین
و دانشجویان  9/8درصد ردههاي بعدي شغل را به خود
اختصاص داد ه بودند.
بررسی میزان تحصیالت شهروندان نشان میدهد که
بیشترین تعداد شهروندان یعنی  69/9درصد دارای

شکل  -3درصد فراوانی پاسخ شهروندان از میزان تأثیرگذاري
کیفیت فضا و مبلمان شهري در ارتقای کیفیات بصری – زیبا
شناختی پیادهراههای ساحلی شهر بوشهر

همچنین بررسی ارزیابی شهروندان از میزان تأثیرگذاری
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شکل  - 5درصد فراوانی پاسخ شهروندان از وضعیت زیبایی
مبلمان شهري به لحاظ بصري

شکل  - 6درصد فراوانی پاسخ شهروندان از میزان تأثیرگذاري
زیبایی مبلمان شهري به لحاظ بصري در ارتقای کیفیات بصری–
ی شهر بوشهر
زیباشناختی پیادهراههای ساحل 

شکل  - 4درصد فراوانی پاسخ شهروندان از میزان تأثیرگذاري
مؤلفههاي کیفیت فضا و مبلمان شهري در ارتقای کیفیات بصری-
زیبایی شناختی در پیادهراههای ساحلی شهر بوشهر

ارزیابی شهروندان از میزان تأثیرگذاري زیبایی مبلمان
شهري به لحاظ بصري در پیادهراههای ساحلی شهر
بوشهر 78/7 :درصد از شهروندان وضعیت زیبایی مبلمان
شهری به لحاظ بصری را خوب تا عالی و  32/6درصد
این میزان را خوب تا ضعیف ارزیابی نمودند (شکل .)5
 91/9درصد میزان تأثیرگذاري زیبایی مبلمان شهري
به لحاظ بصري را در ارتقای کیفیات بصری -زیبایی
شناختی در پیادهراههای ساحلی شهر بوشهر خوب تا
عالی و  27/2درصد آن را خوب تا ضعیف بیان نمودهاند
(شکل.)6
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مؤلفههای کیفیت فضا و مبلمان شهری در ارتقای
کیفیات بصری– زیبا شناختی پیادهراههای ساحلی شهر
بوشهر نشان میدهد (وضع موجود) مؤلفههای (پوشش
و روکش ،جدول مرزبندی ،موانع)( ،روشنایی و عالئم)،
(تیر چراغ برق و خدمات عمومی) و (تغذیه و توزیع) با
 71/3 ،74/7 ،7/76و  69/7درصد ،آن را خوب تا عالی
ارزیابی نمودهاند .همچنین شهروندان تأثیر مؤلفههای
(تجهیزات اطالعرسانی)  63/5درصد( ،ساخت سرپناه)
با  61/2درصد( ،نقل و انتقال) با  59/8درصد و (تخلیه
و محل زباله) با  58/7درصد را خوب تا ضعیف اعالم
نمودهاند (شکل.)4

همچنین نتایج ارزیابی از شهروندان در زمینه زیباسازي
هر یک از مؤلفههاي ارائه شده در ارتقای کیفیات بصری
– زیباشناختی پیادهراههای ساحلی نشان میدهد
که بیشترین میزان تأثیرگذاري مربوط به مؤلفههای
(پوشش وروکش و  )...و (روشنایی و عالئم) و (تغذیه و
توزیع) و (تجهیزات اطالع رسانی) است .بهطوری که به
ترتیب  91/9، 93/6 ،94 /8 ،97/2درصد شهروندان این
میزان تاثیر را خوب تا عالی ارزیابی نمودهاند .شهروندان
همچنین (تیر چراغ برق و خدمات عمومی) و (نقل و
انتقال) و (ساخت سرپناه) و (تخلیه و محل زباله) را با
 86 /8 ،87/9 ،89/8و  86/1درصد شهروندان این میزان
تأثیر را خوب تا ضعیف ارزیابی نمودهاند (شکل .)7
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جدول  - 11آنالیز ضریب همبستگی اسپیرمن بین متغیرهاي تحقیق
ضریب همبستگی اسپیرمن بین مؤلفههاي
مبلمان شهري و ارتقای کیفیات بصری
 زیبایی شناختی پیادهراههای ساحلیشهر بوشهر
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شکل  - 7درصد فراوانی پاسخ شهروندان از تأثیرگذاري مؤلفههاي
زیبایی مبلمان شهري به لحاظ بصري در ارتقای کیفیات بصری -
زیبایی شناختی پیادهراههای ساحلی شهر بوشهر

 -3-2نتایج مربوط به آزمون فرضیات

آزمون فرضیه اول ( :بهنظر میرسد بین مبلمان شهري
و ارتقای کیفیات بصری  -زیبایی شناختی پیادهراههای
ساحلی شهر بوشهر رابطه معناداری وجود دارد).
براي سنجش متغیرها و آزمون فرضیه فوق از ضریب
همبستگی اسپیرمن استفاده شد .آنالیز انجام گرفته از
طریق آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن وجود رابطه
مثبت و معنادار را به ترتیب با ضریب همبستگی به
میزان ،0/344 ،0/392 ،0/329 ،0/356 ،0/346
0/411 ،0/397و0/372و سطح معناداری P=0/000
براي متغیرهاي فوق نشان داد .بنابراین از نظر آماري
با  99درصد اطمینان میتوان گفت که بین متغیرهاي
فوق ،رابطه مثبت و معناداري وجود دارد .بهگونهای که 8
مؤلفه آن را متوسط تا عالی ارزیابی نمودند .در واقع هر
چه پارامترهاي مربوط به کیفیت فضا و مبلمان شهري
مناسبتر باشد ،سبب افزایش ارتقای کیفیات بصری
 زیبایی شناختی پیادهراههای ساحلی شهر بوشهرمیشود .در نتیجه فرضیه در این خصوص در ناحیه H1
به اثبات رسیده است (جدول .)11

متغیرهاي مستقل

R

P

سطح معناداری بین
متغیرها

تجهیزات اطالع رسانی

0/346

0/00

0/01

ساخت سرپناه

0/356

0/00

0/01

روشنایی و عالئم

0/329

0/00

0/01

تیر چراغ برق

0/392

0/00

0/01

تغذیه و توزیع

0/344

0/00

0/01

نقل و انتقال

0/397

0/00

0/01

تخلیه و محل زباله

0/411

0/00

0/01

پوشش و روکش ،جدول
مرزبندی ،موانع

0/372

0/00

0/01

آزمون فرضیه دوم( :به نظر میرسد بین زیباسازي مبلمان
شهري و ارتقای کیفیات بصری -زیبایی شناختی پیاده
راههای ساحلی شهر بوشهر رابطه معناداری وجود دارد.
آنالیز انجام شده از طریق آزمون ضریب همبستگی
بیانگر این است که رابطه مثبت و معنی داري با ضریب
همبستگی ،0/302 ،0/355 ،0/388 ،0/346 ،0/309
0/322 ،0/398و  0/376و سطح معنی داریP=0/000
بین زیبا سازی زیر مؤلفههای مبلمان شهری بیان شده و
ارتقای کیفی بصری – زیباشناختی پیادهراههای ساحلی
شهر بوشهر وجود دارد .بنابراین با  99درصد اطمینان
میتوان گفت بین متغیرهای فوق رابطه مثبت و معناداری
وجود دارد (جدول شماره .)12
جدول -12آنالیز ضریب همبستگی اسپیرمن بین متغیرهاي پژوهش
میزان تأثیر عناصر زیباسازي مبلمان شهري
در ارتقای کیفیات بصری -زیبایی شناختی
پیادهراههای ساحلی شهر بوشهر
متغیرهاي مستقل

R

P

سطح معنادار بین
متغیرها

تجهیزات اطالعرسانی

0/309

0/00

0/01

ساخت سرپناه

0/346

0/00

0/01

روشنایی و عالئم

0/388

0/00

0/01

تیر چراغ برق

0/355

0/00

0/01

تغذیه و توزیع

0/302

0/00

0/01

نقل و انتقال

0/398

0/00

0/01

تخلیه و محل زباله

0/322

0/00

0/01

پوشش و روکش ،جدول
مرزبندی ،موانع

0/376

0/00

0/01

شکل  -8نمایی از مبلمان شهری طراحی شده در پیادهراه ساحلی وتأثیر آن بر ارتقا کیفیات بصری
تعبیه پل هوایی بر روی دریا جهت دوچرخهسواری و پیادهروی و بهره بردن از دریا به صورت طبیعی

139
و اتبستان4

سال سوم /شماره اول/بهار

سال سوم/شماره اول/بهار و اتبستان 94
43

آالچیقهای چوبی در بین میدان اول و سوم جهت ایجاد سایه و زیبایی بصری
احداث پارکینگ  30درجه در مجاورت پیادهراه ساحلی و جلوگیری از اختالط پیاده و سواره
ایجاد باغچههای سبز با درختان بومی جهت سایهاندازی ،زیبایی بصری ،پایداری اکولوژیکی ،جدایی سواره از پیادهراه

نمایی از مبلمانهای شهری مورد استفاده در طرح
آالچیقهای چوبی

سایبانها و نشیمنگاههای مدور محدوده میانی پیادهراه
استفاده از شیب در دوطرف کف پیادهراه جهت سرازیر شدن آب دریا که حاصل امواج بوده و مانع از تخریب سنگفرشهای پیادهراه میگردد

 -4نتیجهگیری
ضرورت توسعه و ارتقای کیفی و بصری مبلمان شهری
را برای نشاط و زیباسازی بهویژه در شرایط اقلیمی مانند
شهر بوشهر یک اصل حیاتی است و آراستگی ساحل

شهری میتواند بسیاری از دغدغههای روحی و جسمی
زندگی شهری را تعدیل کرده و زمینه فعالیت پویای شهر
را فراهم کند.
با توجه به آنچه که بیان شد ،پیادهراههای ساحلی
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شهر بوشهر به داليل گرماي شديد در فصل تابستان و
عدم تمايل کاربران به استفاده از ساحل در اين فصل
از علل است که از ساحل دوری میکنند ولي اين بدان
معنا نيست ،كه اين ساحل جاذبهاي براي شهروندان
نداشته باشند .حال ،میتوان با بهرهگیری از مبلمان
شهری استاندارد و مکانیابی مناسب و وجود تجهيزات
مناسب براي افراد استفادهكننده از فضاي ساحلي مانند
سرويسهاي بهداشتي ،كيوسكهاي اطالعرساني،
محلهايي براي نشستن و حتي سايبانهاي سبك ،در
ارتقاء كيفيت محيطي و بصری ساحل افزود .همچنين
ميتوان در همين ارتباط ،وجود نيمكتها و محلهاي
مناسب براي نشستن و لذت بردن از مناظر و چشم
اندازهاي ساحلي بسيار مهم و الزامي است ،زيرا اينگونه
تجهيزات ،فرصتي را براي آسودن و تعامل اجتماعي
را پديد آورده و به خلق فضاهاي صميمي و گرههاي
فعاليتي كمك ميكند.
با توجه به اینکه فرضیه اول این پژوهش نشان داد (بین
مبلمان شهري و ارتقای کیفیات بصری  -زیبایی شناختی
پیادهراههای ساحلی شهر بوشهر رابطه معناداری وجود
دارد) لذا ضروری است جهت ارتقای بصری پیادهراههای
ساحلی و بنا به درخواست مردم از مبلمان شهری
متناسب با اقلیم و فنآوری روز استفاده نمود .همچنین
با توجه به تجزیه و تحلیل در فرضیه دوم (بین زیباسازي
مبلمان شهري و ارتقای کیفیات بصری -زیبایی شناختی
پیادهراههای ساحلی شهر بوشهر رابطه معناداری
وجود دارد) از آن نظر که همواره بین زیبایی مبلمان
و تجهیزات شهری و همچنین تنوع مبلمان در ساحل
با میزان رضایت شهروندان ارتباط وجود دارد پس باید
کوشید با تهیه مبلمان زیبا به عالئق و نظرات شهروندان
اهتمام ورزید و افزایش استفاده از اینگونه فضاهای
شهری را سبب گردید .مطالعات در مورد مبلمان شهري
نشان داد که دست اندرکاران طراحی مبلمان شهري
باید از بسیاري جهات تمامی توان خود را براي جلب
رضایت شهروندان به کار گیرند ،چراکه مبلمان شهری
و زیباییهای آن باعث افزایش ارتقای کیفیت بصری و
زیبایی شناختی پیادهراههای ساحلی شده و درنتیجه
افزایش رضایت شهروندان را در پی خواهد داشت .جهت
ارتقای کیفی بصری – زیباشناختی پیادهراههای ساحلی
شهر بوشهر پیشنهادهایی را ارائه میشود:

 -1افزایش استانداردهای روز دنیا در استفاده از مبلمان
شهری در ساحل.
 -2استفاده از عناصر و تجهیزات شهری که با محیط
سنخیت داشته و به آن هویتدهی مطلوبی ارائه نماید.
 -3نصب المانهای شهری نباید بهصورت اتفاقی انجام
گیرد بلکه با برنامه و مکانیابی صحیح انجام شود.
 -4از مبلمانی استفاده شود که در آن همخوانی ،پاسخ به
نیاز محیط ،عوامل زیستمحیطی و عوامل اجرایی درنظر
گرفته شده باشد.
 -5طراحی مبلمان برای ساحل شهر میبایست در ارتباط
با تراکم جمعیت و اصل آیندهنگری مکان طراحی و تهیه
گردد.
 -6سازمان زیباسازی شهری میبایست در طراحی و
ساخت و خرید مبلمان جهت پیادهراههای ساحلی نظارت
مستقیم داشته باشد.
 -7برنامهریزی مدون و تعریف شده توسط ارگانهای
ذیربط جهت سیمادهی مطلوب به مبلمان شهری مورد
استفاده در ساحل انجام گیرد.
 -8شهرداری و دیگر ارگانهای مسئول میبایست در
تمامی مراحل طراحی ،تهیه و نصب مبلمان شهری از
کارشناسان شهری استفاده نمایند.
 -9استفاده از نشانهها و نمادهای شهری در زونهای
مختلف ساحلی شهر بوشهر ،بنحوی که هویت ،نشانه،
خوانایی و در نتیجه افزایش کیفیت بصری آن زون را
موجب گردد.
 -10توجه مسوالن شهری به پیرایش شهری ،وضوح و
خوانایی و چهرهآرایی ساحل.
 -11استفاده از مبلمانی که در نهایت به فضاهای مکث
و خاطره جمعی و دستیابی به یک پیادهراه زنده و پویا
منجر میگردد.
 -12استفاده هرچه بیشتر از مناظر خیابانی و مناظر
عینی با استفاده از هنرهای محیطی و خیابانی در ساحل.
 -13احیا و ساماندهی بافت تاریخی شهر همچوار پیاده
راههای ساحلی.
 -14استفاده از کفپوشهای مناسب و متناسب با اقلیم
منطقه و قابل استفاده برای معلولین.
 -15استفاده از چراغهای پایه بلند جهت زیباسازی
پیادهراههای ساحلی.
 -16استفاده از فضای سبز کافی در همجواری
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آگشته ،سعید ( ،)1379جدول ،عنصرممتد شهری،
ماهنامه شهرداریها ،سال دوم ،شماره  ،13خرداد.
احمدی ،حمید ( ،)1378قومیت و قومگرایی در ایران ،از
افسانه تا واقعیت ،چاپ اول ،نشرنی.
بحرینی ،حسین ( ،)1384تحلیل فضاهاي شهري در
رابطه با الگوي رفتاري استفادهکنندگان و ضوابطی براي
طراحی ،انتشارات دانشگاه تهران.
پاکزاد ،جهانشاه ( ،)1385مبانی نظری و فرآیند طراحی
شهری ،وزارت مسکن و شهرسازی ،چاپ اول.
پیرموره ،ژان و دیگران ( ،)1373ترجمه ،رضایی ،حسین،
و دیگران فضاهاي شهري .تهران،ادره کل روابط عمومی
و بین الملل شهرداري تهران .
توسلی ،محمود ( ،)1376طراحی شهری در بخش مرکزی
تهران،انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و
معماری ایران ،چاپ اول.
حسینی ،سید باقر و رزاقی اصل ،سینا ( ،)1375حرکت و
زمان در منظر شهری ،انگاره ها و مفاهیم طراحی ،مجله
بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید ،شماره
 158و  ،159بهار و تابستان.
زندیه ،مهدی و زندیه ( ،)1385راضیه نقش مبلمان
شهری در سیمای هویت شهری ،اولین همایش بین
المللی شهر برتر ،طرح برتر سازمان عمران همدان 12و
 11مرداد.
زنگی آبادی ،علی و تبریزی ،نازنین ( ،)1383طراحی و
برنامهریزی مبلمان شهری ،انتشارات شریعه توس ،چاپ
اول مشهد.
سعیدنیا ،احمد ( ،)1383شهرسازی ،انتشارات سازمان
شهرداری ها و دهیاریهای کشور ،تهران.
سعیدنیا ،احمد ( ،)1383طراحی فضاها و مبلمان شهری،
انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور،
تهران.
طرح تفضيلي ويژه بافت فرسوده بوشهر (،)1382
مهندسين مشاور باغ انديشه.
فرزبود ،سولماز ( ،)1384برنامه ریزی در راستای ترافیک
سواره و پیاده در فضاهای شهری (مطالعه موردی بافت
مرکزی تجریش) ،پایاننامه دوره کارشناسی ارشد
شهرسازی و برنامهریزی شهری و منطقهای دانشگاه
تربیت مدرس دانشکده هنر.
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پیادهراههای ساحلی.
 -17بهکارگیری عناصر شهری و مبلمان شهری ضروری
از جمله :گلدان و گلجای ،تلویزیونهای شهری،
جایگاه دوچرخه ،آکواریوم دریایی ،تابلو اعالنات شهری،
بیلبوردهای متنوع ،آبنمای موزیکال ،نورپردازیهای
شبانه ،استفاده از تکنولوژی روز جهت سایهگستری و.)...
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