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 چکیده 
ا  یمبلمان شهر  و جذاب  جادیدر  محل  یگردشگر   یفضاها   تیارزش   ، و محل  یبرا  یافزوده  مردم  اجتماع  یبرا  یحضور    ی تعامالت 

مطالعه    نیشغل موثر است. هدف از ا  جادیو ا  ی، توسعه اقتصاد  یگردشگر  یجنبش ها  تی، تقو  شی شهروندان ، نشاط ، رفاه ، آسا

،    تیفی)ک  یمبلمان شهر  یاجزا   تیفیک ا  حیصح  یر یقرارگفضا   ، ز  یمنیمبلمان  ناهموار شهر   ییبای،  تأثیو ساختار  بر    ری( و  آن 

استفاده شده است.    یدان یو م  یاست.  روش کتابخانه ا  یل یتحل  -یفیتوص  یاست. روش کاربرد   یشهر   یگردشگر  یتوسعه فضاها

کرونباخ   یابزار با استفاده از آزمون آلفا ییایو پا  یو گردشگر  ی شهر  یزیپرسشنامه با استفاده از نظرات خبرگان حوزه برنامه ر ییروا

  نفر برآورد شد که با   280شامل شهروندان و گردشگران منطقه بود ، تعداد نمونه بر اساس فرمول کوکران    یشد. جامعه آمار  دییتأ

نمونه    کی  یاز آزمون ت  هبه دست آمد  جیشد. نتا  لیبه منطقه و شهروندان تکم  یگردشگران ورود  انیساده در م  یتصادف  یرینمونه گ

  ون یآزمون رگرس  جی. نتاستیچندان مناسب ن  یمبلمان شهر   یاز نظر ابعاد کل  باریزر  اچهیدر در یمبلمان شهر  تیفینشان داد که ک

 ح یدر توض  843/0استاندارد    بیضر  نیشتریبا ب  یمبلمان شهر   ییبایز  ریوابسته است و مدل متغ  راتیی( تغ655/0چندگانه  است  )

  ی مبلمان شهر   حیصح  یگذار یو جا  318/0  بیبا ضر  ی، ساختار ناهموار شهر   0/519  بیفضا با ضر  تیفیآن. سپس ک  وابسته  ریمتغ

 ستند.ه  رهایمتغ  171/0استاندارد    بیبا ضر

 .مبلمان شهری، رضایت مندی، توسعه فضاهای  گردشگری شهری، دریاچه زریبار  کلیدی :   واژگان    
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 مقدمه -1

  با   همچنین آنها   ، آورند ی م   فراهم   را   فرهنگی   و   اقتصادی   اجتماعی،   ی ها   ت ی فعال   از   وسیعی   دامنه   متنوع   ارائه کاال و خدمات   با   امروزه شهرها 

 ,Postma et al)   کرده اند گردشگری شهری را فراهم  فضاهای  ماتی مانند امکانات پذیرایی و فراغتی، زمینه توسعه  خد   ی ها ت ی فعال   ارائه 

  ی است. عوامل متعدد  ی گردشگر  فضاها ی  و اساس توسعه   ه ی شهر پا  ی موفق در صنعت گردشگر   ی از کشورها   ی ار ی در بس .  (2017:98

  ، ی اعم از مبلمان شهر   ی عموم   ی فضاها   ی شهر   ی گردشگر   ی ه ها جاذب   جاد ی از عوامل مهم در ا   ی ک ی نقش دارند.    ی شهر   ی در تحول گردشگر 

و...    ی و هنر   ی موزه ها و مراکز فرهنگ   ، ی بزرگ شهر   د ی خر   ی فضاها   ، ی سرگرم و    ی ح ی تفر   ی مدرن، فضاها   ی مراکز اقامت   ، ی سبز شهر   ی فضاها 

مطلوب    ی منظره شهر   ی که دارا شهرهای    هستند و   ی گردشگر   ی واقع، شهرها مقصد اصل در    (Hamzeh et al., 2016: 133) .   است 

شهر ،   ک ی  ی ز ی عنصر در برنامه ر  ن ی مهمتر  ی مبلمان شهر .  (Kazemi et al, 2020,67) موفق ترند  ان هستند، در جذب گردشگر  ی تر 

  ی شوند که فضاها   ی در نظر گرفته م   ی به عنوان عناصر   ی است. مبلمان شهر   ی شهر   ت ی هو   ی و برجسته ساز   ی شهر   ی زندگ   ی فضاها   جاد ی ا 

  ی ازها ی به ن   یی با پاسخگو   ی ، مبلمان شهر ن ی شوند. عالوه بر ا   ی م   یی با ی و ز   ی راحت   باعث کنند و    ی م   ل ی تبد   ی قابل زندگ   ی را به فضاها   ی شهر 

مبلمان  در میان مناطق شهری،  .  (ERTÜRK, 2019:45)  دهد   ی م   ش ی را افزا   ی شهر   ی زندگ   ت ی ف ی روزمره مردم در شهر، ک   ی زندگ 

می تواند به طور بالقوه نقشی  عالوه بر این  ها استفاده می کنند.  که شهروندان به طور گسترده ای از آن   د حوزه هایی محسوب می شو   شهری 

.  (Ziyaee, 2018,28)  مهم در ارتقای کیفیت اجتماعی زندگی انسان ها با ایجاد حس مشابه مکان برای جامعه شهری داشته باشد 

در محیط و فضای    مبلمان شهری از عناصر فضای شهری که در کیفیت، کمیت، زیبایی، راحتی، دوام و استقرار مناسب عناصر مستقر 

ها  (. مبلمان شهری مکان 230:1398بصیری و زیناالی عظیم ، )   شهری نقش عمده ای را در دستیابی به یک شهر سالم و زیبا ایفا می کند 

هایی ممکن است برای افراد مسن،  سازد. چنین مکان راحت، نشستن و غذا خوردن و برخوردهای اجتماعی با دیگران ممکن می را برای است 

ها مبلمان  افراد دارای تحرک محدود و بزرگساالنی که فرزندان کوچک دارند از اهمیت باالیی برخوردار باشد. عالوه بر جنبه عملکردی آن 

ها در این مکان باعث افزایش تعامل  زیرا آن   ها و میادین نیز از نظر اجتماعی دارای اهمیت است؛ زها در پارک ها و می شهری مانند نیمکت 

ا افزایش کیفیت مبلمان شهری به ویژه از نظر مکان یابی،  می توان گفت ب   بنابراین .  (Firdevs, 2013,67)  شوند اجتماعی در بین افراد می 

طراحی و گزینش وافزایش مطلوبیت فضای شهری و توجه به عوامل فرهنگی و روانشناسانه محیط شاهد جذب شهروندان برای گذران  

ن کردستان است که با قرار  مریوان یکی از شهرهای مرزی کشور در استا شهرستان   .( 99: 1395)مافی و همکاران،    اوقات فراغت باشیم 

و به دلیل داشتن طبیعتی بکر، چشم اندازهای کوهستانی و آب و هوایی مطلوب، به یکی از مقاصد مهم و    زریبار  گیری در مجاورت دریاچه 

.  کردستان است گردشگری استان  های  یکی از سایت   دریاچه زریبار مریوان از جمله .  در غرب کشور تبدیل شده است   ارزشمند گردشگری 

های طبیعی غرب کشور    ترین و زیباترین جاذبه   شیرین ایران به شمار می آید و از معروف   های آب ای که یکی از بزرگترین دریاچه دریاچه 

  گردشگری   سایت   در   رسانی   خدمات   میزان   کمترین   و   دریاچه زریبار   در   شهری   مبلمان   از   بعضی   وجود نبود    ولی به دلیل .  محسوب می شود 

  مبلمان   به   باید (  عراق   کردستان   اقلیم )   خارجی   و   داخلی   گردشگران   جذب   در   زریبار   دریاچه   اهمیت   میزان   به   توجه   با   که   زیبار   دریاچه 

بنابراین  .  گیرد   صورت   دقیقی   ریزی برنامه   آن   نواقص   رفع   و   زیبایی   کارایی،   افزایش   بهبود،   جهت   در   و   شود   ای ویژه   توجه   دریاچه   این   شهری 

  در   شهری   مبلمان در دریاچه زریبار و همچنین به شناسایی تاثیر    شهری   مبلمان   کیفیت   از   مندی   رضایت به بررسی میزان    پژوهش حاضر 

 پرداخته خواهد شد. در شهرستان مریوان  گردشگری شهری دریاچه زریبار    توسعه 

 

 مبانی نظری-2

 مبلمان شهری-2-1

معنای مجموعه اثاثیه و دکوراسیون یک محل است. مبلماان شاهری باه مجموعاه ی وسایعی از مبلمان واژه ی فرانسوی به  

وسایل، اشیاء، دستگاه های نمادها و عناصری گفته می شود که چون در شهر و خیابان و در کل در فضای باز نصب شده اناد و 

مبلماان   (. یا به عبارتی دیگر309:1396همکاران،  )کارگر و  مورد استفاده ی عمومی قرار می گیرند، به این نام معروف شده اند

شهری به مجموعه وسیعی از وسایل، اشیا، دستگاه ها، نمادها، خرده بناها، فضاها و عناصری گفته می شود که چون در خیابان 
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حماازه و ) و در کاال فضااای باااز شااهر نصااب شااده انااد و اسااتفاده عمااومی دارنااد، بااه ایاان اصااطال  معااروف شااده انااد

  (.115:1396،همکاران

جدول   در اند، داشته  ابراز نظریاتی و مطالعات شهری فضاهای در  آن نقش شهری و مبلمان مورد  در که نظریه پردازان دیدگاه

 : است شده ارائه 2

 آن یارها یو مع یپردازان مبلمان شهر ه ینظر  یها دگاه ید -1 جدول

 مبلمان شهری  دیدگاه ( سال)نظریه پرداز

(Morris ,1995)   ویژگی های فرهنگی و مذهبی و قومی و نژادی و تکنیکی و اقتصادی جوامع بشری را نیز در بر

گرفته و فراتر از آن، مجموعه شناخت های عینی انسان و از جمله فضاهای کالبدی زیست وی  

 .را نیز در بر می گیرد

(Harris and Dines 

,1998) 
ا طالعات، کنترل حرکت ها، ایجاد امنیت و رفاه حال  عناصری که برای راحتی، آسایش ، ارائه 

استفاده کنندگان در فضای باز و سبز یا خیابان ها قرار داده می شوند، در مجموع، مبلمان یا 

 . اثاثه شهری نام دارند

(Harris and Dines 

,1998) 
 یا تجهیزات اثاثیه، که  میشود محسوب شهرها مهم عناصر از یکی عنوان به شهری مبلمان

رایج شهری، مبلمان  در مهمی نقش .هستند شهری امکانات و تسهیالت این اصطالحات 

 می کند. ایفاء  اجتماعی رفاه افزایش خصوص به شهر، شناخت

(Harris and 

Dine,1998) 
 و شهرها فرهنگی نماهای به  بودن وابسته با  که هستند ساختاری عناصر شهری،  مبلمان

 . ندا  متفاوت هم با کشورها

(Malo ,2002)   به طور متداول برای ارجاع دادن به نیمکت ها، استانداردهای روشنایی، ظروف آشغال و غیره

 . استعمال می شود

(Bolut and 

Atabig,2007) 
 و شهرها فرهنگی نماهای به  بودن وابسته با  که هستند ساختاری عناصر شهری،  مبلمان

 . متفاوتند هم با کشورها

(Gel ,2010) زندگی ماهیت تبلور به نوعی  که هستند  شهرها عمومی و باز  های  فضا از مبلمان شهری بخشی 

عمومی فضای  انواع از ای گسترده طیف شامل  شهری مبلمان باشند،  می جمعی تا   های 

 باشند.  می خصوصی

(Ferdows ,2013)  مکان شهری  غذا  مبلمان  و  نشستن  استراحت،  برای  را  با  ها  اجتماعی  برخوردهای  و  خوردن 

 .سازددیگران ممکن می 

(Abdul Wahab et 

al,2015) 
 .    کند  یرا در زمان و مکان منعکس م  یو نماد فرهنگ  یداخل  یها  یژگیو

 . 1400منبع : نویسندگان و دیگران، 

 

 رضایتمندی 2-2

می کنند. این رضایت ر  شهری است که در آن زندگیشهروندی ابزاری مهم برای تعیین دیدگاه شهروندان به  مندی  ضایت  ر

رضایتمندی از معیارهای کلیدی سنجش     (Nigro & González Císaro, 2016). شهرهای گوناگون جهان متفاوت است

میزان کیفیت محیطی مطر  شده است و بدین ترتیب کیفیت محیط را این گونه تعریف می کنند یک محیط باکیفیت باال،  

می    سمبلیک باشد منتقل احساس رفاه و رضایتمندی به جمعیتش را با ویژگی هایی که ممکن است فیزیکی، اجتماعی و یا

پ  ارائه کند که در آن احساس  (. ا32:1397یرخضرانیان،کند )مبارکی و  ز دیدگاه لینچ فضای شهری باید تصویری را به ناظر 

امنیت و لذت داشته باشد. همچنین رابطه ای موزون میان شخص و جهان خارج شکل دهد. این امر زمانی امکان پذیر است  

مر همان رضایت از سالمت جسمانی)فیزیکی(، سالمت  این ا  که شهروندان احساس کنند کیفیت زندگی شان مطلوب است که 

  (.740:1397)ایستگلدی و همکاران، روانی، رابطه اجتماعی و محیط است
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 شهری  گردشگری فضاهای   نقش مبلمان شهری در توسعه 2-3

 هایگیری از فاکتورگردشگری به عنوان یک صنعت پیشرو در جهان توسعه فراوان یافته است و بسیاری از کشورها با بهره  

  یستی خود پرداخته و وضعیت خود راجذب توریسم همچون سیستم مبلمان شهری زیبا و با کیفیت به تقویت حرکت های تور

  دهد و باعث باال رفتن  به ویژه از بعد اقتصادی بهبود می بخشند. مبلمان شهری بخش زیادی از فضاهای شهری را سامان می

از استفاده گردشگران  اصل (.1:1395فضاهای گردشگری می شود)آبان در،توسعه  مراکز و    کیفیت    در   یمبلمان شهر  ینقش 

 تعریف درمطلوب باشد،    یانسان و منظر شهر  تیهو است که زبان ناطق  ییمکان ها  جادیا  یشهر  یها و فضاها  ابانیسطح خ

)محمودی و   است مؤثر بسیار مردمو   شهر چگونگی روحیه در و می کند ایفا مهمی نقش شهری فضاهای عملکردی شخصیت

 بر زیبایی و چشم نواز بودن محیط  کردن فضایی آرام و دلپذیر می تواند  عالوه بر ایجاد  شهری مبلمان (.37:1394علیمردانی،

مبلمان شهری مقوله ای است که می تواند    بنابراین می توان گفت که (.97:1395)آزاد خانی و طهماسبی کیا،  شهری بیفزاید

ای بر جای گذارد. همچنین فضاهای همگانی شهری در  تأثیر مناسبی  افزوده در جاذبه های گردشگری  ارزش و جذابیت  جاد 

های  فضاتوسعه  )مبلمان شهری( عالوه بر این که مکانی برای حضور مردم و محل تعامالت اجتماعی شهروندان است، به عنوان  

 . (55: 1392)ملکیان،  گردشگری نیز مورداستفاده گردشگران قرار می گیرد

 

 پیشینه پژوهش-4-2

ارتقای کیفیت اجتماعی زندگی  توسعه فضاها ی گردشگری همچون  در  مبلمان شهری    نقش مهمو    توجه به اهمیت  با 

...   توجه به عوامل فرهنگی و روانشناسانه محیط شهروندان  ،افزایش مطلوبیت فضای شهری،  انسان در توسعه و جذب   و 

است  گردشگری شده  زمینه  این  در  مطالعات  به  زیادی  توجه  اخیر،  های  سال  شناسی   ،در  روش  لحاظ  از  این  عالوه 

ی انجام شده  تحقیقاتی که ارتباط با نقش مبلمان شهری در توسعه فضای  گردشگری، گردشگری شهری یا فضاهای شهر

نشده است،   بینی  تاتیر گذاریش پیش  میزان  به نمونه متغیر وابسته مورد بررسی و سنجش قرار نگرفته و  ادامه  که در 

 شده می پردازیم؛ اشاره ( 1که در جدول ) مطالعات داخلی و خارجی مشابه تحقیق هایی از
 

 پژوهش های داخلی و خارجی -2 جدول

 یافته های پژوهش  پژوهش عنوان   نویسنده )سال( 

شمس الدینی و  

 (1398نصیبی)

 و شادابی در شهری  مبلمان چیدمان جایگاه

)مطالعه  فضاهای سرزندگی  :موردی شهری 

 شیراز(  شهرداری گانه 11 مناطق

 سااطح معناااداری در شااهری فضااای شادابی بر شهری مبلمان چیدمان نحوه ی

 مبلمااان متغیرهااای سااایر بااین در اماار ایاان همچنااین  .دارد تااأثیر000/0

 و بهداشااتی، ترافیکاای محیطاای، زیساات خاادماتی، فراغتاای،-شااهری)تفریحی

 باشد. تأثیرگذار شهری فضای شادابی بر است توانسته تأسیسات( و تجهیزات

زاده    بیغر

(1398 ) 

گردشگر توسعه  در  مبلمان  با    یشهر   ینقش 

مطالعه:    تیرضا  یگری  انجیم )مورد 

 ( رازیگردشگران و شهروندان شهرش

بر    تی دارد و رضا  یو معنادار  میگردشگران اثر مستق  تیبر رضا  یمبلمان شهر

مستق  یشهر   یگردشگر  وسعهت معنادار  می اثر  شهر  .دارد  یو    ی م  ی مبلمان 

 شود.   ی شهر  یتواند موجب توسعه گردشگر 

شربتی و  

همکاران  

(1397 ) 

 فضاهای  در شهری مبلمان عملکرد تحلیل

 شهرگرگان  :مطالعه شهری، مورد

 و جساامانی سالمت شهری، فضاهای بخشی هویت و زیباسازی شهری بر مبلمان

 بااین چنااین هاام .دارد تااأثیر شااهری فضاهای بخشی کیفیت و روانی شهروندان

 متغیرهااای بااین نیز و شهرگرگان در گردشگر جذب و شهری متغیرهای مبلمان

 دارد. وجود مثبت و معنادار رابطه شهری گردشگری توسعه و شهریمبلمان  
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حمزه و  

همکاران  

(1396 ) 

بررسی و تجزیه و تحلیل طراحی و بازطراحی  

مبلمان شهری در راستای زیباسازی شهری در  

و   گردشگری  توسعه  بر  تأکید  با  مختلف  ابعاد 

 اقتصادی در آستارا   پویایی

طریق زیباسازی ریخت شهری و نیز کاااهش  طراحی مبلمان شهری مطلوب از  

حوادث غیر منتظره و ناخوشایند و تأمین رفاه گردشگران باعث ایجاد جذابیت  

و آفرینش تصویر ذهنی مطلوب برای گردشگران شده و بااا کمااک بااه جااذب  

 گردشگر اقتصاد شهری را نیز ارتقا می دهد.

 و بخشی هویت  در شهری مبلمان تأثیر سنجش (1396کیایی )

 شهری گرگان  تاریخی بافت های سرزندگی

مبلمان شهری بر زیباسازی و هویت بخشی فضاهای شهری، سالمت جسمانی  

و روانی شهروندان و کیفیت بخشی فضاهای شهری تأثیر دارد همچنین بین  

بین   نیز  و  گرگان  شهر  در  گردشگر  جذب  و  شهری  مبلمان  متغیرهای 

دشگری شهری رابطه مثبت و معناداری  متغیرهای مبلمان شهری و توسعه گر

 وجود دارد. 

ملکیان و  

همکاران  

(1395 ) 

توسعه   در  شهری  همگانی  فضاهای  اهمیت 

 پایدار گردشگری شهری در شهر همدان

جمله  از  آن  در  موجود  اصلی  عناصر  و  شهری  همگانی  فضاهای  ارتقای  با  و 

به   نیل  راستای  در  توان  می  شهری،  مبلمان  و  پایدار  تجهیزات  توسعه 

 .گردشگری و ارتقای رضایتمندی و جذب گردشگر شهری گام برداشت

لحمیان و  

همکاران  

(1392 ) 

مبلمان شهری در توسعه گردشگری در   نقش 

 شهر ساری 

متغیرهای   بین  نیز  و  گردشگری  توسعه  و  شهری  مبلمان  متغیرهای  بین 

مثبت و معنی زیباسازی مبلمان شهری و جذب گردشگر در شهر ساری رابطه 

که با زیباسازی و باال بردن کیفیت فضا و    داری وجود دارد. و بیان می دارند

بیشتر گردشگر و    چه  توان شاهد جلب و جذب هر  مبلمان شهری در شهر می

 . نیز توسعه گردشگری بود

کاظمی و  

همکاران  

(2020 ) 

بند  نییتع انداز شهر   یو رتبه    ی عوامل چشم 

گردشگر   رگذاریتأث توسعه  بر    دی)تأک  یبر 

 ( یمبلمان شهر 

گردشگر   نیب توسعه  و  شهر  انداز  شهر  نیب  نیهمچن  و  یچشم  و    یمبلمان 

 ییبایعناصر ز  قیطر  نیوجود دارد. از ا  یدار  یرابطه معن  یگردشگر  شرفتیپ

را در جذب    ریتأث  نیشتریب  طیمح  کسانی   -  یو عوامل ادراک  طیمح  یشناخت

 . موثر هستندی  گردشگر دارند و عناصر مبلمان شهر 

شهر   یطراح ( 2019)2یوسلو  تار  کیدر    یمبلمان  ی خیمکان 

 مورد مطالعه)سافران بلو ترکیه( 

  تیف یروزمره مردم در شهر ، ک یزندگ یازهایبه ن ییبا پاسخگو یمبلمان شهر 

افزا  یشهر   یزندگ   ی به درست  یمبلمان شهر   یعالوه، وقته  دهد. ب   یم  شیرا 

شهر نقش داشته و چهره    تیدر هو  یتواند به اندازه کاف  ینشود ، نم  یطراح

 . دهدشهر را توسعه  

واردنو و  

سوالمی  

(2016 ) 

مبلمان   در اثرات مبلمان درخشان بر روحیه افراد  ثابت  تنظیم  که  گرفتند  نتیجه  أنووا  آماری  آزمون  از  استفاده  با 

 مطلوب تری بر خلق و خوی افراد جامعه دارد. درخشان، تأثیر  

و    3کاردانچروک 

همکاران  

(2016 ) 

های   نظرسنجی  از  ای  رسانه  ادراک  ارزیابی 

 خیابانی

نشان    یافته های تحقیق.  فضاهای مشترک به طور کلی مثبت عمل می کنند

پیاده عابر  عملکرد  معیارهای  که  ایمنی،  داد  سایر    و  بر  فرماندهی  تاثیر 

مشترک   فضاهای  درک  موفقیت  از  هدف  پنج  پیوند  با  و  عملکرد  معیارهای 

 .شهری داشت
 . 1400منبع : نویسندگان، 

 

 روش پژوهش-3

 جمع برای تحلیلی است. -توصیفی پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی است. و از لحاظ ماهیت و روش انجام پژوهش، 

از روش مشاهده از منطقه مورد مطالعه و همچنین توزیع پرسشنامه    میدانی  و یاکتابخانه روش دو از اطالعات،  و  هاداده  آوری

از آن  .استفاده شده است یکی  اساس دو پرسشنامه طراحی شده است که  این  مبلمان  بر  از کیفیت  ها میزان رضایت مندی 

روایی پرسشنامه با  کند.  شهری و دیگری نقش مبلمان شهری بر توسعه فضاهای گردشگری شهری دریاچه زریبار بررسی می

نظرات متخصصین در زمینه   از  و گردشگریاستفاده  ریزی شهری  آلفای  تأی  برنامه  آزمون  از  استفاده  با  نیز  ابزار  پایایی  و  ید 

 
2 Yoslu 
3 Kardanchrok 



 سنجش کیفیت مبلمان شهری و نقش آن در توسعه گردشگری شهری )مورد مطالعه: دریاچه زریبار(       لقمان فرشاد، ایوب ذوقی، گونا مهردانش 

 
 

41 

 
 

و  805/0و توسعه گردشگری شهری به ترتیب برابر    مبلمان شهریهای  شاخصد شده که مقدار آن در هر یک از  ییکرونباخ تأ 

 ارائه شده است.( 3مذکور به تفکیک هر کدام از عوامل در جدول شماره ) ضرایب آلفانتایج باشد. می903/0
 

 ضرایب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق   -3 جدول

 آلفا  ب یضرا گویه ابعاد شاخص ضرایب آلفا  گویه ابعاد شاخص

 

 

مبلمان  

 ی شهر

  721/0 7 کیفیت فضا

 

توسعه گردشگری  

 شهری 

 851/0 6 زیست محیطی

  –اجتماعی   830/0 5 ایمنی

 فرهنگی

5 828/0 

جانمایی مبلمان  

 شهری 

 798/0 5 اقتصادی  865/0 4

 903/0 16 کل ابعاد 802/0 9 زیبایی مبلمان شهری 

ساختار ناموزون  

 مبلمان

  4 712/0 

 805/0 28 کل ابعاد
 . 1400منبع : نویسندگان، 

 

خیلای  = 1) لیکارت طیف از ناوع 5بعد در  5شهروندان، های مبلمان شهری از دیدگاه گردشگران و جهت بررسی متغیر

و   یریبصا(،  1395مطالعات ماافی و همکااران)  در منطقه مورد مطالعه سنجش قرار گرفت. این ابعاد از  (خیلی زیاد  =  5کم تا  

(، ویاااال و 2019(، یوساااالو)1397(، مبااااارکی و پیرخضااااران)1397، محماااادی و پیشااااگر)(1398)میعظاااا لینااااازی

( اساتخراج 1395( و شاه حسینی و شااه پاور ماراد)2019(، ایرتک)2018(، ضیایی)2013(، فیردوز)2002(،مالو)1985ایتال)

 . (4)جدولشده است

اثار مبلماان  (زیاد خیلی= 5 تا خیلی کم = 1)لیکرت طیف از نوع 5در بعد  3 متغیر توسعه گردشگری شهری،همچنین 

 یریبص(، 1395مطالعات حمزه و همکاران) از مطالعات این ابعاد از شهری بر توسعه گردشگری شهری اندازه گیری قرار گرفت.

(، لحمیااان و 1395(، ملکیااان و همکاااران)1397همکاااران) و شااربتی (،1398، غریااب زاده)(1398)میعظاا ینااایو ز

 (1395( و آزاد خانی و طهماسبی)2020(،کاظمی و همکاران)1395(، آبان در)1394علیمردانی) و محمودی (،1392همکاران)

فرماول  اسااس بار نموناه حجام گردشگران به منطقاه، تعاداد شامل شهروندان و جامعه آماری .(4)جدولاستخراج شده است

 های پرسشنامه ،شهروندانارده شده به منطقه و و میان گردشگران از تصادفی ساده به روش که گردید برآورد نفر 280کوکران

ن شهری منطقه مورد مطالعه باا اکیفیت مبلم ابتدا های جمع آوری شده، به منظور تجزیه و تحلیل داده .شد تکمیل نظر مورد

رگرسایون تاک نموناه ای و  T آزماون هاای آمااریشد، سپس با اساتفاده از  معیار اندازه گیری استفاده از میانگین و انحراف

 10.8Arc gisو جهت تولیاد نقشاه منطقاه ماورد مطالعاه از نارم افازار  26SPSS  در نرم افزار تبیین متغیر وابسته چندگانه به

 .  استفاده شد
 

 معرفی محدوده پژوهش                           -4 

دقیقه   31درجه و    35دقیقه و عرض    10درجه و    46مریوان و طول جغرافیایی  کیلومتری شمال غربی شهر   2ی    در فاصله   زریبار  دریاچه

متری از سطح دریا قرار گرفته است. وسعت دریاچه زریبار به دلیل تغییرات حجم آبی در فصول مختلف متغیر می باشد.    1250و ارتفاع  

میلیون متر مکعب بر آورده شده است.    30ه حدود  حجم تقریبی دریاچ  متر گزارش شده است.  6متر و حداکثر    2حداقل عمق آن حدود  

درصد است. آب دریاچه، شیرین و از تعدادی  9  4/59کیلومتر می باشد. رطوبت نسبی برابر    5/22محیط نیزارهای اطراف دریاچه حدود  

گیاهان آبزی و حاشیه  چشمه های کف جوش و نزوالت جوی تأمین می گردد. دریاچه زریبار به دلیل نیزارهای اطراف و همچنین انواع  
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به یکی از مقاصد    ،دریاچه ی زریبار می باشد ای زیستگاه مناسبی برای انواع جانداران از جمله ماهیان، پرندگان و پستانداران می باشد.

 (.55:1392)پناهیده،  مهم و ارزشمند گردشگری در غرب کشور تبدیل شده است

 

 
 .(1400نویسندگان، )ماخذ:  مطالعه: نقشه موقعیت منطقه مورد 1شکل 

 

  بحث و یافته ها-5

 میزان رضایت از مولفه های مبلمان شهری  ار یو انحراف مع نیانگ یم  1-5

هار یاک از   و انحراف معیار  محدوده مورد مطالعه، میانگین  شهری  برای شناسایی میزان رضایتمندی از کیفیت عناصر مبلمان

( میانگین نظرات جامعه آماری در ابعاد پنچگانه درج شده است. نتاایج پاسا  4همان طور که در جدول )شاخص ها ارائه شد.  

دهندگان نشان می دهد بیشترین میزان رضایت از مبلمان شهری منطقه مورد مطالعاه مرباوط باه متغیرهاای یامنیات زناان 

وانحاراف  01/4)بعد ایمنی( و متغیریامنیت دریاچاه در روز« باا میاانگین   759/0انحراف معیار  و    04/4وکودکان« با میانگین  

کارایی سیستم دفع فاضالب و )بعد ایمنی( می باشند. کمترین میزان رضایت از مبلمان شهری مربوط به متغیر ی  831/0معیار  

 تیهاا و وضاع  یآبخاوراختار ناموزن شاهری(، متغیار ی)بعد س  870/0و انحراف معیار    99/1« که با میانگین  جمع آوری زباله

کفپاوش خیاباان هاا و ) بعد زیبایی مبلمان شاهری(، متغیری  872/0و انحراف معیار    01/2ی« که با میانگین  بهداشت  سیرویس

ن نتیجاه )بعد ساختار ناموزن شهری(،  مای باشاند. بناابراین مای تاوا  629/0و انحراف معیار    7/2« که با میانگین  پیاده رو ها

 گرفت که میانگین رضایت مندی شاخص های مبلمان شهری دریاچه زریبار از وضعیت نامطلوب و نامناسبی برخودار است.  

 

 ی از مبلمان شهر تی رضا زان ی م اریو انحراف مع ن یانگ یم -4 جدول

 انحراف معیار  میانگین  زیر معیار   معیار  

 

 

 کیفیت فضا

 

 751/0 40/2 ابان یخ  هیگل کاری در حاش

 09/1 26/2 بندی ها   ابانیرو و خ  ادهیپ  ییبایز

 728/0 34/2 شب در مناسب روشنایی و چراغ داشتن

در    نشستن برای موجود های  نیمکت تعدد فراغت  اوقات  گذراندن  و 

 دریاچه 

99/2 838/ 



 سنجش کیفیت مبلمان شهری و نقش آن در توسعه گردشگری شهری )مورد مطالعه: دریاچه زریبار(       لقمان فرشاد، ایوب ذوقی، گونا مهردانش 

 
 

43 

 
 

 057/1 59/2 رسانی  اطالع تجهیزات

 931/0 91/2  ها  جدول در بکاررفته های  رنگ مطبوعیت

 

 ایمنی

 101/1 36/3 اده یعابر پ  یخط کش  ،ییپل هوا  ریسرعت گ

 773/0 01/4 روز   دردریاچه    تیامن

 838/0 29/3 در شب   اچهیدر  تیامن

 759/0 04/4 زنان و کودکان   تیامن

 

جانمایی صحیح 

 مبلمان شهری 

 698/0 96/2 ی جانمایی مناسب عناصر مبلمان شهر 

 142/1 23/2 راحت افراد معلول و ناتوان به مبلمان  یدسترس

 863/0 03/3 دریاچه   توزیع عناصر مبلمان در سطح

 455/0 93/2 ابان یدر سطح خ  و تاکسی  جانمایی ایستگاه های اتوبوس

 

ساختار ناموزون  

 مبلمان

 

 629/0 07/2 کفپوش خیابان ها و پیاده رو ها 

 738/0 87/2 قدم زنیفضای کافی برای پیاده روی و  

 649/0 77/2 آلودگی های ناشی خانه های متروکه و نوشته و کاغذهای روی دیوار 

 870/0 99/1 کارایی سیستم دفع فاضالب و جمع آوری زباله 

 

 

 

زیبایی مبلمان 

 شهری 

 748/0 96/2 راهنما   عالئمو    تابلوها

 871/0 59/2 شهربازی و اسباب بازی 

 951/0 33/2 تلفنکیوسک های  

 529/0 67/2 سایبان ها و آالچیق ها 

 950/0 24/2 زباله  های  سطل

 196/1 16/2 ی بوم  یها و نمادها  سیتند

 827/0 01/2 آبخوری ها و وضعیت سیرویس بهداشتی

 759/0 72/2 نور پردازی ها

 846/0 47/2 صندوق های صدقه، پست و کمیته امداد 
 . 1400نویسندگان، منبع : 

 

 میانگین و انحراف معیار متغیرهای توسعه فضاهای   گردشگری شهری:  2-5

بعد نقش مبلمان شهری در توسعه فضاهای گردشگری شهری بیان شده است.    3( میانگین و انحراف معیار در  5در جدول )

نشان می دهد توسعه گردشگری نتایج  بر  مبلمان  نقش  بیشترین  به   که  میانگین    گردشگران  هی روحمتغیرهای یمربوط  با   »

ی«  با میانگین  گردشگر  ی افزوده در جاذبه ها  تیجذاب  فرهنگی( و متغیر ی_( )بعد اجتماعی  467/0( و انحراف معیار )73/4)

معیار  ( و انحراف  65/4با میانگین )«  شهر سالم و زیبای  و همچنین(  زیست محیطی)بعد    در(  579/0( وانحراف معیار)68/4)

( و انحراف  65/4« در بعد )اقتصادی( با میانگین )گردشگران به منطقه  کیجذب و تحر)زیست محیطی( و ی( در بعد  597/0)

با میانگین    «می باشند. کمترین بعد توسعه گردشگری مربوط به متغیر یشناسایی فرهنگ و پیشینه تاریخی(  597/0معیار )

( و انحراف  09/4( و متغیر ی محافظ صنایع بومی« با میانگین )یفرهنگ   _  ی جتماع ا  (در )بعد 907/0( و انحراف معیار )04/4)

( )بعد683/0معیار  در  باشند.  (  )  اقتصادی( می  براساس جدول  مبلمان  4بنابراین  نقش  میانگین  نتیجه گرفت که  توان  ( می 

مبلمان شهری در ابعاد توسعه   است.  3شهری در توسعه فضاهای  گردشگری از دیدگاه پاس  دهندگان بیش از عدد مفروض  

 فضاهای گردشگری شهری تاثیر بگذارد.
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 متغیرهای توسعه گردشگری شهری  اریو انحراف مع ن یانگ یم -5 جدول

 انحراف معیار  میانگین  زیر معیار   معیار  

 

 

 زیست محیطی

 

 597/0 65/4 شهر سالم و زیبا 

 579/0 68/4 ی گردشگر  یافزوده در جاذبه ها   تیجذاب

 897/0 43/4 چشم نواز بودن مقصد 

 720/0 13/4 ها  ابانیسبز پارک ها و خ  یفضا

 708/0 29/4 ستن یقابل ز  یفضا

 849/0 15/4 ی حمل و نقل عموم

 

 یفرهنگ  -یاجتماع

 467/0 73/4 گردشگران   هیروح

 791/0 23/4 حس تعلق به مکان 

 907/0 04/4 ی خیتار  نهیشیفرهنگ و پ  ییشناسا

 824/0 25/4 ی تعامل اجتماع

 765/0 30/4 ی اجتماع  تیفیک

 

 اقتصادی 

 784/0 18/4 سرمایه گذاری در مقصد گردشگری 

 797/0 11/4 اشتغال زایی

 605/0 63/4 جذب و تحریک گردشگران به منطقه 

 744/0 35/4 مزیت رقابتی در مقصد گردشگری 

 683/0 09/4 محافظ صنایع بومی 

 1400،   مطالعات میدانی نویسندگانمنبع :  

 ارزیابی شاخص مبلمان شهری  3-5

است که  ( -15/14)برابر با  مبلمان شهری( نشان می دهد مقدار محاسبه شده برای مجموع ابعاد 5در جدول ) Tنتایج آزمون 

اختالف بین میانگین مشاهده شده  و    (38/2میانگین )  اینکه  با توجه بهدرصد معنی دار می باشد.    99در سطح اطمینان باالی  

در مجموع ابعاد    مبلمان شهری دریاچه زریبارکیفیت  لذا می توان گفت که    1/3. کمتر از عدد مفروض  می باشد  (-/520)برابر  

 چندان مطلوب نیست و نسبتا ضعیف است و پایین تر از حد مورد نظر می باشد.  مبلمان شهری

 ری شهری:  ارزیابی شاخص توسعه فضای  گردشگ  4-5

آماره )  Tنتایج  با  برابر   ازمنطقه مورد مطالعه  ابعاد توسعه فضاهای گردشگری شهری  برای مجموع  ( 108/11محاسبه شده 

دار است .و با توجه به  درصد معنی  95توان گفت آزمون در سطح بیش از  ( می000/0داری )است. با توجه مقدار سطح معنی

مجموع ابعاد توسعه   یگفت از نظر آمار  توانیم  ( می باشد.035/1اختالف میانگین که  برابر است با )( و  13/4مقدار میانگین )

 گردشگری شهری مثبت و باال است. مبلمان شهری می تواند بر ابعاد توسعه فضاهای گردشگری شهری موثر باشد. 

 تک نمونه برای نشان دادن معنا داری شاخص های مبلمان شهری و توسعه گردشگری شهری  Tآزمون  -6 جدول

 

 مجموع معیار 

 درصد اطمینان  0/ 95 3/ 1عدد مفروض:  

T آماره    کران   کران باال  اختالف میانگین  ن یانگیم درجه آزادی  

 پایین 

 سطح معنا داری 

-15/14 مبلمان شهری   279 38/2 520/-  592/-  447/-  000/0 

035/1 13/4 279 108/11 توسعه گردشگری شهری   982/0 089/1 000/0 

 . 1400منبع : نویسندگان، 
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 جایگاه مبلمان شهری در توسعه فضاهای گردشگری شهری   5-5

به تبیین متغیر وابسته می پردازد.   (Stepwise)( با استفاده معادله رگرسیون چندگانه مرحله به مرحله  7درجدول شماره )

ی و ساختارناموزون شهری به مبلمان شهر  ییبایز  ی،مبلمان شهر  حیصح  یی جانما کیفیت فضا، ایمنی،  متغیر شامل    5مجموع  

اما چنانکه مالحضه می شود فقط   تبیین متغیر وابسته )توسعه گردشگری شهری( وارد معادله شده   متغیر شامل   4منظور 

ناموزون مبلمان شهری و جانمایی صحیح مبلمان شهری وارد معادله رگرسیون  زیبایی مبلمان شهری، کیفیت فضا، ساختار 

( نشان می دهد که اولین متغیری که  7عادله کنار گذاشته شده است . همچنین نتایج جدول شماره )شده اند و ایمنی از م

( درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نماید. دومین متغیر 403/0وارد معادله شده ، متغیر کیفیت فضا که توانسته است )

ب تعیین نشان می دهد با افزوده شدن متغیرهای کیفیت فضا و  ی که ضریمبلمان شهر  ییبایزوارده شده به این معادله متغیر  

 ریمعادله متغ  نیوارده شده به ا  ریمتغ  ن( درصد از تغییرات متغیر وابسته را تیین کنند. سومی598/0مبلمان شهری به معادله )

شهری نامورن  ضر  ساختار  م  نییتع  ب یکه  افزوده   ینشان  با  مبلمان    شدن  دهد  فضا،  کیفیت  و  متغیرهای  ساختار  شهری 

آخرین متغییری که وارد معادله رگرسیون شده، متغیر    .کنند  نییوابسته ت  ریمتغ  راتیی( درصد از تغ635/0معادله ) به  ناموزون  

  یی جانماو    ساختار ناموزونی که در مجموع با افزوده شدن متغیرهای کیفیت فضا، مبلمان شهر،  مبلمان شهر  حیصح  ییجانما

 ( درصد از تغییرات متغیر توسعه فضاهای  گردشگری شهری تبیین کنند. 655/0ی به معادله ) مبلمان شهر حیصح

 جهت تبیین متغییر وابسته   (Stepwise)گام به گام همبستگی ضرایب  -7 جدول

 . 1400منبع : نویسندگان، 

 ( Sig=0/05)نشان می دهد چهار متغیر وارد شده به معادله سطح معنی داری کمتر از  (  8نتایج ضرایب در جدول شماره )

از   با بیش  رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته معنی داربوده است  95بوده که نشان می دهد  اطمینان،  همچنین   درصد 

سهم در تبین   بیشترین   843/0ی با ضریب استاندارد شده  مبلمان شهر  یی بایزنشان می دهد متغیر     (Beta)نتایج مقادیر بتا

اختصاص خود  به  وابسته  ضریب   متغیر  با  فضا  کیفیت  متغیرهای  از  بعد  دهد.  و 318/0مبلمان ناموزون ساختار،  519/0می 

شهر  حیصح  ییجانما متغیر ترین  171/0یمبلمان  ش مهم  گردشگری  فضاهای  توسعه  بر  شده  وارد  دریاچه  هریمتغیرهای 

با توجه به جهت رابطه مثبت ضرایب استاندارد بتا می توان نتیجه گرفت که با این  افزوده شدن   زریبار بوده است. عالوه بر 

 کیفیت عناصر مبلمان شهری بر توسعه فضاهای گردشگری شهری دریاچه زریبار افزایش پیدا می کند. 

 مبلمان شهری  بر توسعه گردشگری شهری  شاخص های تأثیرپذیری سنجش  برای گام به گام رگرسیون ضرایب -8 جدول

  یونی رگرس  بیضرا مدل 
(B) 

  (استاندارد  ونی رگرس  بیضرا
(  

 سطح معناداری  Tآماره   خطای استاندارد 

 000/0 890/18 336/0  308/2 )ثابت( 

 000/0 499/9 082/0 519/0 711/0 کیفیت فضا

 000/0 279/6 075/0 843/0 556/0 ی مبلمان شهر  ییبایز

 000/0 351/6 069/0 318/0 441/0 ساختار ناموزون مبلمان 

 000/0 493/4 063/0 171/0 283/0 ی مبلمان شهر  حیصح  ییجانما

 . 1400منبع : نویسندگان، 

 

متغیرهای وارد شده به مدل در هر   مراحل 

 مرحله 

  (R)ضریب همبستگی  

 چندگانه 

 خطای معیار  تعیین تعدیل شدهضریب   ( 2Rضریب تعیین)

 613/0 403/0 401/0 635/0 فضا  تیفیک 1

 584/0 598/0 595/0 774/0 ی مبلمان شهر  ییبایز 2

 544/0 635/0 631/0 796/0 ساختار ناموزون مبلمان  3

 526/0 655/0 660/0 810/0 ی مبلمان شهر  حیصح  ییجانما 4
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 نتیجه گیری -6

تحلیل   حاضر  پژوهش  مندی  هدف  )کیفیترضایت  شهری  شهری  ،فضا  مبلمان  مبلمان  صحیح ایمنی،  ،  زیبایی   جانمایی 

تأثیر آن بر    (ناموزون شهری مبلمان و ساختار تک    Tاست. براساس نتایج آزمون    توسعه گردشگری شهری دریاچه زریبارو 

از مقدار میانگین مفروض آزمون است؛  پنچ گانهمقدار میانگین عددی   نمونه ای، ابعاد    مبلمان شهری کمتر  مبلمان  مجموع 

مبلمان    ابعاد تأثیر   بعد،  در مرحله چندان مطلوب نیست و نسبتا ضعیف است و پایین تر از حد مورد نظر می باشد.که  شهری

متغیرهای وارد شده توانسته اند که  رگرسیون چندگانه نشان داد کها استفاده از  توسعه فضاهای  گردشگری شهری بشهری بر  

شهری با بیشترین ضریب   به مدل متغیر زیبایی مبلمان ( تغیرات وابسته را تبین نمایند. از بین متغیرهای وارد شده655/0)

  ساختار ناموزون شهری ،  کیفیت فضا متغیرهایسپس   خود اختصاص می دهد. در تبین متغیر وابسته به843/0استاندارد شده  

فضاهای  توسعهسهم را از اثرات    171/0،  318/0،  519/0ضریب استاندارد شده  با    شهری به ترتیب  مبلمان مایی صحیحو جان

است.  شهری  گردشگری داشته  مطالعه  مورد  پژوهش از حاصل نتایج  منطقه  های با این  یافته  و  زاده   نتایج  غریب  پژوهش 

(1398( نصیبی  و  الدینی  شمس  و  1398(،  شربتی   ،)( و1397همکاران  حمزه   ،) ( همکاران 1396همکاران  و  ملکیان   ،)

( هم  2016( و کاردانچروک و همکاران)  2016(، واردنو)2019) (، یوسلو2020(، کاظمی )1392(، لحمیان و همکاران )1395)

 از  یکی)به عنوان    شهری  مبلمانرسیده اند که   نتیجه این به خود مطالعات پژوهشگران در خوانی دارند به این معنی که این

منظر ا عوامل  تأث  عامل  نیشهر(،  مقصد  در  گردشگر  جذب  برریدر   سالمت شهری، فضاهای بخشی هویت و زیباسازی ، 

شهروندان  و جسمانی کیفیت روانی  متغیرهای دارد. تأثیر شهری فضاهای بخشی و  بین  و بنابراین  شهری   توسعه مبلمان 

  .دارد وجود مثبت و معنادار رابطه شهری گردشگری فضاهای 

به برنامه ریزان و تصمیم   و تاثیر آن بر توسعه فضاهای گردشگری شهری ، مبلمان شهری معنی دار و مثبت تأثیر به با توجه

 و کنند اقدام گردشگران برای مقصد این از مبلمان شهری تقویت جهت در می گردد گیرندگان شهری و گردشگری پیشنهاد

 قبیل؛  از مواردی مبلمان شهری بر ایجاد چنین برای

 و فرهنگ بو است  یمیاقل طیمتناسب با شرا یو استقرار مبلمان شهر یطراح ❖

 مبلمان موجود تیفیتعداد انواع مبلمان و بهبود ک شیافزا ❖

 گردشگران یها  ازین ش یو افزارشد با توجه به  یتنوع در عناصر مبلمان شهر شیفزاا ❖

گز  ❖ مع  حیصح  ی نیمکان  با  مطابق  شهرساز  انه شناس  یی بایز  یارهایمبلمان  اصول  ضوابط  به  یو  کمک  هدف    با 

 شهر  یفضا شتریب ییخوانا

 سالمندان توجه شود  ن،یکودکان، معلول ژهیشهروندان بو یو روان یکیزیف یازها یو استقرار مبلمان به ن یطراح ❖

دریاچه    فواصل مناسب در استقرار مبلمان در محدوده  ت یآسان و رعا  یانواع مبلمان در نقاط با دسترس  ی ابی مکان   ❖

 زریبار 

 

 

 منابع:-7

 محیط  کیفیت  ارتقاء   در   شهری  مبلمان  عملکرد   و  نقش   بررسی  ، (1395)  زهرا  کیا،   طهماسبی   پاکزاد،  آزادخانی،.1

 ریزی   برنامه   و  پژوهش  نشریه  ،(کرمانشاه  شهرداری  4  منطقه :  موردی  مطالعه )   شهروندان  رضایتمندی   و   شهری

 .93-110صص  ،. 27 شماره ،7 سال شهری،

نبی،  مصطفی  ،ایستگلدی.2 زاده،    ،خواجه  ستار  فاضل،  زاده،  الدفهیمه، حاجی  م (،  1398)  نینظام   تیرضا  انیز سنجش 

موردی )مبلمان شهر  تی از وضع  ی ساکنان شهر  یمند زاهدان: مناطق پنج  یمطالعة  نشر(گانة شهر    پژوهش   هی، 

 . 752-735صص  ، 4، شماره 6دورهشهری،  زییو برنامه ر جغرافیا

: یمطالعه مورد)   یشهر  ستیز  ط یمح  تیفیبرک  یمبلمان شهر  ریتاث(،  1398)علی    ، زینالی عظیم،  مصطفی  ،بصیری.3

ی(،  منطقه ا  یزیبرنامه ر)  ا یجغراف  -  ی پژوهش  یفصلنامه علم ،  (ساعت تا آبرسان  دانیاز م   ز ی امام تبر  ابان یخ  محدوده

 . 229-248صص  ،1398، تابستان 3نهم، شماره  سال
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طرح(،  1392)  کیوانپناهیده، .4 بر  تاکید  با  مریوان  شهرستان  گردشگری  ی  توسعه  راهکارهای   های بررسی 

نامه ،  راهبردی  ساختاری راهنمایی    رشته ارشد کارشناسی  دوره پایان  به  جهانگردی،  خلیلوند،مدیریت  مؤسسه    کلثوم 

 . عالی باختر ایالم آموزش

شیدا    ،معیتی ،  فرهاد  ،حمزه.5 مرتضایی،  بررس1396)جواد،  تجز  ی(،  تحل  هیو  بازطراح  یطراح  لیو  شهر  یو  در   یمبلمان 

  ی پژوهش-ی فصلنامه علم،  در آستارا  یاقتصادیی  ایو پو  یبر توسعه گردشگر  دیدر ابعاد مختلف با تأک  یشهر  یباسازیز  یراستا

 . 139-153: صص، 1396، زمستان 1( سال هشتم، شماره یمنطقه ا یزیجغرافیا )برنامه ر

نژاد،  اکبر  ،شربتی.6 سارلی،    ،بدراق  شهر  لیتحل(،  1397)  رضااکبر،  مبلمان  فضاها  یعملکرد   مورد   ، ی شهر  یدر 

و    زیی، پا  18  ی اپ ی، پ 2، سال نهم، شماره  یشهری  شناس  بوم  یها  پژوهش  ی پژوهش  -ی ، دو فصلنامه علممطالعه: شهرگرگان

 . 91-104صص ، 1397، زمستان

الدینی،.7 )  نصیبی،  علی،  شمس  جا(،  1397ساسان  و  شهر  دمانیچ  گاهینقش  شاداب  یمبلمان  سرزندگ  یدر   یو 

،    10سال    ،یشهر  یزیر   فصلنامه پژوهش و برنامه،  (رازی ش  یگانه شهردار  11: مناطق  یمطالعه موردی) شهر  ی فضاها

 . 83-96صص  ،1398تابستان  ، 37 ۀشمار

حسینی.8 مراد،  پروانه  ،شاه  وضع  ی لیتحل(،  1395)مریم    ،عاشور  شهر  تیبر  ،  تهران  ی شهردار  91منطقه    ی مبلمان 

 . 11-23صص  ،1394زییپا   ،11 ی ، شماره 3سال  ،یشهر یزیر فصلنامه مطالعات برنامه

  دوره  نامه  پایان  ،(یزد  موردی   مطالعه) گردشگری  توسعه  در  شهری  مبلمان  نقش  ، (1397)  علی  جوادیه،  غالمی .9

  پیام  دانشگاه  نیا،  حکمت  حسن  راهنمایی  به  نوسازی،  و  بهسازی  –  شهری  ریزی  برنامه  و  جغرافیا  رشته  ارشد  کارشناسی

 . شهر رضوان نورمرکز

حمید    ،زیویار،  بهمن  ،کارگر.10 بحرایی،   از  شهروندان  رضایتمندی میزان ارزیابی  و  بررسی(،  1395)پروانه، 

)مطالعه مبلمان استانداردهای شهری،  )تهران شهر  2 منطقه ، 2 ناحیه :موردی شهری  مدیریت  بهار      46شماره  ، 

 .307-320صص ، 1395

 مطالعه  شهروندان  تمندییمبلمان شهری و سنجش رضا  تیوضع  لیتحل(،  1392)الهه    ،پیشگر،  علیرضا  ،محمدی.11

بال  هیموردی: حاش آما ،  لیچای، شهر اردب  یخلیرودخانه  دانشگاه    یپژوهش  -یعلم   فصلنامه  فضا،  ییایجغراف  شیمجله 

 . 2-19صص ، 1397بهار  ، 27شماره مسلسل ، 8 سال گلستان

در توسعه   ی شهر  یهمگان   ی اهمیت فضاها(،  1395)محمد سعید،اردکانی، سهیل سبحان    ،ایزدی  ،محمودی  ،ملکیان.12

محیط زیست، دوره هجدهم،    یعلوم و تکنولوژ،  (: منطقه یک شهر همدانیمطالعه موردی ) شهر  یپایدار گردشگر

 . 239-253صص ، 533، زمستان 3ویژه نامه شماره 

)مطالعه (،  1397)سمیه    ،پیرخضرانیان  ،امید   ،مبارکی.13 شهری  مبلمان  از  شهوندان  رضایتمندی  میزان  ازیابی 

 .30-40صص ، 1397، بهار 33، شماره10، فصلنامه مطالعات مدیریت شهری،سالموردی: شهرمریوان(

ی شناخت  ییبایو ز  یبصر   اتیفیک  یدر ارتقا  ینقش مبلمان شهر(،  1394)مسعود    ،علیمردانی  ،حمید  ،محمودی.14

هها  ادهیپ موردی) ساحل  یرا  پیمطالعه  ه   هادی:  بوشهر  یساحل   ی ها  را  پایدار،سال(شهر  شهر  معماری  فصلنامه   ،3  ،

 . 32-46صص ، 1394، بهار و تابستان 1شماره
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