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Abstract 
 

Background and Aim: Urban furniture is one of the attractions and welfare facilities that are basically 

developed to serve the citizens, and the use of these facilities by tourists can help their continuation and 

provide reasons for the development of tourism in those cities. The purpose of this research is to investigate 

the role of urban furniture in choosing a tourist destination with the case study of Taleghan. 

Methods: The research is of descriptive and analytical type and was done in library and field method. The 

statistical population is tourists entering the region and according to Cochran's formula, 384 people were 

randomly selected. Validity and reliability of the questionnaire have been confirmed and statistical tests of T-

Tech and SPSS software have been used to analyze the data. 

Findings and Conclusion: The results of the research show that urban furniture and the provision of 

appropriate and high-quality urban services play a very important role in choosing a tourist destination and 

creating satisfaction among tourists entering tourist destination cities. In connection with Taleghan Township, 

this city can increase its attractiveness by reviewing the organization of urban furniture and targeting the 

placement of urban furniture in order to increase the attraction of tourists, and in order to create an attractive 

environment, it can improve its tourism status in the region. 

 

Keywords: Urban furniture,Tourism destination,Satisfaction,Environment quality,Taleghan 
Township. 
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 1شهرستان طالقان( موردی: مطالعه)یدر انتخاب مقصد گردشگر ینقش مبلمان شهر
 

  2فر  یارجمند رایسم ،  1توکالن یعل

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،یواحد علوم و تحق ا،یگروه جغراف اریاستاد. 1

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،یواحد علوم و تحق ،یگردشگر یزیو برنامه ر ایکارشناس ارشد جغراف. 2
 

  47/47/1041تاریخ پذیرش:  16/47/1041تاریخ دریافت: 
 

 

 چکیده

 یاند و استفاده  افتهیخدمت به شهروندان توسعه  یهستند که اساسا برا یرفاه التیاز جاذبه ها و تسه یمبلمان شهرف: هد و نهیزم
. هدف از دیرا در آن شهرها فراهم نما یتواند به تداوم آنها کمک نموده و موجبات توسعه گردشگر یم التیتسه نیگردشگران از ا

   .باشد یتان طالقان مشهرس یبا نمونه مورد یمقصد گردشگر انتخابدر  ینقش مبلمان شهر یپژوهش حاضر بررس

گردشگران  یانجام گرفته است. جامعه آمار یدانیو م یکتابخانه ا ی وهیبوده و به ش یلیو تحل یفیپژوهش از نوع توصی: بررس روش
شده و جهت  دییپرسشنامه تا ییایو پا یینفر انتخاب شده اند. روا 483 یبه منطقه بوده و برحسب فرمول کوکران به طور تصادف یورود
 استفاده شده است. SPSSو نرم افزار  یتک نمونه ا یت یآمار یها وناز آزم زیداده ها ن لیو تحل هیتجز

در  یمهما  ارینقاش بسا   تیا فیمناسب و باا ک  یو ارائه خدمات شهر یدهد مبلمان شهر ینشان م قیتحق جینتا گیری: جهینت وها  افتهی
 نیدارد. در ارتباط با شهرستان طالقان، ا یمقصد گردشگر یبه شهرها یدر گردشگران ورود تیرضا جادیو ا ،یانتخاب مقصد گردشگر

جذب گردشگر  شیافزا یدر راستا یمبلمان شهر ییمبلمان شهری و هدفمند نمودن جانما یتواند با بازنگری در سامانده یشهرستان م
 گردشگری خود را در سطح منطقه ارتقا بخشد. گاهیجذاب ، جا یطیمح جادیخود افزوده و در جهت ا یها تیبر جذاب

 

 .،شهرستان طالقانطیمح تیفیک ،یتمندیرضا ،یمقصد گردشگر ، یمبلمان شهرها:  واژه دیکل
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 مسأله انیب و مقدمه

که به همراه دارد،  ستیو رشد اقتصاد یشهر یدارد گردشگر تیاهم یکه در اقتصاد شهر یمسائل نیامروزه از مهمتر

حضور گردشگران  شیدر جهت افزا یو مصنوع شهر یعیطب طیدر جهت استفاده بهتر از مح ییگسترش راهکارها نیبنابرا

بهره مندند در راس  یو جذاب بایز یعیطب طیاز مح ایو  هداشت یخیتار نهیشیکه پ ییدر شهرها ژهیبه و یشهر یدر نواح

 رای. زندیشهروندان و گردشگران فراهم نما یرا برا یمطلوب یشهر یقرار دارد تا بتوانند فضاها یشهر زانیاهداف برنامه ر

کند  یم ـبیگونـاگون ترغ تهـاییمطلــوب ، شــهروندان را بــه اسـتفاده از آنهـا بـرای فعال یفضــاهای عمــوم

(.Nasution & zahrah, 2014, 586). 

 کی یاست. مبلمان شهر یگردشگر منجر شود مبلمان شهر شتریبه جذب ب تواندیکه م ییاز راه کارها یکیرو  نیاز ا  

و  یداد و راحت شیفضا را افزا ییو کارآ تیفیتوان ک یم ییاست که با حضور آنها در هر فضا یشهر یفضاها یاصل یاز اجزا

 یاست برا یاز شهر است و عرصه ا یجزئ یشهر ی(. فضا1، 1331 ،یفراهم آورد )احمد یفضا به خوب یرا برا شیاآس

است که  ازین یطیشرا نیفراهم آوردن همچ ی.براگریکدیارتباط افراد با  یها،انتقال افکار و برقرار تیها،فعال دادیرو یتجل

موثر  یاز مولفه ها یکی یشهر تیفیو مبلمان مناسب و باک زاتی.تجهدشهروندان فراهم شو یبرا یو راحت تیفیبا ک یزندگ

 (.8، 1041همکاران، و  ی)خسرو افراد است یزندگ تیفیبر ک

 ایاش ندیگردشگران خود فراهم نما ژهیشهروندان و به و یبرا یستیبا زیرا ن ییبایامروزه شهرها جنبه ز نکهیبا توجه به ا 

 یقلمداد م یکه عناصر شهر گریموراد د یاریشبانه و بس یها یبرق، نورپرداز یها چراغها،  مکتیموجود در آن ها مانند ن

 گر،ید ی. از سورندیمورد استفاده قرار گ یشهر یبه فضا دنیبخش یدر جهت تازگ یتوانند به عنوان عناصر یشوند م

دالئـل گونـاگون از جملـه  هبـ ـریگردشگری از جمله صنعت های رو به گسترش در جهان حاضر است که در سال های اخ

اقتصادی، مورد توجه کشورهای مختلف، بـه خصـوص کشـورهای  اییو مزا یناخالص مل دیتول شیآن در افزا ریتـاث

تواند در ضمن حفاظت  یشده باشد م یزیکه بطور مطلوب طرح ر یگردشگر تیدرحـال توسـعه قـرار گرفتـه اسـت. فعال

ری به همراه داشته باشد. توسعه گردشگ یو اقتصاد محل یجوامع بوم یبرا یاضاف یهامنفعت  عت،یطب نهیبه تیریو مد

 یم یعوامل مبلمان شهر نیاز ا یکیدارد.  ییبسزا ریتأث ـانیجر ـنیدر ا ـکیاست از عوامل مختلف که هر ندییشهری برآ

 یارتقا م ابانیرا در شهر و خ یندگز ییو کارآ تیفیاست که ک یالتیو تسه زاتیمجموعه ای از تجه ،یباشد. مبلمان شهر

به مردم در شهرها  یفراوان دارد و برای خدمات رسان تیشهرها اهم ییبایو ز تیهو جادیاست که در ا یبخشد و از عوامل

 یو فرهنگ یبا در نظر گرفتن رفتارهای اجتماع دیشوند. بر اساس اصول شهرسازی، مبلمان شهری با یو نصب م ییجانما

 تیو ظرف ییند که تواناو از عناصری هست رگذاریشهر تأث ماییو نصب شوند. مبلمان شهری در س یطراح ،شهر مورد نظر

 ط،یو خواناسازی مح یبخش تیهو باسازی،یمنظر شهری دارند، اهداف سه گانه ز یاهداف سامانده نیبرای تام یفراوان

 افتهیخدمت به شهروندان توسعه  یاساسا برا یفاهر التیاز جاذبه ها و تسه یاریکارکرد آنها در شهر است بس نیمهمتر

گذشته، شهرها ممکن است   نیتواند به تداوم آنها کمک کند. از ا یم التیتسه نیگردشگران از ا یاستفاده  یاند، ول

 یاطراف آن شهر مسافرت م یکه به نواح یگردشگران یمنطقه باشند و برا ایو ورود و خروج گردشگران به کشور  یمباد

هستند و به مسافران  یاز بافت شهر ریناپذ کیتفک یبخش یگردشگر التیتسه ریشوند. هتل ها و سا گاهیبه پا لیتبد ندکن

 دهند.  یخدمات ارائه م یحیو تفر یتجار

 ایکنند و یم یاست که در آن زندگ یخالق و پرورنده برای مردم یطیمح جادیشهری و مبلمان آن ا یهدف طراح

 نهیو زم دهدیآزادی انتخاب به افراد م ار،یبس یبا گوناگون یطیمح نیپردازند. چن یوگذار م تدرآن به مسافرت و گش

شهرستان طالقان از جاذبه  نکهی. با توجه به ادینمایفراهم م شیاز پ شیرا ب یجهت گردشگر یانتخاب به عنوان مقصد

 نیدر ا یمبلمان شهر ریتاث یبررس ،است ییروستا یبافت یدارا یبرخوردار است ول یفراوان یگردشگر یعیطب یها
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اساس در پژوهش درصدد  نی. براابدی یضرورت م یو انتخاب مقصد گردشگر یگردشگر شیفزاشهرستان در جهت ا

 نی. در امیشهرستان طالقان بپرداز یبا نمونه مورد یدر انتخاب مقصد گردشگر ینقش مبلمان شهر یتا به بررس میهست

 باشد: یاساس کار م ریزبه سئواالت  ییراستا پاسخگو

 در شهرستان طالقان گردد؟ یگردشگر شیتواند موجب افزا یچگونه م یمبلمان شهر -1

 شهرستان طالقان اثر بگذارد؟ یبصر یمایو س ییبایز یتواند بررو یچگونه م یمبلمان شهر -2

 د؟یگردشگران شهرستان طالقان را فراهم نما تیرضا نهیزم تواندیچگونه م یمبلمان شهر -3

 

 پژوهشی نظری مبان 
 مبلمان شهری

شهری همچون دیگر عناصر تشکیل دهنده یک شهر، بخشی از ارزش های زیبایی شناختی و عناصر مبلمان  

مرتبط با هویت آن محسوب می شوند . بر اساستعاریفی که کارشناسان شهری ارائه می دهند، هر تجهیزاتی که به نوعی به 

 (.12، 1041)شجاع و همکاران،  بدنه ها و فضاهای شهری الحاق شوند باید جزئی از مبلمان شهری بشمار آورد

مجموعه اجزایی که در فضاهای شهری چیده می شوند و به استفاده عموم جهت رفع نیازهای زیست محیطی می  

رسند و منظر و هویت شهری را تحت شعاع قرار می دهند، مبلمان شهری گویند. نقش اصلی مبلمان شهری در سطح 

ن و منظر شهری مطلوب باشد. )سالوند و خیابان ها و فضاهای شهری ایجاد مکان هایی است که زبان ناطق هویت انسا

 (.  3، 1331، اردالنی

در تعریف دیگری آمده است؛ مبلمان شهری به مجموعه وسیعی از وسایل، اشیاء، دستگاه ها، نمادها، خرده بناها، 

ارند، به فضاها و عناصری گفته می شود که چون در شهر وخیابان و در کل در فضای باز نصب شده اند و استفاده عمومی د

این اصطالح معروف شده اند کلیه عناصری که در فضای عمومی شهری به خصوص میدان ها، خیابان ها و پارکها برای 

افزایش میزان ایمنی و سطح آسایش و زیبایی محیط نصب و ساخته می شوند و منظر شهری را می سازند مبلمان شهری 

 .(14، 1334، انصافیاننامیده می شوند )کالنتری و 

مبلمان شهری مثل هر عنصر دیگری در سیمای شهر تأثیر گذار است و باید در این حوزه با طراحی و برنامه ریزی  

های دقیق ، متناسب با فرهنگ و آداب و رسوم مردم حرکت کرد . مبلمان شهری همه عناصری هستند که در چیدمان 

ساسی مانند نشستن ، سرپناه ، حمل و نقل، روشنایی ، محوطه سازی مورد استفاده قرار می گیرند و به عملکردهای ا

مشاوره ، ارتباطات ، بازی و ورزش در مناطقی مانند خیابان ها ، خیابان ها و میدان ها پاسخ می دهند. مهمترین ویژگی 

ان شهری بر های این عناصر که اجزای سازنده برنامه ریزی چند منظوره هستند ، مدیریت و هدایت عابران پیاده است. مبلم

 (.Ertürk, 2019,21,) تأکید می کندقوانین زندگی مشترک برای حفظ زندگی جمعی 

مبلمان شهری به عنوان یکی از عناصر مهم شهرها محسوب میشود که اثاثیه، تجهیزات یا مبلمان شهری،  

مبلمان شهری مجموعه عناصر در واقع همانگونه که مطرح شد ت و امکانات شهری هستند. الاین تسهیحات رایج الاصط

ساختاری است که به ویژگیهای فرهنگی شهرها وابسته بوده، نقش مهمی در شناخت شهر، به خصوص افزایش رفاه 

 .  (Kamp et al, 2013,24 )کند اجتماعی ایفاء می

آید که با هدف  های سازندهی شهرسازی پایدار به شمار می ری، یکی از رهیافتبنابراین ساماندهی مبلمان شه

 .پذیرد کیفیت محیط شهری و برآوردن نیازهای مختلف انسانی صورت می بهبود

 

https://www.researchgate.net/profile/A-Ertuerk-2
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 اهمیت مبلمان در زیباسازی شهر

ر و مبلمان شهری در تعریف شخصیت عملکردی فضاهای شهری نقش مهمی ایفا می کند و درچگونگی روحیه شه 

در  .مردم بسیار مؤثر است. طراحی ، اجرا و مکانیابی صحیح مبلمان شهری می تواند فضاهای نسبتاً مطلوبی را پدید آورد

غیر اینصورت مبلمان شهری به عنوان اجزا زائد و ناکارآمد عمل نموده که نه تنها مردم نمی توانند از آن استفاده نمایند 

کان تخریب آن از سوی برخی از اشخاص وجود دارد و به جای زیباسازی فضاهای شهری بلکه به علت بال استفاده بودن ام

باعث ایجاد منظر نامناسبی در شهر می گردد.از این رو کارآیی و زیبایی مبلمان شهری در عملکرد فضاهای شهری بسیار 

ر فضاهای شهری و تامین آسایش مؤثر است. بنابراین ضروری است در طراحی و برنامه ریزی ها جهت ایجاد جذابیت بیشت

استفاده کنندگان از فضا از طریق انواع و رنگ بندی تجهیزات مورد نیاز و شاخص های زیبایی شناسی محیط های شهری 

 (.3، 1332، همکارانپرداخت )لحمیان و 

 

 نقش مبلمان شهری در نظام شهری

عنصر بخش مهمی از محیط زیست و شهر ما را تشکیل میدهد که در تعامل مستقیم  مبلمان شهری به عنوان یک 

در معماری اسالمی از دوران صفویه . به گونه ای که یا غیر مستقیم با سایر امکانات شهری با کاربردهای متفاوت است

از سوی  (13، 1383اران، )بکری زاده و همکهمواره خانه های ایرانی در کوچه و خیابان الگوی سکوی خصوصی داشتند

ل در عملکرد نظام شهری الساز اخت تواند زمینه نامناسب آن میجایگزینی و یا  فضای شهریحذف مبلمان شهری از دیگر 

 و عدم کارایی مناسب آن را موجب گردد. 

بـا هدف  آید کـه های سازنده شهرسازی پایدار به شمار می بنابراین ساماندهی مبلمان شهری، یکـی از رهیافـت

 و چنانچه از این مسئله غفلت شود، پذیرد بهبود کیفیت محیط شهری و برآوردن نیازهـای مختلف انسانی صورت می

نا مناسب بودن زیرا  و حتی نظم شهری بهم خواهد ریخت. شکل خواهد گرفتآشفتگی بصری شدیدی در سیمای شهر 

برد و سرانجام تأثیرات نامطلوبی بر ذهن شهروندان به جا می  یمبلمان شهری و ناخوانایی شهر احساس امنیت را از بین م

 .(,Kubota & Fukahori 2418: 82(گذارد 

انسان شهری امروز به منظور ارضای نیازهای اجتماعی و ایفای نقش اجتماعی خود، نیاز به فضایی با شرایط و 

گرایی پیش  ی تخریب مسؤول بدانند، دیگر پدیده در صورتیکه مردم خود را (1: 1331قاسمی نژاد، )امکانات مناسب دارد 

افراسیابی راد، )کنند  ش میالتر کردن استفاده از مبلمان شهری ت آید و مردم بیش از پیش برای بهتر و راحت نمی

1383:00 ). 

برای هرچه بهتر کردن هماهنگی میان مبلمان شهری، بهترین راه حل، تلفیق چند عنصر شهری با بر این اساس  

یکدیگر است و سعی در هرچه بهتر کردن هماهنگی میان این عناصر با هم و با محیط اطراف که به این طریق از آلودگی 

ایم، اما باید توجه داشت که مفهوم خلق جذابیت تنها به رعایت هماهنگی  امکان کاسته بصری و اغتشاشات بصری تا حد

ت مبلمان شهری، خود به تنهایی نیز باید به ویژگیهایی که الوشود، بلکه محص صه نمیالظاهری بین تجهیزات شهری خ

 (.11،  1333فرج الهی و رضایی آقامیرلو ، )ی لذت و شادی بصری باشد، مزین شوند  ایجاد کننده

 

 ابطه مبلمان شهری و کیفیت فضای شهریر

ی شهروندان است. در این هدف اصلی برنامه ریزی شهری ارتقای کیفیت زندگی و ایجاد محیطی آرام و جذاب برا 

 یکی از مهم ترین عناصر شهری است که به شکل وسیع با مفهوم امکانات زندگی، رفاه و روابط مبلمان شهری میان

در خدمت  مبلمان شهری اجتماعی مرتبط می شود و می تواند بسترساز تقویت کیفیت زندگی شهروندان باشد. امروزه نقش

عوامل محیطی وفرهنگی وغیره ( 11، 1041)امینی نژاد و همکاران، در شهرها بر کسی پوشیده نیست رسانی به شهروندان

https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%A8%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%A8%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C/
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از ضروری ترین عواملی هستند که ارتباط انسان ومحیط طبیعی را برقرار ساخته و نیاز حیاتی بشر را برای بهره گیری از 

ا اصطالحا مبلمان شهری، از اجزای ضروری وجدایی محیط فراهم می نمایند. تجهیزات مورداستفاده درخیابانهای شهری ی

ناپذیر جوامع به شمار می روند و درسالیان اخیر تعداد و تنوع آنها افزایش چشمگیری داشته است این تجهیزات درصورتی 

که بادر نظر گرفتن فاکتورهای هرناحیه طراحی شوند، می توانند عالوه بر کاربرد اصلی خود، موجب حفظ هویت ویژه 

 (. 3، 1044)روستایی،  هرناحیه شوند و به شهر انسجام و یکپارچگی بخشند

در مطالعه فضاهای شهری، این نکته بسیار پر اهمیت است که فضاهای شهری جدا از هم دیده نشده و آنها را به 

 (. 8، 1332قشمی و همکاران، )صورت یک عنصر از فضای کلی شهر دید. 

نیست جز فضای زندگی روزمره ی شهروندان که هرروز به صورت آگاهانه یا نا فضای شهری چیزی  یکی از عناصر

ای در جهان دارای  فضاهای شهری مانند هر پدیدهاز سوی دیگر  .شود آگاهانه در طول راه، از منزل تا محل کار ادراک می

، و همکاران زاده عباس)است. فرم و محتوا هستند. البته تجزیه ی پدیده به فرم و فقط به صورت انتزاعی امکان پذیر 

توان تصور کرد و نه محتوایی را می توان بدون فرم تحلیل کرد. بنابراین اینها  هیچ فرمی را بدون محتوا نمی (21، 1332

در هم عجین هستند. عنصر زیبایی شناختی یک اثر نه فقط در فرم بلکه در محتوای آن نیز وجود دارد. عملکرد به طور 

 و غیره یک پدیده می (چه عقلی و چه احساسی)پدیده برای انسان است ولی معنا، ارزش مفهوم و پیام ی  معمول فایده

 .(114 ، 1331، طهماسبی کیاآزادخانی و ) .باشد

 بخشی از فضا های باز و عمومی شهرها هستند که به نوعی تبلور ماهیت زندگی جمعی مییز فضای شهری ن 

فعالیتهای عمومی  و خصوصی هستند و در این بینعمومی  هایاز انواع فضا وسیعیطیف  دربرگیرندهباشند، فضاها شهری 

 (. Safayi & Ahmadian, 2014,122-123)باشند جتماعی میا ، اختیاری والزمفعالیتهای 

 می شوند که عبارتند از:بندی  عوامل تعیین کننده کیفیت محیط شهری در قالب چهار دسته تقسیم

  های  تواند درآمد خانوارها، تأمین مواد غذایی، کارایی، عملکرد افراد، هزینه شهر: این عوامل میعوامل اقتصادی

 باشد. شهری، امنیت شغلی، موقعیت اقتصادی، نبود انحصار اقتصادی و غیره

 های  عوامل فیزیکی: عبارتند از ازدحام جمعیت، تراکم مسکونی، حمل و نقل شهری، ساختار فیزیکی، دسترسی

 ب، هویت، تنوع محیطی، بافت شهری، آسایش، سروصدا، ایمنیمناس

  ،عوامل اجتماعی و فرهنگی: عبارتند از سن، جنس، نژاد، مذهب، فشارهای روانی، خشونت، دزدی، ترس، فقر

 انحرافات، بیماریهای مسری و آلودگی محیط زیست

  نسبت به نظام سیاسی و قانونی،  نه ثروت درون شهری، متعهد بودنالعوامل سیاسی: عبارتند از توزیع عاد

 (.23، 1330مشکینی و همکاران، ) عدالت

  

 محیط کیفیت های مولفه. 1 جدول
 شاخص ها مولفه های کیفیت ردیف

 مولفه های عملکردی 1
فوذپذیری، فعالیت، ایمنی و امنیت، آسایش و راحتی، سازگاری، کنترل و نظارت، انعطاف پذیری، ن

 ، سلسله مراتب(کاربری و فرم)ط الکاربریها، ادراك، اختدسترسی و ارتباط، تنوع 

 مولفه های کالبدی 2
طبیعی، مصنوعی تناسب بصری، غنا، دلپذیری بصری، خوانایی، خوانایی، ماندگاری، پایداری، غنای 

 حسی

 ذهنی و عینی مولفه معنایی 3

 .(11، 1331)بکری زاده و همکاران، 
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 های گردشگری أثیر مبلمان شهری بر کیفیت محیطت

پیونـدی کارکردهای  از فضـاهای عمـومی کـه نقـش زیـادی در هـم می تواندارتقــای کیفیت زندگی شهروندان 

ریزی  برنامهو طراحـــی در صورتی که  (Zeinali et al, 2015: 1 )پذیرد.  فیزیکی و اجتماعی شهروندان دارند، انجام 

روانی شـهروندان توجـه نشـده اسـت و اغلـب اســتانداردها، معطــوف  -روحیفضاهای عمومی، بـه نیازهـای اجتمـاعی و

 (., 1152411Yung et al,فیزیولوژیکی بوده اند.)بــه ویژگیهــای کالبــدی و 

ریزی و طراحی در بیشـتر کشـورهای در  هـای کارآمد، برنامه ا توجه به رشد شتابان شهرنشینی و فقـدان نظامب 

نــد ا اهای عمـومی بـا مسـائل گونـاگونی از جمله فقدان مبلمان مناسب برای اسـتفادة شـهروندان مواجهحال توسعه، فض

از سوی مدیران و برنامه ریزان شهری ها و نیازهای شـهروندان  تــوجهی بــه خواسته و ایــن مســئله برآمــده از بی

  .( Bonenberg, 2015,1721) اسـت

ی جمعیت از روستاها و شهرهای ا رویه و حساب نشده توان گفت هجوم بی جرأت میدر بعضی موارد نیز به 

نشهرها و در نتیجه نیاز بیشتر به خدمات شهری مناسب، باعث به وجود آمدن الکوچکتر به شهرهای بزرگ و به ویژه ک

برای پاسخگویی به نیاز شود؛ به طوری که در بسیاری از موارد  سیمایی نامناسب و اغتشاش در هویت و کالبد شهر می

شهروندان در امر خدمات شهری، دقت فدای سرعت شده و حفظ هویت و زیبایی به ویژه در مبلمان شهری قربانی نیازهای 

 (. 143: 1331شربتی و همکاران، )شود  مقطعی و نسنجیده روزمره شهر می

 

 پژوهش نهیشیپ
 یشهرها در توسعه گردشگر یباسازیو ز ین شهرمبلما گاهیجا یابیبا عنوان ارز ی( در پژوهش1331) یسلم

است.  نینو یخدمات گردشگر هیشهرها، ارا یکاربر نیاز مهم تر یکیمنطقه سه تهران( عنوان نمود امروزه  ی)مطالعه مورد

همراه شده و  یاطالعات و گردشگر یشدن، فرآور یجهان یعنیآن  یاصل یبا گزاره ا تهیعصر پسا مدرن یریچرا که شکل گ

رو هدف از  نیرقم زده است. از ا یشهر یانسان ها خصوصا در قالب ساخت ها یو فرهنگ یدر تعامالت اتماع یدیدوره جد

 ردهد که د ینشان م جیباشد.. نتا یتهران م 3 یدر جذب گردشگر واقع در منطقه شهردار ینقش مبلمان شهر قیتحق نیا

 و گردشگر داشته است. ستینقش را در جذب تور نیشتریب یرو مبلمان شه یشهر یباسازی، ز3منطقه 

 یدر توسعه گردشگر یفضا و مبلمان شهر ینیبازآفر تیبا عنوان اهم ی( در پژوهش1331منش ) یمیو کر پهلوان

 لیاز قب یشهر یفضاها تیو اهم ریتاث یپژوهش به بررس نیشهر تهران عنوان نمودند در ا یدر شهرها مطالعه مورد داریپا

 یکه برا دهدینشان م قیتحق نیحاصل از ا جیاست. نتا دهپرداخته ش داریپا یصنعت گردشگر یبر رو یشهر یمبلمان ها

در  شیو آسا یمنیا ،یکاربرد زاتیداشتن تجه یخوب و به عبارت ینقش داشتن مبلمان شهر داریپا یبه گردشگر دنیرس

و اختالل در به وجود  یجد بیبه هر کدام آس یدقت یو ب یتوجه یدارد و ب اریبس یتیاهم یشهر یفضا یباسازیشهر و ز

با سوق آن به  باشدکهیم یضرور جهیرا خواهد داشت و در نت یبه صنعت گردشگر بینامناسب شهر و آس یمایآمدن س

از  یزندگ تیو بهبود وضع طیشرا رییباعث تغ گرید ییو از سو یستیز طیو کاهش تعارضات مح داریپا یسمت گردشگر

موجود  یو عناصر اصل یشهر یفضاها یبا ارتقا گرید تشود. به عبار یتهران م یمناطق شهر نیساکن یجهات برا یاریبس

و  یتمندیرضا یو ارتقا یگردشگر داریبه توسعه پا لین یتوان در راستا یم ،یو مبلمان شهر زاتیدر آن از جمله تجه

 گام برداشت. یجذب گردشگر شهر

 ی)مطالعه مورد یشهر یدر گردشگر ینقش مبلمان شهر یبه بررس ی( در پژوهش1338زاده و همکاران ) رضا

مهم و موثر در  دهیپد کیرا به عنوان  یدارد گردشگر یسع یشهر یشهر زاهدان( پرداختند و عنوان نمودند  گردشگر

 یقرار دهد. مبلمان شهر یمورد بررس یشهر سعهو ...( تو یتیریومد یاسیس ،یفرهنگ ،یاجتماع ،ی)کالبد یشهر راتییتغ
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 نیبه دست آمده از ا جیباشد. نتا یصنعت م نیا تیو تقو یدر جذب گردشگر شهر تیاهم یمهم و دارا یاز فاکتورها یکی

 یشهر یو نقش آن در گردشگر یها و مبلمان شهر ریاز متغ کیهر  نیموضوع است که ب نیپژوهش نشان دهنده ا

 وجود دارد. اطشهرزاهدان ارتب

 یفضاها یباسازیو ز یدر سامانده یو ضرورت مبلمان شهر تیبا عنوان اهم ی( در پژوهش1338) دانشمند

 یشهر یفضاها یبخش تیدر هو یمبلمان شهر تیاهم یعنوان نموده در پژوهش حاضر به دنبال بررس یشهر یگردشگر

آن است که با وجود  نیپژوهش مب جی. نتامیبپرداز یشهر یگردشگر یفضاها یباسازیدر ز ینقش مبلمان شهر لیو تحل

کمتر  یشهر یگردشگر یفضاها یباسازیو ز یدر سامانده ارهایضوابط و مع نیمتاسفانه ا ،یو ضوابط مبلمان شهر نیقوان

 قرار گرفته است. یحیو تفر یستیتور یشهرها نیمسئول یمورد توجه و اجرا

مقاله  نیشهرعنوان نمودند ا یبصر ریدر تصو یابانیمبلمان خ قیتلف تیبا عنوان اهم ی( در پژوهش2411) دسانته

 نیچگونه ادغام ب نکهیشهر ، و ا یشهر یدر مجموعه ها ابانیمبلمان خ یطراح تیروشن ساختن اهم یاست برا یتالش

ها نه تنها  ابانیاز خبهتر استفاده  ییبگذارد و منجر به کارا ریتواند بر چهره شهر تأث یم یشهر یو هنرها یابانیمبلمان خ

 تر است. یسطح انسان کی، بلکه در  یسطح عملکرد کیدر 

جهت  یرا عامل یمعاصر عنوان نموده مبلمان شهر یدر شهرها ی( در مقاله مبلمان شهر2418)یو فکهور کوبوتا

 شهر شود. یداریسبب پا تواندیامر م نیکه ا داندیمعاصر م یدر شهرها یتوسعه رفتار اجتماع

 یم لیرا تشک یاست که محل سکونت جوامع یمصنوع طیمح کیعنوان نموده شهر  ی( در پژوهش2413) ارتورک

 یکنند. مبلمان شهر یم یزندگ یخاص نیو در آن مردم طبق قوان ردیگ یشکل م یدهد که توسط طبقات مختلف اجتماع

کند، به شکل  یم لیه جامعه را تسهل دهندیافراد تشک یشهر یو اجتماع یشخص یاست که زندگ یعناصر نکهیعالوه بر ا

مطالعه، تحوالت  نیو عملکرد در شهر کمک کرده است. در چارچوب ا یشناس ییبایمانند ارتباطات ، ز یعناصر یریگ

 یجمع ی، تابلو راهنما ، و ... که به زندگ وسکی، ک یی( ، عنصر روشناستگاهیمانند منطقه انتظار )ا یمبلمان شهر یخیتار

 شده است. یکنند بررس یکمک م اانسانه

مبلمان در  یمربوط به اشکال معمار یمقاله روندها نیعنوان نمودند ا ی( در پژوهش2424و همکاران ) پسکایلیف

باز  یمورد مطالعه مبلمان فضا لیدهد. وسا یم حی( توضهی)روس ارسکیباز را در شهرکراسنو یکوچک و فضا یعموم طیمح

بهبود  نهیباشد و شامل در زم یدهند، م یرا شکل م یشهر طیمح ریو محبوب که تصو یزمرک یعموم یواقع در مکانها

 یاز پاسخ دهندگان در شبکه اجتماع ینترنتیا ینظرسنج کیشامل انجام  ارسکیها در شهر کراسنو ابانیمبلمان خ

"VKontakte" ییبایز ،یهنر ک،یارگونوم یارهایمبلمان موجود را با توجه به مع اءیاش بیو معا ایمزا یاست. نظرسنج 

در ارتباط با مبلمان  یو عمل ینظر تیاهم یدارا لیو تحل هیتجز جیقرار داد. نتا یمورد بررس یو اقتصاد یطیمح ،یتشناخ

 شهر هستند. یبهساز ندیدر فرآ یشهر
 

  مطالعه مورد هدمحدوی معرف

طول شرقی در شمال  14 °01´عرض شمالی و  31 ° 11´درکیلومتر مربع  1321شهرستان طالقان با مساحت 

غرب شهر کرج قراردارد و به دلیل واقع شدن در یک منطقه ییالقی، دارای آب و هوای خوب و مطبوعی است. طالقان در 

روستای کوهستانی است که طول  84دره بزرگی در میان کوههای البرز قرار داشته و منطقه ای متشکل از حدود 

کیلومتر است. طول  11کیلومتر و عرض جغرافیایی طالقان حدود  84مال شرق به جنوب غرب حدود جغرافیایی آن از ش

ی طالقان روستای گراب و  دقیقه است. شرقی ترین نقطه 12درجه و  31دقیقه و عرض شمالی آن  14شرقی طالقان 
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ثانیه طول جغرافیایی  11دقیقه و  14درجه و  11ثانیه عرض جغرافیایی و  141دقیقه و  34درجه و  31ی عسلک ) گردنه

شود. غربی ترین نقطه طالقان  ی چالوس منتهی می باشد که به فرمانداری کرج و جاده متر از سطح دریا می 3138با ارتفاع 

ثانیه طول  30دقیقه و  21درجه و  14ثانیه عرض جغرافیایی و  21دقیقه و  1درجه و  31روستای پرگه و گردنه آنگه )

ی این دو نقطه  گردد. فاصله متر از سطح دریا( است که به ناحیه الموت در استان قزوین ختم می 2114با ارتفاع جغرافیایی 

و عرض دره طالقان از شمالی ترین تا  (G.P.S )از طریق 18144دهد حدود  از یکدیگر که طول ناحیه طالقان را تشکیل می

باشد. حد طالقان از سمت  متر می 12144روستای آرتون( آن حدود  ی ارژنگ و ارتفاعات شمال ی )قلعه جنوبی ترین نقطه

از گردنه  .یابد که در واقع حد فاصل طالقان با کالردشت مازندران است ی انگوران ادامه می شمال از گردنه آب گرم تا گردنه

 .شود نکابن محسوب میی زیبای سه هزار ت آب گرم تا گردنه شیر بشم نیز در حد شمال غربی حد فاصل طالقان با دره

 

 
 .(1044نقشه شهرستان طالقان )شهرداری طالقان،  .1شکل 

 

کیلومتری  104کیلومتری شمال باختری کرج، مرکز استان البرز و  114به عنوان مرکز شهرستان در  طالقان شهر

شود، باال طالقان و به ی آبخیز طالقان محسوب میبه شرق شهرستان که باالدست حوضه شمال غرب تهران واقع است.

های  گویند. در شهرستان طالقان اقلیم منطقه نتیجه تأثیر توأم پدیدهغرب آن در جهت پایین دست، پایین طالقان می

باشد. مقدار بارش و  هواشناسی، ارتفاع و توپوگرافی منطقه است. از جمله پارامترهای مهم اقلیم، دما، بارش و رطوبت می

دهد. کاهش و افزایش  سطحی و نوع پوشش گیاهی منطقه و سطح خاک و... را زیر تأثیر قرار می شدت بارش، جریان های

های اقلیمی مؤثر در هر منطقه  هوازدگی و رطوبت و باد نیز از پارامتر تخریب،    هایی از قبیل یخبندان، درجه حرارت پدیده

های سرد و گرم، در هزار نفر در فصل 144تا  1بین  های بسیار سرد،شود. این شهرستان با توجه به زمستان محسوب می

 21٬181برابر با  1334از نظر جمعیتی بنا بر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت شهرستان طالقان در سال نوسان است. 

 نفر بوده است. در شکل های 21311این تعداد معادل  1331اما در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  .است نفر بوده

 به ترتیب تصاویری از جاذبه های طبیعی و انسانی این شهرستان ارائه شده است. 3و  2شماره 
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 (1044نمایی از دریاچه و سد طالقان )شهرداری طالقان ،  .3شکل  (1044تصویری از قله شاه البرز)شهرداری طالقان،  .2شکل 

  
 (1044تصاویری از مبلمان میدان امام خمینی طالقان)شهرداری طالقان،  .0شکل 

 

  پژوهششناسی  روش

 یاستفاده شده است. برا یکم یبر داده ها یمبتن یلیو تحل یفیاز هر دو روش توص قیتحق نیانجام ا یبرا

 نیا یپرسشنامه استفاده شده است. جامعه آمار 380 عیو توز هیته یدانیو م یکتابخانه ا ی وهیداده ها از دو ش یگردآور

 31 نانیاز سطح اطم یریاز فرمول کوکران  با بهره گ فادهباشند. و با است یپژوهش شامل گردشگران شهرستان طالقان م

حجم نمونه  نیی. پس از تعدینفر انتخاب گرد 380درصد، حجم نمونه تعداد  21 انسیدرصد و وار 1دقت  بیدرصد، ضر

 یت یرو آزمون آما SPSSداده ها از نرم افزار  یکم لیو تحل هیتجز ی. سپس برادیگرد عیگردشگران توز نیها ب سشنامهپر

 استفاده شد. ،ییتک نمونه ا
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 ها افتهی لیتحل
 آمار توصیفی 

درصد مرد می باشند. همچنین از  11در صد زن و  23درصد پاسخگویان  144براساس یافته های تحقیق از تعداد 

سال  14تا  11% بین 1001سال0  14تا  01% بین 2301سال0  04تا  31% بین 2101سال0  34تا  24% بین  2403این تعداد 

نفر فوق لیسانس و  31نفر فوق دیپلم و لیسانس  211ر دیپلم، نفر دیپلم و زی 02سال سن داشتند.  11% باالتر از 1308و 

% 3303% آزاد0 2103% خانه دار0 1201%(0 متاهل هستند و نیز 11نفر ) 231%(0 مجرد و 33نفر ) 103دکترا می باشند. : 

 % سایر می باشند. 108% دانشجو و 1301کارمند0 

 

 ویژگی های فردی پاسخگویان .2جدول 
 درصد فراوانی هامقوله  متغیرها

           

 جنس              

 6111 263 مرد

 2719 111 زن

 144 370 جمع

 

 

 

 سن                

 

 

 

 2413 67 سال 34تا  24

 2617 147 سال 04تا 31

 2316 91 سال 14تا  01

 1017 17 سال 74تا  11

 1317 13 سال 71بیشتر از 

 144 370 جمع

        

     

 سطح تحصیالت        

 1419 02 دیپلم و زیر دیپلم

 7110 211 فوق دیپلم و لیسانس

 2316 91 فوق لیسانس و دکترا

 144 370 جمع

          

 وضعیت تاهل         

 39 109 مجرد

 71 231 متاهل

 144 370 جمع

               

 

 

 شغل              

 1211 07 خانه دار

 2713 141 آزاد

 3319 134 کارمند

 1911 61 دانشجو

 617 34 سایر

 144 370 جمع

 (1041)مطالعات نگارنده، 
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 آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق  .3جدول 
 متغیر ها تعداد سطح معنی داری توزیع داده ها

 افزایش گردشگری 370 0/060 نرمال

 زیبایی سیمای بصری 370 0/088 نرمال

 رضایت مندی گردشگران 370 0/069 نرمال

 .(1041)مطالعات نگارنده، 

 

 گردشگری افزایش و رفاه و آزمون تی تک نمونه ایی متغیرهای راحتی .0جدول 
 3میانگین مفروض = 

 گردشگری افزایش میانگین آماره T سطح معنی داری

0/00 431/13 340/3 

 .(1041)مطالعات نگارنده، 

 
 0/00کوچکتر  ی% و سطح خطا33 نانیبدست آمده که با اطم 431/13برابر با  یتک نمونه ا یمقدار آزمون ت

 یواقع نیانگیجدول مقدار م نیا جیو مفروض وجود دارد. ضمن آنکه بر اساس نتا یواقع نیانگیدو م نیب یدار یتفاوت معن

 دییتا هیفرض نیا کیرد و فرض  هیفرض نیر ا( بزرگتر است لذا فرض صف3مفروض ) نیانگیباشد که از م یم 340/3برابر با 

 نیوجود دارد. به ا یارتباط متقابل یانتخاب مقصد گردشگر شیو رفاه گردشگران و افزا یراحت نیب . از این رو،گردد یم

جذب گردشگر خواهد شد. در  شیموجب افزا یو مناسب بودن مبلمان شهر تیفیو  باال رفتن ک یراحت شیکه افزا یمعن

 .گردشگری گردد افزایش موجب گردشگران رفاه و راحتی کردن فراهم با تواند می شهری مبلمان جهینت

 

 بصری سیمای زیبایی و شهری فضای نمودن جذاب و آزمون تی تک نمونه ایی متغیرهای زنده .1جدول 
 3میانگین مفروض = 

 بصری سیمای زیبایی میانگین آماره T سطح معنی داری

0/00 317/16 769/3 

 .(1041)مطالعات نگارنده، 

 

 0/00% و سطح خطای کوچکتر 33بدست آمده که با اطمینان  311/11مقدار آزمون تی تک نمونه ای برابر با 

تفاوت معنی داری بین دو میانگین واقعی و مفروض وجود دارد. ضمن آنکه بر اساس نتایج این جدول مقدار میانگین واقعی 

( باالتر است لذا فرض صفر این فرضیه رد و فرض یک این فرضیه تایید 3می باشد که از میانگین مفروض ) 113/3برابر با 

با  .فراهم می نماید را بصری سیمای زیبایی زمینه شهری فضای نمودن جذاب و زنده با شهری می گردد0 بنابراین: مبلمان

 زیشهرها ن نیبه ا یگردشگران ورود زانیم یمقصد گردشگر یدر شهرها یشهر یو منظر فضا طیمح ییبایز شیافزا

گردشگران مورد استقبال قرار خواهند گرفت. در  یاز سو یبه عنوان مقصد گردشگر شتریشهرها ب نیو ا افتهی شیافزا

 .دیرا فراهم نما یبصر یمایس ییبایز نهیزم یشهر یبا زنده و جذاب نمودن فضا یمبلمان شهر جهینت
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 رضایتمندی گردشگران و آزمون تی تک نمونه ایی متغیرهای هویت بخشی .7جدول 

 3میانگین مفروض = 

 گردشگران رضایتمندی میانگین آماره T سطح معنی داری

0/00 011/22 699/3 

 (1041)مطالعات نگارنده، 
 

/. 41% و سطح خطای کوچکتر 33بدست آمده که با اطمینان  011/22مقدار آزمون تی تک نمونه ای برابر با 

میانگین واقعی تفاوت معنی داری بین دو میانگین واقعی و مفروض وجود دارد. ضمن آنکه بر اساس نتایج این جدول مقدار 

( کوچکتر است لذا فرض صفر این فرضیه رد و فرض یک این فرضیه 3می باشد که از میانگین مفروض ) 133/3برابر با 

گردشگران  رضایتمندی زمینه آن نمودن روز به و شهر سیمای به بخشی هویت با شهری تایید می گردد0 بنابراین: مبلمان

 نماید. فراهم می را

 

 ها شنهادیپ و گیری جهینت
با توجه به مسائل مطرح شده می توان عنوان نمود فضای یک شهر حداکثر ارتباط را با مردم و زیستگاه پیرامون 

خود نیز به صورت یک فضای رابط در تعامالت اجتماعی میان شهروندان عمل می کند و تنها راه  شان برقرار می سازد و

ارتباط میان شهروندان با یکدیگر به واسطه محیط شهری، ارائه امکانات  برقراری درست ارتباط میان شهر و شهروندان و

مناسب شهری است. ارزشها و شاخصهای زیبای یک شهر، به واسطه کاراکتر مبلمان شهری توسط گردشگران شناخته می 

رزانی می دارد. از این شوند و ظهور پدیده ای به نام مبلمان شهری، به نوعی آرامش را به شهر و گردشگران ورودی به آن  ا

رو جانمایی ایـن عناصـر باید به صورت مناسبی طراحی شوند. بنابراین، شـناخت متغیرهـا، آشـنایی بـا عملکردها و نقش و 

امکان مطرح کردن و بروز نمودن آنهـا نشان دهنده اهمیـت نقـش مبلمـان شـهری بـر بهبـود کیفیت محیط گردشگری و 

مان شهری و ارائه خدمات شهری مناسب و با کیفیت نقش بسیار مهمی در انتخاب مقصد فضای شهری اسـت. مبل

گردشگری، و ایجاد رضایت در گردشگران ورودی به شهرهای مقصد گردشگری دارد. به عبارت دیگر بهبود نقش مبلمان 

شــهری، افــزایش  شهری؛ پیامدهای مفید چشمگیری در بهبود عملکرد عناصـر شـهری، ارتقـاء کیفیــت محــیط

 ســطح رضــایت گردشگران، توسعه و گسـترش ابعـاد مبلمـان و سرزندگی و جذابیت به محیط خواهد داشت.

در نهایت باید اعالم داشت مبلمان شهری در محدوده های گردشگری شهرستان طالقان از بسیاری از لحاظ مانند  

ا مشکالت عدیده ای رو بروست. این شهرستان می تواند در سایه قابلیت مکانیابی، پراکنش فضایی، چالشهای مدیریتی و... ب

های باال، منابع و جاذبه ها و چشم اندازهای طبیعی و انسانی و طبیعت بکر و زیبای خود، با بازنگری در ساماندهی مبلمان 

خود افزوده و در جهت  شهری و هدفمند نمودن جانمایی مبلمان شهری در راستای افزایش جذب گردشگر بر جذابیتهای

 ایجاد محیطی جذاب ، جایگاه گردشگری خود را در سطح منطقه ارتقا بخشد.

 .فرهنگ سازی در بـین شـهروندان در جهـت بهبـود، زیبایی و طراحی مناسب مبلمان شهری -

ح و بروز الهای فاقد مبلمان شهری مطلوب جهت اص مسئولیتی در شهرداری برای شناسایی کلیه محل ایجاد نهاد -

 نهارسانی آ

 رنگ آمیزی مبلمان شهری جهت بهسازی محیط و شادابی فضا -

 رعایت استانداردها در مکانیابی و نصب المان هـای شهری -

 جلب مشارکت مالکان و بخش خصوصی برای بهسازی مبلمان شهری-
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 .ارائه راهکارهایی جهت افزایش مشـارکت مـردم در محیط شهری- 

 .واع مبلمان شهری در نقاط مختلـف بـا دسترسی آسانمکان یابی ان -

 رعایت فواصل مناسب در استقرار انـواع مبلمـان بـا توجه به شرایط محیط و میزان استفاده ی گردشگران -

به کارگیری مناسـب تـرین رویـه هـا و فنـاوریهـای موجود بـرای مکانیـابی مبلمـان شـهری جهت بهبـود کیفیت  -

 .محیط شهری

 استفاده از تجربیات دیگر کشورها در جهت مناسب سازی مبلمان شهری و چگونگی جذب بیشتر گردشگر -

 نظارت بیشتر شهرداری و شرکتهای متولی آن به امور مبلمان شهری و زیباسازی آن  -

 ایجاد زیرساختها و تأسیسات مورد نیاز و طراحی عناصر مبلمان شهری متناسب با ویژگیهای محیطی-

 فرهنگی شهرستان  –تدوین ضوابط و مقرراتی برای حفظ و  بهسازی مجموعه های تاریخی  -

 بکارگیری مبلمان شهری چند منظوره جهت بهبود منظر و سیمای فضاهای شهری -

 انجام مقدمات تهیه طرح شناخت و بهسازی مراکز گردشگری جهت بهبود کیفیت فضا و مبلمان شهری  -

 .گردشگران افزایش جهت و فرهنگی تفریحی رفاهی، امکان سعهتو و سرمایه گذاری  -

 

 مأخذ و منابع

 نی: شـهر سردشـت، چهـارم   یمطالعـه مـورد   یشـهر  یآن بـر فضـا   ریو تأث یمبلمان شهر ی(بررس1331) رکویش ،یاحمد

 خبره نارون رانیمد یموسسه آموزش راز،یش ،یو توسعه اقتصاد شهر یعمران،معمار یالملل نیکنفرانس ب

و  یشـهر  طیمحـ  تیـ فیدر ارتقاء ک ینقش و عملکرد مبلمان شهر ی( بررس 1331زهرا، ) ایک یپاکزاد، طهماسب ،یخان آزاد

سـال   ،یشـهر  یزیـ پژوهش و برنامه ر هیکرمانشاه)، نشر یشهردار 1: منطقه یشهروندان(مطالعه مورد یتمندیرضا

 11-33و هفتم، . ستیهفتم، شماره ب

نامـه   انیـ پا ن،یجانبازان و معلول یازهایبا توجه به ن رازیشهر ش یعموم یفضاها یابی(ارز1383راد، محمد صادق ( یابیافراس

 ارشد، دانشگاه زابل. یکارشناس

و سـنجش   یمبلمان شـهر  تیفیتوسعه و ک یو بررس لی،تحل1041ه،یو باغبان، سم اسری ،ینژاد، غالمرضا و زنده بود ینیام

 تیریدر مـد  شرفتهیپ قاتیتحق یالملل نیکنفرانس ب نیشهر خورموج(،دوم یشهروندان)مطالعه مورد تیرضا زانیم

 https://civilica.com/doc/1466174،یو علوم انسان

فضای  لی) تحل 1383محمـد. ( ،یدارابخـان یهمت اله. فرج ،یمسعود. بسطام ،ی. الماسریام ،ینی. عبدالحسمیحک بکریزاده،

و  23:صص.  12-31. شماره .المیفرهنگ ا یپژوهش ی. فصلنامه فرهنگالمیـدودة مرکـزی شـهر امبلمان شهری مح
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در شـهرها   داریپا یدر توسعه گردشگر یفضا و مبلمان شهر ینیبازآفر تی(،اهم1331منش، احسان،) یمیالهه و کر پهلوان،

و  ینیسـرزم  ،یمنـاطق مـرز   داریـ و توسـعه پا  شـرفت یپ ت،یـ امن یالمللـ  نیشهر تهران،کنفرانس بـ  یمطالعه مورد

 بحران،تهران تیریعامل و مد ریپدافند غ تیکالنشهرها، راهکارها و چالش ها با محور

 رضــا،یعل ،یزاده رشــک رضــوان نیو امــ یمطلــق، مهــد یگــیمنصــور و ر ،یســاالر یرضــازاده، معصــومه و براهــوئ حــافظ

ـ    ی)مطالعه مـورد  یشهر یدر گردشگر ی(مبلمان شهر1338) توسـعه علـوم    یالمللـ  نیشـهر زاهـدان(،کنفرانس ب

 https://civilica.com/doc/1011259دار،تهران،یو توسعه پا یو گردشگر ایجغراف

شهداء،شـهر   دانیـ :میشـهر )نمونـه مورد   یفضـا  ییبـر خوانـا   یمبلمـان شـهر   ری،تاث1041دا،یابوذر و آذرپور، ش ،یخسرو
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در قرن  ستیز طیو مح یشهرساز ،یعمران، معمار یمهندس نیمطالعات نو یالملل نیکنفرانس ب نیکازرون(،هفتم

 https://civilica.com/doc/1508392،تهران،21

 ،کنفرانسیشـهر  یگردشـگر  یفضـاها  یباسازیو ز یدر سامانده یو ضرورت مبلمان شهر تی(،اهم1338اصغر،) دانشمند،

 دار،تهرانیو توسعه پا یو گردشگر ایتوسعه علوم جغراف یالملل نیب

امـور   ت،یریمـد  یالمللـ  نیکنفرانس ب نیازدهمیشهروندان، ازیبا ن یمبلمان شهر ی،ضرورت سامانده1044،یمهد ،یروستائ

 https://civilica.com/doc/1494585،تهران،یتجارت، بانک، اقتصاد و حسابدار ،یمال

 یپـژوهش هـا   یکنفرانس مل نیشهر، دوم ایمیو س ییبای(، نقش مبلمان شهری در ز1331)نیحس ،یاردالن دا،یش سالوند،

 تهران ،یشهر تیریو مد یشهرساز ،یمعمار

 ی)مطالعـه مـورد   یشهرها در توسعه گردشگر یباسازیو ز یمبلمان شهر گاهیجا یابی(،ارز1331دهخوارقان، حامد، ) یسلم

 ،مشهد داریو اقتصاد در توسعه پا یحسابدار ت،یریمد یالملل نیکنفرانس ب نیمنطقه سه تهران(،نخست

بـر   ینقش مبلمان شهر ی،بررس1041محمد، ،ییو فدا یمهد ،یمحمد و اسحاق ،یو احمد دیمج ،یفیو س لیاسماع شجاع،

و  یعلــــــوم انســــــان  یکنفــــــرانس ملــــــ  نیشهرها،ســــــوم یو روانــــــ یاجتمــــــاع یفضــــــا

 https://civilica.com/doc/1498886راز،یتوسعه،ش

: شهر یمطالعه مورد ،یشهر یدر فضاها یعملکرد مبلمان شهر لی(، تحل1331رضا) ،یسارل وب،یاکبر، بدرق نژاد، ا ،یشربت

 141 -111، صص 18شماره  ،یشهر یبوم شناس یگرگان فصلنامه پژوهش ها

شـهرها   یدر ورود یشهر طیمح تیفیک ی(،ارتقاء مولفه ها1332شاخن، جواد،) ینیحس د،یمج ،یزدانیزاده، شهاب،  عباس

علوم  یشرفتهایپ ومیسمپوز نی)، هشتمهیشهر مشهد از سمت جاده سرخس (شهر رضو یرودنمونه مورد مطالعه: و

 خاوران، مشهد یموسسه آموزش عال ،یو فناور

 یفضاها تیفیو ارتقا ک یبخش تیدر هو ی(عملکرد مؤثر مبلمان شهر1333) رلویآقام ییعاطفه و محمدرضا رضا ،یاله فرج

 ران،یـ ا یانجمـن معمـار   ان،یـ رانیموسسـه ا  دار،یـ و توسعه پا یشهر تیریمد ،یشهرساز یمل شیهما نیاول ،یشهر

 تهران

شـهر   یبافـت مرکـز   یدر آرامش شهروندان معلـول نمونـه مـورد    ینقش مبلمان شهر ی(،بررس 1331) ما،ینژاد. ش یقاسم

 یشـهردار  رجان،یسـ  ،یآرامـش شـهروند   کـرد یبـا رو  یشـهر  تیریو مد داریتوسعه پا یمل شیهما نیاول رجان،یس

 .رجانیس

 یمختلف از مفهـوم فضـا   فیبر اساس تعار یشهر یفضاها ی(بررس1332) ما،ین یطرانیسجاد، کهوند مقداد، ق دیس ،یقشم

و  یمرمـت، شهرسـاز   ،یمعمـار  یملـ  شیهمـا  نیاول راز،یش یشهر ی: پنج فضایاز نظر بزرگان، نمونه مورد یشهر

 وریشهر 28 دار،یپا ستیز طیمح

 کشور  یها یاریو ده هایچاپ اول، تهران، سازمان شهردار ،ی(، مبلمان شهر1334)امیپ ان،یانصاف ن،یحس ،یکالنتر

: ی. مطالعـه مـورد  یدر توسـعه گردشـگر   ی(، نقـش مبلمـان شـهر   1332معصـومه)  ،یبـرار  ،یمهـد  ،یرضا، عبور ان،یلحم

شماره مسلسل دهم/ دانشگاه گلستان سال سوم/  یپژوهش -یفضا، فصلنامه علم ییایجغراف شیمجله آما ،یشهرسار

 1332زمستان 

کوچـک اسـتان    یدر شـهرها  یشـهر  طیمح تیفی(سنجش ک1333) ،یمصطف یابوالفضل، موذن، سهراب، نوروز ،ینیمشک

 .38-14،صص  18یاپی،پ 8سال ششم، شماره  ،یشرق جانیآذربا
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