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 تعریف مبلمان شهری و انواع آن
تجْیشاتی کِ هاًٌذ احاث  ساهاى تخطذ. در فؿای خطي هیاى ساختواًْا ٍ تٌاّا ٍسایل ٍ ؾوائن هکولی ًیاس است تا سًذگی ضْزی را

را در ضْز  ... تْذاضت ٍتفزیح،  ،ایي ػٌاغز جزیاى حزکت، سکَى هیاى سٌگ ٍ ضیطِ فزاّن آٍرد. خاًِ اهکاى سًذگی درفؿای هحػَر
 ًوادّا ٍ ػٌاغزی گفتِ هی، ّا ٍ دستگاُ ءاضیا، تخطٌذ. هثلواى ضْزی تِ هجوَػِ ٍسیؼی اس ٍسایل کٌٌذ ٍ تِ آى رٍح هی تٌظین هی

 ضَد.کِ چَى در ضْز ٍ خیاتاى ٍ در کل در فؿای تاس ًػة ضذُ اًذ ٍ استفادُ ػوَهی دارًذ تِ ایي اغكالح هؼزٍف ضذُ اًذ.
خاظ  . ًطستي تلٌذ هذت الشاهات ٍ تسْیالتاُ هذت ٍ یا تلٌذ هذت در ًظز استاستفادُ کَت تزای ًطستي هؼوَالً در اًتخاب جایی

 در ٍ هتٌَع تزی راتَاى تزکیة سادُ  هی ّنهذت تزای استفادُ کَتاُ ، ارگًََهی ٍ قكؼات اؾافی قلثذ هاًٌذ فزم؛ هذٍالریتِ؛ خَد را هی
 .هاًٌذ غٌذلی ایستگاُ ّای اتَتَس ،ّای دیَاری ٍ پایِ کَتاُ رٍی دیَار یا ًیوکت ّای یکپارچِ تا گلذاى ًیوکت .داضت ًظز

ّای تا پطتی  ّای خیاتاًی تا استفادُ کَتاُ هذت در دستِ تذٍى پطتی ٍ تلٌذ هذت در گزٍُ ًیوکت ّا ٍ غٌذلی تِ تؼثیز دیگز ًیوکت
اّذاف سیثایی ّا  در اکخز ایي ًطستگاُ هؼوَالً .تزی دارًذ. دستِ اٍل در تکویل فؿاّای هؼواری ساخت ػوَهیت تیطگیزًذ قزار هی

ْا تِ اجشایی تٌذیس ٍار در هحَقِ ّای آًٌیي ًشدیک کزدى چّو .ًْا تَجِ ضذُ استآضٌاسی ٍ تشئیٌی رػایت گزدیذُ ٍ کوتز تِ راحتی 
 ػزفی رایج ضذُ است.  ،هَرد ًظز قزاحاى

 

 حالتهای مختلف نشیمنگاه
 .تواسیپطت تِ پطت تذٍى ّیچ  -
 .رٍ تزای ایجاد هکالوِ ٍ غحثت در رٍ -
 .ّا گاًُطستي در کاًَى تَجِ ٍ فؼالیت هاًٌذ هیذاى ٍ تفزیح -
 .ًطستي تزای هقاغذ خاظ هاًٌذ سزپٌاُ ایستگاُ اتَتَس یا کافِ -
ٍ گلذاى  ٍیژُ تزای گزداگزد درخت ٍ تِ دارًذ ٍ هٌحٌی را ّای کَچک قاتلیت ایجاد فزم گزدذکِ در ٍاح ّای هذٍالر ًطستگاُ -

  .هفیذًذ
ضَد ٍ فؿای کاهلی را تا خػَغی ساسی  ًیوکت ٍ غٌذلی دًج ٍ پٌْاى کِ تا گل کاری یا گیاُ پایِ تلٌذ گلذاًی ادغام هی -

 کٌذ. هٌاسة خلق هی
 

 مکان یابی
، ػٌاغزا ایي ت اس ضْز جْش کزدى فؿاّایییٌذ ٍ تزًاهِ ریشاى ٍ قزاحاى تا هآ اس ػٌاغز هْن هثلواى تِ حساب هی هکاًْای ًطستي

تَاى  ٍرًذ. ّوچٌیي سیثایی خاغی تِ هٌاظز خیاتاًی هیآ تِ ٍجَد هیکزدى اهکاى رفاُ ػاتزیي  فزاّن ٍ راهصآهحیكی جْت تَقف ٍ 
 تخطیذ. 

ًْا تایذ تز اساس آاستقزار  .کِ اس تزخی ػَاهل جَی تِ ٍیژُ تاد در اهاى تاضٌذ جایی ًػة ضًَذ در ایل ًطستي تایذهوکي ٍس حذ تا
ى ًادرست تِ سادگی تاػج هَرد استفادُ جلَگیزی ضَد. چیذهاچیذهاًی هٌكقی غَرت تگیزد تا اس هؼلق هاًذًطاى در سكح خیاتاى ٍ فؿای 

ّای خیاتاًی را در سایِ ٍ تؼذادی دیگز را در  تؼذادی اس ًیوکت ّا ٍ غٌذلی .گزدد َغی ٍ هشاحوت در هکاى استفادُ هیایجاد حس ضل
 ًیوکت تایذ قَری هَقؼیت دّی .هزدم ایجاد کٌٌذ ٍ آهذ گیزًذ ًثایذ هشاحوتی در رفت گذرگاُ قزار هی کِ در آًْایی دٌّذ فتاب قزار هیآ

ّا تایذ حذاقل هٌظز دٍ سَیِ داضتِ  ًیوکت ذ.هطاّذُ کٌظز اقزاف رااقثیؼت ٍ هٌهزدم ٍ تزددضاى کِ فزد تِ جای ًگاُ کزدى تِ ضذُ تاضذ
  ... .فؼالیت ٍ ، ؛ آراهصِ افزاد گشیٌِ ّای هتٌَػی تزای اًتخاب ارائِ دّذ هاًٌذ: آفتاب؛ سایِتاضٌذ ٍ ت
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 هکاى یاتی هٌاسة  هثلواى ضْزی -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گلذان خیابانی
ِ در سهیي چضَد کِ اهکاى کاضت هستقین درخت ٍ درخت سهاًی در ضْز اس گلذاى استفادُ هی

. ّوچٌیي اس دارد گلْا ٍ گیاّاى سیٌتی در هٌظز ضْزگلذاى هحاسي سیادی تزای ًوایص  ًیست.
دیَارّا ٍ ارتفاع ی تلكیف هکاى کاّص تػز ،غٌای تػزی ،احیای هحیف ،گلذاى تزای ایجاد هاًغ

یادُ پي هسیز ایش ساختّای تلٌذ ٍ خطک؛ القای فزم ّای هیٌیاتَری هؼواری هتو تزخی ساختواى
 ضَد.  اس سَارُ ٍ اس ایي قثیل استفادُ هی

 

 نیمکت و تبلیغات
تَاى تا کوتزیي ّشیٌِ  در ًقاقی کِ اهکاى استفادُ اس تاتلَی تثلیغاتی در ارتفاع ٍجَد ًذارد هی

کِ تجزتِ حاتت کزدُ ایي ًَع تثلیغات در هؼزؼ تا ایٌ. ٌظَر استفادُ کزدّا تذیي ه اس ًیوکت
 خَردارًذ. زفزسَدگی ٍ تخزیة تیطتزی قزار دارًذ ٍلی تِ دلیل کن ارتفاع تَدى ٍ ًشدیکی تِ ػاتزیي تاسدُ تثلیغاتی قاتل تَجْی ت

 جایگل نیمکت و
 تَاًذ تِ سیوای ضْز قزاٍت ٍ سز تار تؼَیؽ گلْای فػلی در خالل تْار ٍ تاتستاى هی 4 تا 3تا  یک تزًاهِ هٌظن هذاٍم آتیاری

پذیزتز ساسد ٍ گذراى سًذگی را دل غٌای تػزی ٍ اًَاع گلْا ٍ گیاّاى کیفیت فػَل ٍ دگزگًَی در احَال را تزجستِ تز هی .سًذگی تثخطذ
  .کٌذ هی

 تِ یل سٌگیي تَدى هجوَػِ اهکاى جاتاضذ اس قزف دیگز تِ دل کوتز هی َضاًی اس جْات هختلفپسیة تِ دلیل ّوآ ٍ آًْا تخزیة
  .جایی ٍ ضکستي ٍجَد ًذارد

مناسب مکان یابی 

 مبلمان شهری

 پایذاری ٍ دٍام تیطتز هثلواى تاال تزدى کارایی هثلواى ضْزی کاّص آحار ًاخَش آیٌذ هحیف قثیؼی

 افشایص هیشاى رؾایت ػوَهی
افشایص تؼذاد کارتزاى ػٌاغز 

 ضْزی

 

 ارتقاء سكح فزٌّگ تْزُ ٍری اس هثلواى 

 افشایص کیفیت تػزی هٌاظزضْز

کاّص تخزیة گزایی ػٌاغز 
 ضْزی 

 ارتقاء کیفیت فؿاّای ػوَهی ضْز

 قثیؼیگلجای ٍ ًیوکت تا هػالح  

 ًیوکت در اهز تثلیغات  ستفادُ اس پطتی ا
 

 قزح ًیوکت جْت استقزار سیز سایِ درختاى، 
 



 

 

 وتابلوهای تبلیغاتی ها ایهپانواع 

ایِ ّای ػوَدی غزفِ جَیی در پر کاّص تؼذاد َتِ هٌظ
ایِ ّای هٌثغ ًَری پ سضفتگی تػزی اآاس  جلَگیزیفؿا ٍ 

. تَاى اسٌفادُ کزد ارک دٍچزخِ هیپٍ  تاتلَ جْت ًػة گلجای
تزکیة ػالئن راٌّوایی تا تاتلَّای تثلیغاتی  ػالٍُ هیتَاى تاِ ت

 هحیف تخطیذ.تٌَع تیطتزی تِ 
 

 نما:آب نیمکت و
قَی در  رًگ ٍ یک ػٌػز قثیؼی ًقطی پزآب تِ ػٌَاى 

گذضتِ اس آیات ٍ  هٌاظز ٍ تِ خػَظ هثلواى ضْزی دارد.
استفادُ اس آى در هثلواى  (ءهي الواء کل ضی حی )ٍ احادیج

هی تَاى تا استفادُ اس  ضْزی ضاخع ٍ تؼییي کٌٌذُ است.
تزکیة ًیوکت ٍ آتٌوا ػالٍُ تز ایجاد هحیكی ضاداب ٍ تا 

 ای اقزاف کوک کزد. قزاٍت تِ تلكیف َّای فؿ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اتلفیق هحلی تزای ًطستي ٍ آب ًو

 سكل ستالِجای ٍ ًیوکت ٍ گلتلفیق  جای تلفیق هحلی تزای ًطستي ٍگل

 

 :ٍتاتلَّای تثلیغاتی  ّا ایِپاًَاع تلفیق 



 

 هطکالت آى ٍ هشایاتیاى  ًٍوًَِ ّایی اس تزکیة هثلواى 
 

 
گزایی ٍ ایجاد ارتثاـ تیي ضْزًٍذاى ٍ تٌَع تخطیذى تِ هثلواى ضْزی استفادُ اس ًیوکت ّایی تا تزکیة تِ هٌظَر تقَیت رٍحیِ ّو

 رسذ. ؾزٍری تِ ًظز هیّایی ّوگَى ٍ تذیغ  
تاحیزی کِ ایي ػٌاغز تِ خػَظ ، کوتز هکاًی است کِ تزای ًطستي افزاد در ًظز گزفتِ ضذُ تاضذ ٍلی فاقذ گل ٍ گیاُ ٍچوي تاضذ

  پذیز خَاّذتَد.تخص ٍ دل هحیكی آراهص تِ خَد تزآٍرًذُ گلْای هؼكز رًگی در تلفیق تا سایز ػٌاغز هثلواى ضْزی تز اًساى دارد خَد
هػزف آب تا هذیزیت غحیح ٍ تزًاهِ  گیاُ ٍیژُ آى اقلین ّوزاُ تا غزفِ جَیی در هی تَاى در هٌاقق گزهسیز کطَر ًیش اس گل ٍ

 ّای ضْز استفادُ کزد. ریشی دقیق آتیاری تِ ًحَی در تزکیة تا ًیوکت
چیذهاى غحیح ٍ استفادُ تِ جا در تلفیقی هاّزاًِ سزٍغذا تا تاتلَّای ًاهٌظن هی تَاى اس تاتلَّای تثلیغاتی تا  در تاسارّای ضلَؽ ٍ پز

 ٍجَد آٍردى هٌظزی هٌاسة کوک کزد. ٍ تذیغ تا هکاى ّای ًطستي یا اًَاع پایِ ّا در تِ

 هطکالت هشایا ًوًَِ تلفیق

 گل جای ٍ ًیوکت
ػذم جاتِ جایی تِ دلیل سٌگیٌی 

 قزاٍت تخطی تِ هحیفهػالح 
اهکاى ایجاد آلَدگی تِ دلیل ػذم 

 ػایق کاری هٌاسة

 پایِ ٍ گلجای
 اهکاى اضغال فؿای کوتز در ضْزّا

 
رًگ گلْا در فػَل  ًاّوگًَی

 هختلف

 ًیوکت ٍ تثلیغات
تز تَدى تِ کارتز تا تاسدُ  ًشدیک

ْای تثلیغاتی تیطتز ٍتِ کارگیزی قزح
 خالقاًِ تز

 اهکاى تخزیة تَسف کارتزاى

 تثلیغاتتاتلَ پایِ ٍ 
اهکاى اضغال فؿای کوتز ٍ ًظن 

 تِ هجوَػِ سیادی اس تاتلَّاتخطی 
 اتػاالت ًاّواٌّگتخزیة تِ دلیل 

 

 تخزیة ٍ آلَدگی اهکاى تلكیف َّای هحیف ب ًوا ٍ ًیوکتآ


