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چکيده
اين پژوهش ،با هدف تحليل مبلمان ترافيکي و نقش آن در طراحي منظر شهري در منطقة  3شهر
اصفهان مي باشد .روش تحقيق در اين پژوهش مبتني بر روش توصيفي تحليلي بوده است كه
اطالعات آن به صورت مطالعات ميداني ،اسنادي ،كتابخانه اي و با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه با
متخصصان به صورت نمونه گيري از 100متخصص و  200مورد شهروندان ،جمع آوري گرديده
است و با تلفيق مطالعات انجام شده و نتايج به دست آمده از مطالعات به اراية راه حل ها و
پيشنهاداتي جهت بهبود وضعيت انواع مبلمان ترافيکي در منطقة  3شهر اصفهان پرداخته شده است.
نتايج به دست آمده در اين پژوهش پس از بررسي متغيرهايي چون :تعداد مبلمان ترافيکي ،جانمايي
و توجه به شرايط اقليمي و جغرافيايي ،رعايت فاصله بين انواع مبلمان ترافيکي و ...نشان مي دهد
كه از نظر توزيع و پراكنش فضايي انواع مبلمان و مطابقت نمودن با استانداردها و ضوابط مربوط به
نصب اين دسته از عاليم ،حوزه  9از كمترين امکانات نسبت به ساير حوزه ها برخوردار بوده و
حوزه  1از نظر شاخص توسعه انساني و خدمات دهي بهترين وضعيت را دارد .در نتيجه توزيع
فضايي و ميزان برخورداري از امکانات در بخش مركزي شهر اصفهان عادالنه نبوده و همه كاربران
به طور يکسان و مساوي به آن ها دسترسي ندارند و در بعضي از حوزه ها بيشترين تمركز مبلمان
وجود دارد و در بعضي ديگر با كمبود مواجه بوديم .سپس با توجه به نتايج به دست آمده در زمينه
نقاط قوت و ضعف اين عناصر ،راهکارهايي جهت ايجاد فضايي مناسب براي كاربران و ارتقاء
كيفيت و دستيابي به شرايط فضايي مناسب در زمينه مبلمان ترافيکي ارايه شده است.
واژگان کليدي :تحليل مبلمان ترافيکي ،تکنيک دلفي ،منطقة  3شهر اصفهان ،تکنيک GIS،TDI
 1دانشجوي كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري
 – 2عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان در رشته برنامه ريزي شهري
 -3عضو هيئت علمي دانشگاه هنر اصفهان
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مقدمه
وجود ترافيک ناهمسان يکي از مشکالتي است كه شهرهاي بزرگ با آن مواجه هستند و توسعة سيستم هاي
حمل ونقل مي تواند در جهت حل اين معضل مؤثر باشد .مبحث مديريت ترافيک و كنترل معابر شهري
يکي از مهم ترين مسايلي است كه بايد در دستور كار مديران شهري قرار گيرد .از آن جايي كه مديريت
ترافيک در تغيير طرح هندسي سيستم داراي ابعاد متنوعي مي باشد و يکي از اين ابعاد نصب عاليم
راهنمايي و رانندگي و ايجاد هماهنگي بين اين عاليم است ،مي تواند در نظم بخشي به ترافيک كمک
شاياني نمايد .تهيه و تدوين ضوابط براي نصب مبلمان ترافيکي در خيابان ها با هدف حفظ و افزايش ايمني
حركت وسايل نقليه اي كه در حال تردد مي باشد از ديگر اقداماتي است كه به رواني تردد كمک مي نمايد.
استفاده از وسايل نقليه امروزه به عنوان جزء جدايي ناپذير از زندگي روزمرة مردم به شمار مي رود .امروزه
به كارگيري اين وسايل همراه با فرهنگ سازي استفاده از اين وسايل توأمان نبوده است .نحوة رانندگي،
گريز از قوانين و مقررات ،سرعت زياد ،بوق ممتد و گوش خراش ،استفاده از تلفن همراه در حين رانندگي
و همه و همه از عناصر نامطلوب فرهنگي در حوزة ترافيک در كشور ما به شمار مي روند .از آنجايي كه
معضالت و حوادث ترافيکي مي تواند پديد آورندة فاجعة عظيمي براي جامعه محسوب شود ،به تبع آن به
وجود آورندة خسارات قابل توجهي به روند توسعة اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و  ...كشور نيز خواهد بود.
انسان ،راه و وسيلة نقليه ،به عنوان سه واحد مهم در ترافيک محسوب مي شوند كه در اين ميان انسان در
نقش راننده ،سرنشين ،عابر پياده و يا به عنوان يک طراح راه و يا سازندة وسيله نقليه ،اصلي ترين نقش را
بر عهده دارد .ارتباط صحيح اين سه عامل از يکديگر مي تواند پيامدهاي مثبتي چون افزايش سطح ايمني
حركت ،افزايش بهره وري و كاهش در هزينه هاي اجرايي را به همراه داشته باشد .از آن جايي كه معضل
ترافيک يک مسألة چند علتي محسوب مي شود و از تركيب عوامل گوناگون پديد مي آيد ،در نتيجه مواجه
با آن مي تواند بسيار پيچيده باشد و تنها يک ارگان يا سازمان خاص به تنهايي نمي تواند همه مشکالت را
حل كند؛ از اين رو پژوهشگر اين تحقيق با بهره مندي از نظرات كارشناسان  ،متخصصين ودانشجويان فعال
دانشگاه هاي كشور از اسفند ماه 1388فعاليت خود را آغاز نمود و با تالش و بهره گيري از نظرات مردمي
در برنامه ريزي ،اجرا و نظارت بر حسن اجراي طرح هاي ترافيکي زمينه را براي حركت هر چه بهتر به
سمت حمل ونقل پايدار در شهر اصفهان فراهم نمود.
پژوهش پيشرو ،گامي در جهت فرهنگ سازي ترافيک و شناسايي مهمترين معضالت مبلمان ترافيکي
2

سال هشتم _ شماره بيست و هفتم _ بهار 1400

فصلنامه علمي دانش انتظامي اصفهان

تحليل مبلمان ترافيکي و نقش آن در طراحي منظر شهري با استفاده از ( GISمطالعه موردي بخش مرکزي شهر اصفهان)

بخش مركزي شهر اصفهان است .اين پژوهش كمبود ها و مازاد هاي اين عناصر شهري را از ديدگاه
كارشناسان و متخصصان و شهروندان ساكن در اين منطقه بررسي مي نمايد و براساس آن مهم ترين
مشکالت مبلمان ترافيکي شناسايي شده و پيشنهادهاي الزم ارايه گرديده است .در ادامه پژوهش در فصل
دوم به بيان مفاهيم و مباني نظري پرداخته مي شود .فصل سوم به شرح و بررسي استانداردها ،ضوابط،
مقررات مربوط به اجزا و عناصر مبلمان ترافيکي اختصاص يافته و در فصل چهارم به مطالعه و شناخت
وضع موجود مبلمان ترافيکي بخش مركزي شهر اصفهان پرداخته و كمبود¬ها و مازاد مبلمان هاي ترافيکي
بررسي شده و در فصل پنجم اين كمبودها و مازادها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است .فصل ششم كه
آخرين فصل اين پژوهش را به خود اختصاص مي دهد ،به نتيجه گيري و اراية پيشنهادات در جهت بهبود
وضعيت مبلمان ترافيکي منطقه پرداخته شده است.

بيان مسأله
همواره بين انسان و محيط شهري پيرامون آن ارتباط تنگاتنگي وجود دارد .اما دير زماني است كه بستر كالن
شهرها ،پاسخگوي نياز ساكنان خود نمي¬باشد و شدّت فعاليت هاي شهري ،شرايط بسيار سخت و مخربي
را براي شهروندان به وجود آورده است .اجزاي كالبدي شهرهاي امروزي با سرعت حركت انسان ها و
فشار سنگين زندگي شهرنشيني ،سازگاري نداشته و فضاها و كاربري عمومي آن از ظرفيت و قابليت الزم
جهت پاسخگويي به نيازهاي زندگي پرشتاب شهري برخوردار نمي باشد .در اين ميان كيفيت فيزيکي
شهرها ،نقش تعيين كننده اي در سرنوشت آن¬ها دارد و منظر مطلوب ،زيبايي شهر و رضايت شهروندان
بدون برنامه ريزي صحيح ،مکان يابي مناسب ،شرايط فرهنگي و ايجاد تناسب عملکردي -ابعادي در اجزاي
شهر به خصوص انواع مبلمان آن ايجاد نخواهد شد .بنابراين طراحي ،برنامه¬ريزي و مکان يابي صحيح
مبلمان به عنوان يکي از عناصر و كاربري هاي مهم شهر ،تا حد زيادي اين محيط انسان ساخت را به عنوان
يک جامعة انساني مطلوب معني دار كرده و با كاهش آثار مخرب گسترش و كاربرد نادرست فن آوري و
باالبردن سطح زيبايي ديداري ،موجب افزايش كيفيت زيستي و هويت بخشيدن به ساكنان آن مي¬گردد.
(زنگي آبادي1383،ص )5
به وجود آوردن يک فضاي شهري مطلوب به يکايک عناصر تشکيل دهندة آن بستگي دارد و كيفيت
ساخت هر يک از اين عناصر ،چگونگي استقرار آن¬ها در محيط و ارتباط آن با يکديگر نيز تأثير مستقيمي
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در بهبود كيفيت محيط شهري دارد  .مبلمان شهري يک شهر به عنوان ملموس ترين و در دسترس ترين
عناصر تشکيل دهندة فضاي شهري از اهميت فراواني برخوردار است .اين عناصر به لحاظ كاربردي به طور
مستقيم با شهروندان در ارتباط است و طبعاً عوامل خاصي در زمينه¬هاي طراحي ،ساخت و نصب بر آن ها
تأثير خواهد داشت  .عدم رعايت اصول الزم مي¬تواند باعث بدون استفاده ماندن عناصر ،اغتشاش و
آلودگي ديداري و تخريب زود هنگام گردد كه سلب اعتماد شهروندان در استفاده از اين عناصر را به دنبال
خواهد داشت( .غالمپور 1379 ،ص)55
عناصر مبلمان شهري به صورت هاي مختلفي تقسيم بندي شده است كه در اين ميان مبلمان ترافيکي
جايگاه ويژه اي را در مطالعات شهري به خود اختصاص داده است .يکي از عوامل مهم تأمين ايمني تردد
در معابر درون شهري و برون شهري عالمت گذاري استاندارد و مبتني بر اصول علمي مي¬باشد .بر اين
اساس با تجهيز و تکميل عاليم ترافيکي مي توان شهر را به شهري خوانا وگويا تبديل نمود .رانندگي ايمن
و مناسب نيازمند اطالعات هدايت كنندة صحيح و روشن است كه به وسيلة عاليم راهنما به رانندگان منتقل
مي شود و راهي كه فاقد چنين عاليمي باشد ،نه تنها راه امني محسوب نمي شود بلکه اعمال مؤثر نظارت و
هدايت تردد در آن نيز دچار مشکل مي شود .همچنين مکان و نحوة نصب تابلوها بايد بر اساس ضوابط
علمي باشد ،در غير اين صورت تابلو نه تنها مفيد نخواهد بود ،بلکه موجب وقوع حوادث نيز مي شود.
شهر اصفهان با جمعيتي نزديک به  1624838نفر به عنوان سومين شهر بزرگ پس از تهران و مشهد نيز
همانند ديگر شهرها از مشکالت ترافيکي به دور نمانده است .با توجه به رشد باالي جمعيت شهر اصفهان
طي دهه¬هاي اخير و رشد روز افزون تعداد وسايل نقليه و گسترش شهر هر روزه مشکالت ترافيکي شهر
را دامن مي زند كه اگر نتوان در جهت رفع اين مشکالت تالش نمود ،تبديل به معماي پيچيده¬اي خواهد
شد كه حل كردن آن غيرممکن مي گردد .تجهيزات ترافيکي اصفهان بايد به درجه¬اي از كيفيت برسند كه
نه تنها افراد نا آشنا از ساير مناطق شهر و ديگر نقاط كشور ،بلکه گردشگران و ميهمانان خارجي نيز قادر به
استفاده از آنها باشند .ايمني تردد ،سهولت مشاهده ،درک پيام و حفاظت از محيط زيست ،از ديگر مواردي
است كه در نصب تابلو بايد مورد توجه قرار گيرد.
تأمين ايمني تردد ،برقراري نظم و انضباط ترافيکي ،كنترل ترافيک ،استفادة بهينه از ظرفيت معابر ،رواني
ترافيک و ايجاد زيبايي و آرامش در شهر را از جمله ويژگي هاي عاليم ترافيکي به شمار مي آيند .تجهيز
معابر شهري به اين گونه عاليم ،يکي از ساز و كارهاي تبديل اصفهان به شهري خوانا و گويا با معابري آرام
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و روان به شمار مي¬آيد .بنابراين تفکّر و برنامهريزي صحيح و مناسب در زمينة مذكور از اهميت ويژه¬اي
برخوردار است .طراحي مبلمان ترافيکي كه يکي از بخش هاي مهم فضاي شهري است؛ نياز به تفکر و
انديشه و خالقيت دارد .
در اين پژوهش به تحليل مبلمان ترافيکي و شناخت نقاط قوت و ضعف آن و اراية راهکارهاي منــاسب
جهت دستيابي به شرايط مناسب و بهينه كه باعث ارتقاء كيفيت فضاهــاي تردد شهري در بخش مركزي
اصفهان مـي شود و كمبود و مازاد مبلمان ترافيکي و شرايط مناسب تجهيزات و توزيع نامناسب اين موارد
در محدودة مورد مطالعه كه باعث بروز مشکالتي در اين زمينه شده است پرداخته شده است.

اهميت و ضرورت :
بافت هر شهر ،محلي براي زندگي ساكنانش است و از اين حيث شهر ،موجودي زنده با مجموعه ها و
عناصري قابل مشاهده است كه يکي از اين عناصر ،مبلمان شهري مي باشد .مبلمان شهري به منظور ايجاد
آرامش و راحتي ،اراية اطالعات ،كنترل حركت و حفاظت از شهروندان به وجود آمده است تا ضمن فراهم
نمودن نيازهاي مادي انسان¬ها ،نيازهاي روحي و رواني آن ها را نيز فراهم آورد .بنابراين هر گونه نارسايي
در طرح و اجراي مبلمان شهري باعث عملکرد ناصحيح آن ها و جانمايي نادرست و تركيبات نامناسب آن
ها با محيطش مي شود.
اصوالً شهرهاي بزرگ همواره با مشکالت عبورومرور و حمل ونقل مواجه هستند و روزبه روز هم بر
پيچيدگي و آثار ناگوار ناشي از اين معضل در حال افزايش مي باشد .بنابراين بررسي مسائل مربوط به
ترافيک وحمل ونقل شهري از ابعاد مختلف و يافتن راه حل هايي جهت فايق آمدن بر مشکالت آن اجتناب
ناپذيراست.
مبلمان ترافيکي به عنوان يکي از عناصر مبلمان شهري محسوب مي شوند ،كه اگر در طراحي هاي
شهري تناسب ،ارتباط و هماهنگي ميان اين عناصر با ساير عناصر شهري برقرار نشود ،ناهنجاري هاي
زيادي را در محيط شهري به وجود خواهد آورد .بنابراين جهت دستيابي به اهداف تحقيق كه حل گوشه اي
از معضالت مبلمان ترافيکي بخش مركزي شهر اصفهان مي باشد ،در ابتدا به بررسي وضع موجود مبلمان
ترافيکي و وضعيت ترافيک در سطح شهر پرداخته و پس از آن راه حل هايي جهت بهبود مبلمان ترافيکي
و به تبع آن بهبود وضعيت ترافيک شهر ارايه گرديده است.
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ادبيات تحقيق
هويت شهري  :يکي از ارزشمندترين يادگارهاي زندگي انسان هويت شهري است ،كه سرچشمة پاک و
روشني براي پژوهش هاي گوناگون مانند تاريخ تمدن ،جامعه شناسي ،مردم شناسي ،روان شناسي و گاهي
زيست شناسي و زمين شناسي است(.عمراني1384،ص .)14هويت يک شهر از جنبه هاي مختلف كالبدي،
طبيعي ،انساني ،اجتماعي تاريخي و اقتصادي مورد بررسي قرار مي گيرد و در واقع شکل گيري هويت
شهري تحت تأثير فرهنگ ،شکل طبيعي و كالبد مصنوع شهر قرار دارد .عناصر هويت بخشي بايد داراي
ويژگي هاي پيوستگي و يکنواختي باشد و نقاط مشتركي بين گروه ها و نسل هاي مختلف ايجاد كند.
هويت بخشي درطراحي منظرخياباني(منظرشهري):
منظر شهري به عنوان يک شاخص و نماد درجه وكيفيت تمدن و روحيات جمعي هرملت و قومي حاصل
تصميمات و تصوّرات مردم آن شهر است .منظر شهري از طريق تجربة انساني در تعامل ميان انسان و محيط
ساخته شده به وجود مي¬آيد و داراي مفاهيم فضايي  ،كالبدي و معنايي مي¬باشد .اداراک منظر شهري
مبتني بر حس صورت مي¬گيرد و هويت حدي است كه مي¬تواند مکاني را از مکان ديگر متمايز سازد.
ادراک منظر شهري با هويت به تداعي خاطرات و ايجاد حس آرامش و امنيت خاطر مي انجامد.
هويت يک شهر تحت تأثير فرهنگ ،شکل طبيعي و كالبد مصنوع شهر به وجود مي¬آيد .عناصر هويت
بخشي يک شهر بايد داراي ويژگي¬هاي پيوستگي و يکنواختي باشد تا بتواند نقاط مشتركي بين گروه¬ها
و نسل¬هاي مختلف ايجاد كند .مبلمان خياباني در هويت بخشيدن به يک مکان با ايجاد و يا اصالح
فضاهاي شهري كمک مؤثري مي-كنند .براي مثال با استفاده از آب نما مي توان يک كانون ايجاد كرد و
ورودي¬ها و لبه¬ها را از طريق مکان يابي درست تيرهاي چراغ برق مشخص نمود .پروژه هاي احياي
فضاهاي شهري ،چه بزرگ ،چه كوچک و چه در صورت طرح هاي پياده سازي يا تعريض پياده روها،
فرصت¬هايي براي طراحي مجدد همه جانبة مبلمان خياباني فراهم مي آورند .اصالح روسازي خيابان ها و
مبلمان آن ها به نوبة خود تأثير متقابلي بر امالک مجاور باقي مي گذارده و انگيزه اي براي مردم ايجاد مي
كند تا كيفيت ساختمان هاي خود را بهتر نموده و به محيط خويش مباهات نمايند(.رضايي1384،ص .)29
سيماي شهري :نخستين معرف شهر به هنگام ديد يک بيننده از شهر است ،بنابراين سيماي شهر مي تواند به
سوي شناسايي فرهنگ ،نظام اقتصادي اجتماعي و سياسي اقتصادي شهر رهنمون گردد .منظر و سيماي شهر
موضوع مشترک شهروندان از هويت شهر است و بخشي از خاطرة ساكنان شهرها را به خود اختصاص مي
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دهد ))1963:16Worskett,.سيماي شهر جنبه عيني و ايستاي تركيب شهري است .اين تركيب ساخته
دست بشر عناصر تشکيل دهنده بي شماري دارد كه همة آن ها عملکردي خاص را عهده دار هستند.
(فضاها و حوزه هاي مسکوني ،آموزشي ،كاري و شبکه هاي راه ها و نيرو و ارتباطات دور ،فضاهاي
عمومي ،كمربندهاي سبز و  .)...ولي اين عملکردها تأثيري عيني به جا نمي گذارند و بنابراين نقشي در
شکل گيري سيماي شهر ندارند ،بلکه تنها مشتق از سازمان فضايي عناصر تشکيل دهندة مجموعه شهري
هستند(.مهندسين مشاور باوند1382،ص .)22
سيماي شهر ،موضع درک مشترک شهروندان از هويت شهر است و بخش مهمي از خاطرة جمعي ساكنان
شهر را به خود اختصاص مي دهد(.اميني،سمياري ص .)2مبلمان شهري مثل هر عنصر ديگري در سيماي
شهر تأثير گذار است و بايد در اين حوزه با طراحي و برنامه ريزي هاي دقيق ،متناسب با فرهنگ و آداب و
رسوم مردم حركت كرد.
فضاي شهري :فضاي شهري همواره شامل رديف هاي منظم سازه هاي معماري و ساختمان هاي مسکوني
و شبکه به خوبي گسترش يافته راه ها و مسيرها مي شود كه ميدان ها و سطوح باز و گردشگاه ها و حياط
ها نيز مکمل آن بوده اند( .مهندسين مشاور باوند1382،ص .)27
برنامه ريزي حمل ونقل شهري :برنامه ريزي حمل و نقل ،يک فرآيند پيچيده اي است كه مستلزم ارزيابي و
انتخاب مسيرها و تسهيالت حمل و نقل به منظور برآورده نمودن تقاضاي كنوني و تقاضاي آينده مي باشند.
در اين راستا مطالعات به منظور جمع آوري اطالعات براي مدل سازي حمل ونقل و يا براي ارزيابي اثرات
احتمالي پروژه ها و برنامه هاي خاص انجام مي شود .معموالً اطالعات مورد نياز براي اين مطالعات شامل
داده هايي در مورد جمعيت ،فعاليت هاي اقتصادي ،ويژگي هاي سفرها و تسهيالت حمل و نقلي مي باشد.
(بهبهاني،احمدي نژاد،ابوطالبي 1384،ص)125در برنامه ريزي حمل ونقل شهري ،ايجاد امکانات حمل ونقل
به شکلي است كه بتواند تمام نيازها را از ديدگاه مسائل حمل ونقل برآورده نمايد(.صدر1381 ،ص.)96
برنامه ريزي ترافيک :برنامه ريزي ترافيک وسيله اي است براي سرمايه گذاري هاي بزرگ در ايجاد
تأسيسات حمل و نقل شهري ،هدف آن تأمين نيازهاي جامعه و حفاظت از محيط زيست
است(.سعيدنيا1381،ص .)13
برنامه ريزي ترافيک شهري:
برنامه ريزي ترافيک بخشي از برنامه ريزي شهري است .ارتباطات به معني تغيير مکان انسان ،كاال و
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اطالعات ،بر اساس فعاليت هاي اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي جامعة شهري وابسته است .جامعة شهري
نيز اكنون به اهميت اجتماعي،اقتصادي ،فرهنگي و به ويژه زيست محيطي ترافيک وقوع يافته است .فرايند
برنامه ريزي ترافيک ،طبق مدل عمومي برنامه ريزي ،از مراحل گوناگون وگام هاي متعدد تشکيل مي شود.
گام هاي اصلي برنامه ريزي ترافيک عبارتند از :بررسي ،پيش بيني و ارايه راه حل (طرح)( .همان كتاب
ص.)13
تعريف مبلمان شهري:
مبلمان شهري اجزاء و امکاناتي هستند كه با ويژگي هاي مختلفي چون شکل ،رنگ ،تعدد يا فراواني ،نوع
مکان گيري مناسب و  ،...به منظور ارتقاء بخشيدن كيفي و كمي به محيط ،در ويژگي هاي بصري ،در
خدمت رساني به مردم و رفع نيازهاي مختلف آن ها نقشي قابل توجه را ايفا مي نمايد .از مهم ترين اين
ويژگي ها و ضوابط مرتبط با اين مبلمان تحت عناوين تابلوها ،ايستگاه ها ،تجهيزات روشنايي ،نيمکت¬ها،
ظروف زباله ،كيوسک ها و  ...ياد مي شود.اثاثه ،تجهيزات ،شهرافزار يا مبلمان شهري ،خياباني يا فضاي باز
اصطالحات رايج اين تسهيالت و امکانات هستند .اين تسهيالت در انگلستان بيشتر به مبلمان خياباني و در
آمريکا به مبلمان همگاني يا مبلمان فضاي باز معروف هستند .مبلمان واژة فرانسوي به معناي مجموعة اثاثه
و دكوراسيون يک محل است(.زنگي آبادي،تبريزي 1383 ،ص .)47
مبلمان شهري را مي¬توان در چهار گروه اصلي بخش نمود:
-1

مبلمان خياباني

-2

مبلمان پاركي

-3

مبلمان ترافيکي

-4

سازه هاي رسانه اي

 -1مبلمان خياباني :كه بيشترين گفتار در مبلمان شهري به اين بخش مي رسد .و بيشترين پيکره هاي
مبلمان شهري را مي توان در مبلمان خياباني يافت :طراحي و اجراي پياده روها و فضاهاي سبز ،فواره ها،
تنديس ها و نمادها ،كيوسک هاي تلفن همگاني ،كيوسک هاي پست و برق ،كيوسک هاي فروشنده ،
نشيمن گاه ها  ،نيمکت ها ،گلدان ها ،سرويس هاي بهداشتي ،آبخوري ها ،سطل هاي زباله ،تيرهاي برق،
تلفن و برجک هاي روشنايي و . ...
 -2مبلمان پاركي :كه در كنار فضاي سبز و درختان خوش اندام و گياهان آراسته و جوي آب براي آسايش
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روان؛ آب نماها ،نشيمن ها ،نقاشي و رنگ ديوارها و سنگ فرش ها ،ابزار بازي و سرگرمي و ورزش براي
همگان؛ جايي براي سپري كردن زماني آسوده ،انديشيدن و گاه خواندن است.
 -3مبلمان ترافيکي :كه در برگيرندة پيکره هاي ترافيکي كنترل و راهنمايي بر سر بلوارها ،خيابان ها،
گذرها ،ميدان ها و كوچه ها مي باشند .مانند  :خط كشي ها ،نام خيابان ها ،چراغ هاي راهنمايي ،ايستگاه
اتوبوس و تاكسي و . ...همچنين مي توان با چيدمان مبلماني زيبا از بار ترافيکي خودروهاي خيابان ها
كاست .
-4سازه هاي رسانه اي :كه گونه هاي تابلوهاي تبليغاتي در گسترة شهر مي باشد مانند :بيلبوردها ،جايگاه
هاي تبليغاتي ،ايستگاه هاي تبليغاتي تاكسي و اتوبوس ،پانل ها و استندها ،نمايشگرهاي شهري ،خدمات
تبليغاتي ،تابلوهاي سردر فروشگاه ها و. ...هفته نامه انديشه ي نو.)1387 ،
تعريف مبلمان ترافيکي:
مبلمان ترافيکي يا وسايل كنترل ترافيک به وسايل و مواردي از قبيل تابلوهاي راهنمايي و رانندگي ،خط
كشي ،چراغ¬هاي راهنما ،جزاير(رفوژهاي ) ترافيک ،كنترل ترافيک در مناطق عمليات ساختماني و
راهسازي ،سيستم هاي كنترل ترافيک در تقاطع هاي همسطح راه آهن و كنترل ترافيک براي تسهيالت
دوچرخه داللت مي نمايد .اين گونه وسايل معموالً در محل خيابان يا جاده نصب يا احداث مي شوند و از
لحاظ قانوني ضمانت اجرايي دارند .منظور از ايجاد وسايل كنترل ترافيک ،انتقال اطالعات ديداري(بصري)
به استفاده كنندگان از راه مي باشد .اين گونه به چند گروه تقسيم بندي مي شود كه وظيفة آنها:
الف)تنظيم كردن

ب)هشدار دادن

ج) هدايت نمودن ترافيک است(.بهروزي1374،صص 65و.)66

مبلمان ترافيکي شامل كلية عاليم ،تابلوها ،خط كشي ها و تمامي ابزارهايي مي باشد كه در مجاورت يا بر
خيابان ها يا معابر توسط مقامات راهنمايي و رانندگي و يا مقامات ذي صالح نصب مي گردد .هدف به
كارگيري اين ابزارها دادن اطالعات بصري به راننده است .اين ابزارها براي ايمني و همچنين سهولت
حركت استفاده مي گردد .اين وسايل به سه بخش طبقه بندي مي شود :انتظامي ،راهنمايي و يا هشداردهنده
ها( .بهبهاني ،احمدي نژاد ،ابوطالبي 1384 ،ص .)278
تعريف طراحي شهري:
طراحي شهري فعاليت ميان رشته اي شکل دادن و اندازة محيط هاي شهري است كه به هر دو فرآيند اين
شکل دهي و فضاهايي كه به كشمکش شکل مي گيرند ،عالقه مند است .طراحان شهري با تركيب
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مالحظات فني ،اجتماعي و بياني ،از هر دو ابزار ارتباط بصري و كالمي استفاده مي كنند و در تمامي مقياس
هاي پيوستة اجتماعي شهري دخيل مي شوند(.مدني پور ،متضايي 1379،ص.)172
هدف از طراحي شهري:
هدف طراحي شهري و مبلمان آن ،ايجاد محيطي خالق و پرورنده براي مردمي است كه در آن زندگي مي
كنند .چنين محيطي با گوناگوني بسيار ،آزادي انتخاب به افراد مي دهد و زمينة خالقيت را فراهم مي آورد،
فضاي شهر حداكثر ارتباط را با مردم و زيستگاه پيرامونش برقرار مي سازد و تنها يک وسيله براي در اختيار
گذاردن تمام اين ها در دست دارد":امکانات مناسب شهري"(.حسيني الهيجي1389،ص.)33
خدمات شهري :
خدمات شهري ،طيف وسيعي از خدمات را در بر مي گيرد كه هركدام نياز خاصي از شهروندان را براي
زندگي مطلوب در محيط مصنوع برآورده مي نمايد(.عسگري واسمعيلي1384 ،ص )29در واقع سهم عمده
اي از ميزان رضايت مندي شهروندان از مديريت شهري منوط به خدمات دهي مطلوب شهرداري ها در
حوزة خدمات شهري خواهد بود .ارتقاء سطح خدمات رساني به مردم در زمينة خدمات شهري مستلزم
اتخاذ راهکارهايي مناسب جهت بهره گيري نيروي انساني مضاعف در سطوح مختلف برنامه ريزي،
مديريتي و اجرايي خدمات شهري خواهد بود(.سليماني فارساني1388 ،ص)18

روش پژوهش:
روش تحقيق در اين پژوهش مبتني بر روش توصيفي تحليلي و با استفاده از تحليل هاي آماري بوده است.
بخش عمده اي از اطالعات مورد نياز در اين پژوهش از طريق مطالعات ميداني و با استفاده از پرسشنامه و
مصاحبه با متخصصان به صورت نمونه¬گيري از  100نفر متخصص و  200نفر از شهروندان جمع آوري
گرديده است و با تلفيق مطالعات انجام شده و نتايج به دست آمده از مطالعات به اراية راه حل ها و
پيشنهاداتي جهت بهبود مبلمان ترافيکي بخش مركزي شهر اصفهان پرداخته شده است .همچنين با استفاده
از مطالعات كتابخانه اي ،آمارها ،منابع وگزارش هاي مختلفي كه در زمينة ترافيک وجود داشته است ،بخش
قابل توجهي از مطالب جمع آوري گرديده است.
به طور كلي مي توان گفت كه در تهية پژوهش حاضر سه مرحلة كلي به صورت زير انجام گرديده است:
 جمع آوري اطالعات مورد نياز از طريق مراجعه به كتابخانه و مراكز نگهداري آمار و اسناد و به صورت10
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پرسشنامه انجام گرديده است.
 تجزيه و تحليل اطالعات. نتيجه گيري و اراية راهکار و پيشنهادات از اطالعات به دست آمده.جامعه آماري:
به طور كلي جامعة آماري مورد نظر در اين تحقيق عبارتند از تعداد 100نفر از مديران و كارشناسان و
مسئوالني كه به صورت تصادفي از درون دستگاه¬هاي زير انتخاب شده¬اند:
-1ادارة راه و ترابري به تعداد  16نفر
-2معاونت حمل ونقل وترافيک به تعداد 15نفر
-3مركز كنترل ترافيک اصفهان به تعداد  10نفر
-4شهرداري منطقة  3اصفهان به تعداد  7نفر
 -5معاونت راهنمايي و رانندگي اصفهان به تعداد  13نفر
-6سازمان طراحي شهري اصفهان به تعداد  2نفر
-7معاونت معماري و شهرسازي اصفهان به تعداد  8نفر
-8سازمان پارک¬ها و فضاي سبز شهر اصفهان به تعداد  4نفر
-9سازمان فرهنگي-تفريحي شهرداري اصفهان به تعداد  8نفر
-10معاونت خدمات شهري اصفهان به تعداد  4نفر
-11شركت نيک انديش اصفهان به تعداد  9نفر
-12كارشناسان ارشد عمران  3نفر
-13كارشناسان ارشد برنامه ريزي شهري  1نفر
و تعداد  200نفر از شهروندان ساكن در منطقة مورد مطالعه .
شيوة نمونه گيري:
نمونه عبارت است از مجموعه¬اي از نشانه ها كه ازيک قسمت ،يک گروه يا جامعه اي بزرگتر انتخاب مي
شود ،به طوري كه اين مجموعه معرف كيفيات و ويژگي هاي آن قسمت ،گروه يا جامعة بزرگتر باشد و
معموالً آن را با nنشان مي دهند.
هدف همة نمونه برداري ها در پژوهش¬هاي علمي تهية بيانيه هاي دقيق و با معنا دربارة يک گروه بر پاية
11
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مطالعه زيرمجموعه اي از آن گروه است .اي ن گروه ممکن است مجموعه اي از افراد يا چيزها باشد .نمونه
برداري موجب تسهيل وتسريع كار پژوهش ،صرفه¬جويي در وقت ،هزينه و نيروي پژوهش مي
شود(.خاكي1382 ،صص .)271-273
در پژوهش حاضر از ده درصد از شهر اصفهان متناسب با وسعت و جمعيت به صورت تصادفي و با نوع
نمونه گيري سيستماتيک برداشت ميداني انجام شد و متناسب با وسعت و جمعيت و براساس فرمول
كوكران انجام حجم نمونه تعيين گرديده است.

ابزار و روش هاي گردآوري داده ها:
پژوهشگر بايد با ابزارهايي داده هاي الزم از جامعة (نمونه) آماري جمع آوري نمايد و با تحليل پردازش و
تبديل آن ها به اطالعات به آزمون فرضيه ها بپردازد .براي جمع آوري داده ها به ابزارهاي گوناگوني نياز
است .نوع اين ابزارها تابع عوامل گوناگوني از جمله ماهيت و روش تحقيق است .هر يک از ابزارهاي
گوناگون جمع آوري داده ها مزايا و معايبي دارند كه هنگام به كارگيري آن ها ،بايد به اين مزايا و معايب و
تأثير آن ها در هدف تحقيق توجه كرد و با رعايت نکات الزم زمينه¬هاي افزايش اعتبار تحقيق را فراهم
آورد(.خاكي1382 ،ص .)239
در گردآوري داده هاي اين تحقيق با استفاده از دو روش اسنادي(كتابخانه اي) و ميداني (پرسشنامه ،
مصاحبه با صاحبنظران ) به گردآوري مطالب و آمار و اطالعات مورد نياز پرداخته شده است .همچنين با
استفاده از پرسشنامه ،مشاهده ،نقشه ،مصاحبه با متخصصان ،آزمون هاي مورد نياز جهت تحليل ،جداول
مرتبط ،عکسبرداري ،بانک هاي اطالعاتي ،سازمان¬هاي اداري مرتبط و سايت هاي معتبر به گردآوري و
جمع آوري اطالعات پرداخته شده است.
عالوه بر استفاده از نقشه ،به منظور تجزيه و تحليل اطالعات و براي توليد نقشه ها و تحليل فضايي از نرم
افزارهاي Arc GISو ، Auto cadبراي تحليل پرسشنامه ها از نرم افزار SPSSو در ترسيم نمودارها از
نرم افزار  Excelدر مراحل مختلف تحقيق مورد استفاده قرارگرفته است.

کاربردهاي پژوهش:
اين پايان نامه مي تواند مورد استفاده در دستگاه¬هاي اجرايي مرتبط قرار گيرد از جمله :
12
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معاونت حمل ونقل وترافيک ،معاونت برنامه ريزي پژوهش و فناوري اطالعات  ،وزارت راه وترابري،
شهرداري هاي استان اصفهان ،فرماندهي انتظامي استان اصفهان ،معاونت راهنمايي و رانندگي ،معاونت
خدمات شهري و كلية دانشجويان  ،محققان و دانش پژوهان عالقه مند به مباحث مبلمان شهري.
مشکالت و محدوديت هاي پژوهش:
به طور كلي بايد گفت كه انجام هر تحقيق و پژوهش كه به نوعي با جامعه واعضاي آن ارتباط مستقيم دارد،
مشکالت گوناگوني را با خود به همراه خواهد داشت و اين مشکالت به ويژه در جوامع در حال توسعه از
جمله كشور ما كه فرهنگ پژوهش وتحقيق در ميان افراد جامعه به خوبي جا نيفتاده ،بيشتر به چشم مي
خورد.
يکي از مشکالت موجود در كشورهاي جهان سوم كمبود آمار در زمينه هاي مختلف مي باشد .عالوه بر آن
آمارهاي موجود و به خصوص در زمينة ترافيک و ...به آساني در اختيار دانشجويان و محققان قرار نمي
گيرد ،كه وجود اين مشکالت سبب مي شود محققان مدت زمان زيادي را صرف جمع آوري آمار و
اطالعات كرده و در نتيجه زمان كمتري براي آناليز تحقيقات و نتيجه گيري آن فراهم شود و يا حتي سبب
سرخوردگي محققان در فعاليت هاي تحقيقاتي گردد.
اين پژوهش نيز از اين قاعده مستثني نبوده و مشکالت اساسي در راه آن را مي توان به شرح ذيل بسته
بندي نمود:
-1ضعف يا عدم اطالع شهروندان از مفهوم مبلمان ترافيکي
 -2وقت گير بودن جمع آوري اطالعات ميداني به دليل فراواني انواع مبلمان ترافيکي وگستردگي محدودة
مورد مطالعه.
-3همکاري كم شهرداري جهت اراية نقشه¬هاي به روز و مناسب از منطقة مورد مطالعه.
فرضيات:
-1نحوة مکان يابي مبلمان ترافيکي در ميزان رفاه وآسايش شهروندان تأثيرگذاراست.
-2مکان يابي نادرست مبلمــان ترافيکي در بخش مركزي اصفهان موجب عملکرد نامطلوب عناصر شهري
مي شود.
-3توزيع فضايي مبلمان ترافيکي در بخش مركزي شهر اصفهان متناسب با نيازهاي شهروندان و توزيع
جمعيت نمي باشد.
13
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بحث و نتيجه گيري
فرضية اول :نحوة مکانيابي مبلمان ترافيکي در ميزان رفاه و آسايش شهروندان تأثيرگذاراست.
يکي از موارد بسيار مهم در ميزان رفاه و آسايش شهروندان ،مطالعه و برنامهريزي صحيح در زمان نصب و
مکان يابي انواع مبلمان ترافيکي است و همين امر موجب پايداري و ايجاد نظم محيطي و رضايت كاربران
ميشود .لذا عدم توجه به مکانيابي صحيح مبلمان ترافيکي مشکالتي چون آشفتگي محيطي و بصري،
ناكارآمدي و عدم رضايت كاربران را در بر خواهد داشت .پس از بررسيهاي به عمل آمده از متخصصين و
بر اساس رتبههاي داده شده از سوي آنها ،دريافتيم كه مکانيابي صحيح را به عنوان اصليترين امر در
باالبردن كارايي و استفاده از اين عاليم مؤثر است چرا كه مکانيابي صحيح مبلمان به عنوان يک فاكتور
بسيار مهم در تبديل يک محيط نامناسب و ضعيف به محيطي جذاب و زيبا براي استفادهكنندگان آن راه به
شمار ميآيد و همين نتايج قطعيت اثبات فرضية يک پژوهش را تأييد ميكند.
6
4
2

زيباشناختي مکانيابي

استاندارد

رنگ مناسب
فضايي
طرح و
برخورداري از آرايش
هماهنگي

0

نمودار( :)1-6عوامل مؤثر در ميزان رفاه و آسايش شهروندان
مأخذ:پردازش دادههاي پرسشنامه

فرضية دوم :مکانيابي نادرست مبلمــان ترافيکي در بخش مركزي اصفهان موجب عملکرد نامطلوب اين
عناصر شهري ميشود .از آنجايي كه مکانيابي صحيح مبلمان ترافيکي موجب باالبردن كارايي و بازدة
صحيح آنها ميشود ،لذا توجه به عواملي چون:ظرفيت محيطي ،عوامل اقليمي ،نوع كاربري محيط ،تعداد
كاربران و ...از ملزومات است و عدم توجه به اين مسايل موجب نارضايتي كاربران خواهد شد .از نظر
مکانيابي اين دسته عناصر مورد ارزيابي قرار گرفت و پس از آزمونهاي آماري و نتايج به دست آمده
حاكي از آن بود كه اين محدوده از نظر مکانيابي از كيفيت بسيار مطلوبي برخوردار نميباشد.
14
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 =H1مکانيابي نادرست مبلمــان ترافيکي در بخش مركزي اصفهان موجب عملکرد نامطلوب اين عناصر
F0≠FE

شهري نميشود.

 = H0مکانيابي نادرست مبلمــان ترافيکي در بخش مركزي اصفهان موجب عملکرد نامطلوب اين عناصر
F0=FE

شهري ميشود.

براي اثبات اين فرضيه از آزمون ناپارامتريک  X²مدد گرفته شد و از آنجايي كه عدد به دست آمده از
( )sigبرابر  0.48بود و از عدد  0.05بيشتر بود در نتيجه فرضية صفر ما كه همان فرضية دوم پژوهش ما
ميباشد مورد تأييد قرار گرفت.
جدول (:)1-6آزمون X²
احتمال معناداري )(sig

درجه آزادي

ارزش

0.48

4

3.47

Pearson Chi-Square

0.81

1

0.56

Linear-by-Linear Association

مأخذ:پردازش دادههاي پرسشنامه

فرضية سوم :توزيع فضايي مبلمان ترافيکي در بخش مركزي شهر اصفهان متناسب با نيازهاي شهروندان و
توزيع جمعيت نميباشد .در رابطه با اين فرضيه همان گونه كه در فصل  5بيان گرديده و با توجه به نقشه-
هاي به دست آمده در اين منطقه و تحليلهاي به دست آمده و نحوة پراكنش فضايي مبلمان ،حاكي از آن
بود كه بر اساس جمعيت به دست آمده از حوزههاي منطقه و تعداد مبلماني كه در منطقه موجود بود
نيازهاي شهروندان برآورده نميشد و فرضية پژوهش تأييد ميشد ،لذا براي اثبات قطعي فرضيه ،همانند
فرضية دوم از آزمون  X²استفاده شد و عدد حاصل از احتمال معناداري ( )sigبرابر  0.83بود كه از عدد
شاخص  0.05بيشتر بود و فرضية پژوهش مورد تأييد قرار گرفت .جدول( )2-6نتايج به دست آمده از
آزمون  X²را نشان ميدهد.
 =H1توزيع فضايي مبلمان ترافيکي در بخش مركزي شهر اصفهان متناسب با نيازهاي شهروندان و توزيع
جمعيت ميباشد.
F0≠FE
 =H0توزيع فضايي مبلمان ترافيکي در بخش مركزي شهر اصفهان متناسب با نيازهاي شهروندان و توزيع
جمعيت نميباشد.
F0=FE
15

سال هشتم _ شماره بيست و هفتم _ بهار 1400

فصلنامه علمي دانش انتظامي اصفهان

تحليل مبلمان ترافيکي و نقش آن در طراحي منظر شهري با استفاده از ( GISمطالعه موردي بخش مرکزي شهر اصفهان)

جدول (:)2-6آزمون X²
احتمال معناداري )(sig

درجه آزادي

ارزش

0.83

16

10.55

Pearson Chi-Square

0.85

1

0.32

Linear-by-Linear Association

مأخذ:پردازش دادههاي پرسشنامه

سواالت تحقيق:
-1آيا مبلمان ترافيکي در بخش مرکزي شهراصفهان به گونهاي مکانيابي شده است که بتواند ايمني
تردد ،برقراري نظم ،کنترل ترافيک ،رواني ترافيک و...رادربرداشته باشد؟
به منظور دستيابي به پاسخ سؤال مذكور ،پس از نتايج به دست آمده از پرسشنامهها ،از ميان  100نفر
متخصص پاسخ دهنده به اين سؤال ،حدود  %50مکانيابي اين دسته عناصر ترافيکي را در حد متوسط
ارزيابي نمودند و پيشنهاد گرديد تا با مطالعات بيشتر و نظارت در زمان نصب انواع مبلمان ترافيکي بتوان
شرايط ايمنتري را براي كنترل و آرام سازي ترافيک فراهم نمود .نمودار ( )2-6نتايج به دست آمده از اين
سؤال را به شکل ستوني نمايش داده است.

50
40
30
20
10
0
بسيار ضعيف

ضعيف

متوسط

خوب

بسيار خوب

نمودار(:)2-6نحوة مکانيابي مبلمان ترافيکي در منطقة  3شهر اصفهان
مأخذ:پردازش دادههاي پرسشنامه
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-2چه تدابيري را ميتوان براي کمبود امکانات و شرايط مناسب تجهيزات و توزيع نامناسب اين
امکانات در محدودة موردمطالعه انديشيد؟
نصب عاليم راهنمايي و رانندگي با توجه به ضوابط و استانداردهاي رسميت يافته
مطالعه و شناسايي نقاطي كه با كمبود عاليم مواجهاند و تالش در جهت فراهم نمودن بستري
مناسب براي انواع مبلمان ترافيکي
تهية طرح جامع مبلمان شهري
فضاسازي مناسب جهت نصب مبلمان ترافيکي
مديريت مطلوب
و بسياري موارد ديگر از جمله نکاتي است كه براي اين كمبودها ميتوان ارايه نمود.

-3چگونه ميتوان يک فضاي شهري مطلوب را براي جانمايي مبلمان ترافيکي در نظر گرفت تا بتواند
باعث بهبود کيفيت محيط و منظر شهري شود؟
از طريق يکنواختي ،گروهبندي و شناسايي مکاني مناسب يراي نصب انواع مبلمان و نظارت بر نحوة نصب
اين دسته عناصر شهري ميتوان به مطلوبيت عملکرد آنها كمک نمود .از سويي ديگر از طريق توجه به
پس زمينههاي محيطي و انتخاب آن دسته از عاليمي كه از نظر اندازه ،تناسب ،نظم و هماهنگي با محيط
پيرامون خود يکنواخت باشند ،نه تنها در زيبايي فضاي شهري كمک نموده بلکه اين دسته عاليم ميتوانند
تأثير بيشتري هم بر محيط بگذارند .استفاده از طرحهاي ساده و پرهيز از زياده سازي از ديگر مواردي است
كه به بهبود كيفيت محيط و منظر شهري كمک شاياني مينمايد.
زيباسازي سرهم بندي اجزا نيست بلکه ايجاد روابطي موزون و معنادار است .اين نوع زيباسازي را بايد بر
پاية روابط علمي از يکسو و روابط حسي لز سوي ديگر جستجو كرد .همراه نوعي نگاه از باال در كلية
تصميمگيريها توصيه ميشود(.مرتضايي1389،ص)44
تصاوير ( )1-6و ( )2-6نمونههايي از جانمايي مناسب مبلمان ترافيکي در فضاهاي شهري است كه ضمن
ايجاد زيبايي به محيط شهري ،به هدايت استفادهكنندگان از راه با رعايت نظم و ترتيب كمک ميكند.
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نتيجهگيري:
ايمني يک راه براي عبور دادن تعداد كافي خودرو با حداقل تأخير و ناراحتي براي استفاده كنندگان ،به نظم
و ترتيب جريان آمدوشد بستگي مستقيم دارد ،در صورتي اين نظم را ميتوان در جاده و خيابان حاكم
گردانيد كه عاليم رانندگان را به طور دقيق و صحيح راهنمايي نمايند .عاليم گمراه كننده و غير دقيق باعث
سلب اطمينان رانندگان شده و در نتيجه موجب ميشود كه آنان از فرمانهاي صادره به وسيلة عاليم
سرپيچي كنند .يکي از راههاي وادار نمودن استفادهكنندگان از راه به رعايت عاليم راهنمايي ،استاندارد كردن
عاليم از نظر رنگ ،طرح ،ابعاد حروف و ...و به كارگيري آنها به طور هماهنگ در راهها ميباشد ،زيرا
بسيار مهم است كه استفادهكنندگان بدانند كه يک عالمت در همه جا و در هر موقعيت يک فرمان صادر
ميكند و داراي يک معني خاص است و خواهان واكنش يکسان از طرف استفادهكنندگان راه ميباشد(.ايمن
راه گستر سپاهان1389 ،ص )1
امروزه مسؤلين شهرها با مد نظر قرار دادن عوامل گوناگون حاكم بر هر منطقه ،در جهت ايجاد فضايي
تالش مينمايند كه بتواند پاسخگوي نيازهاي ساكنين آن منطقه باشد و اين امر از طريق اقدام به آمايش
فضاهاي شهري امکان پذير ميباشد .با توجه به تحوالتي كه در امر شهرنشيني و نوع زندگي شهري به
وجود آمده ،بسياري از محالت و نواحي شهري مانند شهر اصفهان نيازمنديهايي دارند تا بتواند كمبود
امکانات عناصر و تجهيزات شهري را جبران نمايد .عناصر شهري ،جزء آن دسته از امکاناتي هستند كه شهر
بايد به آنها مجهز باشد تا بتواند زندگي در شهر را با برآورده نمودن نيازهاي بخشهاي مختلف شهري ،از
تسهيالت بيشتري فراهم سازد.
با گسترش روز افزون ابعاد شهرها و جمعيت آنها ،معابر شهري از تراكم بااليي برخوردار گشتهاند .در اين
ميان خيابانها از اين قاعده مستثني نيستند و عبورومرور خودروها در آنها نيز بار ترافيکي مسيرها را
افزايش ميدهد .از جمله مشکالتي كه بسياري از شهرهاي بزرگ با آن مواجه هستند ،وجود ترافيک
ناهمسان ميباشد كه توسعة سيستمهاي حملونقل ميتواند در جهت حل اين معضل مؤثر باشد .اما از
جمله مهمترين مسايلي كه ميتوان مورد توجه قرار داد ،مبحث مديريت ترافيک و كنترل معابر شهري
است كه بايد در دستور كار مديران و مسئوالن شهري قرار گيرد.
از آن جايي كه مديريت ترافيک در تغيير طرح هندسي سيستم داراي ابعاد متنوعي ميباشد و يکي از اين
ابعاد نصب عاليم راهنمايي و رانندگي و ايجاد هماهنگي بين اين عاليم است ،ميتواند در نظم بخشي به
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ترافيک و افزايش حجم تردد و كاهش زمانهاي تأخير سفر كمک شاياني نمايد.
تهيه و تدوين ضوابط براي نصب مبلمان ترافيکي در خيابانها با هدف حفظ و افزايش ايمني حركت
وسايل نقليهاي كه در حال تردد ميباشد و رعايت اصول مربوط به فواصل نصب تابلوها از يکديگر از ديگر
اقداماتي است كه به رواني تردد كمک مينمايد.
در اين پژوهش به تحليل مبلمان ترافيکي و نقش آن در طراحي منظر شهري در منطقة  3شهر اصفهان
پرداخته شد .اين پژوهش از شش فصل تشکيل شده كه در فصل اول آن به شرح و بيان مسألة پژوهش و
اهميت و اهداف پژوهش پرداخته شده و پس از جمع آوري اطالعات الزم ،نتايج به دست آمده را براي
سازمانهاي مختلف فراهم گرديد .در فصل دوم به دليل اهميت تعاريف و مفاهيم در هر پژوهش به بيان
يکسري مفاهيم و تعاريف مهم و مرتبط با موضوع رساله پرداخته شده است و در قسمت دوم به بيان
ديدگاهها و مکاتب مختلفي كه با مبحث مبلمان ترافيکي مرتبط و تأثيرگذار ميباشد پرداخته شده است .با
توجه به ديدگاهها و نظريات مطرح شده ،به شهر با ديد سيستمي نگريسته شده است.از ميان اين ديدگاهها و
نظريات ،ديدگاه زيباسازي منظر شهري و عدالت اجتماعي به عنوان دو مبحث مهم و تأثير گذار در مبلمان
ترافيکي به عنوان مبحث پايه مد نظر قرار گرفته و محدودة مورد مطالعة اين پژوهش را از نظر برخورداري
از امکانات و نحوة توزيع اين خدمات در اين منطقه و مباحث زيباسازي و تأثيراتي كه اين دسته از عناصر
شهري در منظر شهر ميگذارند مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت .در فصل سوم پژوهش به بيان ضوابط و
استانداردهاي مربوط به تهيه و نصب مبلمان ترافيکي پرداخته شد و در ادامه ضمن بيان وضعيت موجود
نصب اين عاليم ترافيکي در منطقة  3شهر اصفهان ،وضعيت نصب مبلمان ترافيکي با توجه به اين
استانداردها در فصول بعد مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت.
آنچه به هويت شهر اصفهان موقعيت ممتازي ميبخشد ،آثار تاريخي متعددي است كه از دورههاي
مختلف به يادگار مانده و شهر را ما بين شهرهاي خاورميانه بلکه جهان كم نظير نموده است .بنابراين
شناخت اجمالي شهر اصفهان و جغرافياي آن ضروري به نظر ميرسد .در فصل چهارم ضمن معرفي اجمالي
استان و شهرستان اصفهان ،به بررسي ويژگيهاي طبيعي ،انساني و اقتصادي شهر اصفهان پرداخته شده
است و منطقه بندي شهرداري شهر اصفهان با تفکيک مناطق به  14منطقة شهري افزايش يافته ،مورد بررسي
قرار گرفته است .از آنجايي كه جمعيت به عنوان يک عامل بسيار مهم در هر برنامهريزي محسوب ميشود،
جمعيت مناطق شهري اصفهان تا سال 1405پيشبيني شده و در پايان فصل نيز شبکة معابر كل شهر اصفهان
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و منطقة  3اصفهان مورد بررسي قرار گرفت.
در فصل پنجم با بهرهگيري از روشهاي تحليل فضايي در محيط  ،GISتوزيع فضايي ،مکان استقرار و
شعاع عملکردي انواع مبلمان ترافيکي موجود مورد بررسي و تحليل قرار گرفت .به منظور آگاهي از
وضعيت پراكندگي مبلمان ترافيکي در منطقة  3و بررسي تعادل يا عدم تعادل فضايي آنها و همچنين
دستيابي به اين نکته كه چه ميزان از افراد در هر منطقه به چه ميزان از مبلمان ترافيکي دسترسي دارند از
ابزار تحليل بافرينگ و چند ضلعيهاي تيسن براي تحليل شعاع عملکردي هر مبلمان استفاده گرديد.
همچنين با استفاده از تکنيک دلفي به بيان يکسري اهداف از سوي كارشناسان پرداخته شد و همچنين با
استفاده از شاخص توسعة ترافيکي ميزان برخورداري از امکانات و نحوة خدمات رساني مبلمان ترافيکي
مورد ارزيابي قرار گرفت و در نقشههاي جداگانهاي نمايش داده شد و سرانجام در فصل آخر پژوهش به
آزمون فرضيات ،نتايج و رهيافتها و راهکارهاي پژوهش پرداخته شد.
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