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  چكيده
تجهيزات مورد استفاده در خيابان هاي شهري يا اصطالحاً مبلمان شهري، از اجزاي ضروري و جدايي  :مقدمه

در اين مطالعه تالش بر اين است تا ضمن شناسايي نقاط ضعف و قوت مبلمان . به شمار مي روند شهرهاير ناپذ
شهري از نظر طراحي، ساخت، مكان يابي، نصب و از ديدگاه سوانح، تأثير مبلمان شهري در افزايش بحران، پس 

  .از وقوع زلزله مورد بررسي و تحليل قرار گيرد
سيب پذيري هريك از عناصر ذكر شده، با توجه به استانداردهاي رايج با وضع موجود در اين پروژه آ :ها روش

شهري،  مبلمان بدين منظور پس از بررسي اجمالي استانداردهاي هر يك از عناصر. مورد نقد و ارزيابي قرار گيرد
به عنوان يك  )شاورزميدان هفت تير تا انتهاي بلوار ك(تهران  6به تطبيق آنها با وضع موجود در سطح منطقه 

   .پرداخته شده است مطالعه موردي،
با در نظر گرفتن استانداردهاي تحقق ساخته در اين مطالعه عدم رعايت برخي نكات ضروري ايمني در  :ها يافته

محل نصب، نحوه اتصاالت، مقاومت سازه، قابليت دسترسي، شكي : شامل( مبلمان شهري منطقه مورد بررسي 
  .در موارد متعددي مشاهده شده است) حوادث مضاعف در هنگام

شهري در سازمان زيبا سازي  علي رغم تدوين برخي استانداردهاي ساخت و نصب تجهيزات :گيري نتيجه 
 . شهرتهران، ضوابط و استاندارد جامع و مناسبي در زمينه رعايت ايمني مبلمان شهري وجود ندارد

ي، مبلمان فضاي باز، تجهيزات شهري، ايمني تجهيزات شهري مبلمان شهري، مبلمان خيابان :كليدي كلمات
  آسيبپذيري تجهيزات شهري



 
 

  مقدمه 
تجهيزات شهري به مجموعه اي از وسايل 
متحرك و نيمه متحرك و كاربردي يا تزئيني اطالق 

به طور دايم  مسئولينمي شود كه با اجازه يا اطالع 
يا فصلي در فضاي عمومي شهر در اختيار ساكنان 

تجهيزات شهري جزء الينفك . آن قرار گرفته است
محيط زيست يك شهر بوده و هويت و شناخت كامل 

  ).1(شهر را امكان پذير مي سازند 
در فضاي ميان ساختمان ها و بناها، وسايل و 
ضمايم مكملي نياز است تا زندگي شهري را سامان 

تجهيزاتي كه همچون اثاث خانه، امكان زندگي . بخشد
ضاي محصور ميان سنگ و بتون و شيشه را در ف

اين اجزاء جريان حركت، سكون، . فراهم مي آورد
تفريح و اضطراب را در شهر تنظيم مي كنند و به آن 

، شهربراي اثاثه، تجهيزات يا مبلمان . روح مي بخشند
يا فضاي باز اصطالحات رايج اين تسهيالت  خيابان

ن بيشتر اين تسهيالت در انگلستا. و امكانات هستند
مبلمان « و در امريكا به  1»مبلمان خياباني« به 

  ).  2(معروف هستند  3»مبلمان فضاي باز« يا  2»همگاني
موضوعات مورد مطالعه علم تاريخ، تنها به 
وقايع مهم سياسي و نظامي آنطور كه مورخين 
كالسيك معتقد بودند، خالصه نمي گردد، بلكه ويژگي 

نژادي، علمي، تكنيكي و هاي فرهنگي، مذهبي، قومي، 
اقتصادي جوامع بشري را نيز در بر گرفته و فراتر 
از آن، مجموعه شناخت هاي عيني انسان و از جمله 

  ).3(فضاهاي كالبدي زيست وي را نيز در بر مي گيرد 
شناخت تاريخي پديده ها و نيز سير تكامل آنها 
با توجه به پيشرفت هاي فني و تكنولوژيكي كه 

حايز ) من جمله بعد از انقالب صنعتي( صورت گرفته
امروزه مناظر شهري با . اهميت بسزايي مي باشد

انبوه سخت افزار بكار رفته در آنها پديده اي نسبتاً 
اگر شما به تصاوير قديمي يك شهر . جديد هستند

بنگريد ممكن است، چند تير چراغ برق، نيمكتي در 
ر سطح پارك، شير آب آشاميدني و عاليم ساده را د

به تدريج تسهيالت ديگري . خيابان مشاهده كنيد
                                                 

1. Street Furniture 
2. Public Furniture 
3. Outdoor Furniture 

مانند چراغ هاي خياباني منظم و پاركومترها براي 
خود جايي باز كردند و عاليم و تصاوير تبليغاتي 

كيسه هاي . جهت جلب توجه به رقابت پرداختند
پالستيكي، كاغذ ساندويچ فروشي ها و رواج فرهنگ 

ها را به  اند بالهدورانداختن، ازدياد روز افزون ز
  ).4(همراه آورد 

مبلمان شهري مجموعه اي از تجهيزات شهري 
و تسهيالتي است كه كيفيت و كارايي زندگي را در 

در بررسي سير . شهر و خيابان ارتقاء مي بخشد
تحول اين مجموعه و سابقه تالش هاي پيشين، آنچه 
كه قابل ذكر است، ارتباط تنگاتنگ تاريخي و تفكيك 

خيابان، . ر اين عناصر با خاستگاه خود استناپذي
كوچه، ميدان، پارك و در كل خود شهر، خاستگاه 

تأثيرات مستقيم و . هاي نخستين انواع مبلمان هستند
مشخص هر شهري بر مجموعه عناصر و فضاهايش 

شهر بر خيابان اثر مي . بر كسي پوشيده نيست
  ).5(ي گذارد و آنها نيز بر مبلمان و تجهيزات ديگر شهر

تاريخ تحول مبلمان شهري با تاريخ شهر و 
تاريخي كه تفكيك ناپذير بوده، . خيابان آميخته است

مروري را هرچند مختصر، بر شهر و شهرسازي 
از پيدايي نخستين تمدن ها . اجتناب ناپذير مي نمايد

تا ظهور نوشهرهاي پيشرفته معاصر، اين امر 
  .مصداق دارد

لمان شهري مناسب بروز مشكالت در فقدان مب
كه يكي از ويژگيهاي كيفي شهرها به شمار مي آيد 
ناشي از توجه به بعد كمي شهرهاست كه آن هم 
منبعث از مشكالت اقتصادي و اجتماعي مختلف و 

حال اين . رشد كمي جمعيت شهرها مي باشد
مشكالت كيفي در شهرهاي جهان بويژه شهر تهران 

باشد  كه حاصل توجه به رشد كمي شهرها مي
منجر به بروز مشكالتي از جمله فقدان تجهيزات 
مناسب شهري و عدم استقرار و مكان يابي مناسب 

بروز خسارت اين مساله، به دنبال  شده استآنها 
اين تجهيزات سالمت و امنيت شهروندان را در 

  .شرايط عادي يا بحراني تهديد مي كند
با توجه به ريسك پذير بودن شهر تهران در 

انواع سوانح طبيعي و غيرطبيعي بخصوص  برابر



 
 

زلزله مي توان از منظري ديگر آسيب پذيري اين 
. كالن شهر را مورد بررسي و تحليل قرار داد

مبلمان شهري اگرچه در نگاه اول موضوع كم 
اهميتي در بحث سوانح جلوه مي كند، اما با نگاهي 
عميق تر مي توان دريافت كه عدم رعايت 

نصب و چيدمان اين تزئينات و استانداردها در 
تجهيزات شهري ممكن است در شرايط عادي و 
بحراني خطرساز باشند و مشكالت را دوچندان 

از اينرو برآن شديم تا در اين پروژه نقاط . كنند
ضعف و قوت اين تجهيزات را شناسايي و تحليل 

  .كنيم
   روش

دراين پژوهش تالش بر اين است كه از طريق 
 مشاهده،و  مطالعه مستنداتستفاده از و با ا پيمايش

آسيب پذيري مبلمان شهري در محدوده ميدان هفت 
)  انتهاي بلوار كشاورز(تير تا بيمارستان امام خميني 

   .مورد ارزيابي قرار گيرد
ابزار پژوهش چك ليستي است كه شامل انواع 
تجهيزات شهري به همراه گويه هاي از ارزيابي 

رفته شده است براي هر استانداردهاي در نظر گ
از تجهيزات است كه توسط محقق تهيه شده  كدام

است، اين استانداردها، توجه به آسيب پذيري در 
  .برابر زلزله در نظر گرفته شده است

بر اساس مطالعاتي كه در منابع مختلف صورت 
گرفت، انواع متعددي از فهرست تجهيزات شهري به 

از اين فهرست ها  دست آمد كه در زير به چند نمونه
  .اشاره مي گردد

جهانشاه پاكزاد فهرست مهمترين عناصر 
  : مبلمان شهري را چنين تعريف مي كند

  عناصر و تسهيالت گذران اوقات فراغت -1
 نيمكت و سكو •

 آبخوري •

 چادر •

 سايبان •

 آب سردكن •

 سقا خانه •

 وسايل بازي كودكان •

  فواره ها •
  عناصر زيستي، محيطي و بهداشتي -2

 سطل زباله •

 گلدان و گلجاي •

 شبكه حصار دور درخت •
  عناصر اطالع رساني -3

 تابلوي كسبه •

 تابلوي تبليغاتي بيلبورد •

 تابلوي راهنمايي معابر و اماكن •

 ساعت •

 تابلوهاي معلق •

 ستون اعالنات •

 جعبه اعالنات  •

 ويترين  •

  پالك ها •
  )سواره و پياده(عناصر و تسهيالت ترافيكي  -4

 ايستگاه اتوبوس •

 وبوسسكوي ايستگاه ات •

 باجه بليط فروشي •

 پل روي جوي •

 پل عابر پياده •

 چراغ راهنمايي •

 خط كشي ها •

 چشم گربه اي •

 ديواره ها و حصارها •

 )پاركومتر(ايست سنج  •

 توقفگاه دوچرخه و موتور •

 جدول •

 ريل قطار •

 راهبند قطار •

 گارديل •

 نرده و تيرك •
  عناصر تأسيسات و تجهيزات -5

 باجه تلفن •

 )انواع بلند و كوتاه(چراغ  •



 
 

 آبرو •

 آبريزگاه عمومي •

 دكل فشار قوي و متوسط •

 تير برق فشار ضعيف •

 كابل ها و سيم هاي برق •

 پست و برق زميني •

 تابلو باراني انشعاب تلفن •

 درپوش حوضچه زير زميني مخابرات •

 ترمينال هاي ديواري تلفن •

 كابل هاي ديواري تلفن •

 )ديواري و زميني(صندوق پست  •

 شير آتش نشاني •

 رگالتور و علمك گاز •
  ساير  -6

 كيوسك مطبوعات •

 باجه فروش گل •

 پرچم و ميله آن •

 ). 6(پله  •
عناصر مبلمان شهري به گروه زير قابل تفكيك 

  : است
عناصر زيبايي شناختي مثل گلدان ها، ) الف

مجسمه ها، درختان و گياهان نزئيني، آبنما، پرچم و 
  .غيره

عناصر كاركردي مثل چراغ روشنايي، چراغ ) ب
، سطل زباله، نيمكت، سايبان راهنمايي و رانندگي

ايستگاه اتوبوس، باجه تلفن عمومي، باجه مطبوعات، 
  ).7(صندوق پست، جدول و غيره 

ژان پير موره و همكارانش نيز تقريباً فهرست 
كاملي از تجهيزات شهري را ارايه داده اند كه در 

اعم . تمام نقاط شهر مورد استفاده قرار مي گيرد
  :ها عبارتند ازفهرست تجهيزات شهري آن

 تجهيزات اطالع رساني -1

 4ستون هاي موريس •

 نقشه شهر و محله •

                                                 
ميله هاي بتوني به قطر يك مرت جهت . ١

 چسباندن آگهي

 ساعت هاي ديواري •

 تابلو ها و جايگاه هاي تبليغاتي •

تابلوهايي جهت نصب اعالنات  •
 شهرداري و انتخاباتي

 ساخت سرپناه -2

دكه هاي ثابت داخل پارك هاي  •
 عمومي

 انباري •

 دكه روزنامه فروشي •

 دكه فروش بليط اعانه ملي •

 بين تلفنكا •

 پناهگاه •

 ملزومات •

پناهگاه ثابت و متحرك براي مأموران  •
 راهنمايي

 سايبان ايستگاه اتوبوس •

 مدخل ايستگاه •

 ايستگاه راهداري •
 روشنايي و عاليم -3

 چراغ راهنمايي چهارراه ها •

 ميله هاي كوتاه منور •

 شماره هاي منور •

 تابلوهاي خيابان ها •

 خطوط مخصوص عابر پياده •

 گل ميخ يا خطوط رنگي •

پليس و آتش (ميله هاي هشدار دهنده  •
 )نشاني

 آژير •

 پاركومتر •
 تير چراغ برق -4

 مسير عبور عابرين •

 چمنزار •

 بناهاي عمومي •

 تونل ها و زيرگذرها •

 تفريحگاه  •



 
 

 واحدهاي خدماتي •
 تغذيه و توزيع -5

 ترانسفورماتور •

 خطوط هوايي •

 ...)تمبر، شكالت و(دستگاه توزيع اتوماتيك  •

 EDG-GDFصندوق ارتباطات  •

 )شمه، آب آشاميدنيچ(آب  •

 فواره، آب نما •

 آب پخش كن شهرداري •
 نقل و انتقال -6

 پلكان برقي •

 پياده روي متحرك •

 پل عابر پياده •
 تخليه و محل زباله -7

 آبريزگاه •

 صندوق پستي •

 سطل هاي زباله •

 سبدهاي كاغذ باطله •

 سطل هاي ماسه •

 گلدان •

 سبدهاي بزرگ •
 پوشش و روكش، جدول مرزبندي، موانع -8

 ري، آجر فرشسنگفرش، موزاييك كا •

 جدول پياده روها •

 سنگفرش هاي قابل تعويض •

 دريچه هاي فاضالب •

 ديوار، پناهگاه، طارمي •

 حصار محافظ درختان •

 نيمكت، صندلي •

 )1(پرچين  •
  
  
 

  هدف كلي
بررسي آسيب پذيري مبلمان شهري از ميدان 

 . هفت تير تا بيمارستان امام خميني در برابر زلزله

  سوال 
ري در در صورتي كه تجهيزات شه

محدوده مورد نظر در اثر زلزله تخريب 
شوند، آيا در امر امدادرساني اختالل ايجاد 

 مي كنند يا خير؟

  6علت انتخاب منطقه  •
تهران يكي از مناطق مركزي  6منطقه   •

شهر تهران است كه با شمال شهر 
، )10، 11، 12مناطق (، جنوب )3منطقه (

) 7منطقه (و شرق ) 2منطقه (غرب 
لذا اين منطقه مي . باشدهمسايه مي 

تواند پل ارتباطي بين شمال، جنوب، 
به . شرق و غرب شهر محسوب شود

دليل پرتردد بودن اين منطقه، وجود 
خيابان (محورهاي اصلي شهر تهران 

و نيز سه ) انقالب و خيابان وليعصر
بزرگراه چمران، مدرس و همت تمركز 
مبلمان شهري در اين منطقه بسيار 

قطعاً در صورت  چشمگير است و
آسيب، مي تواند تلفات و خسارات 

  . زيادي را به دنبال داشته باشد
تير تا  7همچنين محدوده بين ميدان  •

انتهاي بلوار كشاورز به دليل اينكه 
تنها مسيري است كه تا حدودي به 
صورت مستقيم شرق و غرب منطقه 
را به هم متصل مي كند و تنها محوري 

ترس است كه به راحتي در دس
پژوشگران اين تحقيق   مي باشد، 

  .انتخاب شده است
  

   
  
  



 
 

  
 

  
  
  
  

  بر روي نقشه تهران 6ـ موقعيت منطقه  1نقشه 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  ـ موقعيت محدوده مورد نظر در منطقه  2نقشه 
  
•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   

  
 

•  
 )ـ  محدوده ز ميدان هفت تير تا بيمارستان امام  3نقشه  •
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  يافته ها

وضعيت مبلمان شهري در محدوده بين  نگاهي به

  ميدان هفت تير تا انتهاي بلوار كشاورز

از مبلمان شهري در  ،در محدوده مورد بررسي

بخصوص در . سطح وسيعي استفاده شده است

ميدان هفت تير و ميدان وليعصر كه جزء پرتراكم 

  .ترين ميادين شهر تهران مي باشند

سطل (اين تجهيزات شامل تجهيزات خياباني 

، تجهيزات پارك ...)زباله، نيمكت، نرده ها، گلجاي و

پل هاي (ها و زمين بازي كودكان، تجهيزات ترافيكي 

و سازه هاي ) عابر پياده، عالئم راهنمايي و رانندگي

بيلبوردها، استندها، (اطالع رساني و تبليغاتي 

  .مي باشند...) بردهاي ديواري و

ري منطقه متأسفانه به دليل عدم همكاري شهردا

در هنگام گردآوري اطالعات، آمار دقيقي از تعداد 

مبلمان شهري در سطح محدوده انتخابي در دست 

با اين وجود چند نوع از اين تجهيزات كه . نيست

آسيب به آنها در زمان وقوع زلزله باعث بروز 

اختالل در امر امدادرساني مي شوند، به عنوان 

خاب اين تجهيزات معيار انت. نمونه انتخاب شده اند

  :موارد زير مي باشند

 قرارگيري در مسيرهاي پر تردد •

 ابعاد تجهيزات •

 كاربري تجهيزات •

 خطرزا بودن در صورت آسيب •

تحميل هزينه هاي زياد در صورت آسيب  •

 ديدن تجهيزات 

الكترونيكي بودن برخي از تجهيزات مانند  •

 بيلبوردها، پل هاي عابر پياده

آنها از ميدان هفت تير تجهيزات انتخابي و تعداد 

مقابل بيمارستان امام (تا انتهاي بلوار كشاورز 

  : بدين شرح مي باشند) خميني

 عدد 38كيوسك  •

 عدد 30ايستگاه اتوبوس  •

 عدد 18برد ديواري  •

 عدد 10بيلبورد  •

 عدد 6پل عابر پياده  •

شناسايي نقاط ضعف و قوت مبلمان شهري در 

  محدوده انتخابي

 تجهيزات شهري واقعدر اين بخش تعدادي از 

در محدوده مورد نظر، از ميان صدها المان شهري 

موجود، بر اساس معيارهاي ذكر شده، انتخاب شده 

و نقاط ضعف و قوت آنها از ديدگاه ايمني و آسيب 

پذيري در برابر زلزله و نيز بر اساس ضوابط و 

استانداردهاي مورد تأييد سازمان زيباسازي مورد 

اند و بعضاً راهكارهايي ارائه بررسي قرار گرفته 

  .شده است



 
 

 استند - 1

  
  

 : نقاط قوت

استفاده ازتابلوهاي تبليغاتي و اطالع  •
 رساني پارچه اي و پالستيكي

استفاده از استندها در محلهاي شلوغ و  •
 نصب آنها به پايه هاي فوالدي با بست محكم

  تابلوي معرف كاربري -2
 

  
  

به يك ميله درجلو  اتصال چند تابلو:نقطه ضعف
 كاربريها با اتصاالت نامناسب

  
  
   

  
  
  

قرارگيري تابلوهاي با اندازه هاي :نقطه ضعف
 مختلف و با اتصاالت نامناسب دركنارهم

  

  

  
 

عدم اتصال صحيح تابلوها و عدم :نقطه ضعف
  استفاده ازمصالح با دوام

  

  
  

تناسب تابلو نصب شده با عرض بام :نقطه قوت
 ساختمان 



 
 

  
  

 : طه ضعفنق

نصب تابلوهاي بزرگ و متعدد در جهات  •
مختلف  ساختمان تنها جنبه زيبايي و 

يغاتي داشته، اما در صورت عدم رعايت لتب
ضوابط و استانداردها در نصب، درزمان 
بروز بحران احتمال خسارات و تلفات را 

 .  افزايش مي دهد
  :راهكار

حذف تابلوهاي اضاقه و رعايت  •
 استانداردهاي نصب

 

  
نصب غير ايمن تابلو برجسته به : نقطه ضعف

 بدنه ساختمان
  
  تابلوهاي ديواري  - 3
 

  

  
  

 :نقاط ضعف

نصب تابلو بزرگ شيشه اي در ارتفاع  •
 نامناسب از سطح زمين

نصب تابلو ديواري در پياده رويي كه  •
متر مي باشد و  2/2عرض آن كمتر از 

 .احتمال خطر را افزايش ميدهد

ه ديواري كه استحكام نصب تابلو بزرگ ب •
 .كافي ندارد

استفاده از بست هاي نامتناسب با نوع و  •
 اندازه تابلو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 :راهكار

استفاده از بستهاي متناسب با اندازه و نوع  •
 تابلو

  نصب تابلو بزرگ شيشه اي ازكف زمين •

نصب تابلو بزرگ به ديواري كه استحكام  •
 .كافي دارد

متصل به (استفاده از تابلو هاي موقت  •
  به جاي تابلوهاي شيشه اي  ) داربست

  



 
 

 
 

نصب تابلوهاي ديواري متعدد با :نقاط ضعف
فاصله هاي بسيار كم در پياده رو با عرض 

استفاده از شيشه هاي معمولي  متر 2/2كمتر از 
 در تابلوهاي ديواري

در اي ديواري كاهش تعداد تابلوه:راهكار
 رمت 2/2پياده روهاي با عرض كمتر از 

استفاده از شيشه هاي سكوريت در 
 تابلوهاي ديواري

 
 

  :نقطه قوت
  اتصال محكم تابلوها به ديوار •

  ايستگاه اتوبوس  -4
 

 
     :نقطه قوت

استفاده از شيشه سكوريت در بدنه  •
 ايستگاه اتوبوس

  

 
                                        

  : نقطه ضعف     
ل عابر قرارگيري ايستگاه اتوبوس زير پ •

  پياده و تجمع مبلمان شهري
  

  
  

  :نقطه قوت    
 اتصال محكم و مناسب به زمين  •

 : نقطه ضعف

عدم استفاده از مصالح مقاوم در برابر  •
  خورندگي 

  
  كيوسك  -5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 :نقطه ضعف •

قرارگيري كيوسك روزنامه فروشي در  •
  محل نا مناسب 

  :راهكار
سب استقرار كيوسك ها در محل هاي منا •

 و مسطح
 

 
 
 

  
  
  
  
  

  :نقطه ضعف
 عدم اتصال مناسب به زمين •

 
  : راهكار

زمين با بست هاي اتصال كيوسك ها به  •
 محكم و مناسب

  
 

قرارگيري كيوسك گل فروشي در محل  •
 مناسب

  
  اتصال مناسب به زمين •

  

  
                                               

  :نقطه ضعف
  پل عابر پياده قرارگيري كانكس زير پايه •

  

  
                                            

 :نقطه ضعف

قرارگيري كيوسك بليط فروشي  •
  روي جوي آب

  

 
  

 :نقطه ضعف

عدم اتصال كيوسك به محل با بستهاي  •
 مناسب

  
  
  
  
  



 
 

  بيلبورد -6
  

  
            

  :نقاط ضعف
  تجمع مبلمان شهري  •
ه قرارگيري بيلبوردها نزديك به ايستگا •

  تاكسي، مترو واتوبوس 
 نصب بيلبوردها در فاصله كمي ازهم •

 
  :نقطه قوت

 نصب بيلبوردها با بستهاي مناسب  •
 
  

  
   

  :نقطه ضعف
نصب بيلبورد نزديك جوي آب ودر محل  •

  پرتردد
 

  
  

  :نقطه ضعف
 تجمع مبلمان شهري زير پايه پل عابر پياده •
 

 
 

  :نقطه ضعف

اسب نصب تابلوهاي متعدد با بستهاي نامن •
روي پل عابر پياده اي كه وسايل نقليه 

 .زيادي از زير آن عبور مي كند
  

  
                   
 :نقطه ضعف

اتصاالت اصولي و محكم پل عابر به  •
 )استفاده از پيچ و مهره و لچكي(زمين



 
 

 
 

           :نقطه ضعف
  اتصال پيوسته تابلوها در امتداد پل عابر •

  

 
  

 :نقطه ضعف

االتر از سطح پل و با بستهاي اتصال تابلو ب •
  نا مناسب

  
  عالئم راهنمايي و رانندگي -7
 

 
 
  :نقطه قوت 
اتصاالت صحيح عاليم و تابلوهاي راهنمايي و  •

 رانندگي
  

 
 

   : نقطه قوت
اتصاالت اصولي و محكم تابلوهاي  •

استفاده از (راهنمايي و رانندگي به زمين
  )پيچ و مهره و لچكي

  

 
  

  :نقطه قوت
راهنمايي و تابلوها در باغچه  نصب عالئم •

  هاي واقع درپياده رو
 چراغ روشنايي -8
 

  
   :ضعف نقطه 
وجود چراغ روشنايي در كنارساير مبلمان  •

شهري و در نزديكي خروجي مترو كه 



 
 

ران خسارات و تلفات  را در زمان بح
 .افزايش مي دهد

 

 
  :نقطه قوت

وجود چراغ روشنايي در فضاي سبز و  •
شهري كه سقوط آن خطر خالي از مبلمان 

 .كمتري را ايجاد ميكند

  
   :ضعفنقطه  
قرارگيري چراغ هاي روشنايي در فواصل  •

  كم
   بحث
ا توجه به بررسي ها، مطالعه منابع و مراجعه ب

به مراكز مسئول در امر زيباسازي و مبلمان شهري 
 :نتايج زير حاصل شد

ه دليل تجمع مبلمان شهري در برخي نقاط ب -1
 نظر و همچنين اتصاالت نامناسب آنهامحدوده مورد 

و همچنين قرارگيري در محلهاي نامناسب و پر تردد 
و عدم رعايت مسائل ايمني در برابر حوادث امكان 
تخريب و سقوط اين تجهيزات در زمان وقوع زلزله 
بسيار زياد مي باشد كه همين امر سبب مسدود 

 )به عنوان خيابان اصلي در اين منطقه(شدن محدوده 
 . و اختالل در امر امداد رساني مي شود

در ساخت و نصب تجهيزات شهري نظارت  -2
خاصي صورت نمي گيرد و شركتهاي متولي ساخت 
و نصب اين تجهيزات عموما به صورت تجربي به 

   .اجراي اين تجهيزات مي پردازند
برخي استانداردهايي كه در زمينه ساخت  -3

ي و نصب تجهيزات شهري در سازمان زيبا ساز
مربوط به بحث زيبا سازي  ،شهر تهران وجود دارد

نداردي در و طراحي شهري مي باشد و هيچ استا
 . در برابر حوادث وجود ندارد رابطه با ايمني

  
  پيشنهادات

به منظور كاهش خطرات و آسيب پذيري 
مبلمان شهري در برابر زلزله راهكارهاي زير 

  :پيشنهاد مي شود
يري از آمايش تجهيزات شهري و جلوگ -1

تجمع مبلمان شهري در برخي نقاط محدوده مورد 
با توجه به كاريري تجهيزات شهري مي توان از : نظر

آنها فقط در نقاط خاصي استفاده كرد و از اين طريق 
از تجمع بيش از حد آنها در يك نقطه خاص 

 .جلوگيري كرد
در نظر گرفتن استانداردها و ضوابط ايمني  -2

در برابر حوادثي  جهت طراحي و ساخت و نصب
همانطور كه قبالً هم اشاره شد در تدوين : نظير زلزله

استانداردها و ضوابط مربوط به مبلمان شهري 
بيشتر جنبه زيبايي در نظر گرفته شده و به ايمني 

  .آنها در برابر زلزله توجه چنداني نشده است
نظارت مداوم و موثر بر كار شركتهاي  -3

  .هريمسئول ساخت و نصب تجهيزات ش
تلفيق برخي تجهيزات شهري و استفاده از  -4

 .  سيستم هاي چند منظوره

با توجه به اينكه مسير انتخابي، يكي از پر 
ترددترين معابر شهري محسوب مي شود و قرار 
داشتن تعداد زيادي از بيمارستان ها و ساير مراكز 
امدادي از جمله مراكز اورژانس، آتش نشاني، ستاد 

در اين مسير، بايد نسبت به ... و  6بحران منطقه 



 
 

ايمن بودن مبلمان شهري و مقاومت سازه اي آنها 
زيرا در . اي داشت در برابر زلزله توجه ويژه

صورت عدم نظارت صحيح سقوط تجهيزات شهري 
در هنگام بروز زلزله دور از انتظار نيست و ممكن 
است پس از حادثه با مسدود كردن معابر بر 

متأسفانه سازمان . بيفزايند مشكالت امدادرساني
زيباسازي شهر تهران در تدوين ضوابط و مقررات 
مربوط به مبلمان شهري فقط به جنبه زيبايي آنها 
توجه داشته و در واقع تنها سيماي شهر را مدنظر 

البته در ضوابط مربوط به مبلمان . قرار داده است
شهري به جنس مواد، نحوه نصب، تعمير و نگهداري 

هيزات اشاره شده است، اما شركت هاي اين تج
سازنده اين تجهيزات عموماً به صورت تجربي اقدام 
به ساخت و نصب تجهيزات شهري مي كنند و كمتر 

  .نظارت خاصي بر روي آنها صورت مي گيرد
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Abstract 

Background: The used equipment in streets or urban furniture is the most important 

components of the cities. This paper aims to identify the weak and strength points of 

urban furniture not only in designing, building and positioning but also its influence on 

disasters increase after an earthquake. 

Methods: This research has studied the vulnerability of the mentioned components based 

on current standards. In order to study all current standards of urban furniture and 

comparing them with the current status, the district 6 of Tehran city (Hafte Tir SQ - Blv. 

Keshavarz), as a case study, was selected. 

Findings: Regarding to the studied standards in this research, some necessary safety 

points are ignored in urban furniture such as place and way of installation, structural 

resistance and availability. 

Conclusion: There is not any suitable regulation and standard in the field of urban 

furniture in Tehran in spite of compiling the structure standards and urban furniture 

design. 

Keywords: urban furniture, street furniture, open-air furniture, urban equipment, urban 

equipment safety, urban equipment vulnerability 
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