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 چکیده 

 از گرگان شهر شهری  فضاهای در مبلمان جایگاه و نقش اضرح پژوهش در
 پژوهش روش. گرفت قرار ارزیابی و تحلیل مورد شهر این شهروندان دیدگاه
 شهر مختلف مناطق در پیمایشی روش از استفاده با و بوده تحلیلی –توصیفی
باشد.  می 1395جامعه آماری جمعیت شهر گرکان در سال . گردید اجرا گرگان
 ابزار. شد تعیین نفر 384 تعداد کوکران، فرمول از استفاده با آن نمونه حجم

 اسیمقکه با  یا نهینامه پنج گز پرسش. بود ساخته محقق نامه پرسش پژوهش
 آن صوری روایی شد. عیتوز ها آن انیم در یتصادف طور به طراحی شده کرتیل

 85/0 ضریب با نباخکرو آلفای آزمون از استفاده با آن پایایی و اساتید توسط
 و زیباسازی بر شهری مبلمان آمده، دست به نتایج براساس. گرفت قرار تأیید مورد
 کیفیت و شهروندان روانی و جسمانی سالمت ،شهری فضاهای بخشی هویت
 و شهری مبلمان متغیرهای بین چنین هم. دارد تأثیر شهری ی فضاهایبخش
 توسعه و شهری مبلمان ایمتغیره بین نیز و شهرگرگان در گردشگر جذب

 .دارد وجود مثبت و معنادار رابطه یشهر گردشگری

 
 کلیدی گانواژ

 .گرگان شهری، فضایعملکرد،  ،شهری مبلمان
 

Abstract 
In this research, the role and place of furniture in urban 

spaces of Gorgan city has been analyzed and evaluated from 

the viewpoint of the citizens of this city.The research method 

was descriptive-analytical and was carried out using survey 

method in different regions of Gorgan.The statistical 

population is the population of the city of Gergan in 

2016.The sample size was 384 by using Cochran formula. 

The sample size was determined using the formula for 

determination of the sample size of Cochran, 384 people.The 

five-choice questionnaire of Likert scale was distributed 

randomly among them. A researcher-made questionnaire has 

been made the academic validity being confirmed by using 

the Crohn alpha coefficient of 0.85. The results show that 

urban furniture has an impact on the freshness and identity of 

urban spaces, physical and psychological well-being of 

citizens and the quality of urban spaces as well. Also, there is 

a positive and significant correlation between urban furniture 

variables and tourist attraction in Gorgan city as well as 

between urban furniture variables and urban tourism 

development. 
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 مقدمه
 نانیت شهرنشیجمع شیافزا و ینیشهرنش ندهیفزا گسترش با   
 حال رفاه یبرا یاناتکامآوردن  فراهم آن، از یناش التکمش و

 یاجزا یشهر مبلمان. نماید می یش ضروریپ از شیب شهروندان
در  ملکم ناصرع عنوان به هک است یشهر یها طیمح غیرثابت

 یشهر مبلمان .دارد قرار بناها و ها ساختمان نیب یفضاها انیم
 و کند می فایا یمهم فضاها نقش یردکعمل تیشخص فیتعر در
 امروزه .است ار مؤثریو شهروندان بس شهر هیروح یچگونگ در

شود. با  می محسوب زندگی شیوه عمده وجوه یکی از شهرنشینی
 جامعه جمعیت، نیازهای ازدیاد و شهرنشینی سریع رشد به توجه
 شهرها کالن مشکالت. گرفته است خود به متنوعی اشکال شهری
 های نابسامانی و اقتصاد گرانی، جمعیت، ترافیک، ازدیاد در فقط
رفتاری،  ناهنجارهای انواع بلکه شود نمی محیطی خالصه زیست

 سیمای ناشی از روانی و روحی فشارهای و اجتماعی مشکالت
 زندگی مسائل افزایش کافی برای دالیل خود نیز بصری ایندناخوش
 است امروزی جامعه در عرصه تر شدن تنگ و شهری مدون

 (.174: 1392 جاللی، کازرونی و بهمنی)
ات ش هری  مکان  اشهری جزیی از عناصر یا تسهیالت و مبلمان

نیمه ثابت شهر هس تند ک ه در س ازماندهی مح یط مص نوع ی ا       

گان ه س اماندهی    گی با تامین اه دا  س ه  فرهن -محیط اجتماعی
دخال  ت دارن  د.   خواناس  ازیهوی  ت بخش  ی و  منظرش  هری، 

از جمله عناصر سازنده فض ای ش هری محس وب     شهری مبلمان
شودکه کمیت و کیفیت، زیبایی، راحتی، دوام و محل اس تقرار   می

ستیابی به ش هری زیب ا و س الم دارد    دآن نقش بسیار اساسی در 
ذارترین گ   اثر از شهری مبلمان (.85:1393 ن،همکارا)مشیری و 

 ای به اندازه .ذهن شهروندان هستند شهری در عوامل در فضاهای
مناطق مختلف یک شهر  ،حتی گردشگران و انکه معموال ساکن
 شناسند. های مخصوص به آن می باییرا با مبلمان و زی

 ش کل و  ،ف رم  ،رن گ  ،تناسب ،ابعاد ،تیمبلمان به لحاظ موقع
نق ش   ش هری  مبلمان. هستند شهری تأثیرگذار در فضاهای حالت

مهم و کارکرد مطلوبی در فضاهای عمومی شهری ب رای ت امین   
سالمت همگانی و رف اه اجتم اعی، پیش برد اه دا  فرهنگ ی و      

 از شود. دار عهده تواند میآموزشی و تعامل افراد جامعه با یکدیگر 
و م رادی،   ی اس ت )ش م   ض رور  ها آن ءاحیااین رو تجدید و 

 در ک ه  است مبلمانی فراتر، مقیاس در شهری مبلمان(. 87:1393
برط ر   برای و داشته کارکردی کامال جنبه مسکونی واحدهای
 موج ب  تواند می و گیرد می قرار استفاده مورد ،ساکنان نیاز کردن
مقی   اس  در رو، ازای   ن ردد. گ   نی   ز س  کونت فض  ای زیب  ایی
 اهمی ت  ب ا  ه ای  ویژگی از شهری نمبلما ،شهر سطح تر در کالن

س  اخت و . (23: 1390 ن   ژاد، )زال اس   ت برخ  وردار بیش  تری
، از مص ادیق ب ارز خ دمت رس انی     ش هری  مبلمانبرداری از  بهره

تأثیر که است شهری، حفظ هویت تاریخی و زیبایی بصری شهر 
کیفیت زندگی و ن وع برخورده ای ف ردی و گروه ی      بسزایی در

 (.9:1392)زی  اری و همک  اران، ن  د ک م  یی  ک جامع  ه ب  ازی  
ین عناص ر  ت ر  عنوان یک ی از مه م   شهری به مبلماندهی  سازمان

از بسزایی در مطلوبی ت و مطبوعی ت فض ا    محیط شهری، سهم 
ری زی ن اقد در    یا برنامه ریزی برنامهنظر شهروندان دارد و نبود 

)تیموریان زند  میدامن عناصر شهری به ناکارایی این  مبلمانزمینه 

 ش هرها  نیزت ر یانگ خ اطره  و ت رین  بخشلذت  (.290:139، زیویار و
عناص ر   و بوده ند که دارای هویت مکانی ویژه خودهست هایی آن

فرهنگ ی و ت اریخی    ه ای  یژگ ی واز  برگرفت ه آن  شهری مبلمان
یک ی از   یباس از یز .باشد مردم و جغرافیای فرهنگی همان شهر

و آن ب طراح  ی مناس   . اس  ت ش  هری مبلم  انعوام  ل مه  م  
شهر که به آن  هایی از از بخش ،با محیطآن ی متناسب کارگیر به

می ادین،   ه ا،  چون پارک مهی یفضاها) میگوئ یم شهری فضاهای
 زیادی بر کیفیت زندگی شهر تأثیر (... تجاری و روها، مراکز پیاده
و  ش  هری از س  وی م  دیران مبلم ان . ت  امین گ  ذارد یم   یبرج ا 
ازات افزایش جمعیت و توسعه فیزیکی ریزان مختلف، به مو برنامه

رفع نیازه ای   بر عالوهشهرها، جهت آرامش و راحتی شهروندان، 
تواند پاسخی برای نیازهای روانی، روحی و فرهنگی  فیزیکی، می

 ساکنانش باشد. 
ای  یک مرکز خدماتی و مبادالت منطق ه  عنوان بهشهر گرگان 

 ث ار بیع ی، آ ه ای ط های مطلوب گردش گری )جاذب ه   با قابلیت و

باستانی، بافت تاریخی، جاذبه ه ای م ذهبی و فرهنگ ی و ...( و    
تی مشهد مقدس و نقش عبوری آن، داشتن در مسیر راه زیارقرار 
باشد. لذا س اماندهی عملک ردی و    وردار میاهمیت فراوانی برخاز 

نیز ایجاد فضاهای زیبا، مطل وب   و شهری مبلمانزیبایی شناسانه 
اقلیم ی و فرهنگ ی در آن   ا شرایط طبیعی، و جذاب و هماهنگ ب

 رسد. نظر میه ضروری ب

ارزی ابی نق ش و جایگ اه    هد  اساسی از انجام این پ ژوهش  
ارائه راهکاره ای   شهر گرگان و شهری فضاهایدر شهری مبلمان

 اکنون این سوال مطرح است که؛ تأثیر .استعملی در این زمینه 
کیفی ت بخش ی   وی ت بخش ی و  ی، هباس از یز درش هری   مبلمان
جذب در  شهری مبلمانبه چه میزان است؟ نقش  شهری فضاهای

؟ ت امین  شهری تا چه ان دازه اس ت   ه گردشگریگردشگر و توسع
رفاه و آرامش و سالمت جسمانی و روانی شهروندان تا چه مقدار 

ین ت ر  شهری است. براین اس اس مه م   تأثیر توسعه مبلمانتحت 
 است: شرح ذیل های پژوهش حاضر به فرضیه
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 ش هری  فض اهای هویت بخشی ی و باسازیزشهری بر  مبلمان .1
 ؛دارد تأثیر
نی و روان ی ش هروندان ت أثیر    بر سالمت جسما شهری مبلمان .2

 دارد؛

 شهری تأثیر دارد؛ فضاهایبر کیفیت بخشی  شهری مبلمان .3
ش  هری رابط  ه  گردش  گریو توس  عه  ش  هری مبلم  انب  ین  .4

 داری وجود دارد؛ معنی

ی دار معن ی و جذب گردشگر رابط ه   شهری مبلمانتوسعه بین  .5
 وجود دارد.

 

 مبانی نظری

 فضای شهری

نیس ت، بلک ه    ه ا  س اختمان فضای شهری، فضای خالی ب ین  
 و ح یط کالب دی، فعالی ت ه ا، روی دادها     م برگیرندهمفهومی در 
. فضای شهری چیزی نیست ج ز فض ای   است ها آنروابط میان 
اهان ه ی ا ن ا    آگ صورت بهروز  ه هری شهروندان ک زندگی روزمره

برخ ی  . شود ز منزل تا محل کار ادراک میآگاهانه در طول راه، ا
 که دانند میمکانی  -نظرات، فضای شهری را فرآیندی اجتماعی

اف راد،  محیطی و شهری و نی ز   ضاهایها، اشیاء، ف تمام ساختمان
 )نق  ی زاده،گیرد م  ی ب  ر ه  ا را در و رواب  ط می  ان آن روی  دادها
گی است که داستان زند ییها صحنهفضای شهری  (.176:1386

این فضا فرصت آن وج ود دارد  و در شود یجمعی در آن گشوده م
پ یش  که برخی مرزهای اجتماعی شکسته شده و برخوردهای از 

در یک محیط اجتماعی جدید با  افراد تدوین نیافته اتفاق افتاده و
ز عناص ر س اخت   ضای ش هری یک ی ا  ف .هم ارتباط برقرار کنند

فضایی شهر است که همواره با تاریخ یک ملت در ادوار مختل ف  

های و فعالیت شود میو دگرگون  گیرد میآید، شکل  به وجود می

مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتم اعی و سیاس ی هم واره در آن    
(. فضای شهری توسط فرآیندهای 17:1376 ی،جریان دارد )توسل

رایط اجتماعی، سیاس ی و  ، شانسان لهوسی بهطبیعی نظام یافته و 
ه ای   گی رد و ش امل هم ه س ازه     م ی فرهنگی هر جامعه ش کل  

دیگر عناصر شهری اس ت   و ها خیابانجمله میادین و  زشهری، ا
در ط ول ت اریخ    شهری فضاهای(. 89:1384)شماعی و پوراحمد، 

اقتص ادی س اکنان داش ته و     -نقش مهمی در زندگی اجتم اعی 
باط و تحول در شهرها عم ل ک رده اس ت. در    مرکز ارت عنوان به

دوران مدرن با تغییرات عمیق ی ک ه در تم امی ابع اد زن دگی و      
ی ه ا  مک ان ب ه  ش هری   فضاهایسکونت رخ داده، بخش عمده 

نیروهای بازار در خدمت منافع  تأثیرتبدیل شده و تحت  سودا زده

 )س  لطانی و نام  داریان،قرارگرفت  ه اس  ت ه  ای مح  دود  جری  ان
3:1390).  

 

 شهری مبلمان
شهری به مجموعه وسیعی از وسایل، اشیاء، دس تگاه ه ا،    مبلمان

ک ه چ ون در    ش ود  میعناصری گفته نمادها،خرده بناها، فضاهاو
 اس تفاده و  ان د  ش ده کل در فضای باز نص ب   در و خیابان شهر و

 )مرتض ایی، ان د   ش ده عمومی دارند، ب ه ای ن اص طالح مع رو      
در فض ای عم ومی ش هری ب ه      (. کلیه عناص ری ک ه  20:1382

ب رای اف زایش می زان     ه ا  پ ارک و  ها خیابانها،  خصوص میدان
و  شوند میایمنی و سطح آسایش و زیبایی محیط نصب و ساخته 

 ش وند  م ی نامی ده   ش هری  مبلم ان  س ازند،  م ی منظر ش هری را  
ه ا،   د نیمک ت (. عناص ری مانن   15:1390 )کالنتری و انصافیان،

ئم، منابع نوری، صندوق ه ای پس تی،   های اتوبوس، عال ایستگاه
س ایش و  ه ا و ... ک ه ب رای راحت ی، آ     جای های زباله، گل سطل

امنیت و رف اه  تر، ارائه اطالعات، کنترل حرکت، ایجاد زیبایی بیش
ش هری ن ام    اند، مبلمان شدهقرار داده  شهری فضاهایکاربران در 

ه ار  ، چش هری  (. مبلم ان 5: 1383دارند )زنگی آبادی وتبری زی،  
اض طراب را  زندگی شامل حرکت، سکون، تف ریح و   جریان مهم

در چه ار گ روه اص لی ش امل      کند. این موارد میدر شهر تنظیم 
ی ه ا  س ازه ی، مبلمان پ ارکی، مبلم ان ترافیک ی و    خیابانمبلمان 
 ی مقول ه . ام روزه  ش وند  میو تبلیغاتی تقسیم بندی  رسانی اطالع
مکانات زندگی، رف اه و  ا به شکل وسیعی با مفهوم شهری مبلمان
بسترس از تقوی ت کیفی ت     ت ا  کند میاجتماعی ارتباط پیدا  روابط

مطل وب و  زندگی شهروندان گردد. برای داشتن فض ای ش هری   
ش هری و ارتب اط    ی عناصر مبلم ان آن، کیفیت ساخت تمامارتقاء
در مح یط اهمی ت    ه ا  دیگر و چگونگی اس تقرارآن  با یک ها آن

 اثاثی ه (. تجهیزات و مبلمان یا 55:1379ر، بسیاری دارد )غالم پو
برزیبایی و  تواند میایجاد فضاهای آرام و دلپذیر  بر عالوهشهری 

چش  م ن  واز ب  ودن مح  یط اط  را  بیفزای  د )گی  ب س  ونز و     
های مطرح در  از جمله مولفه شهری مبلمان(.  4:1991،اوبرهالزر
 جزئ ی از ک ل ش هر،    عن وان  ب ه شهری و  ریزی برنامهطراحی و 

ت رین ابزاره ای    تعریف کننده هویت و ساختار شهری و از اصلی
وظ ایفی چ ون    ط مدیریت شهری با ش هروندان اس ت ک ه   ارتبا

هت و ارائه اطالعات به شهروندان، ارائه مقررات،حفاظت تعیین ج
 ط ور  ب ه  (.102:1384 ،سعیدنیارا بر عهده دارند ) ...و استراحت و 

                                                                       
1. Gibbsons And oberholzer  
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؛ ک ارکردی  دارن د اساس ی  ، دو ویژگی شهری مبلمانکلی اجزای 
نی از   توانند میبودن و زیبایی، که در صورت داشتن هردو ویژگی 

زمان برآورده س ازند. البت ه    عملکردی و بصری شهروندان را هم
این امر، مستلزم درنظرگرفتن مقوله ه ای متع ددی در طراح ی    

ماهنگی با مح یط  شهری است که نه تنها رنگ، ه مبلماناجزای 
ها مورد نظر است، بلکه  ایمنی واقتصادی بودن آن یرامون، دوام،پ

عملکردی، جانمایی مناسبی در سطح شهر داشته باشند بایداز نظر
 تا بتوانند، پاسخگوی نیاز شهروندان باش ند )رحم انی فیروزج اه،   

(. ام  روزه در سراس  ر جه  ان، طراح  ی مح  یط و     184:1394
 س ت ادر حیطه هویت و فرهنگ جامعه و شهروند  شهری مبلمان

و ها شهری حول باورها، دیده مبلمانو در کشور ایران نیز طراحی 
ه ا   از اندیشه شهری مبلمانفرهنگ جامعه است. در واقع طراحی 
ب ا هن ر و خالقی ت     طوری بهو هویت یک جامعه نشأت گرفته و 

ک ه ب ر هم ه     شود میای جاودان و ماندنی  ادغام شده و به گونه
در  ش هری  مبلم ان  ی ابی  مک ان ردد. گذار گ تأثیراقشار جامعه نیز 
فضایی مناس ب از ه ر نظ ر )ک ارآیی، انطب اق ب ا        حقیقت یافتن

در فض اهای   ش هری  مبلم ان برای انواع محیط، زیباشناسی و...( 
موجب اف زایش   شهری مبلمانصحیح  گزینی مکان است.عمومی 
نادرس ت   ی ابی  ستفاده بهینه از مبلمان در مقابل، مکانکارآیی و ا
افت ادن آن خواه د    سبب کاهش کارایی و متروک شهری مبلمان

 ی  ابی واس  تفاده از  مک  انین اه  دا  ت  ر ش  د. یک  ی از مه  م 
و  ه ا  فرص ت گونگی و س هولت درک م ردم از   چ شهری مبلمان
ک ه ب ه آن    است، دارد میکه محیط به آنان عرضه  هایی موقعیت

(. 43:1387)محم دنژاد و همک اران،   گوین د   م ی خوانایی محیط 
ت ا   ش ود  م ی ی نص ب و اس تقرار باع      ه ا  مکانمناسب تعیین 
ی شهری بهت ر م ورد اس تفاده قرارگرفت ه و موجب ات      ها مبلمان

نداش ته باش د. در جانم ایی بهین ه      هم راه  ب ه آلودگی محیطی را 
ون ن رخ ت ردد و ازدح ام م ردم،     توان نکاتی چ می شهری مبلمان
اده رفت ار و ع ادات اس تف    دفعات اس تفاده، عوام ل ج وی،    مقدار

رویت مبلمان، ابعاد و اندازه مبلم ان، مح دویت فض ا،    کنندگان، 
، رعایت نکات بهداشتی و غیره را ات نصب تجهیزات جنبیمکانا

 ش هری  مبلم ان (. در طراحی 73:1389)مسدد و هاشمی، نام برد 
فرهنگی )شرایط اجتماعی و سیاس ی(، عوام ل    های شاخدباید 

ابع اد   )حرک ات و طبیعی و مح یط مص نوع، عوام ل عملک ردی     
با (. 134:1383قنبری و پورمحمدی، )انسان( در نظر گرفته شود 
مبلمان مناسب ش هری ایج اد    توان می در نظر گرفتن این موارد

برای ج ذب ش هروندان جوی ای محیط ی      مکانکرد که بهترین 
، تنه ایی و گ اه   افس ردگی از آرام و راحت خارج از خانه باش د و  

 عناص ر  .(130:1381 ی،ی و عب د )موسوخشونت جلوگیری کرد 
منف رد و   ص ورت  ب ه را نبای د   شهری مبلمانی یا خیابانتجهیزات 

بخش ی از ی ک    عن وان  ب ه  ها مجزا طراحی کرد، بلکه باید به آن
آن هم ه اج زا   هماهنگ فضای شهری نگریس ت، ک ه در    نظام
گیرند و ارتب اط مناس بی ب ا     میقرار  مورد توجههماهنگ  طور به

ه ا( برق رار   ه ا )کفپ وش   ه ا( و بس تر خیاب ان   دن ه ها )ب ساختمان

(. تجهیزات موجود در 253:1394همکاران، سازند )گلستانی و  می
نیاز یک گردشگر باشد چرا که  اولین وسیله موردیک شهر شاید 

آن  وس یله  ب ه در بدو ورود گردشگر به یک شهر اولین چیزی که 
دن، ب ه  م درن ب و  ش هری اس ت.    کن د، مبلم ان   اط برقرارمیارتب

روزبودن، زیبایی، تنوع و ... مواردی هستند ک ه بس یار در ذه ن    
کند و وی را در مرحل ه اول دوس تدار ش هر ی ا      گردشگر نفوذ می

ز (. ا104:1392گرداند )لحمیان و همکاران،  رغبت به شهر می بی
ت گردش گری در  تقوی ت ص نع   منظ ور  ب ه جمله فاکتورهایی که 

ک ارگیری   گی رد، ب ه   داری قرارمیبر بسیاری از کشورها مورد بهره
 که در تامین نیازه ای  استو مطلوب شهری زیبا  سیستم مبلمان

می   زان  جس   می و روح   ی گردش   گران و در نتیج   ه ارتق   اء
 موثر است.مندی گردشگران بسیار  رضایت

 

 شهری انواع مبلمان
  باشد: مبلمان شهری شامل موارد زیر می   

رسانی، ساعت، تابلوهای  العتابلوهای اط: رسـانی اطالع مبلمان

دهنده و راهنما، عالئم  گذاری معابر و میادین، تابلوهای جهت نام
ترافیکی، تابلوهای هشداردهنده، خطوط عابرپیاده، تبلیغاتی، 

ها،  ها و پالن خیابان های شهری، تابلوهای سردر مغازه تلویزیون
غیره(  نما )مسجد، بیمارستان و تابلوهای پزشکان، تابلوهای مکان

 تابلوهای موقت.

کیوسک تلفن،  ،عرضه روزنامه وسکیکمبلمان سرپناه: 

سکوی پلی ، ایستگاه اتوبوس، ورودی مترو و ، آهن ایستگاه راه
 کیوسک اسکان مسافرین،،بازرسی کنترل کیوسک قطار شهری،

کیوسک ماموران پلی ، کیوسک  کیوسک فروش بلیت،
عرضه گل و مواد  کیوسک، راهنمایی توریست رسانی و اطالع
 .غذایی

وط انتقال و طخ ،ترانس  فورماتور :مبلمان تغذيـه و توزيع

 ،توماتیکاهای توزیع  دستگاه، تیرهای هوایی )برق و تلفن(
و  ، روشوییها کن پخش ب، اها آبخوری ،صندوق ارتباطات

های  لمک، عانیشن آتش های پست، نما آب واره و، فها دستشویی
 .مواد خوراکی عرضه ستگاهد، های تلفن ست، پگاز

، نصب پرچم های میله، سبدهای تزیینات مبلمان تزيینی:
 و آویز و ارچه، پرچم، پاق نصرت، طهسهای نصب رژی و ری یلهم

  .جای گلدان و گل ،بادی عناصر تزیینی
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های تزیینی، عناصر  خیابان، چراغ های چراغ مبلمان روشـنايی:
های  چراغ های میدانی و کننوراف نورانی )درخت، حجم و غیره(،

 راهنمایی و رانندگی. های چراغ، و کوتاه پارکی

متحرک، پل عابر  رو برقی، پی  اده پله :مبلمان نقـل و انتقال

 .و پلکان، زیرگذر، پل روی جوی پیاده

زباله، مخازن تفکیک  های سطل :آوری مبلمان تخلیـه و جمـع

 های صندوقست و پ های صندوقزباله،  آوری جمعزباله، مخازن 
 شن و ماسه. های سطلصدقات، 

جدول، تیرک، نرده و حفاظ، حصار و  بند: مبلمان موانـع و راه
 .پرچین، گاردریل

های  دریچه ،ها یمنگاه، پلشن، ها نایادم ،یلصند :عمومیمبلمان 

، درختتنه درخ  ت، حصار و محافظ   بکه پایش ،فاضالب
 فرش. نگهای مختلف خیابانی، س درپوش

 

 شهری اهداف طراحی مبلمان
  اهدا  طراحی مبلمان شهری عمدتا شامل موارد زیر است:   

ارتقاء کیفیت خدمات عمومی شهری و ایجاد سرزندگی در 
 شهروندان؛

ایجاد میل و انگیزه در شهروندان در جهت بهسازی محیط  
 شهری؛
 و هویت بخشی به فضاهای مختلف شهری؛  زیباسازی

 به فضای شهری؛روحیه بخشی مضاعف 
 واد بصری و سطح آگاهی هنری مخاطب؛باالبردن سطح س

  رعایت اصل پیاده گستری؛
 ح شهر در عین تنوع فرم؛ایجاد یکپارچگی در سط

 شهروندان؛ایجاد محیطی خالق و پرورنده برای 
  ؛ما و منظر شهریس ،طیت محیفکیمداوم  ارتقاء

  ؛ایجاد جذابیت بصری در سطح شهر
  تنوع در فضای بصری شهر؛ به ایجاد کمک

 .شهری فضاهایکمک به خوانایی 

 
 پژوهشپیشینه 

تحلی ل  "با عنوان ای  در مقاله ،(1386زنگی آبادی و تبریزی )   
ش  هری مح  دوده گردش  گری بخ  ش مرک  زی  فض  ایی مبلم  ان
محدوده گردشگری بخش مرکزی  شهری مبلمان ،"شهراصفهان

گرفتن  د ک  ه  ش  هر اص  فهان را تحلی  ل فض  ایی ک  رده و نتیج  ه
، پ راکنش  ی ابی  مک ان در ای ن مح دوده از لح اظ     شهری مبلمان

اجتماعی و  –فرهنگیمسائل فضایی، رعایت عوامل زیباشناختی، 
 است. رو ای رو به یتی با مشکالت عدیدههای مدیر چالش

 "ب ا عن وان  ای  در مقاله ،(1390مطالعه اسالمی راد و قاسمی )
دهی و زیباسازی فضاهای در سامان شهری مبلماناهمیت نقش و 

که با وجود قوانین و ض وابط   دهند نشان می ،"یشهر گردشگری
 ، متاسفانه این معیاره ا و ض وابط در س اماندهی و   شهری مبلمان

و پیگیری  مورد توجه تر کمی شهر گردشگریفضاهای  زیباسازی
 است. قرارگرفته تفریحی  شهرهای توریستی و نمسئوال

س طح  "(، در پژوهش ی ب ا عن وان    1391حکمت نیا و همک اران ) 
من دی   بندی توسعه ی افتگی مح الت ش هری ب ا تاکی د بررض ایت      

کنند ک ه   ، تحلیل می"شهری درمحالت شهر ابرکوه استاندارد مبلمان
گان ه پ ایین ب وده و ب ا توج ه ب ه        مندی درمحالت ن ه  سطح رضایت

ک اران، ام ام    های تکنیک آرسته مشخد شد که محالت گ ل  یافته

من دی   های یک تا سه از رضایتمد و نبادان به ترتیب در رتبهزاده اح

 اند. شهری قرار داشته استانداردهای مبلمان
نق ش  "(، در پژوهش ی ب ا عن وان    1392و همکاران )لحمیان 
طالع  ه م  وردی: ش  هر ، مش  هری در توس  عه گردش  گری مبلم  ان
در توس عه   ش هری  نامه به بررسی نقش مبلم ان  پرسش ،"ساری

ی حاص ل از تحلی ل   ه ا  یافت ه ساری پرداختن د.   شهر گردشگری
و توس عه   شهری مبلمانکه بین متغیرهای  دهد مینشان  ها، داده

و جذب  شهری مبلمان زیباسازیگردشگری و نیز بین متغیرهای 
 گردشگر در شهر ساری رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد. 

و مطالع ه  بررس ی   "(، در مقاله با عن وان 1392تیموریان و زیویار )
 2شهری، م ورد مطالع ه ناحی ه     مندی ازاستانداردهای مبلمان رضایت
من  دی از اس  تانداردهای  ، س  طح رض  ایت"ش  هر ته  ران 2منطق  ه 
ان د و   شهری منطقه دو شهر تهران را بررسی و مطالع ه ک رده   مبلمان

اند که براساس مطالعات انجام شده، نقاط ضعف فراوانی  نتیجه گرفته
ش ود. از آن   این عناصر در سطح مح دوده یاف ت م ی   ریزی  در برنامه

ت  وان ب  ه ع  دم جانم  ایی ص  حیح عناص  ر مختل  ف     جمل  ه م  ی 
شهری، تراکم بیش از حد ان واع مبلم ان، آش فتگی محیط ی      مبلمان

من دی   چنین رضایت کرد. هم  ناشی از پراکنش نامتعادل عناصر اشاره
ر س طح  ساکنان از مجموعه عوامل مبلمان در محدوده مورد نظ ر، د 

 نازلی قرار دارد.  
ب ا عن وان    پیمایشی یپژوهش در ،(1393) مشیری و همکاران

بر اساس ش اخد ه ای    ی شهرها بافتمقایسه تطبیقی منظر "
یسه تطبیق ی  مقا به، "بهشهر شهری، مطالعه موردی:شهر مبلمان

در  ش هری  مبلم ان  ه ای  ش اخد اساس های شهر بر منظر بافت
که مبلمان شهر  است آن از حاکی جنتای .اند شهر بهشهر پرداخته
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بهشهر منطبق با شرایط اقلیمی و فرهنگ ب ومی و متناس ب ب ا    
  .یستعملکرد فضا و نیاز شهروندان ن

نق  ش " ب  اعنوان یامقال  ه(، در 1394محم  دی و تق  ی پ  ور)

باف  ت ت  اریخی  ه  ای راهس  رزندگی پی  اده  در ش  هری مبلم  ان
 دست جینتا نیا هب ،"حافظیه و شهرداری شهر شیرازی ها خیابان

مناس ب در   شهری مبلمانکه ایجاد سرزندگی با استفاده از یافتند 
و  ه ا  مک ان ی ت اریخی س بب ک اهش فرس ودگی آن     ه ا  مکان

عوام ل م وثر ب ر     چن ین  ه م . ش ود  میزیباسازی و منظر شهری 
نیز با فض ای ش هری و ج ذب     شهری مبلمانسرزندگی از جمله 
 د.ثری دارؤگردشگر رابطه م

 تحلی ل و "ب اعنوان   ای ، مطالعه(1394ادی و نوری )زنگی آب 
 مبلمان تطبیقی وضعیت ارزیابی
 ؛ش هرها از دی دگاه ش هروندان    کالنی درون شهری ها پارکدر 

 ه ا  داده لیتحل. دادند انجام ،"اصفهان شهر کالن :موردی مطالعه
م ورد مطالع ه، معی ار امنی ت      های شاخده از میان ک داد نشان

اختص اص داده و در ارزی ابی مبلم ان     خ ود  ب ه ا بیشترین امتیاز ر
معیار رعای ت فاص له   چنین  . همدر اولویت اول قرار دارد ها پارک
  اختصاص داد. خود بهین امتیاز را تر کم

عن وان   در پژوهشی با ،(1394)رحمانی فیروزجاه و سهرابی 
و کیفی ت   ش هری  مبلم ان بررسی جامعه ش ناختی رابط ه ب ین    "

ش هری و   بین میزان دسترس ی مبلم ان  ند که نشان داد ،"زندگی
یعنی سالمت جسمانی، سالمت روانی، ارتقاء ابعاد کیفیت زندگی 

بطه مس تقیم  ااعی و رضایت از محیط کالبدی شهر، رارتباط اجتم
از ب ین مجموع ه عوام ل     ش هری  مبلمان و معناداری وجود دارد.
 .نماید میایفا گی، نقش مهمی را موثر بر کیفیت زند

عن وان   ب ا  ای (، مطالع ه 1394حس ینی و عاش ور م راد )   ش اه  
 ،"شهرداری تهران 15منطقه  شهری مبلمانتحلیلی بر وضعیت "

متناس ب ب ا    ه ا  مبلمانداد که  نشان ها داده لیتحل .دادند انجام
 ش هری  مبلماناستقرار نبوده و در نوع و جمعیت ساکن در منطقه 

از روش  ل فرهنگی توجه نشده است. ض منا ب ا اس تفاده   به مسائ
TOPISS بن دی ن واحی مش خد ش د ک ه در زمین ه        در رتبه

، در 2مبلمان خیاب انی ناحی ه    و در زمینه، 3مبلمان پارکی ناحیه 
 .اول قرار دارندرتبه 

در پژوهشی با عنوان  (،1393) ابخشیو ض دیجهان بخش جاو
در جه ت توس عه    شهری مبلمانضرورت توجه به نقش  یبررس"
 تواند می شهری مبلمان، نشان دادند که "یشهر گردشگری داریپا

 یش هر  تیامن و تیزمان فعال تیجذاب شیافزا را در ینقش مهم
 زی  را ن یش هر  گردش گری تب ع آن توس عه    گردشگران و به یبرا
 داشته باشد. همراه به

 مناس ب "در پژوهش خود با عنوان ،(1385)بخش قصابی  روح
طراح ان   اگ ر  ک ه نشان داد  ،"یشهر زاتیو تجه مبلمان یساز

موزشی ب ا توج ه ب ه    آ های عمومی و شهری و ساختمان فضاهای
اس تفاده از   اقدام به طراحی فضاهایی کنن د ک ه   نیاز مبرم جامعه

فعالی ت   ت ا ش وند   می وجب، مبرای معلولین راحت تر باشد ها آن
ی ه ا  ساختمان وشهری  های محیطاز جامعه در  روزمره این قشر

 .پذیر گردد مکانعمومی ا

 "ب ا عن وان   خ ود  پ ژوهش در  ،(2007)1بولوت و عطا بیوگل و 
 یخیدر س اختار ت ار   یعنوان مبلمان شهر ها به چشمهاز  استفاده
ک ه   ن د نش ان داد  ،"رومش هر ارز  مورد مطالع ه: و فرهنگ: شهر 
د ک ه برق راری   ، واج د خصوص یاتی هس تن   شهری مبلمانعناصر 
دهند و به فضا معنای کارکردی و  میصورت ن مردم را ارتباط بی
واس طه   ش هری ب ه   چنین عناص رمبلمان  دهند. هم میگونه  زیبایی

فید فایده ند، ماندازهای شهری دارء چشم احیاتأثیراتی که در باز 
 .هستند

در مطالع  ه ای ب  ا عن  وان   (، 2014) 2مارت  اجیمنز و همک  اران 
ای ن نتیج ه رس یدند ک ه      ، ب ه "شهری در شهرهای معاصر مبلمان"

شهری ع املی جه ت توس عه رفت ار اجتم اعی در ش هرهای        مبلمان
 شوند.   همین دلیل  موجب پایداری شهرها می معاصر بوده و به
تجزی ه و تحلی ل   "پژوهشی ب اعنوان   در ،(2011) 3زان و وی

، به این نتایج دس ت  "هرآن بر سرزندگی شعناصر شهری وتأثیر
ه ای   ای هنری ب ر روی ج داره  ، کارهشهری یافتند که نمادهای

 عام ل بص ری ش هر   سازی های مناسب و ... ک ه بر  شهری، کف
 .شوند میانسانی  اثرگذار است، سبب سرزندگی شهر و رفتارهای

های اشاره شده در ای ن بخ ش ک ه در زمین ه      با توجه به پژوهش
گونه بیان نم ود ک ه تف اوت     توان این پژوهش حاضر انجام گرفته می

های یاد شده در این مقوله اس ت ک ه ای ن     اضر با پژوهشپژوهش ح
پژوهش عالوه بر بررسی معیارهای مورد سنجش قرارگرفته ش ده در  

های پیشین، به سنجش بعد کیفی این ابع اد ب ا س ه متغی ر)      پژوهش
س المت جس مانی و    ش هری،  زیباسازی و هویت بخش ی فض اهای  

خت  ه و ( پرداش  هری کیفی  ت بخش  ی فض  اهای ،روان  ی ش  هروندان
چن ین   شهری، هم شهری بر روی توسعه گردشگری اثرگذاری مبلمان

ه ای   شهری که در پ ژوهش  معیارهای عملکردی بسیار مهم مبلمان
پیشین نادیده انگاشته شده بود را مورد بح   ق رار داده اس ت. البت ه     

های پیشین  ما را در راستای رسیدن ب ه اه دا  پ ژوهش و     پژوهش
 اند. وع یاری نمودهشناخت ابعاد مختلف موض

                                                                       
1. Bulut and Atabey oglu 
2. Jimenez & et al  
3. Xun and Wei 
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 پژوهشروش 

 اربردی است وی کپژوهش حاضر برمبنای هد  مطالعه، پژوهش

چارچوب تحلیلی است.  –وصیفیاز لحاظ روش انجام پژوهش، ت
های و مرور ادبیات مربوطه  نظری با استفاده از روش کتابخانه
ها  های اولیه جهت انجام تحلیل انجام شده است. اطالعات و داده

نامه محقق ساخته  ی از ابزار پرسشریگ بهرهه روش میدانی با ب
 عنوان مرکز استان ی گردیده است. شهر گرگان بهآور جمع

. جامعه دهد یمگلستان، قلمرو مکانی این پژوهش را تشکیل 
آماری این پژوهش شامل کلیه شهروندان شهر گرگان است. حجم 

و گردیده نفر برآورد  384نمونه بر اساس فرمول کوکران 
، 1جدول  گیری به روش تصادفی ساده انجام شده است. نمونه
طبقه بندی و ارزش دهی  دهد. های جامعه نمونه نشان می ویژگی
ای لیکرت صورت گرفته  با استفاده از طیف پنج گزینه ها شاخد

نامه ازروایی صوری و نظرات  است. در بررسی روایی پرسش
بزارپژوهش نیزاز روش انجام کارشناسان و برای بررسی پایایی ا

پیش آزمون و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب آلفای 
محاسبه شد که نشان دهنده  85/0با  نامه برابر کرونباخ پرسش

گردآوری  های داده است. نامه پرسشو قابل قبول ابزار مناسب  پایایی

های تحلیل آماری  نامه با استفاده از روش شده از طریق پرسش
در محیط نرم افزار کای اسکوئر ای و تک نمونه  Tون آزمونچ

SPSS (6تا 2)جدول مورد تحلیل وبررسی قرار گرفت. 

 مطالعه محدوده مورد
شهر گرگان، مرکز استان در بخش جنوبی استان گلستان در 

خیز واقع شده است. این شهر از شمال به  دشت وسیع و حاصل
شاخه شرق رشته کوه البرز،  قال، ازجنوب به ارتفاعات شهرستان آق

از شرق به شهرجلین و از غرب به شهرستان کردکوی محدود 
و در سایر  دربرگرفته. بخش جنوبی شهر را رشته کوه البرز شود یم

خیز محصور  های کشاورزی حاصل جهات شهر، با باغات و زمین
شده است. آب و هوای شهر به دلیل موقعیت جغرافیایی و ارتفاع 

بخش جنوبی شهر از اقلیم کوهستانی و  که یطور بهاشد. ب زمین می
نواحی شمالی از اقلیم نیمه مرطوب برخوردارند. زبان اصلی مردم 

های  گویش استرآبادی و جمعیت آن متنوع و ترکیبی از قومیت
محلی، فارس، ترکمن، بلوچ، سیستانی، کاشمری، شاهرودی، قزاق 

نفر بوده  365123گان ، جمعیت شهرگر1395و ... هستند. در سال 
، مرد 184056، نفر زن و نفر 181067است که از این تعداد 

 .(1)شکل اند بوده
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ی دموگرافیک افراد پاسخ دهندهها یژگیو .1جدول 

 سن جنسیت

 % 4/56                                                         مرد
20- 30                                                4/36% 

31- 40                                               7/37% 

41- 50                                              5/18% 

 %4/7                                                  +52 % 6/43                                                          زن

 %52                                                       مجرد
 %14                                 فوق لیسان  به باال

 %1/35                                              لیسان 

 %4/22                                            فوق دیپلم

 %48                                                      متآهل
 %2/16                                                 دیپلم

 %3/12                                             زیر دیپلم

 
 موقیعیت محدوده مورد مطالعه. 1 شکل
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 ها افتهی
 ت أثیر  گوی ان،  پاس خ درصد  5/79 دهد مینشان  پژوهشنتایج 
، ش هری  زیباسازی و هوی ت بخش ی فض اهای   در  شهری مبلمان

در س  المت  ش  هری مبلم  ان ت  أثیر گوی  ان، پاس  خ درص  د 2/73
گوی  ان،  پاس  خدرص  د  8/68 جس  مانی و روان  ی ش  هروندان و 

را در ح د   ش هری  فض اهای کیفیت بخشی  در شهری تأثیرمبلمان
 ن،گوی ا  پاسخدرصد  5/70 چنین همزیاد تا خیلی زیاد دانسته اند. 

 گویان، پاسخدرصد  4/68 در جذب گردشگر، شهری مبلماننقش 
زیاد تا را در حد  یشهر گردشگریدر توسعه  شهری مبلماننقش 

 اند. نمودهخیلی زیاد بیان 

 و هویت بخشی فضاهای یباسازیزشهری در  مبلمان. 1فرضیه 
 تأثیر دارد. شهری 

فرض ( >05/0Sigدست آمده، ) داری به با توجه به سطح معنی
توان گفت  درصد اطمینان می 95یعنی با  .شود رد می( 0Hصفر )
شهری به میزان بسیار زیادی در زیباسازی و هویت بخشی  مبلمان
که این مسئله منجر  داری داشته است. شهری تأثیر معنی فضاهای

به این مقوله گردیده که از لحاظ کیفی این زیباسازی موفقیت 
( مورد 1Hعبارت دیگر فرضیه ) به دست آورده است. گیری به چشم

 .(2) جدول گیرد تأیید قرار می

 
 شهری فضاهایو هویت بخشی  یباسازیزدر  شهری مبلمان تأثیرتحلیل  ای نمونهیک  Tنتایج آزمون . 2جدول

 داری سطح معنی tمقدار انحراف از معیار میانگین متغیرها

 شهروندان شهری و هویت بخشی فضاهای زیباسازی مستقل
6/3 80/0 31 000/0 

 شهری مبلمان وابسته

 
 

شهری بر سالمت جسمانی و روانی شهروندان  مبلمان. 2فرضیه 
 دارد. تأثیر

( فرض >05/0Sigآمده ) دست بهی دار معنیبا توجه به سطح 
 توان گفت، میدرصد  95 یعنی با اطمینان شود. میرد ( 0Hصفر)

 ارتقاء کیفی سالمت زیادی در به میزان بسیار شهری مبلمان
عبارت  داری داشته است. به جسمانی و روانی شهروندان تأثیر معنی

 .(3) جدول گیرد ( مورد تأیید قرار می1Hدیگر فرضیه )

 
 

 شهروندان سالمت جسمانی و روانیبر  شهری مبلمان تأثیرتحلیل  ای نمونهیک  Tنتایج آزمون .  3جدول 

 داری سطح معنی tمقدار انحراف از معیار میانگین متغیرها

 سالمت جسمانی و روانی شهروندان مستقل

4 83/0 27 000/0 
 شهری مبلمان وابسته

 

 

تأثیر  شهری شهری بر کیفیت بخشی فضاهای مبلمان. 3فرضیه 
 دارد.

ف رض   (>05/0Sig) ،آم ده  دست بهی دار معنیبه سطح  توجه با
گفت  توان مید درص 95 یعنی با اطمینان شود. میرد ( 0H) صفر

کیفی  ت بخش  ی زی  ادی در  ب  ه می  زان بس  یار ش  هری مبلم  ان
عب ارت دیگ ر    ب ه  ی داش ته اس ت.  دار معنی تأثیر شهری فضاهای
 .(4) جدول گیرد میقرار  تأییدمورد  (1H)فرضیه 

 
 شهری فضاهایکیفیت بخشی بر  شهری مبلمان تأثیرتحلیل  ای نمونهیک  Tنتایج آزمون .  4جدول 

 داری سطح معنی tمقدار انحراف از معیار انگینمی متغیرها

 شهری کیفیت بخشی فضاهای مستقل
9/3 77/0 24 000/0 

 شهری مبلمان وابسته
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ش هری و ج ذب گردش گر رابط ه      بین توسعه مبلمان .4فرضیه
 ی وجود دارد.دار معنی
شهری و  توسعه مبلماناسکوئر در ارتباط با  یکا یآمار لیتحل

، س طح  4 یو درج ه آزاد  5/25ا مق دار آزم ون   بجذب گردشگر 

بین  که استنباط کرد توان میدست آمده که  به 000/0 داری معنی
رابطه درصد  99در سطح شهری و جذب گردشگر  توسعه مبلمان

 .(5) جدول گردد میمشاهده  یدار معنی

 

 اسکوئر از آزمون کایبا استفاده جذب گردشگرشهری و توسعه مبلمان رابطه بین. 5جدول 

 شهری وجذب گردشگر ارتباط بین توسعه مبلمان
 داری سطح معنی درجه آزادی chi- squreآماره 

5/25 4 000/0 

 

شهری رابط ه   شهری و توسعه گردشگری بین مبلمان .5فرضیه 
 داری وجود دارد. معنی
 توس عه  و شهری مبلمانبا ارتباط اسکوئر در یکا یآمار لیتحل

طح ، س  3 یآزاد ودرج ه  30ارآزمون ب ا مق د  ی ش هر  گردشگری

بین  استنباط کرد که توان میآمده که  دست به 000/0 یدار معنی
درص د   99در س طح  ش هری   شهری و توسعه گردشگری مبلمان
 .(6)جدول گردد میمشاهده  یدار معنیرابطه 

 ئربا استفاده از آزمون کای اسکوی شهر گردشگریو توسعه  شهری مبلمانرابطه بین . 6جدول 

 شهری شهری و توسعه گردشگری ارتباط بین مبلمان
 داری سطح معنی درجه آزادی chi- squreآماره 

30 3 000/0 

 

 گیری تیجهبحث و ن

ب ا   می دانی  نتایج این پژوهش که حاصل مش اهدات و مطالع ات  
نامه و مصاحبه ب ا م ردم ش هر گرگ ان اس ت،       استفاده از پرسش

شهری در  مبلمان تأثیرگویان  پاسخ درصد 5/79که  دهد یمنشان 
 درص  د 2/73ش  هری،  و هوی  ت بخش  ی فض  اهای  زیباس  ازی

ش هری درس المت جس مانی و روان ی      مبلم ان  تأثیرگویان  پاسخ
ش  هری  مبلم  انتأثیرگوی  ان  پاس  خدرص  د  8/68 ش  هروندان و

شهری را در ح د زی اد ت ا خیل ی زی اد       کیفیت بخشی فضاهایدر

شهری  گویان نقش مبلمان اسخدرصد پ 5/70چنین  اند. همدانسته

ش هری   گویان نقش مبلمان درصد پاسخ 4/68در جذب گردشگر و
را در حد زی اد ت ا خیل ی زی اد بی ان       شهری در توسعه گردشگری

و هوی ت   یباس از یزش هری در   مبلم ان  ت أثیر فرض یه  اند.  نموده
موردآزمون قرار گرفت  پژوهششهری که دراین  بخشی فضاهای

، محمدی 1390و قاسمی  اسالمی راد) یشینهمانند تحقیقات پ و
این بدین معناست که توسعه و . به اثبات رسید (1394و تقی پور 

هوی ت بخش ی    یباس ازی و ، زش هری  مناسب مبلم ان  یابی مکان
ش هری   مبلم ان  تأثیربه دنبال دارد، در بررسی  شهری را فضاهای

 دس ت آم ده از   نتایج ب ه  بر سالمت جسمانی و روانی شهروندان،
ای ن   بیانگر وجود رابطه معنادار بین دو متغیراست و پژوهشاین 

 ارتق اء کیفی ت آن ب ا    بدین معناست که افزایش کمی مبلم ان و 
روانی شهروندان همراه خواه د ب ود.    افزایش سالمت جسمانی و

رحم انی  ) های پیشین نیز با پژوهش پژوهشسویی نتایج این  هم
 است. آشکار (1393ی ، شم  و مراد1394سهرابی  فیروزجاه و
ش هری   شهری بر کیفی ت بخش ی فض اهای    مبلمان تأثیرفرضیه 

 پیش ین  ه ای پژوهش گونه که در همان. گرفت آزمون قرار مورد

 (1385روحبخش قصابی ، 1395طهماسبی گیا  پاکزادآزادخانی و)
 95 دراین پژوهش نیز ای ن فرض یه ب ا اطمین ان    ، اثبات شده بود
آن اس ت ک ه    ای ن مس ئله بی انگر    فت.تأیید قرار گردرصد مورد 

جدی مدیران شهری  شهری به توجه ویژه و کیفی فضاهایارتقاء
شهری بس تگی   به توسعه کمی و کیفی و طراحی مناسب مبلمان

شهری و جذب گردشگر  در بررسی رابطه بین توسعه مبلمان .دارد
معنادار بین  این پژوهش بیانگر وجود رابطه دست آمده از نتایج به

ش هری، ج ذب    متغیراست. یعنی با توسعه و گسترش مبلم ان  دو
سو بانت ایج تحقیق ات    و این هم یابد میگردشگر در شهرافزایش 

 (1392لحمی ان و همک اران    ،1394تقی پور  محمدی و) پیشین
ش  هری و توس  عه  در بررس  ی رابط  ه ب  ین توس  عه مبلم  ان. ب  ود

گر وجود بیان پژوهشدست آمده ازاین  شهری، نتایج به گردشگری
 رابطه معن ادار ب ین دو متغیراس ت. ب ه ای ن معن ا ک ه توس عه و        

غی ر   رابط ه ش هری   شهری با توسعه گردشگری گسترش مبلمان
نی  ز ب  ا   پ  ژوهشقاب  ل انک  اری دارد. همس  ویی نت  ایج ای  ن   

 ،1393ض یابخش   و جه ان بخ ش جاوی د   ) پیشین های پژوهش
 . روشن است (1392لحمیان و همکاران 
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 راهکارها
های تحقی ق راهکاره ای زی ر پیش نهاد      ه به نتایج و یافتهتوج با
  شود: می
 ش رایط اقلیم ی و   شهری متناسب ب ا  طراحی واستقرار مبلمان 

 ی؛بومفرهنگ 
 لمان و بهبود کیفیت مبلمان موجود؛انواع مب افزایش تعداد 
 و شهری با توجه به رشد شهر عناصر مبلمان افزایش تنوع در 

 ای شهروندان؛افزایش نیازه
 ی صحیح مبلمان مطابق با معیارهای زیبایی شناسانه نیگز مکان

و ضوابط اصول شهرسازی با هد  کمک به خوانایی بیشتر 
 فضای شهر؛

  در طراحی و استقرار مبلمان به نیازهای فیزیکی و روانی
 ویژه کودکان، معلولین، سالمندان و ... توجه گردد؛  شهروندان به

  ؛شهری نه مبلمانزمی پژوهشی در یها طرحاجرای  
 دسترسی آسان و رعایت  انواع مبلمان در نقاط با یابی مکان

 مطالعه؛استقرار مبلمان در محدوده مورد  فواصل مناسب در
 ت و شهری متناسب با جمعی جانمایی مناسب عناصر مبلمان

 بافت شهری منطقه مورد مطالعه؛
 نهادینه کردنسازی شهروندان و  منظور آگاه فرهنگ سازی به 

 شهری؛ استفاده بهتر از مبلمانفرهنگ 
 یابی انواع مبلمان با هد  توزیع متعادل  بازنگری در نحوه مکان

و مناسب مبلمان در سطح شهر متناسب با ویژگی محدوده 
 مورد نظر؛

  سیستم اطالعات جغرافیاییاستفاده از (GIS)  در منطقه مورد
ارآیی و شهری با هد  افزایش ک مبلمان یابی مکاندر مطالعه 

 شهری.  مبلمان استفاده بهینه از
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