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تجهیزات شهری
موضوع های  با  جلد   20 بر  مشتمل  شهرداری ها(،  عمل  )راهنمای  سبز1400  کتاب 
مختلف است که در سال یک هزار و چهارصِد هجری شمسی منتشر شده است. در 
این جلد موضوع “تجهیزات شهری” مورد بحث قرارگرفته است. محتوای این کتاب 
مشتمل بر مواردی همچون؛منظر خیابانی)شامل پهنه های پیاده روی، عناصر منظرساز 
خیابانی، نورپردازی و مبلمان( و تجهیزات فضاهای شهری )شامل سنگ فرش، جدول، 
محل نشستن، گلدان ، سرپناه، آب نما، عالیم و تابلوها و ...( می باشد. همچنین فضاهای 
شهری برای معلوالن و ضوابط و معیارهای آن از دیگر محورهایی است که در این 

کتاب به آن پرداخته شده است. 
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سخن�آغازین
در جهان کنونی سرعت تغییرات در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، 
زندگی  سبک  و  پیرامون  محیط  در  که  است  شتابان  حدی  به  فن آوری  و  محیطی  زیست 
به  رو  و  گسترده  نیازهای  کنار  در  تغییرات  این  است.  گذارده  عمیقی  تاثیرات  افراد،  همه 
گسترده،  سبز  فضای  پاك،  و  روان  نقل  و  حمل  همچون؛  زمینه هایي  در  شهروندان  تزاید 
فضاهای شهری مطلوب، بهداشت مناسب محیط شهری، ایمنی و ... از یک سو و مسایل، 
مشکالت، چالش ها و فرصت های باقیمانده از قبل در شهرها از سوي دیگر، صاحب نظران 
به مدیران و دست اندرکاران  آنها  با  بر آن داشته که رویکردهای جدیدی را در مواجهه  را 
مدیریت و برنامه ریزی شهری پیشنهاد نمایند. از جمله این رویکردها می توان به شهرهای 
پایدار، شهرهای هوشمند، شهرهای دانش بنیان، شهرهای خالق، شهرهای تاب آو، شهرهای 
دوستدار محیط زیست و مواردي از این قبیل اشاره نمود که متاثر از مبانی فکری و اندیشه ای 

ایده پردازان و صاحب نظران، در مواجهه با نیازهای جدید، تبیین و عملیاتی شده اند.
از اصلی ترین بازیگران در تحقق رویکردهای جدید در شهرها، مدیران و کارشناسان 
هر  سرمایه  اصلی ترین  کارآمد،  و  توانمند  انسانی  نیروی  که  چرا  هستند.  شهری  مدیریت 
دستگاه و سازمان است و در واقع این سرمایه انسانی با مجموعه ای از دانش ها و مهارت ها 

است که می تواند در پیشبرد اهداف هر سازمان نقش اساسی داشته باشد.
مدیریت شهري  زمینه  در  کاربردي  آموزش هاي  ارایه  در  اقدامات شاخص  از جمله 
و شهرسازي مي توان به مجموعه کتاب هایي که به عنوان "راهنماي عمل شهرداري ها" در 
برخي از کشورهاي جهان تهیه مي شود، اشاره نمود. هدف از تدوین این گونه کتاب ها، ارایه 
آموزش هاي کاربردي، به شیوه ترویجي و مبتني بر شرایط، ویژگي ها، ضوابط و مقررات هر 

کشور در زمینه هاي مختلف و مرتبط با مدیریت شهر و شهرسازي است.  
و  وظایف  راستای  در  نیز  کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  این رو  از 
مأموریت های خود درخصوص توانمندسازی مدیران و کارشناسان مجموعه بزرگ مدیریت 
شهری کشور و افزایش دانش در این حوزه، در آستانه ورود به قرن جدید شمسی، اقدامات 
آنها  مهم ترین  از  یکی  که  است  داده  قرار  خود  کار  دستور  در  را  گسترده ای  برنامه هاي  و 
تهیه محتواهای علمی تحت عنوان "کتاب سبز 1400" )راهنمای عمل شهرداری ها( مشتمل 
مشارکت  با  که  می باشد  شهر  مدیریت  و  با شهرسازي  مرتبط  زمینه هاي  در  و  جلد   20 بر 
صاحب نظران و اساتید دانشگاهی تهیه و تنظیم شده است. امید است این اقدام، گام موثري 

در ارتقاي سرمایه های انسانی شاغل در مدیریت شهری کشور باشد.
در پایان الزم است از زحمات و تالش های همه کسانی که در تهیه این آثار ارزشمند 

همکاری داشته اند صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم.
مهدی جمالی نژاد

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور
و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور



سخن�ناشر

ــؤولیت ها و  ــی، دارای مس ــی غیردولت ــای عموم ــوان نهاده ــه عن ــهرداری ها ب ش
ــف  ــه وظای ــه نحوی ک ــند. ب ــف می باش ــای مختل ــی در زمینه ه ــف گوناگون وظای
ــوع  ــات متن ــه خدم ــا ارای ــهر ت ــزی ش ــت گذاری و برنامه ری ــطوح سیاس ــا از س آنه
ــماند،  ــت پس ــبز، مدیری ــای س ــل، فض ــل و نق ــای حم ــهروندان در زمینه ه ــه ش ب
فضــای ســبز، بهداشــت محیــط شــهری، ایمنــی و مدیریــت بحــران، امــور اجتماعــی، 
فرهنگــی و اقتصــادی را در بــر می گیــرد. از اینــرو برنامه ریــزی بــرای توانمندســازی 
مدیریت هــای شــهری، زمینــه توســعه شــهر در ابعــاد مختلــف و بــه تبــع آن افزایــش 
ــای توانمندســازی  ــن محوره ــی آورد. از اصلی تری ــم م ــت شــهروندان را فراه رضای
مدیریت هــای شــهری، ارتقــاي ســطح دانــش دســت انــدرکاران و کارشناســان ایــن 
ــه آن  ــا تولیــد و نشــر یافته هــای علمــی و آموزشــی ب حــوزه اســت کــه می تــوان ب

دســت یافــت.
کمبــود منابــع علمــی و آموزشــی در دهــه1370،  ایــن مرکــز را بــر آن داشــت تــا 
نســبت بــه تهیــه محتــوا و انتشــار کتــب در حوزه هــای مختلــف مدیریــت شــهری، 
اقــدام نمایــد. از مجموعــه کتابهایــی کــه در آن دهــه انتشــار آن آغــاز شــد، کتــاب 
ســبز شــهرداری ها بــود کــه ســیزده جلــد آن منتشــر شــد و مــورد اســتقبال مراکــز 
علمــی و اجرایــی قــرار گرفتــه و هریــک از آنهــا بــه چاپ هــای متعــدد رســید. ایــن 
مجموعــه بــر اســاس الگوهــای رایــچ در ســطح کشــورهای دیگــر از جملــه کتــاب 
ســبز تهیــه شــده توســط انجمــن شهرســازان آمریــکا، APA  تدویــن و چــاپ شــده 

بــود.
ــه  ــوای کتــب موصــوف و ب ــد نظــر در محت ــه تجدی ــاز ب ــه نی ــا توجــه ب حــال ب
ــزي  ــات برنامه ری ــز مطالع ــد، مرک ــی جدی ــات علم ــش و ادبی ــد دان ــور تولی منظ
شــهري و روســتایي، مجـــموعه کتــاب�ســبز��1400)راهنمــای�عمــل�شــهرداری�ها(�را 

ــه و منتشــر نمــوده اســت؛ ــل تهی ــه شــرح ذی ــوان ب در بیســت عن
1- شهرسازی                                                

2- کاربری زمین شهری



3- حمل و نقل شهری
4- نظام مراکز شهری و فضای مسکونی 

5- طرحهای شهری 
6- ساخت و سازهای شهری

7- مدیریت پسماندهای شهری 
8- تاسیسات شهری 
9- فضای سبز شهری

10- تسهیالت شهری )فضاهای فرهنگی، ورزشی و تفریحی( 
11- مدیریت شهری 
12- تجهیزات شهری

13- گردشگری شهری 
14- مدیریت  و برنامه ریزی

15- مدیریت ایمنی محیط شهری
16- مدیریت بهداشت شهری

17- پیاده رو سازی و پیاده راه سازی
18- بودجه و بودجه ریزي در شهرداري ها 

19- شهر هوشمند
20- شهر خالق

در پایــان شایســته اســت از اســاتید و کارشناســان فرهیختــه اي کــه در بازنگــري، 
تهیــه و تدویــن ایــن مجموعــه همــکاری داشــته اند و همچنیــن کارشناســان ســازمان 
شــهرداری ها و دهیاری هــای کشــور و ایــن مرکــز کــه بــا نظــرات خــود بــر غنــای 

ایــن مجموعــه افزودنــد، تشــکر و قدردانــی نماییــم.
انتشارات�



چکیده
ــدف  ــا ه ــهرداري ها(، ب ــل ش ــاي عم ــبز�1400" )راهنم ــاب�س ــه "کت مجموع
تدویــن بنیان هــای نظــری و عملــی برنامه ریــزی و مدیریــت شــهری تهیــه و تدویــن 
ــه  ــت ک ــي اس ــاب آموزش ــد کت ــر 20 جل ــتمل ب ــه مش ــن مجموع ــت. ای ــده اس ش
مي کوشــد تــا بــه تناســب وظایــف شــهرداری ها، محتواهــاي آموزشــي مــورد نیــاز را 

ــد.  ــه نمای ــب ارائ ــه مخاط ــه جامع ــف ب ــاي مختل در زمینه ه
ــم  ــش عل ــازی، پیدای ــف شهرس ــامل تعاری ــه، ش ــن مجموع ــت ای ــد نخس جل
شهرســازی در عصــر حاضــر، عوامــل مؤثــر بــر شهرســازی، رشــته ها یــا شــاخه های 
اصلــی شهرســازی )یعنــی برنامه ریــزی شــهری، طراحــی شــهری، برنامه ریــزی 
محیطــی و برنامه ریــزی منطقــه ای( اســت و رابطــه ایــن رشــته ها را بــا مبانــی علمــی 
ــا  ــه، گرایش ه ــت. در ادام ــته اس ــث گذاش ــه بح ــی ب ــدی و فضای ــزی کالب برنامه ری
ــن  ــن در ای ــای نوی ــهری و نگرش ه ــی ش ــزی و طراح ــی برنامه ری ــول اساس و اص

ــان شــده اســت. خصــوص بی
جلدهــای دوم تــا چهــارم ایــن مجموعــه، بــه تشــریح نظام هــای بنیــادی 
ــن  ــری زمی ــم کارب ــث مه ــه بح ــد دوم ب ــد. در جل ــهری می پردازن ــزی ش برنامه ری
ــاب  ــن کت ــه شــده اســت. در ای ــزی شــهری پرداخت ــان برنامه ری ــوان بنی شــهری به عن
همچنیــن مطالبــي درخصــوص منطقه بنــدي و حریــم شــهر بــه مخاطــب ارایــه شــده 
اســت. در جلــد ســوم کــه موضــوع آن، نظــام ارتباطــات و حمل و نقــل شــهری اســت، 
حمــل و نقــل از دیــدگاه برنامه ریــزی شــهری و در رابطــه بــا موضــوع کاربــری زمیــن 

ــه اســت.  ــرار گرفت شــهری و مســائل انســانی مــورد بحــث و تحلیــل ق
برنامه ریــزی مراکــز شــهری، یکــی از اساســی ترین مســائل برنامه ریــزی و 
طرح ریــزی شــهری اســت کــه هویــت و شــخصیت شــهرها بــه چگونگــی و کیفیــت 
کارکــردی و کالبــدی آن هــا مربــوط می شــود. ایــن موضــوع در بخــش نخســت جلــد 
ــری  ــام کارب ــای مســکونی، نظ ــام تشــکیل محله ه ــده اســت و نظ ــرح ش ــارم مط چه
ــد  ــن جل ــش دوم ای ــکونی در بخ ــای مس ــای فض ــخصات و معیاره ــکونی و مش مس

مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت. 



ــی  ــری و عمل ــول نظ ــوان اص ــاب، به عن ــد اول کت ــار جل ــي چه ــور کل ــه ط ب
شهرســازی، پایــه و مبنــای ســایر بخش هــا محســوب می شــود.

ــه  ــد، تاریخچ ــن جل ــت. در ای ــم اس ــد پنج ــوع جل ــهری، موض ــای ش طرح ه
ــد  ــهری مانن ــای ش ــواع طرح ه ــه ان ــخصات تهی ــران، مش ــهری در ای ــزی ش برنامه ری
ــث  ــی از مباح ــده اند. یک ــی ش ــا بررس ــایر طرح ه ــادی و س ــرح ه ــع، ط ــرح جام ط
ــالغ و  ــل اب ــهری و مراح ــای ش ــه طرح ه ــد تهی ــی فراین ــش، چگونگ ــن بخ ــم ای مه
ــران  ــازی در ای ــردی شهرس ــمی و کارب ــه رس ــه جنب ــه ب ــت ک ــا اس ــرای طرح ه اج

ــت. ــه اس پرداخت
ــط،  ــل، ضواب ــامل: مراح ــه ش ــاز ک ــرل ساخت و س ــام کنت ــه نظ ــم، ب ــد شش جل
ــاع و  ــم، ارتف ــی، تراک ــت، ایمن ــای حفاظ ــاختمان، معیاره ــرل س ــای کنت آیین نامه ه

ــردازد. ــت، می پ ــط اس ــالمت محی ــهر و س ــیمای ش ــرل س ــا در کنت ــش آن ه نق
جلــد هفتــم، شــامل برنامه ریــزی و مدیریــت بهداشــت و نظافــت شــهری اســت. 
ــت  ــا و مدیری ــا، معیاره ــه ي:  روش ه ــهرداری ها در زمین ــف ش ــد وظای ــن جل در ای
جمــع آوری، دفــع و بازیافــت پســماند مطــرح شــده اســت. یکــی از مباحــث بســیار 
جدیــد در ایــن بخــش، پاکیزگــی و نظافــت شــهری اســت کــه نقــش شــهرداری ها را 

ــازد. ــخص می س ــهری، مش ــت ش ــت محیط زیس ــوب حفاظ در چارچ
در جلــد هشــتم، مبانــی مکان یابــی، برنامه ریــزی و مدیریــت تأسیســات شــهری 
ــار و  ــوه و تره ب ــن می ــتارگاه، میادی ــتان، کش ــامل؛ گورس ــه ش ــت ک ــده اس ــرح ش مط

پایانــه اســت و همچنیــن وظایــف شــهرداری در ایــن زمینــه بیــان شــده اســت.
ــرار داده و  ــبز شــهری را محــور بحــث ق ــای س ــت فضاه ــم، مدیری ــد نه در جل
ــعه،  ــهرداری ها در توس ــی ش ــگاه قانون ــزی، جای ــی برنامه ری ــي مبان ــه بررس در آن ب
بهســازی و نگهــداری فضاهــای ســبز، پارك هــای شــهر و پیرامــون شــهری بــا توجــه 
ــای  ــه  روش ه ــرح و ب ــی مط ــرایط اقلیم ــا ش ــه ب ــان در رابط ــی گیاه ــه گونه شناس ب

ــه شــده اســت. ــز پرداخت ــاری، کاشــت و نگهــداری نی آبی
ــی-  ــای فرهنگ ــت فضاه ــزی و مدیری ــهرداری ها در برنامه ری ــن ش ــف نوی وظای
تفریحــی در زمینــه کتابخانه هــای شــهری، زمین هــای ورزشــی و تفرجگاه هــای 



ــان  ــه تفصیــل بی ــا عنــوان تســهیالت شــهری ب طبیعــی پیرامــون شــهرها در جلــد دهــم ب
ــت. ــده اس ــث ش ــز بح ــا نی ــزی آن ه ــای برنامه ری ــی و معیاره ــط مکان یاب ــده و ضواب ش
جلــد یازدهــم دربــاره اصــول و مبانــی مدیریــت شــهری بحــث می کنــد و شــامل دو 
بخــش اســت: بخــش اول بــه تبییــن اصــول نظــری و عملــی مدیریــت شــهری و فراینــد 
ــی و اداری  ــت مال ــش دوم، مدیری ــه و در بخ ــی آن پرداخت ــاد اجرای ــری و ابع تصمیم گی
ــائل  ــرح مس ــش ط ــن بخ ــم ای ــث مه ــی از مباح ــت. یک ــده اس ــرح ش ــهرداری ها مط ش
ــنهادهای  ــه ي پیش ــی و ارائ ــای علم ــن پژوهش ه ــاس جدیدتری ــر اس ــهری ب ــت ش مدیری

ــه اســت. ــن زمین اصالحــی در ای
جلــد دوازدهــم ایــن مجموعــه بــه لــوازم و تجهیــزات فضاهــای شــهری تحــت عنــوان 
تجهیــزات شــهری می پــردازد. در ایــن مبحــث بــا تأکیــد بــر طراحــی فضاهــای شــهری و 

بهبــود کیفیــت محیطــی، ویژگی هــا و معیارهــای زیباســازی شــهری تبییــن گردیده انــد.
ــد شــده  ــاب تاکی موضــوع جلــد ســیزدهم، گردشــگرِی شــهری اســت و در ایــن کت
اســت کــه موضــوع گــذران اوقــات فراغــت شــهروندان، مســتلزم تأمیــن فضاها، تأسیســات 
و امکانــات گوناگــون بــرای گردشــگری اســت. عــالوه بــر شــهروندان یــک شــهر، ســایر 
مــردم کشــور و حتــی مــردم جهــان بــرای گــذران اوقــات فراغــت و آشــنایی بــا فرهنــگ 
ملــل، عالقمنــد بــه ســفر بــه شــهرها و ســیاحت میــراث ملــی و میــراث فرهنگــی هســتند. 
مســئله گردشــگری شــهری امــروز یکــی از شــاخه های اقتصــاد، اشــتغال و توســعه بشــمار 

مــی رود.
ــا توجــه بــه مشــکالت  موضــوع جلــد چهاردهــم، مدیریــت و برنامه ریــزی اســت. ب
ــا مســائل  ــران  کــه ب متعــدد و پیچیــده مدیریــت شــهری به ویــژه در کشــورهایی ماننــد ای
جمعیتــی، اقتصــادی و اجتماعــی روبــرو هســتند، آگاهــی بــه وجــوه مختلــف مدیریــت و 
برنامه ریــزی ضــروری اســت. در ایــن کتــاب مشــکالت مدیریــت و برنامه ریــزی،  روش هــا 
و معیارهــای مناســب برنامه ریــزی و مدیریــت در ارتبــاط بــا یکدیگــر معرفــی می شــوند.
ــی محیــط شــهری اســت کــه امــروزه آن را  ــد پانزدهــم، مدیریــت ایمن موضــوع جل
ــل؛  ــی نشــده از قبی ــد. بحــران، رخدادهــای پیش بین ــز می نامن ــت بحــران شــهري نی مدیری
ــات  ــاکنین و تاسیس ــهرها، س ــه ش ــت ک ــوزی و ... اس ــان، آتش س ــه، طوف ــیالب، زلزل س
ــن  ــدف ای ــازد. ه ــا وارد می س ــه آن ه ــنگینی ب ــوده و آســیب های س ــد نم شــهری را تهدی
ــرای  ــی ب ــای مدیریت ــد و  روش ه ــر، تهدی ــات خط ــا موضوع ــنایی ب ــاب، آش بخــش از کت



ــت. ــا آنهاس ــه ب ــی و مقابل پیش بین
مدیریــت بهداشــت محیــط شــهری موضوعــي اســت کــه در جلــد شــانزدهم بــه آن 
پرداختــه شــده اســت. شــهرها بــه دالیــل مختلــف اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی روز 
ــا زمینه هــای  بــه روز آلوده تــر شــده و ســالمتی شــهروندان را تهدیــد می کننــد. آشــنایی ب
مختلــف آلودگــی و آگاهــی از  روش هــای نویــن مقابلــه بــا آلودگــی، بهداشــت شــهرها را 

تضمیــن خواهــد کــرد.
ــهرها  ــردازد. ش ــهری می پ ــای ش ــاده رو و پیاده راه ه ــوع پی ــه موض ــم ب ــد هفده جل
ــینی  ــل ماش ــت. حمل و نق ــف اس ــکال مختل ــه اش ــهروندان ب ــرور ش ــور و م ــل عب مح
ــوده  ــز نم ــوارد تهدید آمی ــی م ــگ و در برخ ــاده، تن ــت پی ــرای حرک ــا را ب ــج فض به تدری
ــر  ــا از نظ ــادگان در خیابان ه ــرور پی ــور و م ــزی عب ــرایط، برنامه ری ــن ش ــت. در ای اس
ــاب، ضمــن  ــن بخــش از کت ــه اســت. موضــوع ای ــت یافت ــی و آســایش بســیار اهمی ایمن
ــهری را  ــزی ش ــی و برنامه ری ــتانداردهای طراح ــط و اس ــا، ضواب ــت پیاده راه ه ــرح اهمی ط

مشــخص می ســازد. 
جلــد هجدهــم بــه موضــوع بودجــه و بودجه ریــزي در شــهرداری ها پرداختــه اســت. 
ــهرداری ها،  ــب در ش ــی مناس ــزی مال ــراي برنامه ری ــي ب ــاب راهنمای ــن کت ــدف از ای ه
ــی  ــای مال ــق ابزاره ــا از طری ــت ها و برنامه ه ــردن سیاس ــاده ک ــای پی ــی از  روش ه آگاه
ــهرداری  ــدت ش ــدت و بلندم ــان م ــزی می ــتای برنامه ری ــالیانه در راس ــدی س و بودجه بن
ــات  ــا و امکان ــا محدودیت ه ــهری را ب ــران ش ــی، مدی ــزی مال ــای برنامه ری ــت. راهنم اس

ــازد. ــنا می س ــوزه آش ــن ح ــزی در ای برنامه ری
ــه  موضــوع جلــد نوزدهــم، یعنــی شــهر هوشــمند، دارای دو بعــد اســت. یکــی جنب
تکنولــوژی اداره و مدیریــت توســعه شــهری اســت کــه به عنــوان ابــزاری بــرای مدیریــت 
ــری و  ــاد کارب ــهر در ابع ــمند ش ــد هوش ــر آن رش ــه دیگ ــد و جنب ــل می کن ــرل عم و کنت

ــده و آشــفته مطــرح می شــود.  ــل رشــد پراکن ــه در مقاب عملکــردی اســت ک
ــائل و  ــواع مس ــوع ان ــل وق ــهرها مح ــت. ش ــالق اس ــهر خ ــتم، ش ــد بیس ــوان جل عن
مشــکالت اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی و به ویــژه محیطــی هســتند کــه بســیاری از ایــن 
مســائل راه حــل فــوری و کوتاه مــدت ندارنــد. بــرای احیــای زندگــی، رونــق اقتصــادی و 
ارتقــای نشــاط فرهنگــی شــهرها، نیازمنــد راه حل هــای خالقانــه ی گوناگونــی هســتیم تــا 

بتوانیم بر مشکالت شهری فائق آییم. 



پیشگفتار

جلــد دوازدهــم از مجموعــه کتــاب ســبز راهنمــای شــهرداری ها بــا عنــوان 
ــزات شــهری،  ــاره ی تجهی ــل درب ــه تفصی طراحــی فضاهــا و مبلمــان شــهری، ب
ــد. در چــاپ  ــره بحــث می کن ــی و غی ــزات خیابان اعــم از منظــر شــهری، تجهی

جدیــد، موضــوع منظــر خیابــان بــه ایــن کتــاب افــزوده شــده اســت.

می تــوان طراحــی ســاختمان ها را بــه معمــاران و طراحــی راه هــا بــه مهندســان 
ــه در  ــی شــهر ک ــا مســئولیت طراحــی فضــای عموم ــرد، ام ــذار ک ــران واگ عم
میــان ســاختمان ها قــرار دارد نابســامان و نامشــخص می نمایــد. بنابرایــن، 
ــا تمامــی تســهیالت و تجهیــزات محیــط مناســبی را بــرای  فضاهــای شــهری ب
ــی در  ــزات خیابان ــه و تجهی ــی آورد. اثاثی ــم م ــهری فراه ــت ش ــی و فعالی زندگ
هویــت بخشــیدن بــه یــک مــکان بــا ایجــاد یــا اصــالح فضاهــای شــهری کمــک 
شــایانی خیابانیکنــد. پروژه هــای احیــای فضاهــای شــهری، چــه بــزرگ و چــه 
ــا تعریــض پیاده روهــا  کوچــک و چــه به صــورت طرح هــای پیاده راه ســازی و ی
فضاهایــی بــرای طراحــی مجــدد و همه جانبــه اثاثیــه خیابانــی فراهــم مــی آورد. 
فصــل اول کتــاب حاضــر بــه منظــر خیابــان و فصــل دوم بــه تفصیــل بــه موضوع 

تجهیــزات فضاهــای شــهری  خیابانــی میپــردازد. 

طبــق آمــار ســازمان بهداشــت جهانــی 10 درصــد جمعیــت جهــان بــه نوعــی 
ــالمی و  ــالب اس ــد از انق ــا بع ــور م ــتند در کش ــمی هس ــت جس ــار معلولی دچ
جنــگ تحمیلــی پدیــده معلولیــت ســیری فزاینــده داشــته اســت. معلــوالن بــرای 
زندگــی اجتماعــی در شــهر بــا موانــع معمــاری و شهرســازی متعــددی روبــرو 
ــمی  ــوالن جس ــای معل ــا نیازه ــهری ب ــط ش ــازگاری محی ــن س ــتند. بنابرای هس
ضرورتــی حیاتــی اســت و طراحــی شــهرها بایــد بــر اســاس معیارهــا و ضوابــط 
خاصــی بــرای آن هــا انجــام پذیــرد. موضــوع فضاهــای شــهری بــرای معلــوالن 

بــه تفصیــل در فصــل ســوم کتــاب بررســی شــده اســت.



ــن نوشــته اند  ــای معلولی ــاره معیاره ــه درب ــدی ک ــای جدی ــب و کتاب ه مطال
ــن  ــا وجــود ای ــوده اســت. ب ــاب ب ــن کت ــوم ای ــب، رونویســی از فصــل س اغل
ــه ایــن بخــش افــزوده  ــد کــه به صــورت ضابطــه درآمــده اســت ب مــوارد جدی

شــده اســت.

اندازه هــا و شــعاع دسترســی معلــول روی صندلــی چرخــدار، کوچــه، 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــط و معیاره ــف گاه و ضواب ــی، توق ــای ارتباط ــاده رو، پل  ه پی
ــن  ــوارد بحــث در ای ــه م ــوالن از جمل طراحــی فضاهــای شــهری مناســب معل

فصــل اســت.

احمد سعیدنیا
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تجهیزات شهری

منظر�خیابانی

مقدمه

طراحــی منظــر خیابانــی در مفهــوم گســترده ي آن در برگیرنــده ي ســطح معبر، 
ــبز  ــینی های س ــا عقب نش ــا ی ــت بدنه ه ــبز و کیفی ــای س ــت فض پیاده روها،کاش
ــی  ــر خیابان ــی منظ ــه در طراح ــای جداگان ــن بخش ه ــک از ای ــر ی ــت. ه اس
ــر قلمــرو  موفــق تأثیــر می  گذارنــد. تمرکــز مطلــب حاضــر به طــور مشــخص ب

پیاده روهاســت.

پیــاده روی  بــر تجربیــات  پیاده روهــای خاطره انگیــز کــه  و  خیابان هــا 
تمرکــز یافته انــد، رتبــه ای ممتــاز در طراحــی منظــر خیابــان دارنــد. توجــه ویــژه 
ــی را  ــازه و مطلوب ــا شــخصیت ت ــق طرح ه ــد برتحق ــی و تأکی ــر خیابان ــه منظ ب

ــه همــراه مــی  آورد. ــا محلــه ب ــرای کل شــهر ی ب

عناصــر و ارکان جداگانــه متعــددی همچــون مبلمــان، طــرح کاشــت، 
پیاده روهــا و دیگــر  بــه  نورپــردازی و دیگــر تســهیالت، در شــکل دهی 
ــی را بیــن  ــی تعادل ــد. طراحــی موفــق منظــر خیابان ــان نقــش دارن عناصــر خیاب
ــا  ــان ب ــاده روی، همچــون نیمکت هــا و درخت ــا تســهیالت پی نیازهــای مرتبــط ب

دیدگاه هــای عملکــردی خیابــان و پیــاده رو، برقــرار می  ســازد.

برنامه ریــزان، طراحــان و توســعه دهندگان امــکان طراحــی و اجــرای مناظــر 
خیابانــی را در مقیاس هــای متفــاوت دارنــد، همچــون:

پیاده رو مقابل زمینی با مالکیت شخصی؛ 	

خیابان های منفرد؛ 	

شبکه های خیابانی بزرگ تر در محله ها و ناحیه ها؛ و 	

کل منطقه یا شهری خاص. 	
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پهنه�های�پیاده�روی
از ویژگی هــای عمــده و مهــم پیاده راه هــا، مســیر حرکــت افــراد پیــاده 
ــای  ــا )فض ــرو بناه ــد: قلم ــه بخش ان ــامل س ــه ش ــای نمون ــت. پیاده روه اس
ــی  ــق خیابان ــا(، مســیر حرکــت و قلمــرو جــدول. منظرســازی موف ــل بناه مقاب
ــرو  ــد. قلم ــای می  ده ــاده رو ج ــز پی ــزی را در مرک ــی متمای ــیر حرکت ــًا مس غالب
جــدول کــه در لبــه ي خارجــی پیــاده رو قــرار می  گیــرد، معمــوالً محــل اســتقرار 

ــان اســت. ــزات خیاب تســهیالت و تجهی

ــوالن،  ــژه معل ــط وی ــت ضواب ــن رعای ــت ضم ــا می  بایس ــه ي پیاده روه کلی
مســیر حرکتــی متمایــزی را بــه وجــود آورنــد. در هــر جــا کــه پیــاده رو شــامل 
ــا فضــای ســبز منظرســاز  ــزات منظرســازی همچــون مبلمــان شــهری و ی تجهی
ــر  ــی مدنظ ــد حرکت ــرض مفی ــر ع ــالوه ب ــاده رو ع ــرض پی ــش ع ــد، افزای باش

ــود. خواهــد ب

سطوح�خدماتی�پیاده�روها�
پیاده روهــا نیــز همچــون ســطوح خدماتــی در خیابان هــا و بزرگراه هــا، دارای 
ــی از  ــدی طیف ــن طبقه بن ــتند. ای ــی LOS( 1( هس ــدی، در ســطوح خدمات طبقه بن
ــی( را شــامل می  شــود.  ــر حرکت ــا F )تراکــم حداکث ــاًل روان( ت A )حرکــت کام
محاســبه ي ســطح بندی خدماتــی برپایــه عــرض متوســط پیــاده رو و تعــداد کل 
ــرد. پیاده روهــای عریضــی کــه  ــاده در زمــان مشــخص، انجــام می  گی ــران پی عاب
ــه نظــر  ــران در آنهــا کــم باشــد، تهــی و کســل کننده و غیرجــذاب ب تراکــم عاب
ــب  ــاز، موج ــراوان منظرس ــر ف ــرض دارای عناص ــای کم ع ــند. پیاده روه می  رس
 )LOS( ازدحــام و شــلوغی بصــری و کالبــدی و تراکــم بــاال در ســطوح خدماتــی

می  شــوند. 

شناســایی ســطح فعلــی خدماتــی پیــاده رو و وســعت پهنــه )مــورد مطالعــه(، 

1-- Levels of Service
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حجــم تســهیالت پیــاده روی را کــه بــه ســهولت می  تواننــد در پیــاده رو اســتقرار 
ــد. ــد، مشــخص می  کنن یابن

موقعیت�مکانی�تسهیالت�خیابانی
اغلــب تســهیالت عمومــی خیابــان در فضای ســبز حاشــیه پیــاده رو مکان یابی 
ــهری،  ــای ش ــی از پهنه ه ــد. در برخ ــم می  گردن ــا متراک ــوند و در تقاطع ه می  ش
پیــاده رو در محــل تقاطع هــا وســعت می  یابــد. ایــن گشــایش ها قابلیــت اســتقرار 
عناصــر بیشــتری را )همچــون درختــان و نیمکت هــا( فراهــم می  ســازند و 

همچــون ابــزار و وســیله ای بــرای آرام ســازی ترافیکــی بــه کار می  رونــد.

موقعیت متداول قرارگیری تجهیزات منظرسازی خیابانی
SMWM:منبع

استانداردها�و�مقررات�
ــت گذاری  ــاس محلــی سیاس ــر خیابانــی در مقی ــرای مناظ ــی و اج طراح
می  شــود. ضوابــط و نیازهــای ویــژه در محله هــای مختلــف متفاوت انــد. 
ــردن  ــد ک ــا روزآم ــود ی ــزی بهب ــش از برنامه ری ــی پی ــط محل ــه ضواب ــه ب مراجع
منظــر خیابانــی، ســودمند خواهــد بــود. به عــالوه، مراجعــه بــه اصــول و ضوابــط 
ــط  ــش ضواب ــًا در بخ ــه غالب ــا ک ــررات حریم ه ــب و مق ــت مناس ــرح کاش ط
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ــه آن توجــه  ــد، از دیگــر مــواردی اســت کــه بایــد ب منظرســازی قــرار می  گیرن
داشــت. 

به طــور معمــول در هــر جامعــه ای، ســازمان های چندگانــه ای وجــود دارنــد 
کــه موضوعــات ویــژه ای را در حیطــه ي طراحــی و اجــرای منظــر خیابانــی کنترل 

ــد از:  ــازمان ها عبارتن ــن س ــد. ای می  کنن

ــی،  ــهیالت عموم ــا تس ــط ب ــش مرتب ــی، بخ ــزی و طراح ــش برنامه ری بخ
ــت،  ــارك و فراغ ــه پ ــوط ب ــش مرب ــاز، بخ ــطوح موردنی ــا و س ــداری راه ه نگه
ــی،  ــبز خیابان ــای س ــان و فض ــت درخت ــه کاش ــوط ب ــگل داری مرب ــش جن بخ
ــکان  ــا مال ــی ب ــه هماهنگ ــادی در زمین ــعه ي اقتص ــا توس ــط ب ــای مرتب بخش ه

ــی.  ــای خصوص ــان در خیابان ه ــتقرار مبلم ــکان اس ــرل م ــی و کنت خصوص

در مقیــاس ایالتــی ضوابــط ویــژه معلــوالنADA( 1( در حیطــه ي منظرســازی 
خیابانــی، بــر تمایــز مســیر حرکتــی در پیــاده رو و از جملــه امــکان راحــت دو 
ــی  ــیب و مکان یاب ــزان ش ــن می ــر و همچنی ــار یکدیگ ــدار از کن ــی چرخ صندل

ــت.  ــز اس ــژه متمرک ــت های وی کاش

عناصر�منظرسازی�خیابانی�
ــن  ــی بدی ــازی خیابان ــر منظرس ــده از عناص ــی و تعیین کنن ــه اصل ــج مقول پن

شــرح اند: 

کف سازی؛ 	

طرح کاشت منظر؛ 	

نورپردازی خیابانی؛ 	

مبلمان خیابانی؛ و 	

1-  Americans with Disabilities Act
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تسهیالت عمومی و تجهیزات خصوصی خیابان. 	

ــر  ــازنده )منظ ــر س ــک از عناص ــر ی ــر ه ــی ب ــروری اجمال ــش م ــن بخ ای
خیابانــی(، محــل اســتقرار آنهــا در پیــاده رو و انواعــی از طرح هــا و ســاخت های 
ــق  ــا از طری ــندگان آنه ــی و فروش ــان خیابان ــژه، مبلم ــای وی ــا دارد. طرح ه آنه

ــترس اند. ــت در دس ــبکه اینترن ــاری و ش ــریات تج نش

کف�سازی�
ــر  ــازنده منظ ــر س ــش عناص ــن بخ ــًا ماندگارتری ــازی غالب ــح کف س مصال
خیابانــی بــه شــمار می  آینــد. انتخــاب مصالــح کف ســازی معمــوالً بــا توجــه بــه 
مقیــاس )عملکــردی( پیــاده رو، مشــخصه های کلــی و مقاصــد طراحــی خیابــان 
ــوای  ــه آب وه ــهرهایی ک ــود. در ش ــام می  ش ــی انج ــوای محل ــرایط آب وه و ش
ــر کــه امــکان انبســاط و انقبــاض  ــح مقاوم ت ــد، اســتفاده از مصال ســردتری دارن
ــل  ــت در مقاب ــی مقاوم ــازند و توانای ــم س ــا فراه ــر دم ــاد تغیی ــرایط ح را در ش
ــه می  شــود. در  ــز داشــته باشــند، توصی ــده را نی ــواد ذوب کنن نمــک و ســایر م
ــد، اســتفاده از مصالحــی  ــارش بیشــتری در ســال دارن ــزان ب ــی کــه می مکان های
ــر، مفیــد اســت. در برخــی  ــا بافــت ســطحی بیشــتر و قــدرت جــذب فزون ت ب
ــبکه های  ــرف از ش ــخ و ب ــرای ذوب ی ــدان(، ب ــرد )یخبن ــیار س ــق بس از مناط
ــر آن،  ــزون ب ــود. اف ــتفاده می  ش ــازی ها اس ــان کف س ــاز در می الکتریکــی گرماس
ــه  ــز در فراینــد طراحــی در نظــر گرفت ــاد و ســهولت تعویــض نی ــدگاری زی مان

می  شــود.

بتــن به عنــوان رایج تریــن و اقتصادی تریــن مصالــح کف ســازی مطــرح 
اســت. بــا افــزودن رنــگ بــه بتــن می تــوان ضمــن ایجــاد تشــخص در پیــاده رو، 
ــظ  ــز حف ــده آن را نی ــام ش ــه ي تم ــدگاری و هزین ــه مان ــوط ب ــای مرب مزیت ه
ــرای  ــن ب ــد و بنابرای ــوالً گران ترن ــری معم ــنگی و آج ــازی های س ــرد. کف س ک
ــاظ  ــه لح ــی )ب ــای اصل ــون خیابان ه ــژه همچ ــا وی ــریفاتی ی ــای تش خیابان ه
ــت  ــون گرانی ــخت تر همچ ــنگ های س ــی از س ــد. برخ ــه کار می  رون ــت( ب هوی
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ــد،  ــاده رو را دارن ــره از پی ــتفاده های روزم ــر اس ــت در براب ــی مقاوم ــه توانای ک
ــودن اســتفاده  ــر ب ــه گران ت ــا توجــه ب ــد. ب ــه کار رون ــرای جــدول ب می  تواننــد ب
ــایر  ــا س ــن ب ــب بت ــق ترکی ــادی از طری ــای اقتص ــاص، راه حل ه ــح خ از مصال

ــذاب، رواج دارد. ــوع و ج ــای متن ــب الگوه ــازی در قال ــح کف س مصال

ــا  ــف تقاطع ه ــی ک ــا تمام ــاده ی ــور پی ــل عب ــاص در مح ــازی های خ کف س
بــا توجــه بــه اهــداف طراحــی، یــا به عنــوان وســیله آرام ســازی ترافیکــی، انجــام 
ــا  ــل پیاده روه ــل تداخ ــی در مح ــای رنگ ــا بتن ه ــازی و ی ــدنی اند. کف س ش
نشــانه ای بصــری بــرای تغییــر ویژگــی و مشــخصه ي خیابــان بــه شــمار می  آینــد 
ــاده  ــدگان را از حضــور در پهنه هــای پی ــده(، رانن و تقاطع هــای برجســته )باالآم

آگاه می  ســازند.
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            الگوهای کف سازی                                                      خطوط عابر
SMWM :منبع                                                   SMWM :منبع                 
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طرح�کاشت�منظر�
درختــان خیابــان و ســایر گیاهــان موجــب پدیــد آمــدن رنگ هــای موســوم 
ــون  ــرزنده و دگرگ ــای س ــری و منظره ــای بص ــل، جذابیت ه ــار فص ــه چه ب
شــونده در خیابــان می  شــوند. طــرح کاشــت ســطوح ســخت، پیاده راه هــا را نــرم 
می  ســازد و بــه ارتقــای کیفیــت هــوا نیــز کمــک می  کنــد. ســبزینگی و درختــان 
خیابــان، برخــالف اکثــر عناصــر منظرســاز دیگــر، در طــول زمــان متغیرنــد و بــه 
نگهــداری دائمــی نیــاز دارنــد. در عیــن حــال، امــکان بــروز مشــکالتی چــون 
ــان و گرفتگــی شــبکه های  ــوذ ریشــه درخت ــر نف ــر اث ــاده رو ب ــی پی ترك خوردگ
ــکالت  ــم مش ــود دارد. به رغ ــان وج ــرگ درخت ــزش ب ــل ری ــه دلی ــالب ب فاض
بالقــوه ای کــه ذکــر شــد، طــرح کاشــت خیابــان، در بســیاری از جوامــع معمــوالً 
نخســتین گزینــه بــرای تقویــت شــخصیت خیابــان بــه شــمار می  آیــد. در ایــن 
ــی،  ــت خیابان ــای کاش ــا و موقعیت ه ــی از طرح ه ــف انواع ــن توصی ــا ضم ج
ــان  ــیه خیاب ــبز در حاش ــای س ــت فض ــاب و کاش ــه انتخ ــز در زمین ــی نی قوانین

ــد. ــرح می  گردن مط

درختان�خیابان

ــان هســتند.  ــی، درخت ــا عنصــر فضــای ســبز خیابان ــن بخــش ی  ماندگارتری
انتخــاب نــوع درختــان خیابــان می  بایســت بــر اســاس عواملــی چــون درختــان 
موجــود ســایت، نیازهــا و الزام هــای زیبایی شــناختی، مالحظــات اقلیمــی، 
ــرای رشــد ریشــه ها و ابعــاد تنــه و چتــر  عوامــل بیمــاری زا، فضــای موجــود ب
ــرس  ــان در آن غ ــه درخت ــی ک ــی خاک ــم کل ــرد. حج ــام گی ــغ انج ــت بال درخ
می  شــوند، بــر ابعــاد درخــت بالــغ تأثیــر می  گــذارد. هــر چــه فضــا بــرای رشــد 
ــری  ــا چت ــر ب ــان بزرگ ت ــد درخت ــن و رش ــا گرفت ــد، پ ــر باش ــه ها حجیم ت ریش

می  شــود. امکان پذیرتــر  وســیع تر 
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درختان�خیابان�و�تجهیزات

ــی در  ــزات زیرزمین ــه تجهی ــه ب ــا توج ــد ب ــان بای ــان خیاب ــری درخت قرارگی
پیــاده رو و کابل هــای بــرق در بــاالی آن باشــد. درختــان خیابــان بایــد به گونــه ای 
ــده  ــر ش ــای ذک ــر از کابل ه ــی کمت ــغ ارتفاع ــان بال ــه درخت ــوند ک ــاب ش انتخ

ــد. ــا ارتفــاع زیــر آنهــا پیرایــش گردن ــا ت داشــته باشــند و ی

نورپردازی�خیابان

ــی،  ــن روشــنایی عموم ــارت اســت از تأمی ــع عب ــان در واق ــردازی خیاب نورپ
به منظــور ایجــاد و حفــظ ایمنــی و راه یابــی عابــران و وســایل نقلیــه. نورپــردازی 
ــگ،  ــای پارکین ــر، محوطه ه ــر، معاب ــاختمان ها، مناظ ــازی س ــور روشن س به منظ
عالیــم و دیگــر فضاهــای بیرونــی، درکنــار کارکردهــای تبلیغاتــی بــه کار می  رود. 
ــوع  ــردازی، ن ــر نورپ ــاب عنص ــوان انتخ ــی، می ت ــای عمل ــر کاربرده ــالوه ب ع
ــی  ــای طراح ــزو دغدغه ه ــز ج ــردازی را نی ــیوه های نورپ ــنایی و ش ــع روش منب

برشــمرد.
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میزان�روشنایی

ــرای  ــاز را ب ــنایی موردنی ــزان روش ــل می ــا، حداق ــع و اجتماع ه ــتر جوام بیش
ــود  ــام ش ــه ای انج ــد به گون ــانی بای ــد. نوررس ــان مشــخص کرده ان خیابان های ش
ــع  ــر آن، توزی ــزون ب ــل روشــنایی توصیه شــده را فراهــم ســازد؛ و اف کــه حداق
ــناختی  ــل زیبایی ش ــه عوام ــه ب ــا توج ــز می  بایســت ب ــندگی نی ــرل درخش و کنت

صــورت پذیــرد.

ــک  ــا لوکــس2 اســت. ی ــدل1 ی ــزان روشــنایی، فوتکن ــری می واحــد اندازه گی
ــد  ــه ای روشــن کن ــدل، واحــد روشــنایی ای اســت کــه ســطحی را به گون فوتکن
ــور واحــد، یــک فــوت فاصلــه داشــته باشــند و  کــه تمــام نقــاط آن از منبــع ن
میــزان نــور نیــز برابــر یــک کنــدل3 باشــد. میــزان نــور پیشــنهادی را می تــوان از 
کتابچــه ي راهنمــای انجمــن مهنــدس نــور امریــکای شــمالیIESNA( 4( و دیگــر 

نشــریات آن دریافــت.

بیشــتر ســازندگان عناصــر روشــنایی خیابــان، امــکان ارائــه مطالعــات 
فتومتریــک را به منظــور تعییــن آثــار ســطوح مختلــف نوررســانی در طرح هــا و 
ــر، محاســبات  ــج دقیق ت ــه نتای ــرای دســت یابی ب ــد کــه ب ــژه دارن پروژه هــای وی

رایانــه ای و نقطه به نقطــه توصیــه می  شــود.

ــان و  ــانی خیاب ــرای نوررس ــتفاده ب ــورد اس ــای م ــنایی المپ ه ــع روش مناب
محوطه هــای پارکینــگ بــا توجــه بــه شــیوه ي نورپــردازی آنهــا بــر روی زمیــن 
ــیاری  ــه بس ــال ک ــن ح ــوند. در عی ــته بندی می  ش ــج دس ــا پن ــک ت ــف ی در طی
ــد،  ــه دارن ــواره توج ــر س ــنایی در معاب ــی از روش ــل میزان ــه حداق ــع ب از جوام

1-  Footcandles
2-  Lux
3-  Candles
4-- Illumination Engineering Society of North America
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ــاده  ــن نوررســانی را در پیاده راه هــا و محوطه هــای پی ــا ای ــا معــدودی از آنه تنه
ــور پیاده راه هــا و مســیرهای  ــزان ن ــر طبــق قاعــده کلــی، می ــد. ب رعایــت می  کنن
دوچرخــه رو 0/21 کنــدل در پهنــه ي مســکونی، یــک کنــدل در پهنه هــای 
تجــاری و پنــج کنــدل در مجــاورت ورودی ســاختمان ها توصیــه شــده اســت.

محل�قرارگیری�عناصر�روشنایی

ــاده رو اســتقرار  ــان معمــوالً در محوطــه ي جــدول پی عناصــر روشــنایی خیاب
ــا  ــزان آن ب ــد و می ــان باش ــد همس ــر بای ــن عناص ــن ای ــه ي بی ــد. فاصل می  یابن
ــع  ــا تقاط ــوالً ب ــور معم ــد. فواصــل مذک ــاط می  یاب ــنایی الزم ارتب ــل روش حداق
ــن خاطــر  ــه همی ــان قطــع می  شــوند؛ و ب ــداد خیاب ــا در امت و بریدگــي جدول ه
مکان یابــی عناصــر نوررســان بــا قــدری انعطاف پذیــری انجــام می  گیــرد. 
ــری  ــت قرارگی ــند، موقعی ــته باش ــود داش ــز وج ــی نی ــاده رو درختان ــر در پی اگ
ــان  ــاج درخت ــه ای باشــد کــه ت ــد به گون ــان بای ــن درخت عناصــر نوررســان در بی
ــر  ــان از عناص ــط درخت ــه متوس ــد. فاصل ــل نکن ــانی تداخ ــش نوررس ــا پوش ب
ــر  ــغ کوچک ت ــان بال ــرای درخت ــز و ب ــر( از مرک ــوت )12 مت ــان 40 ف نوررس
ــان، خصوصــًا در  ــردازی خیاب ــل نورپ ــرای تکمی ــر( اســت. ب 15 فــوت )4/5 مت
حیطــه ي میدان هــا و پارك هــا، چه بســا بــه روشــنایی پیــاده رو هــم نیــاز باشــد. 
ــًا در نزدیکــی ورودی بناهــا و در  ــی غالب ــا اهــداف ایمن نوررســانی مضاعــف ب
ــد  ــنایی ها بای ــه روش ــه این گون ــت ک ــی اس ــود. گفتن ــام می  ش ــا انج پارکینگ ه

ــند. ــته باش ــر داش ــدنی و کنترل پذی ــندگی تنظیم ش درخش

انواع�روشنایی�خیابان

 ســه قســم عمــده از روشــنایی خیابانــی وجــود دارد: یــک دســته خیابــان را 
ــر  ــران و دیگ ــرو عاب ــا، قلم ــرای پیاده روه ــری ب ــروه دیگ ــد؛ گ ــن می  کنن روش
عناصــر نورپــردازی ثابــت در بولوارهــا و یــا نصــب شــده بــر نمــای ســاختمان ها 
بــه کار می  رونــد؛ و گــروه آخــر، نورپردازی هــای امنیتی انــد. چراغ هــای 
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اســتاندارد خیابان هــا، کــه عمومــًا کبراهــد1 نــام دارنــد، معمــوالً بــه یــک بــازوی 
ــاع 25  ــا و در ارتف ــاالی خیابان ه ــق در ب ــورت معل ــد و به ص ــی متصل ان اصل
ــوع  ــانی از ن ــای نوررس ــانند. تیره ــور می  افش ــر( ن ــوت )12- 7/5 مت ــا 40 ف ت
ــا  ــا در بزرگراه ه ــد و از آنه ــی متصل ان ــای آلومینیوم ــه تیره ــوالً ب ــد معم کبراه
ــزان  ــه می ــد ک ــه نمان ــز ناگفت ــی اســتفاده می  شــود. نی ــای اصل و دیگــر خیابان ه

ــا کنترل شــدنی نیســت. ــور آنه درخشــندگی و شــدت ن

از  محله هــا  از  بســیاری  خصوصی تــر،  یــا  پراهمیــت  خیابان هــای  در 
تیرك هــا و عناصــر نوررســانی تزئینــي، کــه غالبــًا هــم دارای طراحــی و جزئیــات 
بیشــتری هســتند، اســتفاده می  کننــد. ایــن عناصــر نوررســان معمــوالً بــر بــاالی 
تیرك هایــی بــا ارتفــاع کمتــر از 25 فــوت ) 7/5 متــر( اســتقرار یافته انــد. 
ــتند  ــز هس ــا نی ــه پیاده روه ــانی ب ــرای نوررس ــی ب ــا دارای بخش ــیاری از آنه بس
ــه  ــد توج ــد. بای ــر( دارن ــوت )4/5 – 3/6 مت ــا 15 ف ــن 12 ت ــی بی ــه ارتفاع ک
داشــت کــه بــا این گونــه عناصــر، دشــوار بتــوان میــزان و شــدت درخشــندگی و 
دســت یابی بــه روشــنایی مناســب را کنتــرل کــرد. تیرك هــای نوررســانی غالبــًا 
امــکان اتصــال بازوهایــی را )از یــک ســمت یــا در دو ســمت( بــرای پــالکارد 
و دیگــر عناصــر گرافیکــی موقــت و در بیــن دو تــراز منبــع نوررســانی خیابــان 
و پیــاده رو، دارنــد نورپــردازی معابــر خصوصــی در اشــکال و ابعــاد متفــاوت و 
ــر  ــا مســتقر ب ــای ســاختمان ی ــه نم ــوارد به صــورت متصــل ب در بســیاری از م

ــود. ــی می  ش ــی پیش بین ــبز خصوص ــای س ــک در فضاه ــای کوچ تیرك ه

روشنایی�به�مثابه�امنیت�

ــزه کاری را  ــت ب ــد و فرص ــت مي افزای ــزان امنی ــر می ــب ب ــردازی مناس نورپ
ــر  ــنایی تأثی ــی از روش ــه نحــو محسوس ــی ب ــد. حــس ایمن ــش می  ده ــز کاه نی

1-  Cobrahead



27

تجهیزات شهری

می  پذیــرد، میــزان روشــنایی مناســب و کنتــرل درخشــندگی، عــالوه بــر 
ایجــاد حــس مثبــت در عابــران و راننــدگان، در آشــکار ســاختن موقعیت هــای 
ــه  ــه ای باشــد ک ــد به گون ــان بای ــد. روشــنایی خیاب ــر دارن ــاك نقشــی مؤث خطرن
بتــوان چهره هــا را از فاصلــه 5 فوتــی )15 متــر( تشــخیص داد. اســتفاده از منابــع 
نــور چندگانــه، بــر منابــع کمتــر امــا درخشــان تر ارجحیــت دارد. نــور نامناســب 
ــد، نوعــی ســایه  ــن می  کن ــی کــه ضــارب کمی ــی چه بســا در محل ــا غیرمعمول ی
ــاد  ــث ایج ــز مشکل زاســت و باع ــد نی ــش از ح ــنایی بی ــود آورد. روش ــه وج ب

ــود. ــاکنان می  ش ــرای س ــی مزاحمــت ب ــایند و حت ــای ناخوش فضاه

ــور  ــر فرســودگی کم ن ــر اث ــد، المپ هــا ب ــاز دارن ــت نی ــه مراقب ــور ب ــع ن مناب
می  شــوند، درختــان جلــوی نوررســانی آنهــا را می  گیرنــد و عناصــر نوررســانی 
ــت از  ــر اس ــد. بهت ــود می  آورن ــه وج ــایه دار ب ــک و س ــای تاری ــته فضاه شکس
عناصــر روشــنایی مانــدگار کــه نگهداری شــان نیــز آســان اســت اســتفاده شــود. 
تمامــی موقعیت هــا و شــرایطی کــه ممکــن اســت نوررســانی را مختــل ســازند، 
ــراد  ــال، محــل ســکونت اف ــوان مث ــد. به عن ــرار گیرن می  بایســت مــورد توجــه ق

ســالمند شــب ها بــه میــزان نــور بیشــتری نیــاز دارد.

ایســتگاه های  همچــون  بیرونــی  کاربری هــای  در  افزون تــر  روشــنایی 
ســوخت و پارکینگ هــا، معمــوالً دو هــدف عمــده امنیــت و تبلیغــات را دنبــال 
می  کنــد، به گونــه ای کــه نــور ضمــن راهنمایــی مشــتریان، در نمایانــدن اجنــاس 
ــد کــه روشــنایی بیــش از حــد  ــر دارد؛ هــر چن ــز نقشــی مؤث ــرای فــروش نی ب
ــا  ــراف ب ــای اط ــه پهنه ه ــود ک ــث می  ش ــوالً باع ــا معم ــه محوطه ه در این گون

ــه نظــر برســند. ــردازی مناســب، تاریــک ب وجــود نورپ

مالحظات�نورپردازی

ــد.  ــژه دارن ــت وی ــوالً اهمی ــا معم ــگ نوره ــی، رن  در طراحــی منظــر خیابان
ــی  ــگ ضعیف ــه رن ــدیم )ک ــوری س ــاری ق ــای فش ــون المپ ه ــوری چ ــع ن مناب
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ــد از آن  ــه بای ــد، ک ــود می  آورن ــه وج ــا ب ــه ي زردی را در خیابان ه ــد( هال دارن
پرهیــز کــرد. منابــع نــور ســفید ماننــد هالــوژن و المپ هــای فشــرده فلورســنت 
ــر محوطه هــای پیــاده و به طــور کلــی  بــرای اســتفاده در پیاده راه هــا و دیگ
تمامــی مکان هایــی کــه در آنهــا بــه تمایــز رنگــی نیــاز اســت، توصیــه 
ــی  ــاظ فیزیک ــه لح ــه ب ــرد ک ــتفاده ک ــری اس ــت از عناص ــوند. می  بایس می  ش
ــاوم  ــز مق ــط نی ــوا و محی ــن آب وه ــراب کاری و همچنی ــر خ ــم، و در براب محک
باشــند. همچنیــن بایــد از پارکینگ هــا اســتفاده کــرد کــه عمــر بیشــتری دارنــد و 
در نتیجــه، لــزوم جایگزینــی را بــه حداقــل می  رســانند. عناصــر نوررســانی بایــد 
ــز  ــط نی ــار محی ــل انتظ ــای قاب ــن دم ــی در پایین تری ــه حت ــند ک ــه ای باش به گون
عمــل کننــد. بــرای اطــالع یافتــن از رنــگ و عمــر و دمــای خــاص المپ هایــی 
ــان موردنظــر در طراحــی مناســب باشــند، مشــورت  ــرای خیاب ــد ب کــه می  توانن

ــا متخصصــان نوررســانی ســودمند اســت. ب

آلودگی�نوری
 آلودگــی نــوری همانــا به کارگیــری نــور بــه شــکلی غیرمفیــد یــا ناســودمند 
اســت. منابــع نامناســب نــور و برخــی از عناصــر نوررســانی باعث اتــالف انرژی 
می  شــوند. در برخــی از جوامــع اصــول نورپــردازی خیابــان به گونــه ای تدویــن 
شــده اند کــه از طریــق آنهــا می تــوان انــواع مختلــف آلودگــی نــوری را در کنتــرل 
ــوع و محــل عناصــر نوررســان  ــگام مشــخص شــدن ن ــه هن و مهــار داشــت. ب
ــود و  ــای موج ــوری، طرح ه ــای ن ــواع آلودگی ه ــه ان ــت ب ــان، می  بایس خیاب
 )IDA( 1ــِی دارك اســکای همچنیــن راه حل هــا توجــه داشــت. انجمــن بین الملل
در توکســن، واقــع در ایالــت آریزونــا، چارچوبــی را بــرای نورپــردازی فضــای 
خارجــی ارائــه کــرده اســت. ایــن چارچــوب دربردارنــده ي نحــوه ي اســتفاده ي 
ــف  ــور تخفی ــی به منظ ــد امنیت ــی و مقاص ــنایی عموم ــور در روش ــح از ن صحی
آلودگــی نــوری، نگهــداری انــرژی و حفاظــت از مناظــر زیبــای محیــط در شــب 

1 - International Dark Sky Association
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ــز  ــث تمای ــه باع ــود ک ــام می  ش ــه ای انج ــا به گون ــردازی پهنه ه ــت. نورپ اس
ــای  ــرد فض ــی خ ــق طراح ــکان از طری ــون م ــای گوناگ ــا و ویژگی ه کاربری ه

ــاد، باشــد. ــا محیط هــای دارای روشــنایی بســیار زی خیلــی تاریــک ت
 

SMWM :اندازه گیری میزان روشنایی به فوتکندل، منبع

نوررساننده ها و درختان خیابان
SMWM :منبع

تیرک های روشنایی
SMWM :منبع
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�مبلمان�خیابانی
ــر  ــاس کوچک ت ــا مقی ــت ب ــی اس ــده تجهیزات ــی در برگیرن ــان خیابان مبلم
ــه  ــانی ب ــل انس ــت و عام ــاس و فعالی ــزودِن مقی ــب اف ــه موج ــا، ک در پیاده راه ه
ــا،  ــد از نیمکت ه ــی عبارتن ــان خیابان ــی از مبلم ــود. انواع ــی می  ش ــر خیابان منظ
میزهــا و صندلی هــا، ظــروف زبالــه، جــای دوچرخــه، آبخــوری و نظایــر اینهــا. 
ــًا ثابــت اســت و به عــالوه بخش هــای متحــرك همچــون  مبلمــان خیابانــی غالب
ــم  ــل مه ــداری، از عوام ــز دارد. دوام و ســهولت نگه ــه و جــز آن نی کیســه زبال
انتخــاب مبلمــان ثابــت خیابانــی بــه شــمار می  آینــد. مکان یابــی مبلمــان 
ــداف  ــی از اه ــد بخش ــت و می  توان ــرورت اس ــرد ض ــی از عملک ــی تابع خیابان
ــری مبلمــان  ــن محــل قرارگی ــان در جوامــع باشــد. معمول تری منظرســازی خیاب
ــی  ــاده اســت. محــل اســتقرار مبلمــان خیابان ــی در مجــاورت جــدول پی خیابان
ــور از  ــرای عب ــران ب ــار عاب ــل انتظ ــه مح ــت ک ــی تقاطع هاس ــًا در نزدیک غالب
ــه فاصلــه حداقــل 10 فــوت از  ــی ب ــان اســت. ضــروری اســت کــه فضای خیاب
ــه هنــگام انتخــاب مبلمــان  ــگاه داشــته شــود. ب ــی ن تقاطــع، بدیــن منظــور خال
خیابــان می  بایســت طیفــی از مصالــح و قطعاتــی کــه بــه لحــاظ رنــگ، ســبک، 
ــر  ــد، مّدنظ ــی دارن ــر هماهنگ ــا یکدیگ ــا ب ــر اینه ــخصیت و نظای ــی و ش ویژگ
قــرار گیرنــد. برخــی از جوامــع چارچــوب مناســبی را بــرای عناصــر منظرســاز 
خیابانــی همچــون مبلمــان خیابــان تدویــن کرده انــد، کــه خــود موجــب 
تســهیل انتخــاب تجهیــزات در پروژه هــا می  شــود. هماهنــگ ســاختن خدمــات 
ــروی  ــه نی ــاز ب ــواردی چــون آب نمــا و عناصــری کــه نی ــژه در م شــهری، به وی
ــواره می  بایســت  ــی هم ــط و اصــول محل ــد، ضــروری اســت. ضواب ــرق دارن ب
ــان، در  ــان خیاب ــی مبلم ــای مکان یاب ــا و محدودیت ه ــی از نیازه ــور آگاه به منظ

ــتند:  ــا هس ــی اینه ــان خیابان ــر مبلم ــن عناص ــوند. معمول تری ــه ش ــر گرفت نظ
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نیمکت ها؛ 	

ظروف زباله؛  	

جایگاه روزنامه؛  	

جایگاه دوچرخه؛  	

گاردهای جداکننده خیابان؛  	

غرفه )کیوسک(ها؛  	

ایستگاه )سرپناه( های حمل ونقل؛  	

تابلوها و نشانه ها و عالیم؛ 	

 تجهیزات عمومی و دیگر تسهیالت؛ 	

تسهیالت خصوصی. 	

نیمکت�ها

ــروری  ــا ض ــای پیاده راه ه ــاختن فض ــی س ــرای صمیم ــا ب ــور نیمکت ه حض
ــت  ــبک یاف ــس و س ــکل و جن ــترده ای از ش ــف گس ــا در طی ــت. نیمکت ه اس
ــا  ــه تنه ــی ک ــد، آنهای ــتی دارن ــته و پش ــه دس ــی ک ــه آن های ــوند؛ از جمل می  ش
میلــه ای ســاده اند و بــس، و جــز اینهــا. در وســِط برخــی از نیمکت هــا 
ــه  ــا، تعبی ــر آنه ــدن ب ــا خوابی ــدن ی ــری از لمی ــور جلوگی ــت های به منظ دس
ــتقرار  ــتفاده اس ــر اس ــلوغ و پ ــای ش ــوالً در پیاده راه ه ــا معم ــود. نیمکت ه می ش
ــاده رو متصــل می  شــوند.  ــه کــف پی ــان، ب ــا هــدف ایمنــی و اطمین می  یابنــد و ب
ــه  ــد رو ب ــد و می توانن ــرار می  گیرن ــاده رو ق ــوازات پی ــه م ــًا ب ــا عمدت نیمکت ه
هــر یــک از دو ســو )خیابــان یــا ســاختمان( باشــند. در واقــع اگــر در مجــاورت 
جــدول قــرار گرفتــه باشــند، رویشــان بــه بنــا و یــا خیابــان خواهــد بــود؛ و ا گــر 
در مجــاورت بنــا قــرار گیرنــد، رو بــه خیابــان خواهنــد داشــت. در برخــی مواقع 
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ــکان  ــرد، ام ــرار گی ــاده رو ق ــه نیمکــت در محــل گشــودگی پی ــی ک و در صورت
ــری  ــز وجــود دارد. محــل قرارگی ــاده رو نی ــا پی اســتقرار عمــودِی آن، همســو ب
نیمکت هــا می  بایســت هماهنــگ بــا ســامانه های حمل ونقــل و منطبــق بــا 

ــد. ــار باش ــای انتظ ــتگاه ها و مکان ه ایس

SMWM :مکان یابی نیمکت، منبع

نیمکت ها در قلمرو ساختمان یا جدول مکان یابی می  شوند، به نحوی که ضوابط ADA در مورد فضای خالی 
مقابل آنها رعایت شود. 
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ظروف�زباله�

ظــروف زبالــه از جملــه فراوان تریــن عناصــر منظــر خیابــان به شــمار 
ــع شــکل  ــی مرب ــروف بتن ــی، از ظ ــح مختلف ــکال و مصال ــا در اش ــد. آنه می  آین
ــواع ســنتی تر ســاخته شــده از چــوب و فلــز، و همچنیــن  ــا ان ــه ت ــد گرفت جدی
ــی  ــز دارای ظرف ــا نی ــواع آنه ــیاری از ان ــوند. بس ــت می  ش ــدور و مشــبک یاف م
ــی از  ــد. در برخ ــواد بازیافتنی ان ــرای م ــی، ب ــش فوقان ــوالً در بخ ــر، معم دیگ
جوامــع ظــروف جداگانــه ای بــرای قــرار دادن مــواد بازیافتنــی پیش بینــی 

می  شــود.

ــرار  ــت ق ــی به کفای ــی و متوال ــل منطق ــت در فواص ــه می  بایس ــروف زبال ظ
گیرنــد، تــا عــالوه بــر دوام شــان، اســتفاده از آنهــا نیــز راحــت باشــد. ظــروف 
ــی  ــد و آنهای ــتقرار می  یابن ــا اس ــاورت جدول ه ــی در مج ــش عموم ــه بخ زبال
ــا و اغلــب هــم مجــاور  ــد، در قلمــرو بن ــه بخــش خصوصــی تعلــق دارن کــه ب

ــوند. ــتقر می  ش ــا مس ورودی ه

محل استقرار ظرف زباله 
مکان استقرار ظرف زباله معموالً در قلمرو جدول است. ظروف زباله خصوصی غالبًا در قلمرو ساختمان قرار 

SMWM :می  گیرند. منبع
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جایگاه�دوچرخه

 بــا توجــه بــه این کــه در جوامــع زیــادی کوشــش می  شــود کــه گذرگاه هــا 
ــا دوچرخــه ســازگار و مأنــوس باشــند، فراهــم ســاختن  ــه شــکلی ب ــر ب و معاب
ــري ضــروری اســت.  ــي، ام ــم فعالیت ــز مه ــکان نگهــداری دوچرخــه در مراک م
جایگاه هــای دوچرخــه می  تواننــد از اشــکالی مــدرن، ماننــد کرکره هــای فلــزی 
عمــودی بــا تیــر ســاده تــا قطعــات موجــی شــکل )سینوســی( فلــزی یــا اشــکال 
ــدان  ــورت فق ــواران، در ص ــیاری از دوچرخه س ــد. بس ــکیل گردن ــه تش نوآوران
جایگاهــی مشــخص بدیــن منظــور، دوچرخه شــان را بــه عالیــم یــا تابلوهــای 

ــد. ــل می  کنن ــان قف خیاب

�محل�پارک�دوچرخه

جایگاه های دوچرخه باید در قلمرو جدول و با حداقل فاصله 90 سانتی متر از یکدیگر و یا هر مکان شهری 
دیگر قرار گیرند و یا در صورت امکان در محوطه پارکینگ مجاور و یا عقب نشینی خیابان استقرار یابند.  منبع: 

SMWM
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جایگاه�)کیوسک(روزنامه

جایگاه هــای روزنامــه نقــش مهمــی در جامعــه دارنــد و قانــون نیــز از آنهــا 
ــا  ــد جایگاه ه ــش از ح ــدد بی ــب و تع ــتقرار نامناس ــا اس ــد؛ ام ــت می  کن حمای
در پیاده راه هــای کوچــک، ضمــن ایجــاد منظرهــای نازیبــا، ممکــن اســت 
ــور  ــع، به منظ ــیاری از جوام ــد. در بس ــود آورن ــه وج ــز ب ــی نی ــرات ایمن مخاط
ــای  ــه، از جایگاه ه ــگاه روزنام ــی جای ــناختی در طراح ــل زیبایی ش ــرل عوام کنت
ــر  ــود. ه ــتفاده می  ش ــه اس ــک های چندگان ــا کیوس ــاس ب ــزرگ مقی ــرد و ب منف
ــل  ــهرداری تحمی ــه ش ــتری را ب ــه ي بیش ــا هزین ــوع جایگاه ه ــن ن ــه ای ــد ک چن
ــد(  ــرار دارن ــاص ق ــران خ ــت ناش ــورد حمای ــاده م ــای س ــد )جایگاه ه می  کنن
ــد.  ــود می  آورن ــه وج ــری را ب ــر و هماهنگ ت ــی مرتب ت ــر خیابان ــن منظ لیک
در برخــی از جوامــع از ســاختارهای خــاص اســتفاده می  شــود کــه ضمــن دارا 
ــود  ــز در خ ــات را نی ــای تأسیس ــه، جعبه ه ــدد روزنام ــای متع ــودن جایگاه ه ب
ــوند. ــا می  ش ــتر پیاده راه ه ــه بیش ــر چ ــي ه ــب کارای ــد و موج ــای می  دهن ج
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مکان�یابی�کیوسک�روزنامه�

ــرو جــدول  ــی در قلم ــا گروه ــه به صــورت تکــی و ی کیوســک های روزنام
ــاز می  شــوند.  ــاده ب ــرو پی ــه ســمت قلم ــد و ب ــرار می  گیرن ق

گارد�)حفاظ�ها(

ــع پیــش روی  ــد کــه مان ــا فلزن ــی از جنــس بتــن ی گاردهــا عناصــری خیابان
ترافیــک ســواره بــه محوطــه پیــاده می  شــوند. گاردهــا افــزون بــر هــر 
ــی  ــر کل ــده از منظ ــی ش ــذاب و طراح ــی ج ــد بخش ــان، می  توانن ضرورت ش
ــد؛  ــرار می  گیرن ــاده رو ق ــه جــدول پی ــا معمــوالً در طــول لب ــان باشــند. آنه خیاب
لیکــن در عیــن حــال بــرای حفاظــت از عابــران در جزایــر و رفوژهــای ترافیکی، 
ــر  ــری و دیگ ــای هن ــان، المان ه ــان خیاب ــان، درخت ــای خیاب ــع آب، نوره مناب
ــری  ــه عنص ــا به مثاب ــالوه، حفاظ ه ــد. به ع ــه کار می  رون ــز ب ــاده رو نی ــر پی عناص
امنیتــی پیرامــون بناهــای حســاس و محوطه هــای مهــم اســتقرار می  یابنــد، و در 

ــوند. ــت می  ش ــز یاف ــددی نی ــون و متع ــکال گوناگ اش
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مکان�یابی�تیرهای�جداکننده�

 تیرهــای جداکننــده معمــوالً در قلمــرو جــدول اســتقرار می  یابنــد تــا 
ــاده  ــاور پی ــای مج ــا پارکینگ ه ــت ی ــال حرک ــای در ح ــادگان را از خودروه پی

ــازند.  ــدا س ج

کیوسک�ها

 کیوســک ها کانون هایــی بــرای اطــالع یافتــن عمــوم مــردم از وقایــع 
ــد. کیوســک ها در  ــه شــمار می  آین ــی ب ــن اعالن های جامعــه و به طــور کلــی چنی
صــورِت دارا بــودِن طــرح و مکان یابــی مناســب می  تواننــد شــخصیت طراحــی 
ویــژه ای بــرای خیابــان و یــا حتــی پهنــه ای بزرگ تــر ایجــاد کننــد. کیوســک ها 
را می تــوان به گونــه ای طراحــی کــرد کــه تســهیالت مختلفــی همچــون جایــگاه 
روزنامــه، نقشــه، تلفــن عمومــی و عالیــم یــا نشــانه ها را در خــود جــای دهنــد. 
هنــگام ارزیابــی مناســب بــودن کیوســک ها، می  بایســت عــرض پیــاده رو، تعــداد 
عابــران، طــرح پیشــنهادی و دوام زیــادی را مدنظــر قــرار داد، تــا اطمینــان الزم از 
ســودمند بــودن آنهــا بــرای محــل موردنظــر بــه دســت آیــد. طــرح کیوســک ها 
بــس متنــوع اســت؛ از انــواع ســنتی یــا پــر تزئیــن گرفتــه تــا نمونه هــای جدیدتر 
ــه  ــد بخشــی از برنام ــًا طراحــی کیوســک می  توان ــزی. غالب ــی و فل ــی و چوب بتن
هنــر همگانــی باشــد و نمونه هــای هنــری بدیــع را در جوامــع بــه وجــود آورد، 
کیوســک ها نیــز به ماننــد انتخــاب مبلمــان خیابانــی، بــا توجــه بــه ابعادشــان در 
ــل  ــد. مح ــتقرار مي یابن ــض اس ــای عری ــا در پیاده راه ه ــدول و تنه ــاورت ج مج
عریــض شــدن پیــاده رو )واشــدگاه( در محــل تقاطع هــا اولویــِت نخســت بــرای 

ــد. ــمار می  آی ــک ها به ش ــتقرار کیوس ــکان اس م

ایستگاه�ها�و�سرپناه�های�سامانه�ي�حمل�ونقل

منطقــه  تســهیالت  همچنیــن  و  حمل ونقــل  ســامانه ي  ایســتگاه های   
ــتگاه های  ــد. ایس ــرار گیرن ــر ق ــان مدنظ ــر خیاب ــی منظ ــرح کل ــت در ط می  بایس
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ــان دهنده  ــوی نش ــک تابل ــد: از ی ــی دارن ــای گوناگون ــکل و قالب ه ــور، ش مذک
ــا  ــت ی ــد نیمک ــا ح ــه، ت ــام آن گرفت ــا ن ــیر ی ــماره و مس ــتگاه و ش ــل ایس مح
ــت  ــی محافظ ــل محیط ــر عوام ــافران در براب ــه از مس ــاز ک ــرپناه هایی نیمه ب س
می  کننــد. عناصــر دیگــر عبارتنــد از نقشــه مســیرها، زمان بنــدی مســیرها 
ــدی را  ــوس بع ــیدن اتوب ــان رس ــه زم ــک ک ــگرهای الکترونی ــراً نمایش و اخی
ــت  ــن اس ــل ممک ــامانه ي حمل ونق ــرپناه(های س ــتگاه )س ــد، ایس ــالم می  کنن اع
ــتن  ــگام نشس ــت هن ــه می  بایس ــند ک ــردی باش ــای منف ــا صندلی ه ــا ی نیمکت ه
بــه پاییــن بــاز شــوند. ایــن ترفنــد بــا هــدِف جلوگیــری از خوابیــدن برخــی از 
ــامانه ي  ــرپناه های س ــت. س ــده اس ــه ش ــر گرفت ــرپناه ها در نظ ــن س ــراد در ای اف

حمل ونقــل در اشــکال و طرح هــای مختلفــی ارایــه می  شــوند.

ایســتگاه ها و ســرپناه های ســاده دارای ســقف و دیــواره )پانــل( در قســمت 
پشــت به منظــور محافظــت در برابــِر بــاد هســتند. در آب وهــوای ســردتر 
ســرپناه ها از ســه یــا هــر چهار ســمت بســته اند و صرفــًا بازشــوهایی بــرای ورود 
ــای  ــرپناه ها دارای المپ ه ــرد، س ــوای س ــن در آب وه ــد. همچنی و خــروج دارن
گرمــازا )کــه بــه دســت مســافران کنتــرل می شــوند( و یــا نوررســانی حســاس 
ــای  ــز از قالب ه ــا نی ــای آنه ــتره ي طرح ه ــتند. گس ــط هس ــنایی محی ــه روش ب
ســنتی و پــر تزئینــات گرفتــه تــا ســاختارهای مــدرن و نیــز ســاده یــا بــراق و جز 
اینهــا، متنــوع و متفــاوت اســت. جنــس آنهــا در ســاختار اصلی شــان غالبــًا فــوالد 
یــا فلــزی دیگــر اســت، همــراه بــا شیشــه های مقــاوم بــرای دیواره هــای جانبــی. 
ســطح ایــن شیشــه ها مــات یــا طــرح دار اســت، یــا بــا عناصــر گرافیکــی دیگــر، 
ــا آنهــا برخــورد نکننــد. شیشــه ها  ــران نیــز ب ــر تمایــز بصــری، عاب تــا عــالوه ب
ــا خــراب کاری،  ــا در صــورت شکسته شــدن ی ــد ضــد خردشــدگی باشــند ت بای

مصدومیــت یــا خســارتی بــه بــار نیاورنــد.
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SMWM :محل ایستگاه های شبکه حمل ونقل عمومی ؛ منبع

ــا،  ــول در مجــاورت تقاطع ه ــور معم ــوری به ط ــل عب ایســتگاه های حمل ونق
قبــل یــا بعــد از چــراغ راهنمــا، اســتقرار می  یابنــد. اتوبوس هــا در تغییــر مســیر 
ــتقرار در  ــکان اس ــتگاه ها ام ــن ایس ــد و بنابرای ــت انعطاف پذیرن ــن( حرک )الی
پیــاده رو را، به واســطه ي توقــف اتوبــوس در الیــن پــارك و در مجــاورت جدول، 
ــد  ــوری بای ــل عب ــتگاه های حمل ونق ــی ایس ــگام مکان یاب ــت. هن ــد داش خواهن
بــه موقعیــت درختــان و ســایر مبلمــان خیابــان توجــه داشــت، تــا ایــن اطمینــان 
ــه/از  ــرای ورود و خــروج ب ــر ســر راه مســافران ب ــی ب ــه مانع حاصــل شــود ک
ــینی هایی  ــی )عقب نش ــع، بریدگ ــی از جوام ــدارد. در برخ ــود ن ــتگاه وج ایس
ــدا  ــکان ج ــب ام ــن ترتی ــا بدی ــود، ت ــی می  ش ــض پیش بین ــای عری در پیاده روه
ــا گــردد. اتوبوس هــای  ــان مهی ــان اصلــی ترافیــک خیاب ــوس از جری شــدن اتوب
ــر  ــری کمت ــی انعطاف پذی ــت و شــبکه های ریل دارای خطــوط اختصاصــی و ثاب
دارنــد. بســیاری از ایــن ایســتگاه ها در مرکــز )محوریــت( معبــر قــرار گرفتهانــد 
و بــه رفوژهایــی در میانــه معبــر نیــاز دارنــد. بــرای اطمینــان از ایمنــی و راحتــی 

ــد. ــرورت می  یاب ــژه ای ض ــای وی ــی مراقبت ه ــای ترافیک رفوژه

عالیم

 کنتــرل شــکل و رنــگ و طــرح گرافیکی بیشــتر عالیــم راهنمایــی و رانندگی 
در ســطح ملــی صــورت می  گیــرد. عالیــم محلــی به عنــوان مکمــل طــرح منظــر 
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خیابانــی طراحــی می  شــوند. عالئــم خیابانــی به صــورت صفحــات فلــزی ســاده 
ــم  ــا به صــورت عالی ــی و ی ــا آلومینیوم ــزی ب ــای فل ــه تیره و صــاف، متصــل ب
کامل تــر بــا دوپایــه و امــکان برداشــت و نصــب عالیــم از روی آنهــا، طراحــی 
ــن،  ــای نمادی ــانه های ورودی، طرح ه ــد نش ــا می  توانن ــن تابلوه ــوند. ای می  ش
عالیــم راهنمــای محــل پارکینگ هــای عمومــی و دیگــر عالیــم محلــی باشــند، 

بیشــتر عالیــم خیابانــی در مجــاورت جــدول پیــاده رو اســتقرار می  یابنــد.

اکثــر عالیــم عمومــی در قلمــرو جــدول و متصــل بــه تیرك هــای موجــود یــا 
بــا ســازه ي اختصاصــی مکان یابــی می  شــوند. عالیــم خصوصــی موقــت معمــوالً 

در قلمــرو ســاختمان، در برخــی مــوارد در قلمــرو خیابــان قــرار می  گیرنــد. 

SMWM :مکان یابی عالیم؛ منبع
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تسهیالت�عمومی�و�تجهیزات�خصوصی�خیابان
ــه  ــه جامع ــد ک ــود دارن ــی وج ــر خیابان ــه منظ ــر ثانوی ــوع از عناص ــار ن چه
ــه  ــوط ب ــاختارهای مرب ــت اند س ــن دس ــری دارد. از ای ــرل کمت ــا کنت ــر آنه ب
ــرداز و تلفن هــای عمومــی، پارکومترهــا  تجهیــزات شــهری، دســتگاه های خودپ

ــا.  ــز اینه ــی و ج ــازی خصوص ــهیالت منظرس و تس

ساختارهای�مربوط�به�تجهیزات�شهری

 به طــور کلــی تجهیــزات بــه ســامانه های پنهانــی گفتــه می  شــود کــه 
عملکــرد رواِن شــهرها را موجــب می  گردنــد. مشــاهده شــدنی ترین ایــن عناصــر 
ــن حــال کــه  ــد. در عی ــرق و ارتباطات ان ــزات ب در بســیاری از خیابان هــا، تجهی
کابل هــای ســامانه ارتباطــات خطــر چندانــی ایجــاد نمی کننــد، کابل هــای فعــال 
بــرق )حتــی آنهایــی کــه روکــش دارنــد( می  بایســت از تمامــی چیزهایــی کــه 
مانــع قلمــداد می  شــوند و خصوصــًا درختــان، دور نگهداشــته شــوند. درختانــی 
کــه زیــر خطــوط بــرق واقــع شــده اند، بایــد پیرایــش شــوند و بدیــن ترتیــب 
ــاز اطــراف کابل هــا در بســیاری از جوامــِع جدیدتــر ایــن کابل هــا در  فضــای ب
شــبکه های تجهیــزات در زیــر پیاده روهــا اســتقرار می  یابنــد و در شــماری 
ــای  ــب پروژه ه ــن در قال ــه زیرزمی ــا ب ــال کابل ه ــع قدیمــی، انتق دیگــر از جوام

توســعه و بهســازی منظــر شــهری مــورد توجــه قــرار می  گیــرد. 

ــای  ــر خیابان ه ــروری در اکث ــری ض ــوان عنص ــزات به عن ــای تجهی محفظه ه
شــهر، محــل قــرار گرفتــن تجهیــزات کنتــرل ترافیــک، کنتــرل ســامانه های قطــار 
ســبک و اتصــاالت بــا وســایل ترکیبــی ایــن ســامانه ها هســتند. در خیابان هــای 
موجــود کار چندانــی بــرای جابه جایــی محوطه هــای فعلــی انجام شــدنی 
ــرای  ــد. ب ــرا درآین ــه اج ــاتی ب ــده تأسیس ــای عم ــه پروژه ه ــر این ک نیســت، مگ
ــن  ــی ای ــا مکان یاب ــش همان ــن چال ــده مهم تری ــداث ش ــازه اح ــای ت خیابان ه
ــن  ــد و در عی ــخ بگوین ــی را پاس ــای عملیات ــه نیازه ــت ک ــه ای اس ــزا به گون اج
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حــال پیاده راه هایــی جــذاب و ایمــن بــه وجــود آورنــد. ایــن امــِر پراهمیــت در 
حالــت کلــی بــه معنــای اســتقرار محوطه هــای تجهیزاتــی در مجــاورت جــدول 

اســت. 

خودپردازها�و�تلفن�های�عمومی

ــتگاه های  ــد و دس ــش می  یاب ــی کاه ــای عموم ــتفاده تلفن ه ــج اس ــه تدری  ب
ــتقرار  ــوه اس ــی نح ــوند. پیش بین ــه می  ش ــان اضاف ــط خیاب ــه محی ــرداز ب خودپ
ایــن عناصــر نیــز مفیــد خواهــد بــود. در حالــی کــه تلفن هــای ســکه ای غالبــًا 
در مجــاورت جــدول یــا ســاختمان ها اســتقرار می  یابنــد، خودپردازهــا معمــوالً 

ــد. ــرار می  گیرن ــه نمــای آن ق در مجــاورت ســاختمان و متصــل ب

پارکومترها

ــد.  ــج به شــمار می  آی ــر عنصــری رای در بیشــتر خیابان هــای تجــاری پارکومت
ایــن عناصــر ضمــن اســتقرار یافتــن در مجــاورت جــدول پیــاده رو، دارای طیفــی 
ــر و  ــک جدیدت ــتگاه های الکترونی ــا دس ــتی ت ــرل دس ــا کنت ــنتی و ب ــواع س از ان
ــه  ــای چندگان ــد. پارکومتره ــت کارت اعتباری ان ــت دریاف ــا قابلی ــر و ب تکمیل ت
ــن  ــد جایگزی ــرعت می  توانن ــارك( به س ــای پ ــد فض ــرل چن ــت کنت ــا قابلی )ب

ــی( شــوند. ــه )دوتای ــا دوگان دســتگاه های تکــی ی

تجهیزات�منظرسازی�خصوصی

ــه  ــل ب ــی تمای ــازه داران خصوص ــاری، مغ ــای تج ــیاری از خیابان ه  در بس
ــی، نمایــش  ــز و صندل ــرای اســتقرار می ــل واحدشــان ب اســتفاده از فضــای مقاب
قیمت هــا و یــا عالیــم موقتــی دارنــد. هزینــه نگهــداری ایــن تســهیالت 
خصوصــی بــر عهــده مالــکان مرتبــط بــا آنهاســت، امــا اجتمــاع محلــی به منظــور 
ــوع و محــل اســتقرار ایــن  ــر ن ــودِن مســیر حرکــت، ب ــِن روان و ایمــن ب تضمی
تســهیالت نظــارت خواهــد کــرد. در جوامــع مختلــف معمــوالً مــکان اســتقرار 
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تســهیالت خصوصــی در قالــب ضوابــط پهنه بنــدی تعییــن می  گــردد و ارتفــاع 
عناصــر و میــزان پیــش روی آنهــا بــا توجــه بــه عــرض کلــی پیــاده رو مشــخص 

می  شــود.

SMWM :تجهیزات منظرسازی خصوصی؛ منبع

و  نیمکت هــا  منظرســازی خصوصــی همچــون صندلی هــا،  تجهیــزات 
ــت در  ــم موق ــد. عالی ــرار می  گیرن ــاختمان ق ــرو س ــوالً در قلم ــا معم تابلوه

قلمــرو جــدول قــرار می  گیرنــد. 

اجرا
ــدی  ــا مرحله بن ــل و ی ــوان به صــورت کام ــان را می ت ــای منظــر خیاب  طرح ه
ــه در مقطــع  ــان ک ــازی خیاب ــای منظرس ــرای پروژه ه ــه اجــرا درآورد. ب شــده ب
ــِی  ــه های اجرای ــود نقش ــوند، وج ــرا می  ش ــل اج ــورت کام ــی به ص ــی معین زمان
تهیــه شــده به وســیله طــراح شــهری یــا معمــار منظــِر دارای مجــوز، ضــروری 
ــان  ــازی خیاب ــای منظرس ــده و طرح ه ــدی ش ــای مرحله بن ــت. در پروژه ه اس
ــن می  شــوند،  ــه ي ســوددهی تدوی ــر پای ــر بخــش خصوصــی و ب ــا تکیه ب ــه ب ک
ــای  ــی و نموداره ــتورالعمل های طراح ــه دس ــی، ب ــه های اجرای ــر نقش ــالوه ب ع
ــع،  ــیاری از جوام ــت. در بس ــاز اس ــان نی ــاز در خیاب ــر مج ــی از عناص اجمال
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حکومــت محلــی هزینــه ي این گونــه پروژه هــا را از محــل ارزش افــزوده 
تجــاری، از کســبه مجــاور خیابــان دریافــت می  کنــد. در برخــی از مواقــع تأمیــن 
اعتبــار پروژه هــای ارتقــای منظــر خیابــان همــراه بــا دیگــر پروژه هــای مربــوط 
ــه مرکــز نگهــداری  ــون ملــی خیابان هــای مهــم، وابســته ب ــق کان ــه آن از طری ب
پهنه هــای تاریخــی، یــا از طریــق قوانیــن ملــی ماننــد ISTEA ، انجــام می  شــود 

)مربــوط بــه ایــاالت متحــد(.

تجهیزات�فضاهای�شهری

مقدمه

ــه  ــا را ب ــی راه ه ــاران و طراح ــه معم ــوان ب ــاختمان ها را می ت ــی س طراح
مهندســان ســویل واگــذار کــرد؛ امــا مســؤولیت طراحــی پهنــه بــدون صاحبــی 
ــن،  ــا وجــود ای ــرار دارد نامشــخص و نابســامان اســت. ب ــان ق ــن می ــه در ای ک
طراحــی فضاهــای شــهری بــا تمامــی تســهیالت و تجهیــزات، محیــط مناســبی 

ــی  آورد.  ــت شــهری فراهــم م ــرای زندگــی و فعالی ب

ــه(  ــاز )منطق ــاره ف ــای درب ــای تازه ــون آگاهی ه ــش تاکن ــه ي پی ــد ده از چن
هــای شــهری پدیــد آمــده اســت و بــار دیگــر خیابــان به عنــوان فضایــی بــرای 
زندگــی )نــه صرفــًا محلــی بــرای عبــور و مــرور وســایط نقلیــه( مطــرح شــده 
ــیوه ي  ــه ش ــت ب ــات بازگش ــی جه ــوان از برخ ــرش را می ت ــن نگ ــت؛ ای اس

ــت. ــل دانس ــلط اتومبی ــش از تس ــا پی ــتفاده از خیابان ه اس

ــژه ي  ــت وی ــه خصل ــان ک ــر خیاب ــر منظ ــب عناص ــی مناس ــت طراح اهمی
خیابــان را بــدان بــاز می  گردانــد، امــری اســت کــه دوبــاره کشــف شــده اســت. 
درنهایــت ایــن تجهیــزات همه جــا بــا بــر کیفیــت خیابان هــا می  افزایــد و یــا از 

آنهــا مي کاهــد1.

1-  ,Johanno Gibbons & Bernard Oberholzar. Urban Streetscapes. London, 1991 
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 در ابتــدا ایــن اجــزای مختلــف تجهیــزات خیابانــی بــه شــیوه ای ناهماهنــگ 
ــا  ــا ب ــرد. ام ــر ک ــد وخیم ت ــواد جدی ــوع م ــن وضــع را تن طراحــی می  شــدند. ای
ــر ســاحلی و  ــاده، معاب ــر خیابان هــای پی ــای شــهری؛ نظی ظهــور طرح هــای احی
نواحــی تاریخــی، توجــه بیشــتری بــه اهمیــت طراحــی منظــر خیابانــی از جملــه 

ســنگ فرش و تجهیــزات خیابانــی معطــوف شــده اســت.

صحنــه ي خیابان هــای معاصــر بــا بــه هــم ریختگــی فــراوان اثاثیــه و 
تجهیزاتــش پدیــده ای نســبتًا جدیــد اســت؛ اگــر بــه یکــی از عکس هــای قدیمــی 
نــگاه کنیــد در آن معــدودی تیربــرق، نیمکــت، یک فــواره آب و تعــداد محدودی 
ــه  ــد. ب ــاهده می  کنی ــاختمان ها مش ــف س ــه همک ــای طبق ــت در نم ــو عالم تابل
تدریــج تأسیســات مختلــف روشــنایی ســرد و بی احســاس )فلورســنت( خیابــان 
ــا انبوهــی از آگهی هــا و عالیــم تبلیغاتــی  و توقف ســنج )پارکومتر(هــا همــراه ب
بــرای جلب توجــه مــردم ظاهــر شــدند. ظرف هــای پالســتیکی و یکبــار 
ــه را  ــن خــود ظــرف و در نتیجــه ســطل های زبال ــگ دور ریخت مصــرف، فرهن

ــورد.  ــم می  خ ــه چش ــا ب ــه در همه ج ــراه آورد ک ــه هم ب

هویت�بخشی�در�طراحی�منظر�خیابانی�)منظر�شهری(�
اثاثیــه و تجهیــزات خیابانــی در هویــت بخشــیدن بــه یــک مــکان بــا ایجــاد 
یــا اصــالح فضاهــای شــهری کمــک مؤثــری می کننــد؛ بــرای مثــال: بــا اســتفاده 
از آب نمــا می تــوان یــک کانــون ایجــاد کــرد و ورودی هــا و لبه هــا را از طریــق 

ــان مشــخص نمــود.  ــرق و درخت ــی درســت تیرهــای چراغ ب مکان یاب

ــه  ــک و چ ــه کوچ ــزرگ، چ ــه ب ــهری، چ ــای ش ــای فضاه ــای احی پروژه ه
به صــورت طرح هــای پیاده ســازی یــا تعریــض پیاده روهــا، فرصت هایــی 
ــد. اصــالح  ــرای طراحــی مجــدد و همه جانبــه اثاثیــه خیابانــی فراهــم می  آورن ب
ــالك  ــر ام ــل ب ــر متقاب ــود تأثی ــه خ ــا به نوب ــه آنه ــا و اثاثی ــازی خیابان ه روس
ــت  ــا کیفی ــد ت ــردم ایجــاد می  کن ــرای م ــزه ای ب ــذارد و انگی ــی می  گ مجــاور باق
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ــد1. ــات نماین ــش مباه ــط خوی ــه محی ــد و ب ــر کنن ــود را بهت ــاختمان های خ س

مالحظات�طراحی�
انتخــاب و اســتقرار عناصــر تجهیــزات خیابانــی، طبــق ســنت توســط 
ــه  ــرد و در نتیجــه هیچ گون ــه شــیوه خاصــی انجــام می  گی مهندســان و اغلــب ب
انجــام طراحــی ویــژه ای در آنهــا بــه چشــم نمی خــورد. اقــالم و اجنــاس اغلــب 
بــا توجــه بــه هزینــه پاییــن آنهــا انتخــاب شــده و توجهــی بــه مناســب بــودن، 
ــي  ــر نگرش ــتر بیانگ ــود و بیش ــا نمی ش ــناختی آنه ــای زیبایی ش دوام و امتیازه

ــنجیده.  ــی س ــا روش طراح ــت ت ــه اس مصلحت گرایان

از ســوی دیگــر در برخــی مکان هــای، تالش هــای مضحکــی صــورت 
می  گیــرد تــا از اثاثیــه و تجهیــزات عهــد گذشــته تقلیــد کننــد. ایــن کار ممکــن 
ــا  ــد؛ ام ــی دار باش ــی معن ــی تاریخ ــت نواح ــای مرم ــی پروژه ه ــت در برخ اس

ــوده اســت. ــی معاصــر بیه ــای خیابان ــتفاده از آن در فضاه اس

ــق  ــی و خل ــر خیابان ــی منظ ــراط در طراح ــه اف ــش ب ــر گرای ــأله دیگ مس
صحنه هــای تصنعــی اســت. تجهیــزات خیابانــی خــوب، نظیــر بناهــای خــوب، 
ــن  ــه ای ــی همیشــه ب ــه گوی ــان به نظــر رســد ک ــه باشــد و چن ــد خودانگیخت بای
ــد  ــی مانن ــواد طبیع ــتفاده از م ــه اس ــن زمین ــت. در ای ــته اس ــق داش ــان تعل خیاب
چــوب، ســنگ، ســفال و... از لحــاظ بافــت و رنــگ بســیار مطلوب تــر از مــواد 

ــتیکی اســت. پالس

تجهیزات�خیابانی�هماهنگ�
طراحــی و نصــب بیشــتر عناصــر مبلمــان و اثاثیــه خیابــان در حــوزه 
ــرق، آب،  ــرات، ب ــد: مخاب ــی، مانن ــازمان های مختلف ــا و س ــؤولیت اداره ه مس

1-  Ibid. P. 7 
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راهنمایــی و رانندگــی و شــرکت واحــد اتوبوســرانی قــرار دارد کــه در نتیجــه ي 
آرایــش ناهماهنگــی در خیابــان بــه وجــود می  آورنــد. مســأله تنهــا تنــوع عناصــر 

ــت دارد. ــز اهمی ــان نی ــا در ســطح خیاب ــع آنه نیســت، بلکــه شــیوه ي توزی

ــون الزم  ــازمان های گوناگ ــان ادارات و س ــکاری می ــدا هم ــن، در ابت بنابرای
ــی رســانید. ــزان معقول ــه می ــواع عناصــر را ب ــوان تعــداد و ان ــا بت اســت ت

روش منطقــی عبــارت اســت از: طراحــی مجموعــه ای از عناصــر تجهیــزات 
خیابانــی کــه در آن هــر جــزء، نظیــر یــک عالمــت، ســطل آشــغال یــا چــراغ، از 

جزئیــات تزیینــی و پایــه طراحــی مشــابهی برخــوردار باشــد.
ــه  ــگ اثاثی ــی هماهن ــتم طراح ــل از سیس ــع حاص ــن مناف ــی از بزرگ تری یک
خیابانــی، ســهولت بیشــتر گــردآوری عناصــر مختلــف در کنــار هــم اســت. در 
ــد  ــن می  توان ــک تلف ــک کیوس ــا ی ــوس ی ــتگاه اتوب ــایبان ایس ــت س ــن حال ای
ــا  ــا و ی ــم، نیمکت ه ــنایی، عالی ــر روش ــر، نظی ــزای دیگ ــرای اج ــی ب تکیه گاه
ــدا از  ــی ج ــوان بخش ــد به عن ــی نبای ــزات خیابان ــی تجهی ــد. طراح ــن باش تلف
ــه ي شــکل دهنده ي  ــد به مثاب ــه بای ــی شــود، بلک ــای شــهری تلق طراحــی فضاه
ــه  ــرد. چنانچ ــرار گی ــر ق ــیع موردنظ ــاس وس ــهری در مقی ــی و ش ــر خیابان منظ
ــی  ــی طراح ــون کل ــی از مضم ــی بخش ــزات خیابان ــی تجهی ــون طراح مضم
ــت.  ــر اس ــد و مطلوب ت ــوح می  بخش ــجام و وض ــهر انس ــه ش ــد، ب ــهری باش ش
بنابرایــن، عناصــر تجهیــزات خیابانــی را نبایــد به صــورت منفــرد و مجــزا مــورد 
ــک  ــی از ی ــوان بخش ــا را به عن ــد آنه ــه بای ــرار داد، بلک ــاهده ق ــی و مش بررس
سیســتم هماهنــگ تجهیــزات خیابانــی نگریســت کــه در آن همــه اجــزا به طــور 
ــاختمان های  ــا س ــبی ب ــاط مناس ــد و ارتب ــرار می  گیرن ــورد توجــه ق ــگ م هماهن
پیرامــون خــود برقــرار می ســازند. از ایــن رو، حتــی در طراحــی کوچک تریــن 

ــرد. ــر را فرامــوش ک ــی و فراگی ــد منظــره کل ــی، نبای عناصــر خیابان
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سنگ�فرش�)کفپوش(

مفهوم�طراحی�

الگوهــای  و  مصالــح  از  اســتفاده  ســنگ فرش ها،  طراحــی  از  منظــور 
روســازی بــرای آرایشــی یــک دســت و هماهنــگ اســت، به طــوری کــه تأثیــر 
ــز و شــاخصی  ــی داشــته باشــد و هویــت متمای وحدت بخشــی در منظــر خیابان
ــس  ــد ح ــن، می  توان ــف همچنی ــش ک ــا پوش ــنگ فرش ی ــد. س ــهر ببخش ــه ش ب

ــازد. ــرار س ــف را برق ــان ســطوح مختل ــتگی می پیوس

مفهوم�سنگ�فرش�

ــت  ــر گرف ــی در نظ ــه ای خنث ــوان زمین ــم به عن ــوان ه ــنگ فرش را می ت س
ــید.  ــدان بخش ــتری ب ــی بیش ــه ي تزیین ــردم، جنب ــه م ــرای جلب توج ــم ب و ه
ــرای  ــد و ب ــاد آفری ــی ش ــا فضای ــون ی ــوان کان ــنگ فرش می ت ــیله ي س به وس

ــد آورد. ــی پدی ــون قال ــی همچ ــهری نقش ــای ش ــتانه ای در فض آس
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بــرای ایــن منظــور بایــد مجموعــه ای از مصالــح و رنــگ برگزیــده شــود تــا 
ــوان  ــه، می ت ــن مجموع ــتفاده از ای ــا اس ــد. ب ــاز نمای ــی را ب ــای مکان ویژگی ه

ــان انتخــاب کــرد. مضامیــن متفاوتــی بــرای هرناحیــه یــا خیاب

بافت�سنگ�فرش�

ــاده  ــران پی ــد عاب ــوع رفت وآم ــه تن ــه ب ــا توج ــد ب ــنگ فرش ها بای ــت س باف
تهیــه شــود:

ســطوح نقــش دار بــرای عابــران پیــاده بی حرکــت؛ مثــاًل در محــل اســتقرار  	
ــت  ــرای هدای ــاوت ب ــای متف ــا رنگ ه ــیرهایی ب ــن مس ــا، همچنی نیمکت ه

ــاده در حــال حرکــت در طــول مســیر موردنظــر. ــران پی عاب

ســطوح برجســته بــرای رمپ هــا و اطــراف آب نماهــا، نواحــی خطرآفریــن  	
ــش  ــزش را کاه ــکان لغ ــه ام ــر و...( ک ــکوی مت ــاحلی، س ــکوهای س )س
ــطوح  ــا س ــدار و ی ــی آج ــطوح بتن ــه ای، س ــح دان ــد: مصال ــد؛ مانن می  دهن

ــن اســت. دیگــری از ای

ســطوح مــوج دار بــرای کمــک بــه نابینایــان در حاشــیه ي جدول هایــی کــه  	
ــری  ــاده کارب ــران پی ــن در گــذرگاه عاب ــاد می  شــود. همچنی ارتفــاع آنهــا زی

آن ضــروری اســت.
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ــرعت  ــتن س ــا کاس ــاده، ب ــران پی ــه عاب ــرای جلب توج ــوار ب ــطوح ناهم  س
نظیــر  ناهمــوارِ  ســنگ فرش های  از  می تــوان  اینجــا  در  اتومبیل هــا. 

کــرد. اســتفاده  نیــز  رودخانــه ای  قلوه ســنگ های 

�الگوی�سنگ�فرش�

ــه روش  ــیع را ب ــطوح وس ــوان س ــنگ می ت ــا قلوه س ــر ی ــتفاده از آج ــا اس ب
ــرد.  ــیم ک ــاب تقس ــاد ق ــازی و ایج لبه س

بــا اســتفاده از مــوارد زیــر می تــوان فضاهــای ویــژه یــا گره هــای رفت وآمــد 
را مــورد تأکید قــرار داد:

ایجاد نظم و آهنگ سنگ فرش؛ 	

 به کار بردن آجرفرش ویژه؛ 	

ــا نمــاد شــهری، الگــوی  	 ــر نشــان ی ــردن شــکل خاصــی، نظی ــه کار ب  ب
ســنگ فرش می توانــد ویژگــی رســمی یــا غیررســمی ناحیــه ای را 

ــد؛ ــخص کن مش
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برای مثال:

طرح ساده و رسمی برای نواحی تاریخی؛ 	

طرح غیررسمی یا رنگارنگ برای کنار ساحل.  	

بــرای مشــخص کــردن مقیــاس فضاهــا از الگوهــای متفــاوت بایــد اســتفاده 
کــرد؛ بــرای مثــال: 

یــا  	 گردشــگاه ها  بــزرگ،  میدان هــای  بــرای  آشــکار  نقش هــای 
رســمی؛ میدان هــای 

نقش هایی ریز برای کوچه ها، خیابان ها، پیاده روهای تنگ و باریک و حیاط ها.
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رج�چینی

در محل هایی که سطوح وسیعی با آجر یا بلوک فرش شده اند و در مکان هایی که اتومبیل بر روی سنگ فرش 
رفت وآمد می کند؛ باید از واحدهایی که در هم گیر می  کنند و یا از رج چینی جناغی استفاده کرد.

بافت�سبدی

ــورت  ــه به ص ــود ک ــه می  ش ــنگ فرش هایی گفت ــی س ــی متوال ــه رج چین ب
ــی  ــوع رج چین ــن ن ــد. در ای ــرار می  گیرن ــم ق ــار ه ــی در کن ــا افق ــودی و ی عم
خطــوط مســتقیم و متوالــی، در مقابــل فشــار و بارگــذاری آســیب پذیرند. ایــن 

ــتند. ــا هس ــطوح پیاده روه ــب س ــی متناس ــای رج چین الگوه

مصالح�پرمنفذ�

ــد از  ــه درخــت در داخــل ســنگ فرش کاشــته شــده باشــد، بای ــی ک درجای
مصالــح منفــذدار اســتفاده کــرد، به عنــوان مثــال؛ شــن اجــازه می  دهــد آب وهــوا 
بــه ریشــه درختــان برســد، در حالــی کــه مــواد آغشــته بــه قیــر و بتــن معمــوالً 

ــد.  ــه وجــود می  آورن ســطح غیرقابــل نفــوذی ب

چنانچــه از مــواد غیرقابــل نفــوذ اســتفاده می  شــود، بایــد ســطحی بــه میــزان 
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حداقــل یــک متــر ســریع در اطــراف درختــان بــاز گذاشــته شــود. ایــن ســطح را 
می تــوان بــرای حفــظ پیوســتگی ســنگ فرش بــا یــک شــبکه فلــزی پوشــاند.

دفع�آب�های�سطحی�
ســنگ فرش ها بایــد بــا شــیب در عــرض طراحــی شــوند تــا آب روی آنهــا 
جمــع نشــود. می تــوان مجراهایــی در لبــه ي ســنگ فرش قــرار داد تــا آب هــای 
ــر  ــی تغیی ــح انتخاب ــب مصال ــیب مناســب برحس ــد. ش ــت کنن ــطحی را هدای س

ــر اســت. ــا 1:80 متغی ــد و معمــوالً از 1:40 ت می  کن

ــد،  ــی بمان ــا باق ــک ج ــود و در ی ــاری نش ــی ج ــر آب روی سنگ فرش اگ
ــوه  ــد. نح ــد ش ــطوح خواه ــی س ــنگ فرش و لغزندگ ــگ س ــدن رن ــث پری باع
ــاد  ــث ایج ــه باع ــرد ک ــی ک ــه ای طراح ــد به گون ــطحی را بای ــای س ــع آب ه دف

ــود.  ــن نش ــت روی زمی ــات زش ــدی و موجب ــتی و بلن پس

دریچه�های�کانال�آدم�رو
موقعیــت  و  شــوند  ادغــام  ســنگ فرش ها  طــرح  در  بایــد  دریچه هــا 
ــا  ــا ی ــا، بلوك ه ــدن آجره ــه کن ــردد ک ــم گ ــاختمان ها تنظی ــا س ــان ب ــا چن آنه

آســفالت ها بــه حداقــل برســد.
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ــال آدم رو را  ــن پیوســتگی ســطح ســنگ فرش دریچه هــای کان به منظــور تأمی
ــرار  ــن ق ــطح زمی ــر از س ــی پایین ت ــه کم ــرد ک ــی ک ــه ای طراح ــوان به گون می ت

گیرنــد و درپــوش آنهــا طــرح آجرچینــی خیابــان را داشــته باشــد.

ــه  ــای یک تک ــا و قالب ه ــا، چارچوب ه ــا میل گرده ــا ب ــی از درپوش ه برخ
یــا قابــل جــدا شــدن طراحــی می  شــوند تــا بتــوان در آنهــا بتــن یــا آســفالت در 
جــا ریخــت. ایــن نــوع درپوش هــا بــرای محل هــای دارای تــردد ســنگین و یــا 

پیاده رو مناســب هســتند.

بهتــر اســت ســطح درپوش هایــی کــه در الگــوی ســنگ فرش جــای 
ــرای آن کــه درپوش هــا در هنــگام  ــدون لغــزش و ثابــت باشــد و ب ــد، ب می  گیرن

ــن متصــل شــوند.  ــه زمی ــد در ســه نقطــه ب ــد بای ــور ماشــین نلرزن عب

جدول�ها�
ــه در  ــه کار رفت ــح ب ــان و مصال ــه خیاب ــه درج ــه ب ــا توج ــدول ب ــوع ج ن

می  شــود. انتخــاب  آن  مجــاور  ســنگ فرش 
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نوع�خیابان�
ــه  ــای درج ــی در خیابان ه ــرای ایمن ــتاندارد، ب ــای اس ــوالً از جدول ه معم
جمع کننده هــای  کــه  پررفت وآمــد  خیابان هــای  به ویــژه  ســه،  تــا  یــک 
ــج  ــار و پن ــه چه ــای درج ــرای خیابان ه ــود. ب ــتفاده می  ش ــتند، اس ــی هس اصل
کــه جمع کننده هــای محلــی هســتند، راه هــای دسترســی مســکونی و نیــز 

زمین هــای پارکینــگ، از گزینه هــای دیگــری اســتفاده می  شــود. 

بتــن بیــش از هــر چیــز دیگــری در ســاخت جدول هــا بــه کار مــی  رود؛ زیــرا 
ــی کــه از  ــز دارد. جدول های ــر اســتحکام و دوام، ویژگــی اقتصــادی نی عــالوه ب
ــهر و  ــراث ش ــی از می ــوان بخش ــد به عن ــده اند بای ــاخته ش ــت س ــنگ گرانی س

ــوند. ــظ ش ــا حف ــن جدول ه ــوان بادوام تری به عن
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ــژه در نواحــی مســکونی  ــن به وی ــن بت ــن جایگزی ــنگ، بهتری آجــر و قلوه س
می  باشــند. 

چنانچــه از جدول هــا به عنــوان مانــع اســتفاده گــردد، می تــوان آنــرا 
بتن انــدود کــرد و در نواحــی ویــژه آن را رنــگ زد.

جدول های شیب دار
جدول هــای شــیب دار یــا رمــپ دار، بایــد در تمــام خط هــای ویــژه عابرپیــاده  
ــای  ــال جدول ه ــرای اتص ــوالً ب ــه کار رود. معم ــوالن ب ــی معل ــرای راحت و ب
ــه می  شــود. ــات اســتاندارد تهی ــای شــیب دار، قطع ــه جدول ه ســطوح صــاف ب

کنترل�پله�ها�
ــیب  ــی و آس ــری از پریدگ ــنگ فرش و جلوگی ــت از س ــه حفاظ ــا ب جدول ه
لبــه آن کمــک می  کننــد، از ایــن رو جــزء مهمــی از ســاختمان یــک ســنگ فرش 
ــرای  ــنگ فرش و ب ــرای س ــش از اج ــا را پی ــب آنه ــد. اغل ــکیل می  دهن را تش

ــد.  ــواد بســتر ســنگ فرش نصــب می  کنن ــظ م ایجــاد چارچــوب و حف
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ــار  ــی در کن ــرای چمن زن ــاف ب ــطح ص ــک س ــوان ی ــراز به عن ــدول همت ج
ــانتی متر  ــد 3 س ــداول بای ــن ج ــطح ای ــود، س ــرار داده می  ش ــا ق چمن کاری ه
ــا  ــود و ی ــی نش ــین چمن زن ــع کار ماش ــا مان ــد ت ــن باش ــطح چم ــر از س پایینت

ــرد. ــرار گی ــر ق ــانتی متر باالت ــا 3 س ــاك باغچه ه ــطح خ ــظ س ــور حف به منظ

دفع�آب�های�سطحی�
ترکیبــی از جدول هــا و جوی هــا، آب هــای بــاران را هدایــت و توزیــع 
ــتند. ــر هس ــد، اقتصادی ت ــب کنن ــن دو را ترکی ــه ای ــی ک ــد. پروفیل های می  کنن

جوی�ها
ــت.  ــد اس ــوالً 2 درص ــفالت معم ــاده آس ــک ج ــی ی ــیب عرض ــل ش حداق
شــیب طولــی جــوی می توانــد 0/4 درصــد باشــد در زمین هــای مســطح بــرای 
جلوگیــری از جمــع شــدن آب بــاران در یــک نقطــه، بایــد از اصــل توزیــع آب 
ــرای کاهــش  ــیب دار ب ــای ش ــرد. در زمین ه ــتفاده ک ــع آوری آن اس به جــای جم
ــوان از  ــطحی، می ت ــای س ــذب آب ه ــکان ج ــاد ام ــاران و ایج ــرعت آب ب س
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ــرد. ــتفاده ک ــوار اس ــا ناهم ــده ی ــبکه بندی ش ــای ش جوی ه

در نواحــی کــه در ســطح ســنگ فرش درخــت کاشــته شــده اســت، جوی هــا 
می  تواننــد سیســتم های آبیــاری کارآمــدی باشــند. 

از جوی هــای کاســه ای )کانیــو( می تــوان بــرای جمــع آوری آب هــای بــاران 
و آب جــاری در معابرپیــاده ، ســطوح پارکینــگ و معابــر درجــه پنــج کــه احداث 
جــدول در آنهــا ضــروری نیســت، اســتفاده کــرد. ایــن جوی هــا معمــوالً شــیب 
ــا  ــا از 30 ت ــای آنه ــا 7/5 ســانتی متر و پهن ــا از 5 ت ــد و عمــق آنه مالیمــی دارن

ــت. ــانتی متر اس 90 س

پله�ها�
پله هــا را بایــد بُعــد دیگــری از ســنگ فرش دانســت کــه اختــالف ســطح را 
حــل کــرده، بــه تعریــف فضــا یــاری نمــوده و حتــی محل هایــی بــرای نشســتن 

در هــوای آزاد فراهــم می  آورنــد.
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ابعاد�پله�

ــر  ــم مت ــک و نی ــل ی ــی، حداق ــی و ایمن ــرای راحت ــاز ب ــای ب ــا در فض پله ه
ــد.  ــا دارن پهن

حداکثــر ارتفــاع پلــه در فضــای بــاز بایــد 15 ســانتی متر باشــد، امــا بلنــدی 
8 تــا 12ســانتی متر برای آن مناســب تر اســت.  

نظم�و�آهنگ�پله�ها�
ــگ  ــوان ضرب آهن ــه، می ت ــاد پیشــانی، کــف پل ــان ابع ــظ تناســب می ــا حف ب

مناســبی بــرای بــاال رفتــن و پاییــن آمــدن ایجــاد کــرد.

ــتند؛  ــوری نیس ــیر عب ــک مس ــی از ی ــا بخش ــه پله ه ــرایط ک ــی ش در برخ
ــر  ــای نشســتن تغیی ــه محل ه ــرای دسترســی ب ــگ را ب ــن ضرب آهن ــوان ای می ت

داد.
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نیم�رخ�پله�ها�

ــل  ــا قاب ــه پله ه ــد لب ــکان بای ــا حــد ام ــی، ت ــت مســائل ایمن ــور رعای به منظ
تشــخیص باشــند. بــرای ایــن کار می تــوان الگــوی رج چینــی مصالــح یــا رنــگ 
ــا یــک خــط  ــه را پیش آمــده طراحــی کــرد ت ــن لب ــر داد. همچنی ــه تغیی را در لب

ســایه بــه وجــود آورنــد.

تغییر�سطح�
ایجــاد تغییــر ســطح چنــد پلــه ای بــر روی پیاده روهــا، شــیوه مفیــدی بــرای 
ــد:  ــی مانن ــه اســت. انجــام فعالیت های ــایل نقلی ــران و وس ــان عاب جداســازی می
ــار  ــتن در کن ــا و نشس ــن مغازه ه ــای ویتری ــوای آزاد تماش ــوردن در ه ــذا خ غ
پیــاده روی در ســطح باالتــر، هــم احســاس امنیــت از ترافیــک ســواره را تأمیــن 

ــی  آورد. ــد م ــری پدی ــد و هــم منظــره بهت می  کن
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نیمکت�های�پله�ای�
ــه اســتفاده از مناظــر  ــار ســواحل ک ــا، گردشــگاه ها و کن ــار رودخانه ه در کن
ــای  ــاد محل ه ــرای ایج ــع را ب ــطوح مرتف ــوان س ــادی دارد، می ت ــت زی اهمی
ــه ای  ــد به گون ــه ای بای ــای پل ــا در نیمکت ه ــف پله ه ــی کرد.ک ــتن طراح نشس

ــد. ــا نیمکــت عمــل کن ــه ب ــوان پل ــه به عن طراحــی شــود ک

ــژه در پاگردهــا از  ــر ســطح به وی ــی در محل هــای تغیی ــن روشــنایی کاف تأمی
ابتــدا تــا انتهــای ردیــف پله هــا ضــروری اســت.

حفاظت�پیرامون�درختان

شبکه�های�محافظ�درختان
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شــبکه های محافــظ درختــان بــرای حفــظ پیوســتگی ســنگ فرش، حفاظــت 
ــاری به وســیله  ــه آنهــا طراحــی شــده و همچنیــن آبی از ریشــه ها و تأمیــن تهوی

ــازند. ــر می  س ــز امکان پذی ــطحی را نی آب روان س

رشد�درخت

ــه  ــا ب ــل جــدا شــدن باشــد ت ــد قاب ــظ بای ــزی شــبکه محاف بخش هــای مرک
تناســب رشــد درخــت تعویــض شــود و فضــای مناســب بــرای تنــه درخــت در 

اطــراف آن پدیــد آورد.

حراست�از�درخت�

درختــان واقــع در محوطه هــای پارکینــگ یــا دیگــر محل هــای پررفت وآمــد 
را می تــوان بــا احــداث جــدول آجــری یــا ســنگی حفاظــت کــرد.

ــاع  ــاده رو از ارتف ــی پی ــه نواح ــد ک ــه ای باش ــد به گون ــا بای ــی حفاظ ه طراح
ــت  ــم درخ ــورت، ه ــن ص ــد. در ای ــوردار باش ــتن برخ ــرای نشس ــب ب مناس
حفاظــت می  شــود و هــم مکانــی بــرای نشســتن عابــران پیــاده ایجــاد می  گــردد.
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نرده�های�محافظ�درختان�

ــده اند  ــته ش ــی کاش ــه به تازگ ــی ک ــا و درختان ــظ از نهال ه ــای محاف نرده ه
ــت از  ــرای حراس ــا ب ــر تردده ــای پ ــوالً در محل ه ــد. معم ــت می  کنن محافظ
درختــان نــرده محافــظ نصــب می  کننــد؛ از جملــه: پارکینگ هــا، ســوپرمارکت ها 

بــا معابــر باریــک.

ــه صفحــه ای  ــرد درخــت نصــب و از داخــل شــبکه ب ــظ گ ــای محاف نرده ه
در زیرزمیــن پیــچ یــا متصــل می  شــوند. همچنیــن ممکــن اســت نــرده کوتاهــی 

برگــرد درخــت تعبیــه شــود و بــه همیــن شــیوه محکــم گــردد.

ــرط  	 ــهر، به ش ــط ش ــرای محی ــژه ب ــرم به وی ــوالد ن ــتفاده از ف مصال��ح: اس
ــوش نشــود مناســب اســت. ــگ فرام ــه ضدزن آن ک

ــان  	 ــرح همس ــون و ط ــا مضم ــوان ب ــا را می ت ــا و نرده ه هوی��ت: محافظ ه
یــا متنــوع ولــی بــا بیانــی واحــد، در سراســر شــهر طراحــی کــرد.

ــن 1/3  	 ــد بی ــی بای ــن حفاظــت کاف ــرای تأمی ــظ ب ــای محاف ارتف��اع: نرده ه
تــا 1/6 متــر بلنــدی داشــته باشــد، به طــوری کــه مانــع رشــد شــاخ و بــرگ 
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درختــان نشــود. همچنیــن میله هــا بــرای جلوگیــری از صدمــه بــه درختــان 
بایــد بــه ســمت خــارج خــم شــوند.

محل�های�نشستن�
ــرای  ــا ب ــت ب ــی اس ــتن طوالن ــرای نشس ــا ب ــتن ی ــای نشس ــی محل ه طراح
ــی  ــات راحت ــه امکان ــی، ب ــتن طوالن ــای نشس ــی محل ه ــاه. طراح ــان کوت زم
ــای  ــا و خیابان ه ــرای پارك ه ــته ب ــتی و دس ــا پش ــای ب ــر صندلی ه ــتر، نظی بیش

ــاز دارد.  ــاده رو، نی پی

نظیــر  می  باشــند،  چنــدکاره  و  ســاده تر  کوتــاه  زمــان  صندلی هــای 
ــای  ــا نیمکت ه ــازند ی ــا می  س ــا و دیواره ه ــار گلدان ه ــه در کن ــی ک نیمکت های

ــوس. ــتگاه اتوب ــود در ایس موج

صندلی ها را می توان به شیوه های مختلف مستقر کرد: 

به طرف داخلی برای گفت وگو؛  	

به طرف خارج با دید منظر؛ 	

صندلی های جدا از هم در ابعاد کوچک و در میان یا اطراف درختان؛  	
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ــکان  	 ــام می  شــوند و م ــان ادغ ــا گیاه ــه ب ــی ک ــای مجزای طراحــی صندلی ه
ــد. ــد می  آورن ــی را پدی ــج و آرام دن

ــی  ــن کار در نواح ــرا ای ــرد؛ زی ــراز ک ــد احت ــا بای ــتقرار آزاد نیمکت ه از اس
ــود. ــر می ش ــد معب ــفتگی و س ــب آش ــاده رو موج پی

ابعاد�و�تناسب�ها�

صندلی هــا در ابعــاد بســیار متفاوتــی ســاخته می  شــود؛ امــا مشــخصات اصلــی 
ــگ،  ــی هماهن ــزات خیابان ــی تجهی ــد. در طراح ــر می  کن ــم تغیی ــی ک ــا خیل آنه
ــی، برخــی  ــان معمول ــک انس ــرای ی ــت. ب ــر گرف ــانی را در نظ ــاد انس ــد ابع بای

ــود دارد:  ــق وج ــای دقی اندازه ه

ارتفاع صندلی 24 سانتی متر؛  	

عمق صندلی 48-42 سانتی متر.  	

ــا خطــوط بــدن داشــته باشــد،  هــر چــه شــکل صندلــی تناســب بیشــتری ب
راحت تــر اســت؛ به گونــه ای کــه وقتــی بــه پشــتی صندلــی تکیــه داده می  شــود، 

صندلــی در زاویــه مالیــم قــرار گیــرد.
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ــرای  ــود دارد. ب ــیاری وج ــای بس ــتن ظرافت ه ــای نشس ــی محل ه در طراح
ــینند،  ــر می  نش ــش از دو نف ــدرت بی ــری به ن ــت 1/8 مت ــک نیمک ــرای ی ــال ب مث
هــر چنــد بــر اســاس اندازه هــای مربــوط بــه انســان، چهــار نفــر بتواننــد روی 

آن بنشــینند.

نیمکت هــای معمولــی 1/2، 1/18، 2/4 متــر طــول دارنــد. اگــر طــول 
ــرار  ــا ق ــتفاده ولگرده ــورد اس ــد، م ــی باش ــیدن کاف ــرای دراز کش ــا ب نیمکت ه
ــوان دســته هایی در وســط  ــن امــر می ت ــرای جلوگیــری از ای خواهــد گرفــت. ب

ــت. ــت کار گذاش نیمک
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آمفی�تئاترها�
ــی  ــی طراح ــنگ پلکان ــا س ــن ی ــه ای، بی ــن پل ــورت چم ــا به ص آمفی تئاتره
می  شــوند. مصالــح و نــوع صندلی هــا بایــد متناســب بــا محــل نشســتن انتخــاب 
ــا و  ــای نشســتن غیررســمی در پارك ه ــرای محل ه ــه ای ب ــای پل شــود. چمن ه
ــتن  ــای نشس ــرای محل ه ــخت ب ــنگ فرش س ــد. س ــری دارن ــا، کارب آمفی تئاتره

ــر کنســرت ها مناســب اند. ــزرگ، نظی ــات ب ــا اجتماع رســمی ی

ــود  ــل خ ــوان در داخ ــتن را می ت ــل نشس ــرای مح ــه ب ــه کار رفت ــح ب مصال
ســازه محــل کار گذاشــت یــا در روی کار مصالحــی نظیــر چــوب یــا صفحــات 
ــدازه ای  ــه ان ــد ب ــا بای ــن پله ه ــف ای ــای ک ــرد. پهن ــه ک ــوراخ دار تعبی ــزی س فل
ــانتی متر  ــال،90 س ــرای مث ــردد. ب ــر گ ــراد میس ــت اف ــت از پش ــه حرک ــد ک باش
ــه  ــا ب ــرای دریاچه ه ــده ب ــیه زن ــک حاش ــه آب، ی ــا در لب ــه آمفی تئاتره فاصل

ــی  آورد. وجــود م

گلدان�ها�
ــتقیم  ــور مس ــا به ط ــان و بوته ه ــت درخت ــکان کاش ــه ام ــی ک در مکان های
ــان  ــت گیاه ــوص کاش ــای مخص ــوان از جعبه ه ــد، می ت ــن نباش ــل زمی در داخ
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اســتفاده کــرد. همچنیــن از ایــن جعبه هــا بــرای ایجــاد مانــع، حایــل یــا تعدیــل 
ــود. ــتفاده می  ش ــز اس ــد نی ــای بلن ــیب و دیواره ــی از ش ــرات ناش تأثی

ــد و در  ــکیل می  دهن ــان را تش ــر خیاب ــتنی از منظ ــی ناگسس ــا جزئ گلدان ه
ــا ظرف هــای آشــغال، صندلی هــا، پله هــا و دیوارهــای حایــل طراحــی  ــد ب پیون

ــد. ــتقرار می یابن ــده، اس ش

ــن رو  ــد؛ از ای ــا انطباق پذیرن ــایر گلدان ه ــتر از س ــزا بیش ــای مج  گلدان ه
ــرار داد، روی هــم  ــار هــم ق ــا در کن ــا را روی هــم ســوار کــرد و ی ــوان آنه می ت

ــازد. ــم می  س ــت فراه ــت درخ ــرای کاش ــتری ب ــق بیش ــا عم ــدن گلدان ه چی

گلدان�های�موقتی�

ــه  ــوری ک ــرد. به ط ــا ک ــانی جابه ج ــوان به آس ــد بت ــی را بای ــای موقت گلدان ه
حداکثــر میــزان خــاك آن بایــد تقریبــًا 30 × 60 × 60 یــا 0/1 مترمربــع باشــد تــا 

دو نفــر بتواننــد آن را حمــل کننــد.

ــی و  ــاده موقت ــرای ایجــاد فضــای پی ــن حجــم، اغلــب ب ــا ای ــی ب  گلدان های
ــوند. ــتفاده می  ش ــا اس ــا و مغازه ه ــار کافه ه ــا در کن ــی ی ــع ترافیک موان
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ظرفی��ت: بــرای بــه حداقــل رســاندن خطــر خشک شــدن خــاك از 
گلدان هــای بــزرگ اســتفاده می  شــود. در ایــن نــوع گلدان هــا، می تــوان 
طیــف گســترده ای از گیاهــان را داشــت. یــک مترمکعــب خــاك بــا عمــق 35 تــا 

40 ســانتی متر در ایــن گلدان هــا در نظــر گرفتــه می  شــود.

گلدان�های�دایمی�

ــکان و  ــب در م ــتند و اغل ــزرگ هس ــی ب ــای دایم ــول، گلدان ه ــور معم به ط
ــوند.  ــاخته می  ش ــت س ــور ثاب به ط

می تــوان گلدان هــای ثابــت را بــا اســتفاده از آجــر و قطعــات ســنگ یــا بتــن 
در مــکان ســاخت. مزیــت گلدان هــای ثابــت، طراحــی و ســاخت آنهــا جهــت 
ــنگ فرش  ــه آن س ــوان ادام ــنگ فرش به عن ــی در س ــه فرورفتگ ــت هرگون مرم

می  باشــد.
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ویژگی�گلدان�ها�

ــازی  ــن، نی ــل آســیب مقــاوم باشــد؛ بنابرای ــد در مقاب گلدان هــای دایمــی بای
ــتحکام  ــد از اس ــا بای ــن گلدان ه ــد. ای ــداوم ندارن ــداری م ــت و نگه ــه مراقب ب
ــوده، ضــد خــش و  کافــی جهــت نقل وانتقــال مکانیکــی و نصــب برخــوردار ب

فرورفتگــی باشــند.

شکل�گلدان�ها�

در طراحــی گلدان هــا بایــد از گوشــه ها و لبه هــای تیــز دوری کــرد. 
ــدور  ــکل های م ــت و ش ــوار اس ــد دش ــای تن ــا زوای ــی ب ــتفاده از گلدان های اس

ــد. ــتر دارن ــی بیش ــوالً کارای معم
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تخلیه�آب�زاید�

بــرای تخلیــه آب زایــد، در کــف گلــدان یک الیــه شــن و تعــدادی ســوراخ 
ــد تســهیل  ــع آب هــای زای ــق دف ــن طری ــا بدی ــد ت ــرار می  دهن ــی ق و یــک صاف

شــود.

�ظرف�های�زباله�
ــا  ــوده، اســتفاده از آنهــا راحــت باشــد؛ ام ــد ب ــد در دی ــه بای ظرف هــای زبال

نبایــد آلودگــی ایجــاد کننــد.

ــه  ــای زبال ــوان ظرف ه ــی، می ت ــان اصل ــک خیاب ــار ی ــتقیم کن ــط مس در خ
را در فاصله هــای 30 متــری مســتقر کــرد. تعــداد ظــروف زبالــه در کنــار 

یابــد. افزایــش  بایــد  شیرینی فروشــی ها  و  ســینماها  اغذیه فروشــی ها، 

حداقــل گنجایــش یــک ظــرف زبالــه در مرکــز شــهر بایــد 50 لیتــر باشــد. در 
ــه  ــای زبال ــتفاده از ظرف ه ــلوغ اس ــای ش ــول پیاده روه ــیع و در ط ــطوح وس س

پایــه دار بــا ظرفیــت 50 تــا 100 لیتــر مناســب تر اســت.
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ــا  ــد ب ــگ آنهــا بای ــه و رن ــه در ســاخت ظرف هــای زبال ــه کار رفت ــح ب مصال
دیگــر اجــزای تجهیــزات خیابانــی هماهنــگ باشــد. اســتفاده از اشــکال ســاده بــا 

مکعــب مســتطیل یــا مــدور ترجیــح دارد.

مواد سازنده سطل های زباله نیز باید استحکام و دوام داشته باشند.

تــا آنجــا کــه میســر باشــد بایــد زباله هــا را از انظــار پنهــان ســاخت، بــرای 
ــو  ــش ب ــه کاه ــا ب ــرد. درپوش ه ــتفاده ک ــوش اس ــوان از درپ ــور می ت ــن منظ ای
ــع  ــن مان ــانند و همچنی ــل می  رس ــه حداق ــرات را ب ــع حش ــرده، تجم ــک ک کم

ــوند. ــاد می  ش ــیله ب ــه به وس ــی زبال پراکندگ

تیرک�ها
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به منظــور ایجــاد موانــع، بــر ســر راه وســایل نقلیــه تیــرك نصــب می  کننــد. 
ــرد.  ــتفاده ک ــا اس ــا آنه ــب ب ــا در ترکی ــداول ی ــای ج ــوان به ج ــا را می ت تیرك ه
ــر الزم در آن،  ــع غی ــری از ایجــاد موان ــان و جلوگی ــدم آشــفتگی خیاب ــرای ع ب

ــود.  ــت ش ــا دق ــی تیرك ه ــد در مکان یاب بای

ــتفاده  ــی اس ــوان صندل ــاع به عن ــم ارتف ــای ک ــوان از تیرك ه ــن می ت همچنی
ــاع، روی  ــم ارتف ــنایی ک ــوازم روش ــگ، ل ــا پارکین ــاده رو ی ــق پی ــرد و در مناط ک

آنهــا نصــب کــرد. 

فاصله�گذاری�

فاصلــه میــان تیرك هــا درجایــی کــه الزم باشــد مانعــی بــر ســر راه دسترســی 
ــا  ــه همــراه زنجیــر ی ــًا 1/5 متــر اســت؛ امــا ا گــر ب ســواره ایجــاد شــود، تقریب

نــرده مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد، فاصلــه ي آنهــا می  توانــد بیشــتر شــود. 

مصالح

مواد مناسب برای ساخت تیرك ها که دوام خوبی دارند، عبارتند از:

قالــب  از  بتنــی  تیرك هــای  بت��ن پیش س��اخته: چنانچــه در ســاخت 
اســتاندارد و واحــد اســتفاده گــردد، ارزان تمــام می  شــود.

چ��دن: در ســاخت ایــن نــوع تیرك هــا تنهــا بایــد از گرافیــت کــروی )چــدن 
نشــکن( اســتفاده کرد.

ف��والد: تیرك هــای فــوالدی جانشــین مناســبی بــرای نــوع چــدن اســت؛ امــا 
دوام آن را نــدارد.



74

کتاب سبز 1400- راهنمای عمل شهرداری ها

ارتفاع

در محوطه هــای پارکینــگ بــه دلیــل امــکان برخــورد اتومبیل هــا بــا 
تیرك هــا، ارتفــاع تیرك هــا را بایــد به قــدری گرفــت کــه در دیــد باشــند. ایــن 

ــت. ــر اس ــر متغی ــا 1/12 مت ــاع از 1/9 ت ارتف

ــاع  ــن ارتف ــد. ای ــم باش ــیار ک ــد بس ــا می  توان ــاع تیرك ه ــا، ارتف در پیاده روه
ــد در نظــر داشــت  ــا بســتگی دارد. بای ــاد، تناســب ها و طراحــی تیرك ه ــه ابع ب
کــه همیشــه مقــداری از ارتفــاع تیــرك را بــرای محکــم کــردن آن در زیرزمیــن 
قــرار می  دهنــد. هــر جــا احتمــال برخــورد اتومبیل هــا بــا تیــرك وجــود داشــته 
ــتحکام  ــا اس ــد ت ــتر باش ــد بیش ــن بای ــع در زیرزمی ــرك واق ــاع تی ــد، ارتف باش

بیشــتری بیابــد.

نرده�ها
ــاز اســت.  ــا نی ــر ج ــی، در ه ــرای ایمن ــا حصــار ب ــدی ی ــع کالب  ایجــاد مان
چنانچــه نخواهیــم مناظــر از دیــد پنهــان شــوند از نرده کشــی اســتفاده می  کنیــم.
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از نــرده و حصــار بــرای نشــان دادن یــک مــرز، ایجــاد فضــای خصوصــی، 
ــا حفاظــت از یــک محوطــه اســتفاده می  شــود. ــن یــک فضــا ی تعیی

ــاده،  ــران پی ــد عاب ــرل رفت وآم ــا و کنت ــان و چمن ه ــرای حفاظــت از گیاه ب
احــداث یــک حصــار کوتــاه بــه ارتفــاع حــدود 30 ســانتی متر کافــی اســت.

مصالح�

همــه مصالــح و اتصــاالت بــه کار رفتــه در نرده هــا بایــد بــه میــزان کافــی در 
مقابــل خوردگــی مقاوم باشــند.

ــه ســبک قدیــم  	 چ��دن: مــاده ای ســنتی اســت کــه در ســاخت نرده هــای ب
ــت و  ــر اس ــر و بادوام ت ــوالد نرم ت ــا ف ــه ب ــدن در مقایس ــرد دارد. چ کارب
ضدزنــگ خوبــی دارد. ایــن مــاده، قابــل طراحــی بــه شــکل ها، قالب هــا و 
ــا فــوالد میســر نیســت.  ــا بتــن ی ــه کاری کــه ب طرح هــای پیچیــده اســت ب

همچنیــن اســتفاده از چــوب نیــز بــه لحــاظ اقتصــادی باصرفــه نیســت.
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ف��والد و آلومینی��وم: از لحــاظ امــروزی بــودن، ســبکی و صرفــه اقتصــادی،  	
بهتریــن جانشــین چــدن در محیــط شــهری محســوب می  شــوند. در نواحــی 

ســاحلی، به رغــم گــران بــودن بایــد از فــوالد ضدزنــگ اســتفاده کــرد. 

هماهنگی
ــن  ــه نحــوی اســتفاده کــرد کــه در عی ــرده ب ــوار و ن ــوان از ترکیــب دی می ت

ایجــاد یــک حصــار مانــع محکــم، از بســته شــدن دیــد نیــز جلوگیــری کنــد.

هویت�
ــد.  ــق می  بخش ــوه و رون ــان جل ــر خیاب ــه منظ ــنتی ب ــای س ــی نرده ه ویژگ
ــرد  ــا چــدن کار شــده اســتفاده ک ــوان از آهــن ی ــد نمی ت ــن کار هرچن ــرای ای ب
ــا  ــروزی را ب ــای ام ــوان نمونه ه ــا می ت ــت(؛ ام ــه نیس ــرون به صرف ــون مق )چ

ــرد. ــه ای اســتاندارد طراحــی ک ــات لول قطع

ارتفاع
 احــداث نرده هــا و حصارهایــی بــا ارتفــاع حــدود 1/5 تــا 1/7 متــر از ارتفــاع 
ســطح دیــد، از لحــاظ بصــری ناراحت کننــده اســت و بایــد از آن احتــراز کــرد. 
ــا میــزان امنیــت موردنظــر، کمتــر  به طــور کلــی، ارتفــاع نرده هــا بایــد مطابــق ب

یــا بیشــتر از ایــن مقــدار باشــد.
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دست انداز 

ــا ایمنــی در تغییــر  به طــور معمــول، دســت انداز به عنــوان عنصــر تکمیلــی ب
ســطح عمــل می  کنــد.

دســت اندازهایی کــه در کنــار پله هــا نصــب می  شــوند، 90 ســانتی متر 
باالتــر از لبــه پلــه ارتفــاع دارنــد. موانعــی کــه به منظــور ایمنــی نصــب 

ــد. ــاع دارن ــتر ارتف ــا بیش ــر ی ــوالً 1/1 مت ــوند، معم می  ش

ــه  ــوند ک ــی ش ــان طراح ــد چن ــت اندازها بای ــود در دس ــای موج فاصله ه
اطفــال نتواننــد به طــور خیزنــده از آنهــا عبــور کننــد یــا ســر آنهــا میــان میله هــا 

گیــر کنــد.

کنــار مکان هــای  یــا در  زیــاد و  اختــالف ســطح  دســت اندازهای در 
خطرنــاك، بایــد مانــع از خــم شــدن افــراد شــود. انجــام ایــن کار بــه چنــد روش 
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اســت: برگردانیــدن نــرده اصلــی بــه ســمت عابــر، عقــب کشــیدن نــرده از محــل 
ــتتار  ــور اس ــان به منظ ــی از نرده کشــی و کاشــت گیاه ــا ترکیب ــر ســطح و ی تغیی

ارتفــاع .

جزئیات�

ــز  ــه نی ــه زاوی ــدون هیچ گون ــت انداز، ب ــتگیره دس ــرای دس ــرد ب ــع گ مقط
مناســب اســت. طراحــی دســتگیره بایــد طــوری باشــد که دســت بتوانــد در طول 
ــگاه ها و  ــرای دســت انداز گردش ــد. ب ــت کن ــو حرک ــه جل ــته ب ــور پیوس آن به ط
ــد پهــن و راحــت باشــد و طــوری طراحــی شــود  ــی بای ــرده باالی اســکله ها، ن

کــه انســان بتوانــد روی آن خــم شــده، مناظــر را تماشــا کنــد.

ــه ای باشــد کــه اتصــال آنهــا در  ــد به گون ــات و اتصــاالت بای طراحــی جزئی
شــرایط گوناگــون ماننــد: اتصــال بــه ســنگ فرش و دیــوار و نیــز در ترکیــب بــا 

تجهیــزات روشــنایی و دیگــر اجــزای تجهیــزات خیابانــی، امکان پذیــر باشــد.

دیوارها

دیوارهــا، موانــع بصــری و کالبــدي در فضاهــای شــهری محســوب می  شــوند 
کــه حــدود فضاهــای خصوصــی و نیمه خصوصــی را تعییــن می  کننــد. دیوارهــا 

را می تــوان بــا دیگــر اجــزای منظــر، نظیــر عناصــر زیــر ادغــام کــرد:
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گلدان های بلند، تغییرات سطح و نیمکت های به شکل صندلی – دیوار.
موارد استفاده دیوارهای حایل کوتاه و بلند 

ــد  ــاد می  کنن ــری ایج ــت کمت ــری مزاحم ــاظ بص ــاه از لح ــای کوت دیواره
ــت  ــرای کاش ــاك ب ــق خ ــش عم ــت افزای ــیله ای جه ــوان وس ــا به عن و از آنه
ــورت  ــوان به ص ــد را می ت ــل بلن ــای حای ــود. دیواره ــتفاده می  ش ــان اس گیاه
ــید،  ــا بخش ــه آنه ــری ب ــره مالیم ت ــان، منظ ــک گیاه ــا کم ــی درآورد و ب پلکان
ــاخت.  ــم س ــا را فراه ــتن روی آنه ــکان نشس ــه درآورد و ام ــورت پل ــا به ص ی
همچنیــن از دیــوار کوتــاه، بــرای حفــظ دیــد و منظــر و تعییــن فضاهــای فعالیــت 

اســتفاده می  شــود.

می تــوان قرنیــز )درپــوش( دیوارهــای کوتــاه را بــا ارتفــاع و مصالــح مناســبی 
طراحــی کــرد تــا به عنــوان صندلــی نیــز عمــل کننــد.

ــت  ــر اس ــزا، بهت ــری مج ــورت عناص ــد به ص ــای بلن ــی دیواره ــای تلق به ج
ــم. ــاختمان ها بگنجانی ــازه و س ــی س ــا را در طراح آنه

ــه  ــد و ب ــود می  آورن ــه وج ــری ب ــور مؤث ــای محص ــد، فضاه ــای بلن دیواره
ــن  ــد. همچنی ــد می  کنن ــا س ــد و ی ــت می  دهن ــد را جه ــای دی ــکل پیکره ش

ــاند. ــی پوش ــش خاص ــرح و نق ــا ط ــا را ب ــوان روی آنه می ت
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مصالح

ــی  ــاری اصل ــازی و معم ــل منظرس ــد مکم ــا بای ــاخت دیواره ــح س مصال
ــنگ و  ــر، س ــا آج ــاخت دیواره ــح س ــن مصال ــند. رایج تری ــود باش ــون خ پیرام
ــح و  ــن مصال ــدن و بندکشــی ای ــرای چی ــای بی شــماری ب ــن اســت، روش ه بت

ــود دارد. ــی وج ــای سنگ تراش ــی نم طراح

دیوارهای�مشبک�

دیوارهــای مشــبک، چارچوب هایــی هســتند کــه از اتصــال قطعــات 
ــواد  ــا م ــا ب پیش ســاخته و چفــت و بســت دار ســاخته می  شــوند و فواصــل آنه
ــوان گیاهــان  ــه خاطــر طبیعــت ایــن دیوارهــا، می ت ــر می  شــود. ب ــل نفــوذ پ قاب
کوچکــی را در ایــن مناقــد رویانــد تــا تأثیــر بصــری ایــن نــوع دیوارهــای بزرگ 

کاهــش یابــد.

گابیون�)تورسنگ(

گابیــون )تورســنگ(، تــور یــا زنبیل هــای ســیمی هســتند کــه بــا ســنگ پــر 
ــا  ــا و جاده ه ــار رودخانه ه ــی کن ــایش و پریدگ ــرل فرس ــرای کنت ــوند و ب می  ش
مناســب اند. تورســنگ ها را در محیــط شــهری اســتفاده نمی کننــد؛ زیــرا 
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ــیم  ــس س ــبکه هایی از جن ــا ش ــنگ ها ب ــوالً تورس ــد. معم ــنی دارن ــره خش منظ
ــم  ــا حج ــوند و ب ــاخته می  ش ــده اند، س ــر ش ــنگ پ ــه از س ــت ک ــم و کلف محک
و وزن ســنگین دیــوار، مقاومــت قابــل توجهــی در برابــر فرســایش بــه وجــود 

می  آورنــد.

درزهای�انبساط

دیوارهــای بــزرگ )به ویــژه دیوارهــای آجــری یــا بتنــی( بایــد دارای 
ــر ســاخته،  ــاض ســازه را امکان پذی ــا انبســاط و انقب درزهــای انبســاط باشــند ت
مانــع از خــرد شــدن دیــوار شــوند، ایــن درزهــا بایــد چنــان بــا دقــت در دیــوار 

ــوار را خدشــه دار نســازند. ــی دی ــه اســتحکام کل ــه و اجــرا شــوند ک تعبی

قرنیز�

عملکــرد قرنیــز )درپــوش( دیــوار آن اســت کــه آب را در دو طــرف پخــش 
کنــد و مانــع از جــذب رطوبــت و یخ زدگــی از بــاال شــود. بــرای این کــه قرنیــز 
ــه، مناســب  ــات لب ــا و جزئی ــاه از نظــر ارتفــاع، پهن ــوار کوت )درپــوش( یــک دی

نشســتن باشــد، بایــد ابعــاد آن دو برابــر شــود.
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شوره�زدگی�

رســوب نمــک بــر اثــر خــارج شــدن رطوبــت مصالــح از قبیــل آجــر و بتــن، 
بــر روی آنهــا نقــش می  بنــدد و منظــره نامطلوبــی پدیــد مــی  آورد. بــا انتخــاب 
دقیــق مصالــح از پیدایــش ایــن پدیــده می تــوان جلوگیــری کــرد. بــا ضــد آب 
ــدی از  ــدن ورق درزبن ــا کوبی ــی ی ــر و گون ــق قی ــوار از طری ســاختن پشــت دی

ــرد. ــری ک ــد جلوگی ــوره زدگی بای ش

دفع�آب�های�سطحی�

ــه  ــد ک ــای مشــبک، ســازه های نفوذپذیرن ــای خشــکه چینی و دیواره دیواره
آب را از میــان خــود عبــور می  دهنــد. دیوارهــای حایــل نفوذناپذیــر بــه نوعــي 
امکانــات، تدابیــر تخلیــه و عبــور آب از میــان خــود نیــاز دارنــد تــا از انباشــت 
و فشــار آب هــای ســطحی پیشــگیری شــود. ایــن کار بــه شــکل تعبیــه ي یــک 
لولــه زهکشــی در داخــل دیــوار و نیــز تعبیــه ي ســوراخ های عبــور آب در پــی 

ــرد. ــام می  گی ــوار انج دی
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دروازه�ها�

ــدی را تشــکیل  ــی نیرومن دروازه هــا در فضاهــای شــهری، جاذبه هــای کانون
ــاوت از  ــاختاری متف ــاری و س ــتن معم ــا داش ــت ب ــن اس ــا ممک ــد. آنه می  دهن
ــا  ــند و ی ــارك باش ــد پ ــی، مانن ــکان خاص ــه م ــده ورود ب ــون، جذب کنن پیرام
ــای  ــا در کارکرده ــن از دروازه ه ــد. همچنی ــی را بیافرینن حــس ورود و جهت یاب

ــد: ــود؛ مانن ــتفاده می  ش ــز اس ــر نی دیگ

ــت  	 ــک های دریاف ــروج و کیوس ــرل ورود و خ ــک های کنت ــوان کیوس به عن
ورودی )فــروش بلیــط(.

ــه  	 ــوری ک ــود دارد، به ط ــه در ورای دروازه وج ــانه ای از آنچ ــوان نش  به عن
ــرد. ــاب می  گی ــا بخشــی از آن را ق ــره ی منظ

به عنــوان امــکان ورود و خــروج از قســمت های مختلــف یــک فضــای بــاز  	
و ارتقــای ایــن ویژگــی.

گشودگی

ــته  ــو داش ــص - بازش ــور خال ــانتی متر به ط ــل 80 س ــد حداق ــا بای دروازه ه
ــد. ــد نکن ــاور را س ــر مج ــک از معاب ــه راه هیچ ی ــند، چنان ک باش
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ارتفاع

 برحســب نــوع دروازه هــا، هــم ارتفاعــی آنهــا بــا بدنه شــان الزامــی نیســت. 
ــر  ــد ب ــه چشــم آیی و تأکی ــرای ب ــا کوتاهــی دروازه بیشــتر ب ــدی ی ــن بلن بنابرای

ــد. ــل ورود می  باش مح

شفافیت 
بــا تغییــر مصالــح و ایجــاد تمایــز میــان دروازه و دیــوار می تــوان بــر میــزان 
ــی  ــال، یــک دروازه ي چدن ــوان مث ــزود، به عن ــه محــل ورود اف شــفافیت و جاذب
در دیــواری یــک دســت بلنــد انســان را بــه ســمت خــود می  کشــد تــا منظــره ي 

داخــل را نظــاره کنــد.

روشنایی�

پایه�های�هماهنگ�
بــرای تمامــی پایه هــای چــراغ در یــک ناحیــه ي مخصــوص، بایــد از 
سیســتم اســتاندارد اســتفاده کــرد. ایــن سیســتم بایــد بــا پایه هــای ظــروف زبالــه 
ــل  ــه حداق ــا ب ــداد پایه ه ــا تع ــد ت ــگ باش ــف هماهن ــم مختل ــای عالی و پایه ه

برســد.

انتخاب�و�مکان�یابی�
ســطح و نــوع روشــنایی، بیانگــر عملکــرد و خصوصیــات ناحیــه موردنظــر 
اســت. به طــور کلــی، روشــنایی نواحــی پیــاده بــه دو دســته آسایشــی و تزیینــی 

ــود.  ــیم می  ش تقس

ــای  ــنایی میدان ه ــب روش ــه تناس ــا ب ــاد پایه ه ــاع زی ارتف��اع زی��اد: ارتف
ــت. ــر اس ــر متغی ــا 4 مت ــض، از 3 ت ــر عری ــاده و معاب ــای پی ــاده، خیابان ه پی

ارتف��اع ک��م: نصــب روشــنایی روی تیرك هــا )خطــر نماهــا و موانــع( بــرای 
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ــتن،  ــای نشس ــگ، محل ه ــر تن ــنایی در معاب ــیله ي روش ــتر به وس ــدار بیش هش
غــذا خــوردن یــا محل هایــی کــه در آنهــا درخــت و گیــاه کاشــته شــده اســت.

ج��داره ای: ایــن نــوع روشــنایی در جــداره ي پل هــا، رمپ هــا و در نقاطــی 
کــه برآمدگــی یــا پایــه مزاحمــت ایجــاد می  کنــد، نصــب می  شــود.

نورافک��ن: روشــنایی ســاختمان ها، یادمان هــا، فواره هــا و گیاهــان را تأمیــن 
ــا در  ــاد( ی ــاع زی ــوار )ارتف ــد دی ــه، مانن ــرای پای ــوان آن را ب ــد و می ت می  کن

ارتفــاع کــم و بــا زاویــه قــرار داد. 

ــای  ــاد جلوه ه ــه بندی و ایج روش��نایی جش��ن ها و مراس��م خ��اص: ریس
ویــژه بــرای مواقــع جشــن و اعیــاد.

نصب روی دیوار
ــاًل در  ــد؛ مث ــر باش ــودی موردنظ ــزای عم ــداد اج ــی تع ــه کم ــی ک جاهای
ــاختمان ها  ــتون ها و س ــا، س ــه دیواره ــنایی را ب ــوازم روش ــک، ل ــه ای باری کوچ

نصــب می  کننــد.
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جّو�روشنایی
رنــگ و شــدت روشــنایی بایــد به دقــت انتخــاب شــود. المپ هــای ســدیم 
ــای  ــژه روزه ــنایی وی ــد. روش ــن می  کن ــاده را تأمی ــی پی ــرم نواح ــنایی گ روش
جشــن و اعیــاد بــا نصــب المپ هــای التهابــی در ارتفــاع کــم تأمیــن می  شــود.

المــپ فلورســنت بــرای روشــنایی ســطوح وســیع بــا یــک نــور کــم مناســب 
ــی مناســب  ــد کــه به تنهای ــن می  کن اســت. فلورســنت روشــنایی ســردی را تأمی

. نیست

سرپناه
 سرپناه سازهای دایمی، درازمدت یا موقتی می  باشد.

ماننــد: ردیــف ســتون های سرپوشــیده )کلونــاد(،  	 س��رپناه دایم��ی، 
ــه از  ــور وســایل نقلی ــای عب ــا داالن ه پیاده روهــای سرپوشــیده )مســقف( ی

ــاختمان. ــل س ــا مدخ در ورودی ت

و  	 کیوســک ها  اتوبــوس،  ایســتگاه های  ماننــد:  درازم��دت،  س��رپناه 
تلفــن. اتاقک هــای 
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ــای  	 ــای روز و چتره ــع در بازاره ــای واق ــد: دکه ه س��رپناه موقت��ی، مانن
کافه هــا.

ــان  ــتن آن ــه داش ــوظ نگ ــر محف ــاده ب ــران پی ــاه عاب ــرای پن ــازه ها ب ــن س ای
ــا  ــد ب ــرپناه ها را بای ــت، س ــر حال ــوند. در ه ــاخته می  ش ــاران س ــاب و ب از آفت
جزئیــات و مصالــح ســاختمانی خــوب طراحــی کــرد تــا در مقابــل پوســیدگی 

ــاوم باشــند. و آســیب مق

هماهنگی�
ســرپناه ها بایــد از مشــخصات معمــاری پیرامــون پیــروی کننــد و جزئــی از 
مضمــون کلــی تجهیــزات خیابانــی باشــند. وســایل روشــنایی کــه در ســرپناه ها 
تعبیــه می  شــوند بایــد کامــل بــوده، در مقابــل آســیب پذیری و خســارت ایمــن 

. شند با

ــی  ــرپناه ها پیش بین ــی در س ــب آگه ــرای نص ــهیالت الزم را ب ــوان تس می ت
ــن ســاخت. ــداری ســرپناه را تأمی ــه احــداث و نگه ــیله هزین ــرد و بدین وس ک
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سایبان�ها�
ــند  ــّوی می  باش ــزوالت ج ــر ن ــده در براب ــاه دهن ــازه هایی پن ــایبان ها، س  س
ــوند.  ــاخته می  ش ــزا س ــور مج ــا به ط ــد و ی ــاختمان ها متصل ان ــه س ــا ب ــه ب ک
همچنیــن از آنهــا می تــوان بــه منظــر خیابــان، ویژگــی تزیینــی و زیبایــی بخشــید.

ــرای  ــاًل ب ــند. مث ــد باش ــی می  توانن ــا دایم ــی ی ــازه هایی موقت ــایبان ها س س
بازارهــای یــک روزه از ســایبان هایی کــه به آســانی ســر هــم و یــا جــدا 

می  گــردد. اســتفاده  می  شــوند، 

جایگاه�ها
یــک جایــگاه ممکــن اســت حفاظــی در برابــر عوامــل طبیعــی فراهــم کنــد. 

مــوارد اســتفاده از ســازه جایــگاه عبارتنــد از:

ایجاد حس مکان. 	
به عنوان یک عنصر پیوند دهنده. 	
ایجاد دروازه. 	
بیانگر گره گاه های ویژه با نقاط فعالیت. 	
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ایــن ســازه ها عمومــًا بــه شــکل جایــگاه ارکســتر، صحنــه، منظــرگاه، مرکــز 
محــل برگــزاری جشــنواره بــا کیوســک های اطالعــات، توالــت عمومــی، 
ــوای آزاد  ــرت و ورزش در ه ــرای کنس ــیده ب ــای سرپوش ــگاه و فضاه نمایش

ســاخته می  شــوند.

هــر یــک از ایــن اشــکال و عملکردهــا بــه لــوازم خــاص خــود نیــاز دارنــد؛ 
ــی و ابزارهــای  ــم ، صندل ــد از: روشــنایی، دسترســی، عالی ــن وســایل عبارتن ای

ســمعی بصــری، تجهیــزات اختصاصــی، امنیــت و نگهــداری ویــژه.

 جایگاه های باز
ــان در  	 ــرگ درخت ــاخ و ب ــده از ش ــاخته ش ــق س ــه آالچی داربس��ت ها: ب

ــرای  ــد کــه ب پارك هــا، باغ هــا و محوطه هــای مســکونی، داربســت می  گوین
پــرورش گیاهــان باالرونــده و پیچک هــا بــه کار می  رونــد. رایج تریــن 

ــت. ــوالد اس ــوب و ف ــازه ها چ ــن س ــاخت ای ــح در س مصال

ــگام نصــب  	 ــه هن ــه ب ــه شــکل چــادری هســتند ک  س��ازه های کشش��ی: ب
ــد. آنهــا از جنــس ســبکی ســاخته می  شــوند  ــی درمی آین ــه اشــکال هذلول ب
و روی دکل، تیــرك یــا طــاق نصــب شــده، بــا کابل هــای فــوالدِی کششــی، 

ــا می  ایســتند. ــر پ س
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ــور  ــه ن ــتگی ب ــند و بس ــاوم باش ــاد مق ــل ب ــد در مقاب ــازه ها بای ــه ي س هم
ــد. ــاب بیاورن ــا ت ــانات دم ــا نوس ــرف ی ــل وزن ب ــل، در مقاب ــت مح موقعی

آب�نماها

جنبه�های�مختلف�در�طراحی�آب�نماها:

جریان�آب�

آب جــاری نــور را جلــب کــرده، می  درخشــد و فضاهــای فعــال و پرتحرکــی 
بــه وجــود مــی  آورد. در حالــی کــه آب راکــد، فضــای ســاکت و آرامــی پدیــد 

می  آورد.
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باد�

مســأله  بــه  بایــد  آبشــار،  یــا  بلنــد  فواره هــای  طراحــی  هنــگام  در 
ــهری  ــی ش ــژه در نواح ــرد. به وی ــر ک ــز فک ــاد نی ــط ب ــازی آن توس منحرف س
کــه الزم اســت بادنمایــی در محــل نصــب کــرد و ارتفــاع فــواره را متناســب بــا 

ــود. ــم نم ــاد تنظی وزش ب

در نواحــی بادگیــر، انتخــاب آب پخش کــن و فواره هــای مناســب بــه 
کاهــش ترشــح آب کمــک می  کنــد.

ــد معمــوالً از تعــدادی آب پخش کــن تشــکیل می  شــود.  ســر فواره هــای بلن
بــرای فواره هــای کوچــک، نوعــی اتصــال دوش ماننــد، کافــی اســت.

مکان�و�طرح�آب�نماها�
آب نماهــای شــهرها در نواحــی گــرم و دارای ســنگ فرش، اثــر خنک کننــده 
دارد، بــرای بهره منــدی از ویژگــی درخشــندگی آب، بایــد آب نماهــا را در 

آفتــاب طراحــی و جاســازی کــرد. 

اگــر ویژگــی انعکاســی آب نمــا موردنظــر باشــد، بایــد آن را در ســایه قــرار 
داد و یــا حوضچــه آن را بــه رنــگ تیــره درآورد. 
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ــاری و  ــاس سرش ــا احس ــند ت ــز از آب باش ــواره لبری ــد هم ــا بای حوضچه ه
ــایه،  ــت ایجــاد س ــه عل ــا ب ــه حوضچه ه ــد. برجســتگی لب ــا کنن ــادمانی را الق ش

آلودگی هــای لــب حــوض را می پوشــانند.

اجزای�اصلی�فواره�و�آب�نماها�
ــد از: روشــنایی، ورودی هــای  ــی آن عبارتن ــواره، اجــزای اصل در طراحــی ف

آب، محل هــای ســرریز، میزان ســنج ســطح آب و صافی هــا.

 این هــا همــه بایــد به صــورت اجزایــی یکپارچــه طراحــی شــوند تــا امــکان 
خســارت و صدمــه بــه حداقــل برســد.

ایمنی
حاشــیه آب نماهــا بایــد بــه خاطــر ایمنــی کــودکان، کامــاًل مشــخص باشــد و 

از احــداث اســتخرهای عمیــق در مراکــز شــهری خــودداری شــود.



93

تجهیزات شهری

آبخوری�ها�

ــا  ــتفاده از آنه ــوند و اس ــی ش ــاده رو مکان یاب ــرون از پی ــد بی ــا بای آبخوری ه
آســان و قابــل دسترســی معلــوالن و کــودکان باشــد. بــه دلیــل مســائل بهداشــتی، 

ــه آب پخش کــن محافــظ، مجهــز باشــند. ــه یــک دهان ــد ب آبخوری هــا بای

�سرریز�آب�

ــق ســرریز  ــا از طری ــا ی ــق آبخوری ه ــد از طری ــی بای ــای اضاف ــه آب ه تخلی
آب بــه یــک جــوی یــا چــاه مجــاور صــورت گیــرد.

 
شیرهای�آتش�نشانی�

ــوند  ــب ش ــن نص ــا زیرزمی ــوار ی ــطح دی ــد هم س ــانی بای ــیرهای آتش نش ش
ــد در  ــع اضطــراری بای ــا در مواق ــع و آشــفتگی دور باشــند، ام ــا از ایجــاد مان ت

ــد باشــند. دســترس و دی

شــبکه آبرســانی تــا حــّد امــکان باید پوشــیده باشــد تــا احتمال آســیب پذیری 
ــن  ــا را تعیی ــکان آنه ــررات ســازمان آب، طراحــی و م ــر برســد. مق ــه صف آن ب

می  کنــد. 
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عالیم

بهینه�سازی�
بــرای بــه حداقــل رســاندن آشــفتگی و بی نظمــی پایه هــا، بایــد در طراحــی 
عالیــم بهینه ســازی کــرد. بــه همیــن منظــور می تــوان عالیــم را بــه دیوارهــا و 
ســاختمان ها نصــب کــرد و یــا آنهــا را همــراه بــا دیگــر تجهیــزات خیابانــی بــر 

ــه مســتقر ســاخت. روی یک پای

ارتفــاع، ابعــاد و شــکل عالمت هــا بایــد از لحــاظ تأمیــن حداکثــر خوانایــی، 
بهینــه باشــند و طبیعــت ویــژه ای بــه یــک ناحیــه بدهنــد. تأمیــن رابطــه ای افقــی 

و متناســب میــان عالمت هــا بــه ایجــاد نمایــی آراســته کمــک می  کنــد.

موقعیت�استقرار�عالیم�
عالیــم نبایــد مزاحمــت بیافریننــد. محیــط بصــری بــر خوانایــی عالیــم تأثیــر 
ــت  ــک درخ ــا ی ــان ب ــار گیاه ــه در کن ــی ک ــال، عالیم ــوان مث ــذارد؛ به عن می  گ
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نصــب شــده اند بایــد بــا ایجــاد برابــری میــان عالیــم و زمینــه، برجســته شــوند.

ــران  ــاالی ســر عاب ــه هــم ریختگــی و بی نظمــی در ب ــد ســبب ب ــم نبای عالی
پیــاده و آشــفتگی در چشــم انداز آســمان شــوند. عالیــم کــم ارتفــاع مزاحمــت 
کمتــری ایجــاد می  کننــد و بــا مقیــاس پیــاده متناســب ترند. تابلوهــای اعالنــات 
ــرای  ــت ب ــدون مزاحم ــد ب ــردم بتوانن ــه م ــوند ک ــب ش ــی نص ــد در نقاط بای

دیگــران، در مقابــل آنهــا مکــث کننــد.

ــا  ــا ی ــه دیواره ــا را ب ــوان آنه ــم، می ت ــت عالی ــره پش ــاندن منظ ــرای پوش ب
ــرد. ــب ک ــاختمان ها نص س

قدرت�تصویری�
در منظرســازی خیابــان، شــیوه ي رویکــرد بــه عالیــم بــه قــدرت تصویــری 
ــون متناســب  ــاری پیرام ــای معم ــا ویژگی ه ــد ب ــم بای ــتگی دارد. عالی ــا بس آنه

ــا خصایــص زیباشــناختی ای عملکــردی همدیگــر ترکیــب شــوند. باشــد و ی

عوامــل کالبــدی کــه در طراحــی عالیــم در نظــر گرفتــه می  شــود، عبارتنــد 
از: 

میدان دید 60 درجه؛ 	

سرعت خواندن- به ویژه از یک وسیله در حال حرکت؛ 	

ــرای  	 ــر ب ــراد ایســتاده، 1/3 مت ــرای اف ــر ب ــد: 1/7 مت ــن ســطح دی میانگی
ــراد نشســته. اف
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کارکرد�عالیم�
عالیم را می توان به انواع زیر تقسیم کرد: 

جهت نما: برای معابر؛  	

تعیین هویت: ساختمان ها، میدان ها و پارك ها؛ 	

کنترل ترافیک: عالیم راهنمایی در خیابان ها و پارکینگ ها؛ 	

اطالعاتی: تاریخی، مکان یابی، رویدادها؛ 	

نشانه ها: پرچم ها، دیوارنگارها، نمادها، آرم ها. 	

طرح�گرافیکی�عالیم�
طــرح گرافیکــی هــر یــک از انــواع عالیــم، نیازهــای مهــم اســتفاده کنندگان 

ــازد. ــس می  س را منعک
ــد  ــی نصــب می  شــوند، بای ــن راهنمای ــت قوانی ــه به منظــور رعای عالیمــی ک

بــا اســتانداردهای مقــررات ترافیــک ســازگاری داشــته باشــند.
در طراحــی عالیــم ترافیکــی و عالیــم ایمنــی بایــد اســتانداردهای بین المللــی 
رعایــت شــود، امــا عالیــم دیگــر را می تــوان متناســب بــا ویژگــی یــک ناحیــه 

ــی کرد. طراح
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آرم�ها�و�نشانه�ها�
از آرم و نشــانه می تــوان بــرای مشــخص کــردن هــر یــک از نواحــی 
ــنگ فرش  ــا، س ــم جهت نم ــا عالی ــا را ب ــوان آرم ه ــرد. می ت ــتفاده ک ــهر اس ش
پیاده روهــا، پرچم هــا و تابلوهــای اعالنــات پیونــد داد و پیــام موردنظــر را 
ــتقرار  ــتقل اس ــور مس ــد به ط ــانه ها نمی توانن ــا و نش ــن آرم ه ــرد. ای ــت ک تقوی
ــد.  ــد، مفیدن ــرار گرفته ان ــه دور ق ــه در فاصل ــی ک ــوان عالیم ــا به عن ــد، ام یابن
ــای  ــا طرح ه ــند و ب ــخیص باش ــل تش ــا و قاب ــد خوان ــانه ها بای ــا و نش آرم ه

ــوند. ــب ش ــده، ترکی ــی تداعی کنن گرافیک

پالکاردها�و�پرچم�ها�
پالکاردهــا و پرچم هــا، نوعــی تحــرك، رنــگ و فضــای پرنشــاط بــه منظــر 
ــا مکان هــای مهــم کمــک  ــت ســاختمان ها ی ــه هوی ــا ب ــان می بخشــند. آنه خیاب
ــتفاده  ــی اس ــا آگه ــانی ی ــرای اطالع رس ــا ب ــوان از آنه ــن می ت ــد. همچنی می  کنن

کــرد.
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ــی  ــدان طراح ــیله هنرمن ــند و به وس ــی باش ــاًل تزیین ــد کام ــا می  توانن پرچم ه
شــوند.

شکل
ــد،  ــودی می  آویزن ــور عم ــا را به ط ــی، پالکارده ــده ي کل ــک قاع ــوان ی به عن
ــد.  ــزاز در می  آین ــه اهت ــی ب ــور افق ــکلند و به ط ــتطیل ش ــوالً مس ــا معم پرچم ه

امــا ممکــن اســت به طــور عمــودی نیــز از یــک دیــوار آویختــه شــوند.

�اتصاالت
ــی  آورد.  ــا وارد م ــا و پرچم ه ــه پالکارده ــیب را ب ــترین آس ــاد بیش ــار ب فش
ــت:  ــر داش ــد در نظ ــر را بای ــل زی ــداری، عوام ــای نگه ــش هزینه ه ــرای کاه ب

- نوع تاروپود و جنس پرچم و پالکارد؛

- سوراخ دار ساختن متن پرچم و پالکارد؛

- ارتفاع و طول پرچم و پالکارد؛

- چگونگی اتصال پرچم؛ نقطه اتصال در باال و مهار آزاد در پایین.
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عالیم�غیرگرافیکی�
در برخــی مــوارد می تــوان کثــرت عالیــم را بــا اســتفاده از نمادهــای 

ــد از: ــا عبارتن ــن نماده ــاند. ای ــل رس ــه حداق ــی ب غیرگرافیک

- خطوط رنگآمیزی شده؛ 

ـ سنگ فرش طراحی شده؛ 

ـ تیرك ها.
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ــق  ــزی دقی ــا برنامه ری ــاص ب ــای خ ــی محیط ه ــوان در برخ ــن می ت همچنی
ــم را کاهــش  ــردم، اســتفاده از عالی ــل نیازهــا و عادت هــای م ــر اســاس تحلی ب

داد.

تابلوها�
به منظــور شــناخت و درك دقیــق مســأله تابلــو، از یک ســو بایــد بــه 
ــردازی، حــروف، اشــکال و  جزئیــات تابلــو مثــل ابعــاد، موضــوع، رنــگ، نورپ
نــوع ســاخت پرداخــت و از ســوی دیگــر ارتبــاط تابلــو و ســاختمان، ترکیــب 
ــرد. ــیمای شــهر را بررســی ک ــو در س ــش تابل ــم و نق ــا ه ــا ب ــه تابلوه مجموع

ــد،  ــی باش ــأله فن ــک مس ــه ی ــش از آن ک ــا پی ــود در تابلوه ــکل های موج ش
یــک مســأله فرهنگــی اســت و راه حل هــای آن بــه آمــوزش عمومــی نیــاز دارد.

به طــور کلــی، امــروزه اطالع رســانی شــهری به صــورت یــک شــبکه 
ــد از:  ــبکه عبارتن ــن ش ــزای ای ــود. اج ــی می  ش ــف و طراح ــته تعری پیوس

1- تابلوهای راهنمای شهری؛
2- تابلوهای عالیم راهنمایی و رانندگی؛

3- تابلوهای تبلیغاتی؛ 
4- تابلوهای معرف فعالیت ها )عملکردها(ی تجاری-خدماتی.

شــرط کارایــی کامــل ایــن شــبکه های اطالع رســانی در مرحلــه اول، تفکیــک 
ــتم  ــرد سیس ــوه کارک ــاختن نح ــخص س ــر و مش ــا از یکدیگ ــردی آنه عملک
ــی  ــرل و ایمن ــبکه کنت ــه ش ــب ک ــن ترتی ــت. بدی ــون اس ــای گوناگ در عرصه ه
ــات  ــبکه تبلیغ ــا و ش ــی عملکرده ــبکه معرف ــاًل از ش ــد کام ــرور بای ــور و م عب
ــک  ــز و تفکی ــر تمای ــعی ب ــی، س ــواره در طراح ــن هم ــردد؛ بنابرای ــزا گ مج
ــت  ــو( و فعالی ــانی )تابل ــف اطالع رس ــتم های مختل ــردی سیس ــه عملک حیط
ــتم ها  ــن سیس ــک ای ــه تفکی ــرد ک ــان ک ــد اذع ــه بای ــود. البت ــد ب ــا خواه آنه
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ــد  ــد. بای ــم نباش ــاید الزم ه ــت و ش ــدور نیس ــل مق ــور کام ــر به ط از یکدیگ
ــی و  ــای خدمات ــی کاربری ه ــت شــهرها، باعــث فراوان ــش جمعی ــت افزای گف
تجــاری در شــهرها گردیــده اســت. ایــن گســترش ســریع در شــرایط فقــدان 
ــا فرهنــگ شهرنشــینی، فقــدان هنــر  مقــررات و ضوابــط کافــی و ناآشــنایی ب
ــره  ــی چه ــبب آکندگ ــت، س ــای نادرس ــه و الگوبرداری ه ــی در عرص طراح
شــهرها از دروازه ورودی تــا قلــب شــهر از تابلوهــا و عالیــم ناجــور، 

ــت.  ــده اس ــگ ش ــف و ناهماهن تصنی

بــا اســتقرار مغازه هــا در کنــار خیابان هــا و آشــفتگی در عرضــه کاال و 
ــده  ــود آم ــه وج ــامانی هایی ب ــز نابس ــانی نی ــوه ي اطالع رس ــات، در نح خدم
ــل  ــا یکــی از عوام ــا و نصــب ســبقت جویانه آنه ــداد تابلوه ــروزه تع اســت. ام
ــت و  ــهری اس ــای ش ــا و فضاه ــب نماه ــی در اغل ــاش و بی نظم ــم اغتش مه
طبیعــی اســت کــه ایــن بی نظمــی و نابســامانی از کارآیــی مفیــد تابلــو و قــدرت 

می  کاهــد. آن  پیام رســانی 

در راه حــل مســائل و مشــکالت تابلوهــا، اصــل، تدویــن مقــررات و ضوابطــی 
اســت کــه عــالوه بــر کنتــرل نظــم و انضبــاط در نصــب تابلوهــا، امکان نــوآوری 

و ابتــکار طراحــان تابلوهــا را نیــز فراهــم آورد. 1

ــه  ــد ک ــان می  ده ــک(، نش ــماره ی ــت ش ــور )پیوس ــود کش ــررات موج مق
ــع ســد  ــر رف ــًا ب ــه عمدت ــن موضــوع وجــود دارد ک ــاره ای ــی درب ــن اندک قوانی
ــک  ــوان ی ــو به عن ــه تابل ــز ب ــده و هرگ ــه ش ــو تکی ــای تابل ــر و مزاحمت ه معب
وســیله پیام رســانی توجــه نشــده اســت؛ بنابرایــن مســؤوالن ذیربــط نمی تواننــد 
بــه اســتناد ایــن قوانیــن، وظیفــه کنتــرل تابلوهــای کســبه و عملکردهــا را ســامان 

دهنــد.

 1- مهندسان مشاور نقش، »گزارش توجیهی مقررات تابلوهای کسبه و معرفی کاربری ها«، شهرداری تهران، سازمان زیباسازی، 
.1375
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حریم�ضوابط�نصب�انواع�تابلو�
نخســتین گام بــرای ســامان دهی تابلوهــا و جلوگیــری از اغتشــاش فضاهــای 
ــن آنهــا و  ــرز بی ــن حدوم ــق هــر دســته از تابلوهــا و تعیی شــهری تعریــف دقی
محــدوده نصــب هــر یــک در فضاهــای شــهری اســت. حریم هــای زیــر بــرای 

تناســب انــواع تابلــو تعییــن گردیــده اســت: 

ــهری در . 1 ــی ش ــی و رانندگ ــواره و راهنمای ــور س ــای عب ــم تابلوه حری
خیابان هــا، تــا عمــق 90 ســانتی متر از لبــه ي ســواره را به طــرف 
ــن  ــا در ای ــواع دیگــر تابلوه ــدم تداخــل ان ــاده رو مجــاز می  باشــد. ع پی
حریــم ضــروری اســت و باعــث افزایــش ایمنــی عبــور و مــرور و تمرکز 

ــردد. ــران می  گ ــدگان و عاب ــواس رانن ح

حریــم تابلوهــای فعالیت هــا )عملکردهــا(، 1/3 عــرض پیاده روهــا . 2
ــرض،  ــر ع ــر 1/5 مت ــدازه حداکث ــان به ان ــاور خیاب ــالك مج ــد ام از ح
ــه  ــوری ک ــواره رو به ط ــه س ــا لب ــانتی متر ت ــدن 90 س ــی مان ــرط باق به ش

ــند. ــزا باش ــی مج ــی و رانندگ ــای راهنمای ــم تابلوه از حری

ــا و فضاهــای . 3 ــا، میدان ه ــی در برخــی خیابان ه ــم تابلوهــای تبلیغات حری
ــازه  ــوند، اج ــناخته می  ش ــی« ش ــال تبلیغات ــوان »کان ــه به عن ــهری ک ش
نصــب تابلــوی تبلیغاتی)جــدای از تابلــوی معــرف عملکــرد ( داده 

می  شــود. 

اهداف�کلی�ضوابط�تابلو�
و . 1 نابســامانی  از  جلوگیــری  شــهری،  فضاهــای  کیفیــت  ارتقــای 

تابلوهــا.  بهم ریختگــی 
ــور . 2 ــی به منظ ــي و رانندگ ــای راهنمای ــی تابلوه ــی از خوانای ــن ایمن تأمی

ــاده. ــی ســواره و پی ــن ســالمت و ایمن تأمی
تأمیــن ســالمت پیاده هــا از خطــرات ناشــی از نصــب نابجــای تابلوهــا . 3
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در معابــر و جــداره معابــر. 
ــز . 4 ــری به ج ــیوه های دیگ ــتفاده از ش ــا اس ــو، ب ــانی تابل ــام اطالع رس انتظ

تابلوهــا.
بهبــود کیفیــت اطالع رســانی تابلــو از طریــق پیشــگیری از تمرکــز بیــش . 5

از انــدازه تابلــو در یــک موقعیــت شــهری، رنــگ، نورپــردازی ، مطالــب 
و تصاویــر. 

ــاد، . 6 ــف؛ ابع ــوه مختل ــا در وج ــرل تابلوه ــو و کنت ــن تابل ــی بی هماهنگ
ــره. ــح و غی ــگ، مصال ــم، رن ــه ه ــبت ب ــری نس ــت قرارگی ــدازه، موقعی ان

هماهنگــی بیــن تابلــو و ســاختمان ها، به ویــژه از نظــر ایمنــی و . 7
ســی. یی شنا یبا ز

نظارت بر طراحی، ساخت، نصب، نگهداری و نظافت تابلو. . 8

ــامانی در . 9 ــث نابس ــه باع ــب ک ــای نامناس ــج تابلوه ــری از تروی جلوگی
ســیمای شــهر می گــردد.

تــالش در جهــت ایجــاد هویــت ســیمای شــهر ایرانــی و خــط و زبــان . 10
فارســی.

�گونه�شناسی�تابلوها1
ــه کار  ــام آگهــی ب ــو: ســطحی اســت کــه جهــت نمایــش و رســاندن پی تابل
ــا  ــد. ب ــد آن باش ــا فاق ــازه ی ــت دارای س ــن اس ــطحی ممک ــن س ــی  رود. چنی م
ــا  ــم ی ــتفاده دائ ــور اس ــود و به منظ ــاخته می  ش ــاوم س ــا غیرمق ــاوم ی ــح مق مصال
ــا روی  ــه ســاختمانی الصــاق گــردد ی ــه کار مــی  رود. ممکــن اســت ب موقــت ب

ــرد. ــرار گی ــال آن ق ــرده و امث ن

 1- مهندسان مشاور نقش، »گزارش توجیهی مقررات تابلوهای کسبه و معرفی کاربری ها«، شهرداری تهران، سازمان 
زیباسازی، 1375.
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تابل��وی مع��رف کارب��ری: تابلویــی اســت کــه شــامل هرگونــه نوشــته از  	
حــروف، اعــداد و اشــکال ماننــد تصاویــر، تزئینــات، نمادهــا یــا نظایــر آن 
اســت کــه به منظــور پیام رســانی نســبت بــه انجــام یــک کاربــری در ملــک 

یــا ســاختماني نصــب شــود و از معابــر عمومــی قابــل رؤیــت باشــد.

ــا تســهیالت  	 ــه کســب، خدمــات ی تابل��و تبلیغات��ی: تابلویــی اســت کــه ب
ــی  ــود در محل ــای موج ــرف کاربری ه ــی مع ــد، ول ــاره کن ــاتی اش و تأسیس
ــغ و شناســایی  ــه تبلی ــه اســت نباشــد و ب ــرار گرفت ــو در آن جــا ق ــه تابل ک

ــردازد. ــی بپ ــداد و اتفاق ــا روی ــی ب محصول

ــت  	 ــی را جه ــه پیام ــت ک ــی اس تابل��وی راهنمای��ی و رانندگ��ی: تابلوی
تنظیــم، هشــدار بــا راهنمایــی عبــور و مــرور بــه کمــک حــروف یــا عالیــم 

ــد. ــال می  ده انتق

ــم  	 ــی اســت کــه در حری تابل��وی راهنم��ای کاربری ه��ای ش��هری: تابلوی
عبــور و مــرور در خیابان هــا و ســایر فضاهــای شــهری قــرار گرفتــه باشــد 

و اشــاره بــه محــل انجــام کاربــری نمایــد.

ــوع تابلویــی کــه به طــور مســتقیم، منطبــق و  	 ــه هــر ن تابل��وی دی��واری: ب
ــه عناصــر ســازه ای آن نصــب گــردد،  ــا و ب ــوار خارجــی بن ــه دی متصــل ب

ــد. ــواری گوین تابلــوی دی

تابل��وی ط��ره: تابلویــی اســت کــه به صــورت عمــود بــر نمــای ســاختمان  	
ــردد. ــب می گ نص

تابل��وی ایس��تاده: هــر نــوع تابلویــی اســت کــه توســط پایــه ي نگهدارنــده  	
ــازه ي  ــد س ــده می  توان ــه ي نگهدارن ــد. پای ــه باش ــرار گرفت ــن ق روی زمی

ــوار باشــد. ــرده و دی ــا ن ــو ی خــاص تابل

تابلوی روی بام: هر نوع تابلویی که بر بام ساختمان ها نصب گردد. 	
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تابل��وی حج��م دار: تابلویــی اســت کــه ضخامــت آن بیــش از بیســت و پنــج  	
ســانتی متر باشــد و یــا در ســطح تابلــو از عناصــر حجــم داری کــه بیــش از 

حدنصــاب ضخامــت پیــدا کننــد، اســتفاده شــده باشــد.

تابل��وی ن��ام س��اختمان: تابلوهایــی کــه به منظــور معرفــی نــام ســاختمان،  	
روی نمــای اصلــی ســاختمان نصــب می  گــردد. 

پ��اک مع��رف کارب��ری: تابلــوی کوچکــی کــه کاربــری مســتقر در بنــا را  	
معرفــی نمایــد.

ــه  	 تابل��وی موق��ت: هــر نــوع تابلویــی اســت کــه بــرای مدتــی محــدود ب
ــد. نمایــش درآی

تابلوهای�کاربری�های�مستقر�در�طبقات�ساختمان�ها�
کاربری هایــی کــه در طبقــات ســاختمان ها اســتقرار دارنــد و دارای مراجعــات 
عمومــی فــراوان و یــا اضطــراری )مطــب پزشــکان، شــعب ادارات و... هســتند، 
ــی در روی  ــوی کوچک ــاختمان، تابل ــرف س ــالك مع ــر پ ــزون ب ــد اف می  توانن

نمــای ســاختمان و در اطــراف ورودی اصلــی آن داشــته باشــند.

ــکان  ــب پزش ــه مط ــاختمان ب ــک س ــای ی ــه بخش ه ــه هم ــی ک در صورت
ــوی  ــن تابل ــام ســاختمان پزشــکان جایگزی ــوی ن ــه باشــد، تابل اختصــاص یافت
کوچــک نــام پزشــک ها بــر روی نمــای اصلــی ســاختمان می  گــردد. در چنیــن 
ــه داشــتن تابلــو مســتقل نمی باشــند، بررســی  ســاختمان هایی پزشــکان مجــاز ب

ــه: ــد ک ــان می  ده ــی نش ــده خارج ــع آوری ش ــای جم در نمونه ه

بــا وجــود تنــوع در انــدازه تابلوهــا در شــهرهای مختلــف، اثــری از مســابقه  	
مابیــن تابلوهــای معــرف کاربــری دیــده نمی شــود.

به جــای بزرگ تــر کــردن اندازه هــا، در برخــی نمونه هــا از طرح هــای  	
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ــت. ــده اس ــتفاده ش ــب اس ــتر مخاط ــه بیش ــرای جلب توج ــب تر ب مناس

در کشــورهایی کــه ضوابــط مدونــی دربــاره محدودیــت در انــدازه تابلوهــا  	
وجــود دارد، نظــم و آرامــش بیشــتری در ســیمای شــهری معابــر بــه نســبت 
ــؤوالن  ــی مس ــرات کارشناس ــه نظ ــاًل ب ــا کام ــرل تابلوه ــه کنت ــهرهایی ک ش

ســپرده شــده اســت، وجــود دارد. 

در کشــورهایی کــه از دیگــر وســایل پیام رســانی محیطــی اســتفاده مناســب  	
ــا  ــه و تابلوه ــل یافت ــی تقلی ــانی محیط ــا در پیام رس ــار تابلوه ــود، ب می  ش

ــد. ــدا کردهان ــری پی ــاد کوچک ت ابع
ــه اطالع رســانی محیطــی نشــان  بررســی مــدارك و مباحــث نظــری در زمین

ــه:  ــد ک می  ده
سیســتم های گوناگــون پیام رســانی محیطــی بایــد بصــورت متعــادل و  	

ــرف  ــوی مع ــب تابل ــن، نص ــد؛ بنابرای ــل نماین ــم عم ــار ه ــب در کن متناس
ــای  ــع از ایف ــه مان ــد ک ــه ای باش ــد به گون ــهری نبای ــر ش ــری در معاب کارب

ــردد. ــهری گ ــی ش ــی و رانندگ ــم راهنمای ــا و عالی ــه تابلوه وظیف
ــی  	 ــد تعادل ــهر بای ــف ش ــای مختل ــی کاربری ه ــای معرف ــاد تابلوه  در ابع

ــری به طــور مناســب و درخــور  ــی کــه هــر کارب ــد، به صورت ــه وجــود آی ب
معرفــی شــود و مجموعــه ي آنهــا در ذهــن بیننــده باعــث اشــباع منظــر از 

ــردد. ــف نگ ــای مختل پیام ه

محدوده�ي�نصب�انواع�تابلوها�
پراکندگــی بی قاعــده و بیتناســب تابلوهــا روی نمــای ســاختمان ها، اوضــاع 

نامطلوبــی در ســیمای شــهرها بــه وجــود آورده اســت.

ــد  ــه نشــان می  ده ــف مطالع ــی در مراحــل مختل ــف – بررســی های میدان ال
کــه:
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صــورت پراکنــده ي تابلوهــای کاربــری واقــع در طبقــات باالتــر از همکــف،  	
روی نمــای اصلــی ســاختمان ترکیــب ناهمگونــی را بــه وجــود می  آورنــد.

ــی  	 ــر ناهماهنگ ــاختمان، ب ــی س ــیمات اصل ــوط و تقس ــت خط ــدم رعای ع
ــد.  ــرار می  ده ــر ق ــت تأثی ــاختمان را تح ــاری س ــد و معم ــا می افزای تابلوه
حــذف برخــی تابلوهــا از روی نمــای ســاختمان در بســیاری مــوارد باعــث 

ــود. ــاختمان می  ش ــاری س ــش معم ــت و آرام متان
نصــب تابلوهــا روی وجــوه جانبــی )غیــر از نمــای اصلــی( ســاختمان، در  	

مــواردی عامــل ناهماهنگــی اســت.
ــا و  	 ــاالي ویترین ه ــاوت در ب ــم و متف ــور نامنظ ــا به ط ــی تابلوه پیش آمدگ

کتیبــه ي مغازه هــا، مجموعــه ي آشــفته ای را تشــکیل می  دهــد. اتصــال پهلــو 
ــد. ــدید می  کن ــی را تش ــا، بی نظم ــه تابلوه ــوی این گون ــه پهل ب

ــر  	 ــای نورگی ــا باعــث پوشــیده شــدن پنجره ه ــش از حــد تابلوه ــاع بی ارتف
ــا را  ــه تابلوه ــن مجموع ــاال و پایی ــوط ب ــود و خط ــا می  ش ــی مغازه ه فوقان

ــد. ــم می  کن نامنظ
ــث  	 ــره، باع ــای ط ــژه تابلوه ــا، به وی ــاع تابلوه ــل ارتف ــت حداق ــدم رعای ع

ــردد. ــر می  گ ــای دیگ ــران و خطره ــا عاب ــادم ب تص

در اســتقرار تابلوهــا بایــد بــه مزاحمــت و تداخــل کارکــرد آنهــا بــا تابلوهــا  	
و چراغ هــای راهنمایــی و رانندگــی توجــه کــرد.

ــه  	 ــود ک ــاب ش ــی انتخ ــد به صورت ــاختمان بای ــر س ــو ب ــب تابل ــل نص مح
هماهنــگ بــا خطــوط و ســطوح اصلــی معمــاری و نمــای ســاختمان باشــد 
و بــه تشــخیص مســؤوالن، بــر معمــاری و نمــای ســاختمان لطمــه ای وارد 
ــه  ــد بلک ــاختمان پدیدآورن ــرای س ــی ب ــای دوم ــد نم ــا نبای ــاورد. تابلوه نی
ــی از نمــای ســاختمان  ــه ای طراحــی و نصــب شــوند کــه جزئ ــد به گون بای

بــه چشــم آینــد.
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تابلوهــای مجــاز روی نمــای اصلــی ســاختمان بایــد به گونــه ای قــرار گیرنــد  	
کــه در دیــد عمــود بــر نمــای ســاختمان، هیــچ بخشــی از تابلــو از لبه هــای 
ــد  ــا بای ــب تابلوه ــل نص ــردد. مح ــارج نگ ــاختمان خ ــای س ــی نم محیط
همــواره از لبه هــای عمــودی نمــا، نســبت بــه دیــوار همســایه حداقــل 15 
ــد. ــته باش ــه داش ــانتی متر فاصل ــل 60 س ــاده رو حداق ــف پی ــانتی متر و از ک س

ارتفاع�مجاز�حد�زیرین�تابلوها�
ــور  ــا عب ــر آنه ــه از زی ــی ک ــدن تابلوهای ــرگیر ش ــری از س ــور جلوگی به منظ
ــواری و  ــای دی ــم دار، تابلوه ــره، حج ــای ط ــرد )تابلوه ــورت می  گی ــراد ص اف
ــن  ــاع حــد زیری ــل ارتف ــای همجــوار، حداق ــن تابلوه ــرازی مابی ــره( و همت غی
تابلــو از متوســط تــراز کــف و معبــر بایــد به گونــه ای باشــد کــه مشــکلی بــرای 

عبــور و مــرور ایجــاد نکنــد.

ــد  ــود، نبای ــور می  ش ــا عب ــر آنه ــه از زی ــی ک ــاع تابلوهای ــن ارتف ــد زیری ح
ــن  ــر از ای ــزای آن در کمت ــازه و اج ــا س ــد و ی ــر باش ــانتی متر پایین ت از 250 س

ــد. ــرار گیرن ــر ق ــن معب ــراز کــف و زمی ــه متوســط ت ــاع نســبت ب ارتف

پیش�روی�مجاز�تابلوها�در�حریم�معابر�عمومی
پیــش روی تابلوهــا در حریــم معابــر عمومــی به منظــور حفــظ ایمنــی عبــور 

و مــرور و ســالمت عابــران بایــد تحــت کنتــرل قــرار گیــرد.

ــر  ــه اگ ــوند ک ــب ش ــاختمان نص ــای س ــرای نم ــی ب ــد به صورت ــا بای تابلوه
در ارتفــاع کمتــر از 2/15 متــر نســبت بــه زمیــن و کــف قــرار گیرنــد، حداکثــر 
ــاع  ــر در ارتف ــانتی متر و اگ ــي 10 س ــن عموم ــم معی ــا در حری ــی آنه پیش آمدگ
ــانتی متر  ــا 25 س ــی آنه ــر پیش آمدگ ــد، حداکث ــرار گیرن ــر ق ــر از 2/5 مت باالت

باشــد.

تابلوهــای ایســتاده و پایــه ي نگهدارنــده آنهــا بایــد در ملــک وقــوع کاربــری 
قــرار گیــرد و هیــچ لبــه ا ی از آنهــا از حــد ملــک خــارج نگــردد.
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تابلوهــای طــره، عمــود بــر نمــای اصلــی ســاختمان نصــب می  گردنــد، بــه 
شــرطی کــه پیــش روی آنهــا در معبــر عمومــی، حداکثــر تــا یــک ســوم عــرض 
پیــاده رو باشــد و حداقــل 90 ســانتی متر تــا لبــه ســواره رو فاصلــه داشــته باشــد. 

بررســی ضوابــط در ســایر کشــورها نشــان می  دهــد کــه در زمینــه ي رنــگ و 
نورپــردازی تابلوهــا اغلــب ضوابــط مشــخص و مدونــی وجــود دارد.

ــردازی تابلوهــا، جهــت  ــر کنتــرل نورپ ــد ب یکــی از مهم تریــن مباحــث تأکی
ــی و  ــای راهنمای ــا و چراغ ه ــرد تابلوه ــدن کارک ــدوش ش ــری از مخ جلوگی
ــاور و  ــاختمان های مج ــر س ــور ب ــکاس ن ــری از انع ــت. جلوگی ــی اس رانندگ

ــط اســت. ــن ضواب ــم ای ــوارد مه ــرای دیگــران از م ایجــاد مزاحمــت ب

تعییــن میــزان روشــنایی تابلوهــا جهــت جلوگیــری از آزار و خیرگــی 
بیننــدگان و به منظــور کاربــرد صحیــح اطالع رســانی تابلــو از مــوارد قابــل ذکــر 

ــط اســت. ــن ضواب دیگــر در ای

نورپردازی�در�تابلوها�
ــری  ــدی کارب ــه ج ــت از روحی ــن اس ــا ممک ــب تابلوه ــردازی نامناس نورپ
ــردازی  ــا نورپ بکاهــد. اســتفاده از چراغ هــای رنگــی و پالســتیک های شــفاف ب
داخلــی ایــن تأثیــر را در نمــاد تابلــو دارد. در ایــن بــاره نورپــردازی تابلوهــای 
ــا  ــی و ب ــردازی خارج ــورت نورپ ــاری به ص ــه ي تج ــد روحی ــای فاق کاربری ه

نــور ســفید رنــگ تعییــن شــده اســت.

ــری از ایجــاد  ــت جلوگی ــژه جه ــو، به وی ــاطع از تابل ــور س ــرل شــدت ن کنت
مزاحمــت بــرای همســایگان و احتمــال خیرگــی راننــدگان وســایط نقلیــه و یــا 

جلــب بیــش از حــد بــرای عابــران، ضــروری اســت. 

ــور  ــد به ط ــارج از آن، نبای ــه در خ ــو و چ ــل تابل ــه در داخ ــور چ ــع ن منب
مســتقیم بــه چشــم بیننــده بتابــد. نــوع پوشــش تابلــو در تابلوهــای با نورپــردازی 
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ــه از  ــد طــوری باشــد ک ــور خارجــی، بای ــع ن ــری منب ــی و جهــت قرارگی داخل
ــد. ــده جلوگیــری کن ــن پدی ــروز ای ب

ــت  ــوری ثاب ــع ن ــط مناب ــد توس ــری بای ــرف کارب ــای مع ــردازی تابلوه نورپ
ــو کار  ــل تابل ــا در داخ ــد و ی ــو بتاب ــطح تابل ــر س ــرون ب ــود و از بی ــن ش تأمی
ــی  ــد مزاحمت ــور نبای ــن ن ــد. ای ــته باش ــتقیم داش ــور غیرمس ــود و ن ــته ش گذاش
ــرف  ــای مع ــورت تابلوه ــر ص ــه ه ــد. ب ــاد کن ــران ایج ــدگان و عاب ــرای رانن ب
کاربــری نبایــد در فاصلــه 120 ســانتی متر، بیــش از یــک فــوت - کنــدل شــدت 

ــور داشــته باشــند. ن

�ایستایی�و�سازه�تابلوها�
ــن  ــات در تأمی ــن ضروری ــا از مهم تری ــتحکم تابلوه ــب مس ــاخت و نص س
ــران نشــان  ــوب در شــهر ته ــای معی ــا هســتند. بررســی تابلوه ــی و تابلوه ایمن
می  دهــد کــه بخــش زیــادی از صدمــات وارده بــه تابلوهــا در اثــر عــدم اتخــاذ 

ــر درســت، جهــت ســاخت مســتحکم تابلوهاســت. تدابی

ــرزه،  ــدید، زمین ل ــای ش ــون: باده ــی چ ــل مخرب ــروز عوام ــه ب ــه ب ــا توج ب
رطوبــت، حریــق و غیــره، نحــوه ي ســاخت و نصــب تابلوهــا بایــد به صــورت 
ــروی  ــزرگ و نی ــای ب ــاد تابلوه ــرد. وزن زی ــورت گی ــادوام ص ــتحکم و ب مس
ــد در طراحــی و ســاخت و نصــب  ــی اســت کــه بای ــر آن، از عوامل ــاد وارد ب ب
ــه  ــب این گون ــل نص ــود. مح ــه ش ــر گرفت ــنگین در نظ ــزرگ و س ــای ب تابلوه
ــد،  ــر آن را تحمــل می  کنن ــای وارده ب ــه نیروه ــا و عناصــر ســاختمانی ک تابلوه

ــردد. ــد گ ــد توســط مهندســی ســازه بررســی و تأیی بای

طراحــی کلیــه تابلوهایــی کــه دارای ســطحی بزرگ تــر از 10 مترمربــع باشــند، 
بایــد بــه تأییــد مهنــدس محاســب دارای پروانــه اشــتغال برســد. ایــن تابلوهــا و 
ســازه ي آنهــا نبایــد برعناصــر غیرمقاومــی چــون دســت انداز و قرنیــز ســاختمان 

متکــی گــردد.
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نحــوه ي نصــب تابلوهــا بــر بدنــه ي ســاختمان اهمیــت بســیاری دارد. نصــب 
نامناســب یــک تابلــو می توانــد همــه ي تدابیــر اندیشــیده شــده بــرای اســتحکام 
و دوام تابلــو را بی اثــر ســازد. اتصــال تابلوهــای ســنگین بــر عناصــر غیرمقــاوم 
ســاختمان، افــزون بــر خطــر ســقوط تابلــو، امــکان لطمــه زدن بــه ســاختمان را 

نیــز در بــر دارد.

�نوع�و�مقاومت�مصالح�
ــتفاده از  ــد. اس ــدنی باش ــد نش ــاوم و فاس ــس مق ــد از جن ــو بای ــح تابل مصال
چــوب ســاده و عمــل نیامــده و نظایــر آن باعــث پوســیدگی و خرابــی زودرس 

ــود. ــا می  ش تابلوه

تابلوهــا بــه علــت قرارگیــری در معــرض عوامــل جــوی و در محیــط معابــر 
ــا ادوات الکتریکــی، احتمــال  ــل همجــواری ب ــه دلی ــژه ب ــی شــهر و به وی عموم
ــد. بدیــن جهــت ممنوعیت هایــی در اســتفاده از مصالــح پیش بینــی  حریــق دارن

شــده اســت.

بــا توجــه بــه مــوارد زیــاد شکســتگی تابلوهــا، مصالــح تابلوهــا حتی االمــکان 
بایــد از مصالــح نشــکن باشــد؛ بدیــن جهــت بایــد محدودیت هایــی در اســتفاده 

از شیشــه های عــادی در تابلوهــا پیش بینــی شــود. 

اســتفاده از ســطوح شیشــه در تابلــو ممنــوع اســت مگــر در مــواردی کــه از 
شیشــه های نشــکن یــا دارای شــبکه محافــظ داخلــی اســتفاده شــود .تمــاس بیــن 
خــاك و پایه هــای تابلــو بــه علــت وجــود رطوبــت و مــواد معدنــی تأثیرگــذار 
بایــد کنتــرل شــود؛ بدیــن منظــور شــالوده ای بتنــی را جهــت قطــع ایــن تمــاس، 

افــزون بــر نقــش ایســتایی آن بایــد پیش بینــی کــرد.
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فضاهای�شهری�برای�معلوالن

مقدمه

طبــق آمــار ســازمان بهداشــت جهانــی،10 درصــد جمعیــت جهــان بــه نوعــی 
ــالمی و  ــالب اس ــد از انق ــا بع ــتند. در کشــور م ــت جســمی هس ــار معلولی دچ
ــوالن  ــت. معل ــته اس ــده داش ــیری فزاین ــت س ــده معلولی ــی، پدی ــگ تحمیل جن
ــددی  ــهری متع ــاری و ش ــع معم ــا موان ــهرها ب ــی در ش ــی اجتماع ــرای زندگ ب
روبــه رو هســتند بنابرایــن، ســازگار ســاختن محیــط شــهر بــا نیازهــای معلــوالن 
جســمی ضرورتــی حیاتــی اســت و طراحــی شــهری بایــد بــر اســاس معیارهــا 

ــرای معلــوالن انجــام پذیــرد.  و ضوابطــی خــاص ب

مشــکالت و موانــع موجــود در شــبکه ي دسترســی پیــاده ي شــهری و عــدم 
تــداوم حرکــت راحــت در مســیرهای پیــاده، بــرای برخــی افــراد ایجــاد اشــکال 
می  کنــد. افــراد ســالخورده، مــادرانی کــه کــودکان خــود را در کالســکه حمــل 
ــت  ــدار حرک ــی چرخ ــا صندل ــی ی ــایل کمک ــا وس ــه ب ــی ک ــد، معلوالن می  کنن
و  مســیرها، گذرگاه هــا  بــودن  نامناســب  و  مختلــف  موانــع  از  می  کننــد، 
ــی  ــات مهم ــهر، از اقدام ــع در ش ــن موان ــع ای ــد. رف ــج می  برن ــا رن کفپوش ه
ــی و  ــای اجتماع ــوالن در فعالیت ه ــتر معل ــه بیش ــر چ ــارکت ه ــه مش ــت ک اس

ــد. ــن می  کن ــان تضمی ــرای آن ــهری را ب ــای ش ــور در فضاه حض

ــا  ــوالن ب ــهری، معل ــای ش ــهر و در فضاه ــی ش ــطح فیزیک ــر س ــزون ب اف
ــی و  ــل عموم ــایط حمل ونق ــتفاده از وس ــاظ اس ــز از لح ــری نی ــکالت دیگ مش
ــدازه ي تلفــن عمومــی، محــل  ــزات شــهری مواجــه هســتند. در نتیجــه ان تجهی
ــوالن  ــای معل ــا نیازه ــد ب ــر بای ــزات دیگ ــواع تجهی ــوس و ان ــتگاه های اتوب ایس

ــود.  ــگ ش هماهن

ــز در  ــنوایان نی ــان و ناش ــی، نابینای ــمی و حرکت ــوالن جس ــر معل ــزون ب اف
اســتفاده از فضاهــای شــهری و عالیــم هشــداردهنده ي صوتــی و بــرای اجتنــاب 

ــد. ــای خاصــی دارن ــف، نیازه ــای مختل از خطره
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ــا  ــه ب ــی ک ــراد معلول ــه اف ــت ک ــده اس ــن ش ــی روش ــات تحقیقات ــا مطالع ب
صندلــی چرخــدار حرکــت می  کننــد، دارای دشــواری حرکتــی بیشــتری نســبت 

ــه ســایر معلــوالن حرکتــی هســتند1. ب

فضــای درخــور انســان، فضایــی اســت کــه افــزون بــر داشــتن ابعــاد انســانی، 
ــا این کــه داشــتن  ــن ب ــا مقــام انســانی اســت، بنابرای دارای خصلتــی متناســب ب
ابعــاد و مقیــاس انســانی شــرط الزم بــرای ایجــاد فضــای شــهری اســت، ولی این 
شــرط کافــی نیســت. ایجــاد فضــای مناســب بــرای افــراد معلــول، مســتلزم توجه 
ــه ابعــاد انســان معلــول در حالــت ســکون، حرکــت و همچنیــن قابلیت هــای  ب

حرکتــی او اســت.

مشــخص اســت کــه اندازه هــای بــدن انســان برحســب جنســیت، ســالمت 
یــا معلولیــت متفــاوت اســت. در نتیجــه میــدان دسترســی بــه فضــای اطــراف، 
ــی  ــای خصوص ــی فضاه ــگام طراح ــه هن ــن ب ــد. بنابرای ــر می کن ــرای او تغیی ب
ــدان دسترســی و شــعاع عملکــرد خــود را  ــد می ــوالن، بای ــرای معل و جمعــی ب

ــی چرخــدار در نظــر گرفــت. ــا صندل برحســب اســتفاده از وســایل کمکــی ی

 1-مهندس گیسو قائم، فضاهای شهری و معلوالن، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، 1367. 



114

کتاب سبز 1400- راهنمای عمل شهرداری ها

ارتفــاع شــخص از زمیــن مهم تریــن عاملــی اســت کــه در طراحــی معمــاری 
و شــهری تأثیــر می گــذارد. بــه همیــن دلیــل بــه هنــگام طراحــی فضایــی بــرای 
معلــوالن، ارتفــاع فــرد از زمیــن، نحــوه ي حرکــت، شــعاع دسترســی و چگونگــی 

ــود1. ــه می  ش ــر گرفت ــای او در نظ گردش ه
 اندازه ها و شعاع دسترسی معلول روی صندلی چرخدار 

ــت . 	 ــا حرک ــه ب ــت ک ــدوده ای اس مح��دوده ي دسترس��ی راح��ت: مح
ــی  ــا بلنــد شــدن از صندل ــه جلــو، پهلــو ی دســت، بــدون خــم شــدن ب
ــزوم  ــورد ل ــیاء م ــه اش ــی ب ــن محــدوده، دسترس ــود. در ای ــاد می  ش ایج
ــی  ــدوده ي دسترس ــاد مح ــدازه و ابع ــرد. ان ــام می  گی ــانی انج ــرد به آس ف
ــدازه ي  ــاد و ان ــت. ابع ــاوت اس ــودکان متف ــان و ک ــردان، زن ــرای م ب
محــدوده ي دسترســی راحــت بــرای فــرد معلــول در حرکــت، تــا جلــوي 

ــی اســت. ــا در صندل ــه گاه پ خــط تکی
دامن��ه ي دسترس��ی: محــدوده ای اســت کــه بــه دلیــل امــکان خــم شــدن . 	

بــه جلــو، چــپ، راســت و یــا بلنــد شــدن از صندلــی بــا حرکــت دســت 
ــی  ــدوده ي دسترس ــاًل از مح ــی عم ــه ي دسترس ــود. دامن ــاد می  ش ایج

ــت. ــر اس راحت ت

 1- طراحی مسکن برای اشخاص دارای معلولیت، سازمان برنامه و بودجه، دفتر تحقیقات و معیارهای فنی، 1363.
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ابع��اد و اندازه ه��ای دامن��ه ي دسترس��ی: از جلــو بــرای افــراد معلــول . 	
در ارتفــاع 107 ســانتی متر و از کــف 24 ســانتی متر، بیــش از محــدوده ي 
دسترســی راحــت ایــن گــروه اســت. در حالــی کــه ایــن مقــدار بــرای 

ــر اســت. ــان 5/ 26 ســانتی متر کمت زن

ــا  ــط ب ــور متوس ــت به ط ــی راح ــاد دسترس ــن، ابع ــه پایی ــی ب ــرای دسترس ب
بــدن خــم شــده تقریبــًا تــا حــد بنــد انگشــتان پــا اســت و ایــن انــدازه بــرای 

ــت. ــانتی متر اس ــان 27 س ــرای زن ــانتی متر و ب ــردان 31 س م
بــرای دسترســی بــه بــاال، چــون بایــد از دســت ها و شــانه ها کمــک گرفــت 
ــه ي دسترســی  ــدازه ي دامن ــرات ان ــدارد، تغیی ــورد نقشــی ن ــن م ــه در ای و باالتن

نســبت بــه محــدوده ي دسترســی راحــت، بســیار کــم اســت.
ــش از دسترســی راحــت  ــانتی متر پی ــا 7/5 س ــه ي دسترســی عمــودی ت دامن

ــان اســت. ــرای زن ــانتی متر ب ــردان و 6 س ــرای م ب

فضاهای�گردش�صندلی�چرخدار�
عــرض الزم بــرای حرکــت مســتقیم صندلــی چرخــدار معمولــی کــه توســط 
ــی چرخــدار  ــرای صندل ــت می  شــود ،80 ســانتی متر و ب شــخص دیگــری هدای
بــزرگ 85 ســانتی متر اســت ولــی بــرای صندلــی چرخــداری کــه توســط خــود 
ــرای  ــرض الزم ب ــن ع ــانتی متر اســت. همچنی ــردد،90 س ــت می  گ ــول هدای معل
ــیله شــخص  ــر دو به وس ــه ه ــار یکدیگــر ک ــی چرخــدار از کن ــور دو صندل عب

ــت. ــانتی متر الزم اس ــوند،180 س ــت می  ش ــول هدای معل
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ــدود 140  ــطحی ح ــوالن، س ــای معل ــه ي صندلی ه ــردش 90 درج ــرای گ ب
ــای  ــه ای صندلی ه ــردش 180 درج ــرای گ ــت. ب ــی اس ــانتی متر کاف ×140 س
چرخــدار، حداقــل ســطح الزم 180×140 ســانتی متر اســت. بــرای گــردش 360 
درجــه ای صندلــی چرخــدار، قطــر دایــره ای کــه ایجــاد می  شــود، بــرای صندلــی 
ــزرگ 170  ــدار ب ــی چرخ ــرای صندل ــانتی متر و ب ــی 150 س ــدار معمول چرخ

ــت. ــانتی متر اس س

کوچه�
کوچه هــا بخشــی از شــبکه ي ارتبــاط شــهری هســتند کــه اصــوالً معبــر پیــاده 
ــاده رو  ــر پیچ وخــم هســتند. چنیــن کوچه هایــی، پی ــوده و معمــوالً باریــک و پ ب
مجــزا ندارنــد. ورود اتومبیــل بــه ایــن کوچه هــا، مشــکل عبــور و مــرور پیــاده 
ــد آورده اســت. مشــکالت  ــی پدی ــای قدیم ــای بافت ه ــواره را در کوچه ه و س
ــد مشــخص  ــد می  کن ــاده  را تهدی ــی عابرپی ــن وضعیت ــه در چنی ــی ک و خطرهای
اســت. اگــر ایــن عابــر، فــرد معلــول اســتفاده کننده از صندلــی چرخــدار باشــد، 

واضــح اســت کــه در معــرض خطــر بیشــتری قــرار می  گیــرد.

ــف،  ــس ک ــا، جن ــوری در کوچه ه ــه ي موت ــایل نقلی ــور وس ــر عب ــزون ب اف
ــه  ــز از جمل ــان نی ــا خیاب ــه ب ــاط کوچ ــوه ي ارتب ــه و نح ــرض کوچ ــیب، ع ش
مســائلی هســتند کــه بــرای حرکــت راحــت معلــوالن مشــکالتی پدیــد 
ــز از  ــت اندازها نی ــه و دس ــف کوچ ــای ک ــا، چاله ه ــا، آبروه ــد. جوی ه می  آورن

ــت. ــدار اس ــی چرخ ــت صندل ــع حرک موان
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بــا توجــه بــه مشــکالت موجــود بــر رعایــت حرکــت و دسترســی راحــت 
ــا  ــر در کوچه ه ــط و معیارهــای زی ــت ضواب ــا، رعای ــول در کوچه ه ــران معل عاب

الزامــی اســت:

بــرای پوشــش کــف ســواره و پیــاده روی کوچه هــا، بایــد از مصالــح ســخت  	
و غیرلغزنــده ماننــد بتــن و آســفالت اســتفاده کــرد.

حداکثر شیب طولی کوچه برای صندلی چرخدار 5 درصد است. 	

حداکثر شیب عرضی کوچه برای صندلی چرخدار 2 درصد است. 	

عرض پیاده رو کوچه باید حداقل 1/2 متر باشد. 	

ارتبــاط ســواره رو و پیــاده رو کوچــه بایــد به وســیله ســطح شــیب دار تنظیــم  	
. د گرد

ــل گذاشــته  	 ــرای ممانعــت از ورود اتومبی ــدای کوچــه ب ــه در ابت موانعــی ک
می  شــود، ماننــد زنجیــر یــا بلــوك ســیمانی، بایــد از دو طــرف بــرای عبــور 

ــه داشــته باشــد. ــی چرخــدار حداقــل 90 ســانتی متر فاصل صندل

پیاده�رو�
ــبکه از آن  ــن ش ــت. ای ــهری اس ــی ش ــبکه دسترس ــن ش ــاده رو، مهم تری پی
جهــت مهــم اســت کــه در مقیــاس حرکــت انســان قــرار دارد و از ایــن رو بایــد 

ــد. ــع باش ــاًل بی مان ــت، کام ــهولت در حرک ــدگاه س از دی

بــرای داشــتن حرکــت ســهل و آســان، بــه هنــگام طراحــی و اجرای شــبکه ي 
عابرپیــاده، بایــد عــرض پیــاده رو، جنــس کــف و شــیب آن، به دقــت موردنظــر 
ــن  ــوالن از ای ــتفاده معل ــژه در اس ــرا به وی ــت در طراحــی و اج ــرد. دق ــرار گی ق

ــد. ــدان می  یاب ــی دو چن شــبکه، اهمیت
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کــم بــودن تعــرض پیاده روهــا در عبــور و مــرور در همــه ي افــراد، 
ــد و در  ــکال می  کن ــاد اش ــدار ایج ــی چرخ ــوالن روی صندل ــوص معل به خص
نتیجــه افــراد بــه دلیــل عــدم امــکان عبــور از چنیــن پیاده روهایــی، مجبــور بــه 

ــتند.  ــواره رو هس ــت در س ــاده رو و حرک ــرك پی ت

ــي  ــي و طول ــد عرض ــیب تن ــا ش ــا ب ــیر پیاده روه ــطح در مس ــالف س اخت
مانــع اصلــی حرکــت اســت. وجــود موانــع گوناگــون در پیاده روهــا ماننــد تیــر 
ــه ي تقســیم  ــدوق پســت، جعب ــا، صن ــم و تابلوه ــه عالی ــه و پای ــرق، میل چراغ ب
ــم  ــده و مزاح ــل بازدارن ــی از عوام ــر، همگ ــد معب ــف س ــواع مختل ــن و ان تلف

ــوند. ــوب می  ش ــدار محس ــوالن چرخ ــت معل حرک

ضوابط�و�معیارها�
ــرای ایمنــی  	 ــا جــدول ب ــد اختــالف ســطح ی ــاده رو و ســواره رو بای بیــن پی

وجــود داشــته باشــد.

جــدول پیــاده رو و ســواره رو در محل هــای ارتباطــی بایــد بــه شــیب تبدیــل  	
شــود تــا ارتبــاط بیــن دو ســطح برقــرار شــود.
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عــرض مفیــد پیــاده رو بــرای حرکــت دو صندلــی چرخــدار از کنــار یکدیگر،  	
ــت. 2 متر اس

شیب طولی پیاده رو برای حرکت صندلی چرخدار، 5 درصد است. 	

شیب عرضی پیاده رو، حداکثر 2 درصد است. 	

پل��های�ارتباطی�بین�پیاده�رو�و�خیابان�

ــاده  ــیر پی ــده در مس ــا، ارتباط دهن ــر روی جوی ه ــده ب ــب ش ــای نص پل ه
و ســواره هســتند. پل هــای رابــط بایــد دارای مشــخصاتی باشــند کــه در عیــن 
ــند.  ــته باش ــز نداش ــران نی ــرای عاب ــری ب ــت، خط ــذری راح ــم آوردن گ فراه

ــارت اســت از:  ــه عب ــن زمین مشــکالت موجــود در ای

نبودن�پل�بین�پیاده�رو�و�سواره�رو

معلــوالن روی صندلــی چرخــدار و افــراد ســالخورده، بــه دلیــل نبــودن پــل 
بیــن پیــاده رو و خیابــان در یــک مســیر طوالنــی، توانایــی تغییــر مســیر و عبــور 

ــد. ــاز می  مانن ــت ب ــد و در نتیجــه از حرک ــا را ندارن ــا و آبروه از روی جوی ه

قرارگیری�رمپ�ارتباطی�در�خیابان�
پــل ارتباطــی نبایــد ســطح خیابــان را اشــغال کنــد. قرارگیــری پــل در ســطح 
ــه همــراه دارد. ایــن خطــر  ــران را ب ــا عاب ــان، خطــر تصــادف اتومبیل هــا ب خیاب
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ــاده رو و  ــل ارتباطــی پی ــی چرخــدار بیشــتر اســت. پ ــا صندل ــوالن ب ــرای معل ب
خیابــان بایــد در کنــاره ي خارجــی پیــاده بــه پایــان برســد و در همــان محــل نیــز 

وارد ســطح خیابــان گــردد.

وجود�شیارهای�عرضی�در�سطح�رمپ�
ایجــاد شــیار در عــرض رمــپ بــرای جلوگیــری از ســرعت عابــران و افــراد 
ــن  ــده در ای ــع ش ــای جم ــی و آب ه ــت. یخ زدگ ــدار اس ــی چرخ روی صندل

ــود. ــد ب ــز خواه ــتان مخاطره آمی ــل زمس ــیارها، در فص ش

کم�بودن�عرض�پل�
ــران  ــرای عاب ــط ب ــان، فق ــاده رو و خیاب ــن پی ــی بی ــک ارتباط ــای باری پل ه
ــودکان  ــی چرخــدار و کالســکه ک ــن، صندل ــل اســتفاده اســت؛ بنابرای ســالم قاب

ــد. ــور کنن ــی عب ــن پل های ــد از چنی نمی توانن
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شیب�زیاد�پل

پل هایــی کــه بیــن پارکینــگ محــل ســکونت و خیابــان بــرای عبــور اتومبیــل 
بــر ســطح کانیوهــا یــا جوی هــا احــداث می  شــوند و دارای شــیب زیــاد هســتند، 

عبــور معلــوالن روی صندلــی چرخــدار را بــه مخاطــره می  افکننــد.

محل�عبور�پیاده�
ــل  ــور از مح ــه عب ــر ب ــواره رو ناگزی ــرض س ــع تع ــرای قط ــاده ب ــران پی عاب
ــه  ــند ک ــرایطی باش ــد دارای ش ــیرها بای ــن مس ــتند. ای ــاده هس خط کشــی عابرپی
ــریع  ــی، س ــی و راحت ــا ایمن ــد ب ــول بتوانن ــالم و معل ــم از س ــاده، اع ــران پی عاب
ــود  ــع موج ــد موان ــت بای ــریع و راح ــت س ــن حرک ــرای ای ــد. ب ــت کنن حرک
ــور  ــای عب ــود در محل ه ــکالت موج ــرد. مش ــان ب ــاده را از می ــت پی در حرک

ــد از:  ــان عبارتن ــاده از خیاب عابرپی

پیوســتگی جــدول در محــل اتصــال پیــاده رو بــه مســیر عابرپیــاده: پیوســتگی  	
جــدول در محــل خط کشــی عابرپیــاده و پیــاده رو مانعــی بــرای دســت یابی 
معلــوالن روی صندلــی چرخــدار از پیــاده رو بــه محــل خط کشــی عابرپیــاده 

. ست ا

ــا  	 ــاده ب ــی عابرپی ــتگی خط کش ــز پیوس ــان نی ــار خیاب ــرو کن ــوی و آب ج
پیــاده رو را قطــع می  کننــد و مانعــی بــرای عبــور صندلــی چرخــدار، افــراد 
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نابینــا و افــراد مســن از محــل خط کشــی عابرپیــاده بــه پیــاده رو بــه وجــود 
می  آورنــد.

ــره در وســط  	 ــان: احــداث جزی ــا جــدول در مســیر خیاب ــره ب احــداث جزی
ــی چرخــدار اســت. ــور صندل ــت و عب ــع حرک ــاده، مان خط کشــی عابرپی

مشخص نبودن محل خط کشی در کف خیابان در رابطه با پل. 	

شیب زیاد پله در پله های فلزی عابرپیاده. 	

�ضوابط�و�معیارها�

ــور  	 ــرای عب ــانتی متر ب ــد 150 س ــاده بای ــی عابرپی ــرض خط کش ــل ع حداق
ــی چرخــدار باشــد  یــک صندل

ــد  	 ــاده بای ــی عابرپی ــل خط کش ــان در مح ــاده رو و خیاب ــن پی ــدول بی  ج
ــود. ــته ش برداش

ــا شــیب  	 ــان در محــل خط کشــی عابرپیــاده بایــد ب  ارتبــاط پیــاده رو و خیاب
حداکثــر 5 درصــد انجــام گیــرد.

ــه  	 ــد ب ــاده، بای ــان در محــل خط کشــی عابرپی ــره وســط خیاب  جــدول جزی
عــرض حداقــل 

ــل  	 ــدار قاب ــی چرخ ــرای صندل ــا ب ــا جزیره ه ــد، ت ــاز باش ــانتی متر ب 150 س
عبــور باشــند.

ــه محــل خط کشــی  	 ــا شــیب مناســب ب ــد ب ــان بای جزیره هــای وســط خیاب
عابرپیــاده متصــل گردنــد )حداکثــر 5 درصــد(. 

ــد  	 ــان، بای ــاده رو و خیاب ــورد پی ــل برخ ــان در مح ــردن نابینای ــرای آگاه ک ب
ــود. ــاد ش ــی ایج ــم حس عالی



123

تجهیزات شهری

پل هــای ارتباطــی بیــن پیــاده رو و خیابــان، حتمــًا بایــد در محــل خط کشــی  	
ــاده قرارگیرد. عابرپی

هیچ گونــه زنجیــر یــا نــرده ای نبایــد مانــع ارتبــاط پیــاده رو و محــل  	
عابرپیــاده گــردد.

چــراغ راهنمایــی کــه به وســیله دکمــه در کنتــرل شــخصی معلــوالن اســت،  	
در دو طــرف محــل عبــور نصــب گــردد.

ــتفاده  	 ــت اس ــدا جه ــد ص ــتگاه تولی ــک دس ــد ی ــلوغ بای ــای ش در تقاطع ه
ــورد  ــاده، م ــرای عابرپی ــور آزاد ب ــگام عب ــود و در هن ــب ش ــان نص نابینای

ــرد. ــرار گی ــتفاده ق اس

ــور  	 ــرای عب ــی ب ــا کانال های ــودال ی ــد گ ــاده نبای در محــل خط کشــی عابرپی
تأسیســات ایجــاد گــردد

ــور  ــرای عب ــاده ب ــر ســطح خط کشــی عابرپی ــه حف ــع ضــروری ک و در مواق
ــال، آن  ــر کان ــس از حف ــه پ ــد بالفاصل ــت، بای ــر اس ــات اجتناب ناپذی تأسیس
ــم  ــن ضخی ــیله ورق آه ــان کار به وس ــا پای ــاده ت ــی عابرپی ــمت از خط کش قس

ــود. ــانیده ش پوش

توقف�گاه�
توقفگاه هــای اتومبیــل در محــل پیــاده و ســوار شــدن افــراد ســالم و معلوالن، 
ــلمًا  ــند. مس ــته باش ــدن داش ــاده ش ــوار و پی ــرای س ــهیالت الزم را ب ــد تس بای
ــه  ــی ک ــا اتومبیل های ــد ی ــی می  کنن ــه رانندگ ــی ک ــرای معلوالن تســهیالت الزم ب
دارای سرنشــینان معلــول هســتند، بایــد بــا دقــت بیشــتری در توقفگاه هــا تعبیــه 

شــوند. 

ایــن کمبودهــا بیــش از همــه در اطــراف مراکــز تجــاری و فرهنگــی مشــکل 
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ــار  ــارك در کن ــای پ ــن محل ه ــرار گرفت ــر ق ــه مهم ت ــد. از هم ــاد می  کنن ایج
خیابــان، مغایــر امنیــت و آســایش افــراد معلــول در هنــگام ســوار و پیــاده شــدن 

اســت.

ــاده رو،  ــه، جــدول و جــوی آب بیــن محــل توقــف اتومبیــل و پی وجــود پل
مانــع دسترســی معلــوالن روی صندلــی چرخــدار بعــد از پیــاده شــدن از اتومبیــل 

بــه پیــاده رو اســت.

ضوابط�و�معیارها�

ــل 280  	 ــد حداق ــا بای ــا عص ــوالن ب ــل معل ــف اتومبی ــل توق ــرض مح ع
باشــد. ســانتی متر   300 حداکثــر  و  ســانتی متر 

عــرض محــل توقــف اتومبیــل معلــوالن بــا صندلــی چرخــدار بایــد حداقــل  	
ــد. ــانتی متر باش ــر 360 س ــانتی متر و حداکث 320 س

ــوالن  	 ــه معل ــگاه ب ــای توقف ــد فض ــد 2 درص ــی بای ــای عموم در توقفگاه ه
ــود. ــاص داده ش ــی اختص ــمی ـ حرکت جس

فضــای محــل توقــف اتومبیــل معلــوالن جســمی ـ حرکتــی بایــد هم ســطح  	
خیابــان و نزدیــک بــه ورودی توقفــگاه باشــد. 

ــوالن اختصــاص  	 ــل معل ــرای اتومبی ــه ب ــان ک ــار خیاب ــای کن ــن توقفگاه ه بی
ــب  ــیب مناس ــا ش ــی ب ــپ ارتباط ــد رم ــاده رو، بای ــت، در پی ــده اس داده ش
ــر 8  ــد حداکث ــی بای ــای ارتباط ــن رمپ ه ــیب ای ــد. ش ــته باش ــود داش وج

درصــد باشــد.
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تجهیزات شهری
موضوع های  با  جلد   20 بر  مشتمل  شهرداری ها(،  عمل  )راهنمای  سبز1400  کتاب 
مختلف است که در سال یک هزار و چهارصِد هجری شمسی منتشر شده است. در 
این جلد موضوع “تجهیزات شهری” مورد بحث قرارگرفته است. محتوای این کتاب 
مشتمل بر مواردی همچون؛منظر خیابانی)شامل پهنه های پیاده روی، عناصر منظرساز 
خیابانی، نورپردازی و مبلمان( و تجهیزات فضاهای شهری )شامل سنگ فرش، جدول، 
محل نشستن، گلدان ، سرپناه، آب نما، عالیم و تابلوها و ...( می باشد. همچنین فضاهای 
شهری برای معلوالن و ضوابط و معیارهای آن از دیگر محورهایی است که در این 

کتاب به آن پرداخته شده است. 
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