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  دهیچک

 دیفوا یدارا مختلف جهات در و هستند یامروز یشهرها در مهم و ریناپذ ییجدا جز یشهر سبز یفضاها و مناظر

 و مناظر. شوند یم آنان رفاه شیافزا و شهروندان یزندگ تیفیک بهبود باعث که باشند یم شهروندان یبرا یاریبس

 سالمت تیتقو باعث خود، مانند عتیطب بستر در شهروندان حضور امکان آوردن فراهم با یشهر سبز یفضاها

 جینتا بر یمرور پژوهش نیا از هدف اساس نیا بر. کاهند یم یزندگ یفشارها از و شده آنان یجسم و یروح

 مختلف نقاط در یپاندم طیشرا در یشهر سبز یفضاها و مناظر نقش با ارتباط در شده انجام گوناگون قاتیتحق

 از مرتبط ییا کتابخانه منابع ندیفرآ نیا انجام جهت شناخت، نهیزم نیا در را اماکن نیا تیظرف بتوان تا است جهان

 در یبررس نیا حاصل و دهیگرد یبررس آنها جینتا شده، دانلود sincedirect رینظ یعلم معتبر یها تیسا قیطر

 در یمناسب یها یتوانمند و ها تیظرف یدارا یشهر سبز یفضاها و مناظر شد مشخص که د،یگرد ذکر پژوهش

 به یدسترس دیبا نیبنابرا شوند، یم شهروندان رفاه و یزندگ تیفیک بهبود باعث و دارند یپاندم یمنف اثرات کاهش

 .گردد تیتقو و حفظ یپاندم همچون یبحران طیشرا در اماکن نیا

 ، اپیدمی، شهر، سالمتی1۹کوویدمنظر شهری،  کلمات کلیدی:
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 قدمه م-1

فضاهای سبز شهری در شکل های گوناگون همچون پارک های شهری، فضاهای باز شهری، بام های سبز، باغ های 

 ,Ward Thompson)سالم به شمار می روندعمومی، زمین های جنگلی و غیره از مهم ترین اجزای یک محیط 

. فضاهای سبز شهری تفریحات بصری و زیبایی شناختی الزم برای تامین سالمت جسمی و روانی ساکنان (2011

                      . (Marconi et al, 2022)شهرها را ارائه می دهند

 تیفیک بهبود و یطیمح ستیز یایمزا از یاریبس فضاها نیا. هستند شهرها یاتیح عناصر یشهر سبز یفضاها

از هر قومیت بخشی از اوقات فراغت خود  مردم .(Schindler et al, 2022)کنند یم فراهم را شهروندان یزندگ

های سبز فراگیرتری نسبت به مناطق سبز غیر شهری هستند های شهری مکانرا در مناطق سرسبز می گذرانند. پارک

های هایی هستند که در آن گروههای شهری مکانتوانند انسجام اجتماعی را ارتقا دهند. پارکهای شهری میو پارک

توانند محرک انسجام اجتماعی باشند عالوه شوند و تعامالت غیررسمی و گذرا میم ترکیب میقومی مختلف با ه

بر این، درگیر بودن و توجه به پارک ها می تواند دلبستگی به این مکان ها را تسهیل کند.  پارک های شهری می 

اشتراک گذاشته شده و مورد گفت توانند محلی حیاتی را فراهم کنند که در آن تجارب روزمره با افراد مختلف به 

های فرهنگی و گو قرار گیرد.طراحی یک پارک، موقعیت مکانی آن و تصویر مردم از پارک در ترکیب با ویژگی

 (.peters et al, 2010)کندهایی را برای تعامالت بین فرهنگی فراهم میاقوام مختلف، فرصت

 یهافوران ل،یس ،یسونام زلزله،: مانند یگوناگون یهابحران دچار دارد احتمال زمان هر در شهرها و یانسان جامعه

 شکل به ها یپاندم مهاجرت، و یانسان نقل و حمل گسترش با.  شوند یطیمح یهایآلودگ و یسوزآتش ،یآتشفشان

 طاعون، ابوال، وبا، مانند ییهاروسیو از هاانسان.  گذشته قرن مین یبرا.  اند شده مبدل یجهان بحران از یگرید

 در.  دارد انسان سالمت بر یفراوان یمنف ریتأث ریگ همه یماریب هر.  اندبرده رنج بزرگ یها یپاندم ریسا و سارس

 یروان و یجسم سالمت یعموم کاهش به منجر نهیقرنط و 19کووید یپاندم مورد در ها ینگران جهان، نقاط اکثر

 .(Xie et al, 2020)است شده یناکاف یاجتماع تعامالت علت به ساکنان

 جهان یکشورها از یاریبس در 1۹کووید یماریب یریگهمه لیدل به رفاه و سالمت که است شده رفتهیپذ یخوب به

 باعث جمله از یماریب نیا وعیش از یریجلوگ یبرا آن با مرتبط اقدامات و 1۹کووید یریگ همه .است افتهی کاهش

 یها تیفعال دادن دست از و یکاریب ،ییغذا تیامن عدم ،یافسردگ ت،یعصبان ،یسردرگم اضطراب، استرس،

 1۹در امان ماندن از اثرات منفی پاندمی کوویدبرای  .(Mouratidis & Yiannakou,2022)است شده یاقتصاد
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 داشته وجود 1۹دیکوو وعیش طول در جهان سراسر در شهرها از یتعداد در یحیتفر یفضا یبرا یشتریب یتقاضا

 .(Venter et al, 2021)است

 جامعه سطح در یاجتماع تعامالت و ارتباطات کاهش باعث یپاندم بروز که افتیدر توان یم شده گفته مطالب طبق

هدف از این مطالعه بررسی مطالعات انجام از کیفیت زندگی شهروندان کاسته و رفاه را کمتر می نماید، و  شود یم

و به چه نقش فضاهای سبز شهری در دوران پاندمی می باشد که نشان دهد، این اماکن چگونه گرفته در راستای 

 وثر بوده اند.مافزایش رفاه شهروندان صورت در شرایط پاندمی ایفای نقش کرده و در 

 

 قیتحق نهیشیپ-2

 با یشهر یزندگ تیفیک یارتقا در یشهر یها پارک نقش بر یلیتحل نام به یقیتحق در( 13۸۹)یموریت و یقربان

 یتمام که دندیرس جهینت نیا به( زیتبر یشهر یها پارک یمورد نمونه)Seeking-Escaping یالگو از استفاده

 تیوضع نمودن بهتر یبرا آن یایمزا از یریگ بهره و عتیطب نقش به یسن یها گروه همه در و یطیشرا هر در افراد

 و یشاد احساس عتیطب در بودن از ها انسان اغلب. دهند یم تیاهم خود یاقتصاد و یروان ،یاجتماع ،یروح

 یم رفته دست از یانرژ افتنیباز و یخستگ کردن طرف بر یبرا یپناهگاه همچون را پارک و کنند یم یخوشحال

 در 1۹دیکوو یریگ همه طول در یشهر سبز یفضا ارتباط: 1۹دیکوو زمان در سبز نام به گرید یقیتحق در. دانند

 جامعه افراد که افتندیدر آمده دست به یها داده یبررس با  2022 سال در همکاران و یمارکون رسیآ بوئنوس شهر

 در افراد ییتنها احساس از تواند یم که اند کرده عنوان مهم یمکان یریگ همه طول در را یشهر سبز یفضاها

 . گردند تیتقو یبحران ای یعاد از اعم طیشرا همه یبرا شهرها در فضاها نیا دیبا پس بکاهد، نهیقرنط  دوران

 یشیاند باز قیتحق به یاجتماع ارتباطات در آنها تیاهم و یشهر سبز یفضاها با مرتبط مطالعات یبررس ادامه در

 در قیتحق نیا در هوئرتا م،یپرداز یم 1۹دیکوو وعیش از ها درس: یتیکوسیمکز در یشهر سبز یفضاها عیتوز در

 همچون یبحران طیشرا در خصوص به یشهر سبز یفضاها به یدسترس دیبا که دیرس جهینت نیا به 2021 سال

 نیا از تا شده تیتقو و حفظ ،یافسردگ و استرس مانند نهیقرنط نامطلوب اثرات کاهش یبرا 1۹دیکوو یپاندم

 استرس تواند یم یباغبان نام به ،2022 سال در گرید یقیتحق در ای ابدی شیافزا یشهر یزندگ تیفیک و رفاه قیطر

 داده یبررس با همکاران و اگرر د،ینما تیتقو 1۹دیکوو یپاندم طول در را عتیطب با ارتباط و دهد کاهش را انسان
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 است، کرده مختل شدت به را یاجتماع یزندگ 1۹دیکوو یپاندم که دندیرس جهینت نیا به قیتحق از مستخرج یها

 .اند شده ظاهر نجات راه کی عنوان به ها اطیح و ها باغ انیم نیا در که

 نامطلوب اثرات کاهش یبرا مختلف طیشرا در یشهر سبز یفضاها تیاهم داده نشان یراستا در یمختلف قاتیتحق

 و 1۹دیکوو نام به قاتیتحق نیا از گرید یکی در که است دهیگرد منتشر یاجتماع ارتباطات شیافزا و یاجتماع

 2022 سال در که یپاندم طول در و قبل ونانی یشهرها در رفاه و سالمت شده، ساخته طیمح: یشهر یزیر برنامه

 پارک به یکینزد که بود نیا دهنده نشان آمده دست به یها داده یبررس گرفت، انجام ناکوی و سیدیمورات توسط

 در که شود یم محسوب یشهر مطلوب طیمح کی یها نشانه از 1۹دیکوو یپاندم طول در و قبل در یشهر یها

 هیشب نام به یقیتحق در 2022 سال در همکارانش و یگنلت نیهمچن. باشند یم موثر نهیقرنط نامطلوب اثرات کاهش

 1۹دیکوو یپاندم انیجر در که کردند انیب نهیقرنط طول در یدسترس تیریمد یبرا یشهر سبز مناطق یشلوغ یساز

 یشهر یها پارک به یدسترس که کردند ارائه یکیزیف یگذار فاصله نیتضم یبرا را یاقدامات جهان سراسر یشهرها

 یشهر یها پارک به یدسترس دیبا پس گذارد، یم جا بر شهروندان سالمت بر را یمنف اثرات و کندیم محدود را

 دوران در استفاده بدون یفضاها از استفاده و فضاها نیا شیافزا با یول گردد حفظ 1۹دیکوو یپاندم دوران در

 .ابدی کاهش تیجمع تراکم مدارس اطیح همچون 1۹دیکوو یپاندم

 یپاندم ریتاث عنوان با 2022 سال در همکارانش و کینوسچ توسط که یقیتحق به توانیم قاتیتحق یبررس ادامه در

 یفضاها دیگرد انیب قیتحق نیا در که کرد اشاره انیب مردم عموم یبرا یشهر سبز یفضاها تیاهم بر 1۹دیکوو

 شده لیتحم یها تیمحدود دهند، یم ارائه مردم به بحران طیشرا در ژهیو به را یشمار یب نامشهود یایمزا سبز

 دیبازد از یحت و کرد مجبور یاجتماع فاصله حفظ به را مردم ،1۹دیکوو یپاندم لیدل به کشورها از یاریبس در

 دیبا پس. باشد یم مهم آنان یروح و یجسم سالمت یبرا یشهر سبز یفضاها مردم نظر از. کاست سبز یفضاها

 .گردد تیتقو و حفظ 1۹دیکوو یپاندم دوران در یشهر سبز یفضاها به یدسترس

 یها پارک جمله از یشهر سبز یفضاها که نمود یریگ جهینت توان یم شده انجام قاتیتحق یبررس با یکل طور به

 ساکنان یجسم و یروح سالمت حفظ در توانند یم یپاندم همچون یبحران طیشرا ژهیو به یطیشرا هر در یشهر

 اماکن نیا به مراجعه با جامعه افراد که گردد، تیتقو و حفظ فضاها نیا به یدسترس دیبا و شوند واقع موثر یشهر

 حاصل یافسردگ از و برده بهره یاجتماع ارتباطات و تعامالت از توانند یم ،یعیطب و سبز طیمح از استفاده ضمن

افزایش که همه این عوامل در نهایت منجر به  ندیفزایب خود یروان و یروح سالمت بر و بکاهند نهیقرنط دوران از

 کیفیت زندگی و رفاه شهروندان می گردد.
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 ینظر یمبان-3

 یشهر یها پارک-3-1

 ستیز یبازده یدارا و اهانیگ مختلف انواع از متشکل که باشد یم یشهر یمایس از یقسمت یشهر سبز یفضا

 قبل یها دوره به نسبت یشتریب تیاهم شهرها در پارک مفهوم یالدیم ستمیب قرن اواخر از. است نیمع یطیمح

 ،یصنعت ،یاقتصاد یعملکردها با گذشته یها پارک یحیتفر و یگردشگر یبعد تک عملکرد که ینوع به کرد، دایپ

 واجد یشهر یها پارک. است ساخته انینما را پارک از ییا تازه مفهوم تینها در و شده جمع رهیغ و یآموزش

 یطیمح ،یروح یها یماریب درمان همچون ییایمزا با و باشند یم یاقتصاد و یاجتماع ،یکیاکولوژ یها نقش

 توسعه و یزندگ تیفیک باالبردن یبرا یشاخص رهیغ و یاجتماع یکپارچگی کودکان، پرورش جهت تیمطلوب یدارا

 (.115 ،114 ؛13۹۸ همکاران، و انیمراد)ندیآ یم حساب به جامعه یاجتماع

 فراغت، اوقات گذران یبرا فضاها نیا از جامعه افراد اکثر و هستند یاجتماع یبازده یدارا یعموم سبز یفضاها

 یفضاها از یقسمت یشهر یها پارک. کنند یم استفاده موارد نیا رینظا و حیتفر و گردش دوستان، با یصحبت هم

 یخدمات جنبه یدارا ،یحیتفر و یگردشگر ،یفرهنگ یها یژگیو داشتن بر عالوه که شوند یم شامل را یعموم سبز

 یبرا بایتقر ،یحیتفر لیوسا همه که است نیا بر تالش یعموم یها پارک در. هستند زین شهر مختلف مناطق به

 (.4۹ ،4۸ ؛13۸۹ ،یموریت و یقربان) ابدی استقرار سن و قهیسل فکر، نوع هر

 یاجتماع تعامالت-3-2

 و شود آنها نیب در یواکنش به یمنته که باشد یم آن از شتریب ای نفر دو انیم رابطه وجود مفهوم به یاجتماع تعامل

 ینم قرار فیتعر نیا طهیح در ستندین معنا یدارا که یروابط پس. باشد یم شده شناخته طرف دو یبرا واکنش نیا

 ارتباط داشتن و یاجتماع تعامل مثال، عنوان به دارد وجود یاجتماع تعامل یبرا یگرید مختلف فیتعار البته. رندیگ

 و مناسب یها تیفعال و عیوقا فیتعر ازمندین خود که باشد زدن حرف کردن، نگاه ،یکیزیف مسئله کی تواند یم

 یها انسان. باشد یم یاجتماع یها شبکه و ها گروه در آنها شدن عضو و فضا در مردم توسط نقش قبول جهینت در

 یذهن لحاظ از تعامل، قبول قابل سطح فیتعر. دهند یم نشان عالقه یاجتماع تعامل از یگوناگون سطوح به مختلف

 بهزادفر)شود یم حاصل خوب یزندگ به نسبت یهنجار یریگ موضع قیطر از ینیع لحاظ از و مردم یها گفته از

 (.1۸ ؛13۹2 ،یطهماسب و
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 از غفلت و گریهمد با جامعه افراد یاجتماع تعامالت کاهش به منجر مدرن یزندگ گرفتن شدت حاضر عصر در

 یشهر ستمیس در آن یاجتماع تداوم و اتیح در یشهر یها پارک تیاهم اساس نیا بر. است دهیگرد رخداد نیا

 سرانه اختصاص و عیتوز نحوه شهرها، در سبز یفضا یها یکاربر وجود لیدل نیهم به و باشد یم انکار قابل ریغ

 یشهر یها پارک. باشد یم یشهر یزیر برنامه در مباحث نیتر مهم از یکی جامعه یازهاین اساس بر فضاها نیا به

 همچون یعوامل یول هستند، یشهر یفضاها یگانگی و یاجتماع یداریپا به یده شکل در لیدخ مهم عوامل از

 عوامل از مشکالت و مسائل گرید و امکانات نبودن مناسب ،یشهر یزندگ مشکالت ،یشهر یها پارک یمنیا

 (.115 ؛13۹۸ همکاران، و انیمراد)باشند یم اماکن نیا در حضور یبرا جامعه افراد لیم کاهش

 یدمیاپ-3-3

 ازحد شیب وقوع ،یدمیاپ فیتعر نیتر معمول. دارد یگوناگون فیتعار یدمیاپ ای و انیطغ کی نمودن اعالم حد

 یبرا است، متفاوت گوناگون حاالت و ها یماریب یبرا انتظار آستانه. باشد یم سالمت با مرتبط حالت کی انتظار

 است، نشده دهید منطقه در ساکن افراد در زمان آن تا نکهیا  ای است شده کن شهیر که یماریب با ارتباط در مثال

 طور که ییها یماریب یبرا فیتعر نیا که یصورت در. گرددیم محسوب یدمیاپ زین یماریب مورد کی بروز یحت

 (.36 ؛1400 همکاران، و ایکمارعل یوفادار)باشد یم متفاوت دارند، وجود منطقه در کیاندم

 یپاندم-3-4

 دادیرو نیا به دهد، رخ ایدن کل ای و قاره کی از یقسمت کشور، کی نقاط همه در  یناگهان طور به یماریب موارد اگر

 (.37 ؛1400 همکاران، و ایکمارعل یوفادار)شود یم گفته یپاندم

 قیتحق روش-4

 قیطر از موضوع با مرتبط ییا کتابخانه منابع ابتدا که وهیش نیا به است، یلیتحل-یفیتوص آن تیماه بنابر قیتحق نیا

 یها داده و اطالعات سپس و شدند دانلود sincedirect همچون یمعتبر یها تیسا جمله از مختلف یها راه

)جعفری، گرفت صورت یریگ جهینت مستخرج، اطالعات اساس بر تینها در و شده استخراج آنها از ازین مورد

1400). 
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 تجزیه و تحلیل-5

 یاهیگ پوشش عیسر کاهش به منجر که است رییتغ حال در یانسان یهاسکونتگاه عیتوز ،ینیشهرنش شیافزا لیدل به

 اختصاص یعموم سبز یفضاها به که دارد ینیزم نسبت کاهش به لیتما ینیشهرنش.  شود یم هاشهرک و شهرها در

 یخدمات یکارکردها هیاول منبع یشهر سبز یفضا ،یشهر یعیطب ستمیاکوس یکانون نقطه عنوان به.  است شده داده

 و ،یزندگ تیفیک توسعه، یبرا یدیکل یاریمع به ن،یبنابرا.  است یشهر ساکنان یبرا یعیطب یها ستمیاکوس

 رییتغ کند،یم مبارزه 1۹دیکوو یریگهمه با هنوز جهان که یحال در. است شده لیتبد شهر داریپا توسعه یهاتیقابل

 یرفتار و یروان-یاجتماع یامدهایپ است ممکن که است داده رخ جوامع و کشورها از یاریبس در یزندگ سبک

 لیتبد یجهان تیجمع مهم یهاچالش از یکی به یجسم و یروان سالمت مشکالت.  باشد داشته یتریطوالن نسبتا

 که یجوامع.  دهد یم نشان را یشهر سبز یفضاها با تماس دیمف اثرات مطالعات از یا ندهیفزا تعداد.  است شده

 با شتریب که است شده شناخته سبز یفضاها به فیضع یدسترس با ییها محله در هستند محروم یاقتصاد نظر از

 را انسان رفاه و سالمت است ممکن یشهر سبز یفضاها که اندکرده ثابت محققان.  هستند مواجه یبهداشت مسائل

 یزندگ.  کندیم برابر چند ساکنان یروان یبازساز یبرا را هافرصت و دهدیم کاهش را ییجدا و بخشد بهبود

 قاتیتحق. است همراه یروان و یجسم سالمت بر یمثبت راتیتأث با باال تیفیک با یشهر سبز یفضاها به کینزد

 و ریفق یهاگروه که است متمرکز ییهاینابرابر مانند یموضوعات بر عمدتاً یقبل یهایریگهمه به مربوط یشهر

 به دهیسرپوش یحیتفر یفضاها از یاریبس شدن بسته با.  می کند رتریپذبیآس یریگهمه برابر در را نینشهیحاش

 شده تیتقو تیجمع سالمت یارتقا در یعموم سبز یفضاها نقش ،1۹دیکوو یریگ همه یها تیمحدود لیدل

 .(Noszczyk et al, 2022)شود یم فیتعر دوباره و است

 از حفاظت عت،یطب به یدسترس ،یباز و ورزش یبرا ییفضاها کردن فراهم با که هستند یعموم منابع ها پارک

 عملکردها نیا.  دهند یم ارتقا را سالمت ،یاجتماع انسجام جادیا و شدن یاجتماع یبرا ییها فرصت و گرما،

 باز یفضا در سبز یفضا به یدسترس ارزش باالتر یمسکون تراکم که ییجا بزرگ، یشهرها در ژهیو به است ممکن

 یشهر سبز یفضاها در اقامت مدت و دیبازد دفعات تعداد (.Jay et al, 2021)باشد ارزشمند دهد، یم شیافزا را

 که داد نشان ایتانیبر و ایتالیا در شده انجام مطالعه کی مثال، عنوان به باشد، رگذاریتاث شهروندان رفاه بر است ممکن

 را یشتریب رفاه و ایمزا باشد، شتریب یشهر سبز یفضاها از شهروندان یدهایبازد زمان مدت و دفعات تعداد چه هر

 .(Schio et al, 2021)آوردند یم دست به



 2شماره 5دوره ،1401پاییز جغرافیا و روابط انسانی،                             

32۸ 

 

 یشهر یزیر برنامه یبرا ییامدهایپ که است یاتیح موضوع کی یشهر یزندگ تیفیک بر یشهر سبز یفضاها ریتاث

 شده بدتر 1۹دیکوو یریگ همه لیدل به شهروندان روان سالمت آن یط که ریاخ یها ماه در. دارد یعموم سالمت و

 1۹دیکوو (.Huerta & Utomo, 2021)است شده مطرح یآور تاب ابزار کی عنوان به یشهر سبز یفضاها است،

 شناخته ریگ همه یماریب کی عنوان به یجهان بهداشت سازمان توسط ریم و مرگ و ابتال موارد از باال اعداد لیدل به

 ،یعموم یفضاها از استفاده یها تیمحدود. است کرده جادیا انسان یبرا سابقه یب یبهداشت بحران کی و است شده

 از حفاظت و 1۹دیکوو یریگ همه با مقابله یبرا که هستند یدیکل اقدامات از یاجتماع یگذار فاصله و نهیقرنط

 و مهم یعملکردها لیدل به سبز یفضاها و ها پارک ،1۹دیکوو یریگ همه طول در. شوند یم اجرا یعموم سالمت

 گرفته قرار مجدد توجه مورد باز، یفضا در سالم حاتیتفر یبرا ییها مکان کردن فراهم مانند ،ینیگزیجا رقابلیغ

 .(Geng et al, 2021)اند

 بلکه داده رییتغ را عتیطب در حضور یبرا فرد کی یها فرصت تعداد تنها نه احتماال 1۹دیکوو ریگ همه یماریب

 است شده باعث یشهر مناطق در نهیقرنط مثال عنوان به است، کرده تحول دچار زین را عتیطب با آن تعامل نحوه

 ای پنجره از باغ درختان یتماشا سمت به را آنها دادیرو نیا بگذرانند، خانه در را خود وقت شتریب شهروندان که

 طیمح از دیبازد یبرا آنان یها فرصت و است داده سوق خانه داخل از باز یفضا در پرندگان آواز به دادن گوش

 شیافزا را کینزد یعیطب یها طیمح از استفاده است ممکن نیا البته دهد، یم کاهش را خانه از دور یعیطب یها

 یروان و یجسم رفاه لیدل به افراد 1۹دیکوو یریگ همه طول در که دهدیم نشان شواهد  (.Soga et al, 2021)دهد

 عنوان به اند، بوده یعیطب یها مکان در حایترج باز، و یعموم یفضاها در ییها تیفعال ریدرگ یا ندهیفزا طور به

 مثبت احساسات با یشهر یها پارک در موجود اهانیگ داد نشان یا رسانه یها داده اساس بر مطالعه کی مثال

 1۹دیکوو از یناش ریم و مرگ و ابتال زانیم با شده انیب مثبت احساسات زانیم نیا بر عالوه و بوده مرتبط شهروندان

 به ازین 1۹دیکوو یریگ همه طول در راستا نیهم در .(Spano et al, 2021)است ساخته انینما را یمنف یهمبستگ

 .(Pan et al, 2021)است گرفته قرار توجه مورد یمسکون محالت یکینزد در دسترس قابل سبز یفضاها

 اطراف و داخل در یزندگ به مجبور عمالً که هستند یافراد یبرا یارزشمند یها مکان احتماالً یشهر سبز یفضاها

 از یخوددار که یحال در کنند، استراحت و ورزش دهد یم اجازه افراد به ها مکان نیا.  باشند یم خود یها خانه

 تعداد یریگ همه طول در رسدیم نظر به واقع، در.  شود یم استرس شیافزا رینظ یمشکالت باعث رفتن رونیب

 یقو یهانهیقرنط یریگهمه طول در که ییکشورها در جز به کنند،یم استفاده یشهر سبز یفضاها از که یافراد

 دوره که یشهر ساکنان که داد نشان یجنوب یکایآمر و اروپا در ینظرسنج کی. است افتهی شیافزا اند،شده اعمال
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 یشهر سبز یفضاها که رسد یم نظر به.  دارند یکمتر رفاه احساس اند،گذرانده کوچکتر یهاخانه در را نهیقرنط

 Yamazaki et)اند بوده یریگ همه طول در شهر کالن ساکنان یبرا استراحت و ورزش یبرا یضرور یها مکان

al, 2021.) 

 ییهایآگاه نیچن 1۹دیکوو یریگهمه و هستند مهم یشهر تیجمع یروان سالمت یبرا یشهر سبز یهارساختیز

 یگرید شکل هر و ابانیخ درختان ،یخانگ یهاباغ ها،پارک شامل یشهر سبز یهارساختیز. است کرده تیتقو را

 را یستمیاکوس خدمات و دارد یکیاکولوژ یعملکرد که است شده هیتعب یشهر کالبد در که باشد یم ینگیسبز از

 یم اما هستند، روان سالمت یبرا یمهم یایمزا یدارا ییساختارها نیچن از یاریبس که یحال در.  کندیم ارائه

 یشهر یهاپارک مانند سبز مناطق مثال، عنوان به.  باشند متفاوت روان سالمت یایمزا نیچن ارائه نحوه در توانند

 که کنندیم فراهم را یمحل ساکنان با یاجتماع تعامل و یبدن تیفعال به آزاد یدسترس عت،یطب در زدن قدم تجربه

 یهاتیفعال و عتیطب با میمستق تماس خانه یهاباغ. دهد شیافزا را یعاطف رفاه و داده کاهش را استرس تواندیم

 نیهمچن ها باغ.  دهدیم کاهش را اضطراب و یافسردگ ،یخستگ ت،یعصبان استرس، که کنندیم فراهم را یباغبان

 Marques et)هستند مهم دهد، کاهش را اضطراب و یسردرگم خشم، تواند یم که عتیطب در تفکر ارائه یبرا

al, 2021). 

 سبز یفضا انگرینما هاهیهمسا با مشترک آپارتمان ای یمجرد یهاخانه اطیح و هاباغ مانند یخصوص سبز یفضاها

 یفضاها کمبود یخصوص سبز یفضاها. کندیم ریپذامکان را استراحت لحظات یریگهمه زمان در که است یبیج

 یبرا دیبا که هستند سبز مناطق به یدسترس نابرابر عیتوز دهنده نشان ینوع به اما دهند یم کاهش را یعموم سبز

 .(Khalilnezhad et al, 2021)شود نیتضم جامعه کل

 با عتیطب با ارتباط جادیا 1۹دیکوو یریگهمه طول در که باشد عتیطب بر یمبتن مهم تیفعال کی تواندیم یباغبان

 در افراد اکثر یبرا که است نهیهز کم تیفعال کی یباغبان اول،  درجه در. سازد یم ممکن را روان سالمت یایمزا

 ای داخل در نهیقرنط زمان در را آن توانیم اً،یثان.  باشد یم صرفه به مقرون جامعه یاقتصاد و یاجتماع یها فیط

 فیط که است نیا ل،یدل نیمهمتر و نیسوم و داد انجام کوچک یها گروه در ای یانفراد صورت به خانه از خارج

 تواندیم یباغبان که داد نشان معتدل یهاطیمح در مطالعات زیمتاآنال کی.  دهد یم ارائه را یسالمت یایمزا از یعیوس

 احساس نیهمچن و یزندگ تیفیک ،یزندگ از تیرضا و دهد کاهش را یبدن توده شاخص و اضطراب ،یافسردگ

 دیفوا نیبنابرا است، جهان در یسرگرم نیتر محبوب مسلما ،یباغبان .(Sia et al, 2022)دهد شیافزا را اجتماع



 2شماره 5دوره ،1401پاییز جغرافیا و روابط انسانی،                             

330 

 

 یبرا را یآور تاب تواند یم سبز یفضاها معرض در گرفتن قرار. است شده داده نشان تازه که دارد یمهم یسالمت

 (.Sia et al, 2022)ت نمایدیتقو روان سالمت از تیحما

 شیافزا یریگهمه طول در بود، شده شناخته 1۹دیکوو از قبل گسترده طور به که هاپارک سالمت یارتقا لیپتانس

 یاریبس است، کمتر یتوجهقابل طور به رونیب یهاطیمح در 1۹دیکوو انتقال خطر که داد نشان قاتیتحق. است افتهی

 در باز یفضا در حیتفر شدند، ییبازگشا یاطیاحت اقدامات ریسا و یکیزیف فاصله تیرعا با یرونیب یفضاها از

 را منیا یاستراحت برند،یم رنج نهیقرنط در یزندگ از که یافراد از یاریبس یبرا سبز یفضاها و یعموم یهاپارک

 دیشد یامدهایپ خطر است ممکن باز یفضا در حیتفر با مرتبط یبدن تیفعال که دهد یم نشان شواهد.  کرد فراهم

 .(Larson et al, 2022)دهد کاهش یماریب نیا به ابتال صورت در را 1۹دیکوو

 «یسبزساز.  »است شده یبررس قاتیتحق از یاریبس در یعموم سالمت و یشهر سبز یفضاها نیب یوندهایپ

 مثبت ریتأث یبرا یامنطقه و یشهر زانیربرنامه توسط که باشد باال بازده با و نهیهزکم یگذارهیسرما کی تواندیم

 نامطلوب طیشرا از یشماریب تعداد با یافسردگ و اضطراب استرس،.  شودیم استفاده تیجمع یروان سالمت بر

 ،یشهر یهاپارک.  شود یم نییپا یور بهره و یکار یروزها دادن دست از به منجر که هستند مرتبط یسالمت

 اریاخت در سبز یفضا که یافراد و هستند یشهر ساکنان یبرا کنندهیبازساز یهاطیمح یعیطب مناطق و هاجنگل

 یگرانید به نسبت کنند، یم یزندگ سبز یفضا از یلومتریک 1 شعاع از شیب که یافراد.  شوندیم یتلق ترسالم دارند

 از دورتر سبز یفضاها حال، نیا با دارند، قرار استرس معرض در شتریب کنند، یم یزندگ یمتر 300 شعاع در که

 ای درآمد کم افراد به توجه.  هستند مهم یمنف طیشرا با مقابله یبرا افراد به کمک یبرا( شتریب ای لومتریک 3) خانه

 یدسترس در است ممکن رایز است، مهم اریبس کنند یم یزندگ آن در که ییفضاها و یاقتصاد-یاجتماع ریپذ بیآس

 .(Maury-Mora, 2022)باشند داشته یشتریب مشکالت سبز یفضاها به

  یریگ جهینت-6

 سبز یفضاها نقش با رابطه در جهان مختلف نقاط در شده انجام گوناگون قاتیتحق یبررس با پژوهش نیا در ما

 :توانند یم یشهر سبز یفضاها که میدیرس جهینت نیا به 1۹دیکوو یپاندم یمنف اثرات رساندن حداقل به در یشهر

 . بکاهند یپاندم از یناش استرس از-1

 . دهند شیافزا را یاجتماع تعامالت-2
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 . آورند فراهم را ورزش یبرا ازین مورد یفضا-3

 . آورند فراهم را عتیطب در حضور فرصت-4

 . باشند موثر شهروندان یجسم سالمت در-5

 . بکاهند  شهروندان یروح یفشارها از-6

 از و شود حفظ یپاندم طیشرا در اماکن نیا به  یدسترس دیبا گفت توان یم شد اشاره که ییایمزا نیا اساس بر

 شهروندان اکثر تا نمود استفاده امکان حد تا یعموم مهین و یعموم از اعم شهرها در سبز یفضاها تیظرف تمام

 از اماکن نیا در شهروندان حضور تینها در که باشند داشته را یشهر سبز یفضاها به عیسر و راحت یدسترس

 .گردد شهروندان یزندگ تیفیک بهبود و رفاه ،یسالمت شیافزا باعث و بکاهد یپاندم یمنف اثرات

  منابع-7

 توسعه و میتحک یاجتماع تالتعام بر رگذاریتأث یها مؤلفه یابیارز و ییشناسا. 13۹2. ا ،یطهماسب. م بهزادفر،

 .17-2۸ ،25 نظر، باغ سنندج، مطالعه مورد نمونه: یشهر یابانهایخ در یشهروند روابط

 

 ،1 ،یانسان روابط و ایجغراف ران،یا در شهر فیتعر هیپا هینظر فقدان و شهر فقدان ییچرا یبررس ،1400. م ،یجعفر

113-۹۹. 

 الگوی از استفاده با شهری زندگی کیفیت ارتقای در شهری های پارک نقش بر تحلیلی ،13۸۹. ر ،یموریت. ر ،یقربان

Seeking-Escaping های پژوهش) انسانی جغرافیای های پژوهش تبریز، شهری های پارک: موردی نمونه 

 .61-47(, 72) 42( جغرافیایی

 شهرها یاجتماع یداریپا در یشهر یپارکها نقش یابیارز. 13۹۸. ع فرد، زاده عبداهلل. م رو، رخشنده. ا ان،یمراد

 .114-12۸ ،37 ،یشهر یزیر برنامه و پژوهش فصلنامه ،(رازیش شهر -یآزاد پارک)یمورد نمونه

 

 بهداشت یارتقا منظور به یشهر منظر یطراح ضوابط نییتب. 1400. م د،یسف خان. م ،یکاف. د ا،یکمارعل یوفادار

 .تهران دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا رعامل،یغ پدافند کردیرو با یدمیاپ طیشرا در یعموم
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