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 بهبود در اماکن نیا باشند، یم یشهر یفضاها ریناپذ ییجدا و مهم یها بخش از یشهر سبز یفضاها و مناظر

 یمند تیرضا نیبنابرا ند،ینما یم فایا را یتوجه قابل نقش آنان یزندگ رفاه شیافزا و شهروندان یزندگ تیفیک

 از هدف اساس نیا بر باشد، یم تیاهم حائز یپاندم همچون یبحران طیشرا در ژهیو به اماکن نیا از شهروندان

 یها داده که باشد یم کیپاندم طیشرا در یشهر یها پارک از شهروندان یمند تیرضا زانیم یبررس قیتحق نیا

 یازیامت نیانگیم و یفراوان محاسبه قیطر از و آمده دست به پرسشنامه و ییا کتابخانه منابع قیطر از آن ازین مورد

 یها پارک نقش که داد نشان یافتیدر یها داده یبررس جینتا. اند گرفته قرار لیتحل و هیتجز مورد آن یرهایمتغ

 تعداد وجود نیهمچن و بوده توجه قابل 2/3 یازیامت نیانگیم با 1۹دیکوو یپاندم از یناش استرس کاهش در یشهر

 یشهر سبز یفضاها کمبود از نشان 5/1 یازیامت نیانگیم با یتیجمع تراکم کاهش جهت یشهر یها پارک مناسب

 یپاندم ونچهم یبحران طیشرا در یموثر نقش یشهر یها پارک که کرد یریگ جهینت توانیم یکل طور به. باشد یم

 جهت به یها پارک نیا ازین مورد امکانات نیهمچن و شده تیتقو و حفظ آنها به یدسترس دیبا و دارند عهده بر را

 .ابدی شیافزا اماکن نیا از شهروندان تیرضا تایابد،  شیافزا یپاندم طیشرا یبرا آنها یساز مناسب

 شهریاپیدمی، شهر، فضاهای باز : مناظر و فضاهای سبز شهری، کلمات کلیدی
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 قدمهم-۱

 نیزم ،یعموم یها باغ سبز، یها بام ،یشهر باز یفضاها ،یشهر یها پارک همانند یمختلف اشکال در یشهر مناظر

 (.Ward Thompson, 2011)شوند یم مشاهده... و یجنگل یها

 هوا، یپاکساز با را یفراوان یطیمح ستیز دیفوا آنها.  باشند یم شهرها مهم عناصر یشهر سبز یفضاها و مناظر

 شهروندان یزندگ تیفیک و آورند یم فراهم     یجسم و یذهن سالمت یایمزا به کمک ای ،ییگرما ریجزا کاهش

 ییجدا یبخش به اکنون بهتر تیفیک با سبز یها رساختیز کردن فراهم که ستین تعجب یجا.  دهند یم شیافزا را

 (.Schindler et al, 2022)است دهیگرد لیتبد یشهر استیس یها برنامه از ریناپذ

 عوامل از یامروز یشهرها در یعیطب و یانسان ،یستیز اتیح یداریپا در یشهر سبز یفضاها و مناظر دیترد یب

 خواهند دیمف شهروندان روان سالمت در گردند یطراح و یزیر برنامه درست وهیش به اگر که باشند یم گذار ریتاث

 رگذاریتأث یها ارکان از یکی عنوان به یطیمح ستیز ،یاجتماع ،یروح طیشرا بهبود در یشهر یها پارک. بود

 خشونت، کاهش در یشهر یها پارک که معتقدند محققان. است کرده تصاحب را یمهم گاهیجا یشهر یفضاها

 (.1400 ،یکاف و ایکمارعل یوفادار)باشند یم موثر آرامش و یساز جوان

 هیسرما و ارتباطات تواند یم آن گوناگون ابعاد به توجه که است یخاطر یآسودگ و آرامش ت،یامن احساس پارکها

 امروزه اما. کند جادیا را است یشهر یعموم یفضاها از لذت و آرامش ثبات، یبرا یعامل خود که یبزرگ یاجتماع

 یم محسوب فضاها نیا عناصر نیتر مهم از که یشهر یپارکها همچون شهر، یعموم یفضاها که رسد یم نظر به

 آورده وجود به شهروندان تیامن یبرا را یادیز مسائل ،یفرهنگ و یاقتصاد ،یاجتماع عوامل یبعض از متأثر شوند،

 یاجتماع روابط و یشهر یعموم یفضاها در یفراوان ریتأث استانداردها و ضوابط طبق بر ها پارک یطراح و

 (.13۹3 همکاران، و یهرمز)دارد

 یهافوران ل،یس ،یسونام زلزله،: همچون یمختلف یهابحران دچار است ممکن زمان هر در شهرها و یبشر جوامع

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

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

.  دارد انسان سالمت بر یادیز یمنف ریتأث ریگ همه یماریب هر.  اند دهید بیآس بزرگ یها یپاندم ریسا و سارس

 یروان و یجسم سالمت یعموم کاهش به منجر نهیقرنط و 1۹دیکوو یپاندم مورد در ها ینگران ا،یدن نقاط اغلب در

 (.Xie et al, 2020)است دهیگرد یناکاف یاجتماع تعامالت لیدل به ساکنان

 و یشهر سبز یفضاها از استفاده به شهروندان ازین ،یپاندم گسترش و یشهر جوامع در موجود طیشرا به توجه با

 از شهروندان تیرضا زانیم یبررس قیتحق نیا از هدف اساس نیهم بر که است افتهی شیافزا عتیطب به بردن پناه

 نیهمچن و دهد یم نشان را آنها عملکرد یچگونگ که باشد یم یشهر یها پارک همچون یشهر سبز یفضاها

 .سازد یم انینما خود نقش یفایا در را آنها ضعف و قوت نقاط
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 ینظر یمبان-2

 یشهر منظر-2-۱

 سابقه به منظر درک یوابستگ. شود یم حاصل آن ینمادها نیب از که باشد یم شهر از جامعه افراد ادراک شهر منظر

 چیه که گردشگران یبرا شهر. گردد مشخص منظر یبرا یگوناگون یها هیال تا شود یم باعث شهر، در حضور

 جامعه افراد یها خاطره و ها حادثه که نمادها، وجود یول باشد، ینم کالبد جز یزیچ ندارند، آن ینمادها با ییآشنا

 در یواکاو. باشد یم شهروندان یبرا شهر تیاهم با اریبس نقاط و خیتار دهنده نشان د،ینما یم یادآوری را فضا از

 تیذهن و شهر یخیتار تحوالت باشد، مانده یباق شهر کریپ و کالبد در خیتار راتیتاث که آن شرط به شهر منظر

 (.1400 همکاران، و ایکمارعل یوفادار)سازد یم انینما را خیتار طول در شهروندان

 یشهر سبز یفضا-2-2

 برخوردار یخاص گاهیجا از ا،یدن یشهرساز اتیادب و فرهنگ در که باشد یم سال پنجاه از کمتر سبز، یفضا عبارت

 ساختار و کالبد در سبز یفضا که یزمان.  گردد یم شامل را یفراوان میمفاه و یمعان عبارت، نیا. است دهیگرد

 یگوناگون یها اسیمق به و کند یم حرکت یشهر یزندگ بر حاکم مراتب سلسله از یبخش به شود، یم واقع یشهر

 مقررات و ضوابط آن، کنندگان استفاده طیشرا و ازهاین براساس توانند یم کی هر که گردد یم میتقس شهر سطح در

 ،یا پهنه سبز یفضاها: گردند یم میتقس یخط و یا پهنه بخش دو به سبز، یفضاها. باشند داشته ییا جداگانه

 به ،یخط سبز یفضاها و شوند یم دهید سبز یها لکه عنوان به ز،ین شهر یها نقشه در که باشند یم ییفضاها

 یم واقع توجه مورد ها گذرگاه و شهرها یجاشدگ به جا تیظرف تیهو با متناسب که گردند یم  اطالق ییفضاها

 معاونت و ییاجرا یفن نظام دفتر)نگردند مشاهده هم ز،ین یشهر یها نقشه در است ممکن که یطور به شوند؛

 (.13۸۹ ،یراهبرد نظارت

 یشهر یها پارک-2-3

 ستیز یبازده یدارا و اهانیگ از یمتفاوت انواع از شده لیتشک که است یشهر منظر از یبخش یشهر سبز یفضا

 قبل یها دوره به نسبت یفراوان تیاهم شهرها در پارک مفهوم یالدیم ستمیب قرن اواخر از. باشد یم نیمع یطیمح

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

 نقش واجد یشهر یها پارک. است کرده آشکار را پارک از ییا تازه مفهوم تینها در و دهیگرد جمع... و یآموزش

 تیمطلوب یدارا یطیمح ،یروح یها یماریب درمان مانند یدیفوا با و هستند  یاقتصاد و یاجتماع ،یکیاکولوژ یها

 به جامعه یاجتماع توسعه و یزندگ تیفیک شیافزا یبرا یشاخص... و یاجتماع یکپارچگی کودکان، پرورش جهت

 (.13۹۸ همکاران، و انیمراد)گردند یم محسوب
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 قیتحق نهیشیپ-3

 از شهروندان استفاده یساز نهیبه و یشهر سبز یفضاها نقش یفیک یابیارز نام به یقیتحق در همکاران و یمحمد

 ترین مهم از شهری سبز فضاهای و ها پارک که دندیرس جهینت نیا به گرفت انجام 13۸6 سال در که شهرکرد در آن

 مشکالت همچون عواملی اما باشند یم شهری های همبستگی و اجتماعی پایداری به دهی شکل در موثر عوامل

 گوناگون های گروه برای نیاز مورد امکانات نبودن متناسب و امنیت سبز، فضاهای و پارک ایمنی شهری، زندگی

 .باشند می ها عرصه این از استفاده برای جامعه افراد تمایل کاهش عوامل جمله از اماکن دراین جنسی و سنی

 یراهکارها ،یشهر سبز یفضاها از شهروندان تیرضا زانیم یبررس نام به یقیتحق در قلعه سه یبشر و یدریح

 دندیرس جهینت نیا به گرفت انجام 13۸۷ سال در که زاهدان شهر در یمردم یها مشارکت جلب وهیش و آن بهبود

 یلیخ کم، متوسط، اد،یز اد،یز یلیخ حدود در یشهر سبز یفضاها انواع از جامعه افراد استفاده زانیم یکل بطور که

 سطح در جامعه افراد %۸/23 گرید یسو از. است %۸/0 و ،%6/14 ،%۷/34 ،%۸/2۸ ،%1/21 با برابر بیترت به کم

 جنبه از ادیز یلیخ سطح در %۸/0 و ادیز سطح در %6/13 متوسط، سطح در %4/31 کم، سطح در %4/30 کم، یلیخ

 .دارند تیرضا سبز یفضاها گوناگون یها

 یفضاها و ها پارک از شهروندان یمند تیرضا یها شاخص یبند تیاولو نام به یقیتحق در همکاران و یآهنگر

 آوردن وجود به که دندیرس جهینت نیا به گرفت انجام 13۹2 سال در که( بوکان شهر: یمورد نمونه)یشهر سبز

 تینها در که چرا. باشد یم برخوردار یا ژهیو تیاهم از ها پارک به خاص توجه و ینگهدار یبرا مشترک حس

 .ندینما یم استفاده یشهر یفضاها نیا از که باشند یم اجتماع یها انسان

: یمورد مطالعه)یشهر سبز یفضا و ها پارک از شهروندان تیرضا یبررس نام به یقیتحق در همکاران و یهرمز

 یبرا مناسب و امن ییفضا یطراح که دندیرس جهینت نیا به گرفت انجام 13۹3 سال در که( بندرعباس در پارک دو

 تیامن احساس و مردم اغلب تیرضا به توجه با نیهمچن. باشد یم شهروندان یبرا یفراوان تیاهم یدارا کودکان

 .شود واقع مدنظر منطقه یتیامن طیشرا دیبا پارک یطراح در د،ید موانع بدون یپارکها در شتریب

 سال در که یشهر یزندگ تیفیک ارتقاء در یشهر یها پارک نقش بر یلیتحل نام به یقیتحق در همکاران و یاشرف

 جامعه افراد ی همه قبول مورد خاص و عام طور به سبز یفضا به توجه که دندیرس جهینت نیا به گرفت انجام 13۹4

 یسرسبز و آرامش. شد خواهد زین جامعه افراد یروان و یروح ،یسالمت سطح شیافزا باعث آن بر عالوه و باشد یم

 چرا باشد تواند یم ها شیهما و ها جشن یبرگزار و ها خانواده نشستن یبرا یمحل شهیهم سبز یفضا و ها پارک

 .کند جادیا تواند یم مردم یروان و یروح اوضاع شدن بهتر در یمهم نقش سبز یفضا ییبایز و یسرسبز که

 استفاده با یشهر یها بوستان از شهروندان یمند تیرضا ینیب شیپ مدل نام به یقیتحق در همکاران و پناه خالق

 تعداد منظر، تیفیک یرهایمتغ که دندیرس جهینت نیا به گرفت انجام 13۹۸ سال در که یمصنوع یعصب شبکه از

 پارک از یمند تیرضا یرو بر یاثرگذار نیشتریب یدارا ویکیبارب ،ییغذا مواد فروش مراکز ،یورزش یها نیزم
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 درک به توجه ،یشهر سبز یفضاها مانند یعموم یها مکان تیریمد و یزیر برنامه در لذا. اند بوده یشهر یها

 .ردیگ قرار تیالو در دیبا طیمح از کننده مراجعه افراد

 و ها پارک یرفاه امکانات از شهروندان یمند تیرضا یها شاخص یبررس نام به یقیتحق در همکاران و یضراب

 جهینت نیا به گرفت انجام 13۹۹ سال در که یا خوشه هیتجز و سیتاپس روش از استفاده با تهران شهر سبز یفضاها

 یفضا پارک، در مسابقات یبرگزار عناصر از شهروندان یمند تیرضا زانیم یاخوشه هیتجز روش طبق که دندیرس

 .بود شتریب عناصر ریسا به نسبت درختان و هاگل تنوع و پارک مساحت سبز، یفضا وسعت بهار، در سبز

Jackson جهینت نیا به گرفت انجام 2003 سال در که انسان سالمت با یشهر یطراح ارتباط نام به یقیتحق در 

 وجود انسان اوضاع بهبود جهت به یقو ابزار کی عنوان به یشهر یطراح دادن نشان یبرا یکاف شواهد که دیرس

 توجه با را یشهر طیمح تا روند فراتر خود یا حرفه و یشخص یمرزها از ها انسان که باشد یم نیا حل راه. دارد

 .دهند شکل کیاکولوژ یطراح و یاخالق ریگ همه اصول به

al  et Gengدر که یجهان لیتحل کی: یشهر یها پارک از دیبازد در 1۹دیکوو ریگ همه راتیتاث نام به یقیتحق در 

 شیافزا یبرا یپاندم یها یماریب دوران در توانند یم ها پارک که دندیرس جهینت نیا به گرفت انجام 2021 سال

 .شوند واقع استفاده مورد یاجتماع رفاه و یروان ،یجسم سالمت

Whitten & Mellعیتوز ،یمال نیتام یبرا ییها فرصت: پساکرونا یایدن در عتیطب به یدسترس نام به یقیتحق در 

 یپاندم که دندیرس جهینت نیا به گرفت انجام 2021 سال در که یشهر یزیر برنامه در سبز یها رساختیز یبرابر و

 .ساخت انینما عموم یبرا را ها اسیمق ی همه در سبز یها رساختیز ارزش کرونا

 

 

 قیتحق روش-4

 قیتحق نوع-4-۱

 . باشد یم یکاربرد و یفیتوص نوع از قیتحق نیا

 اطالعات یگردآور یابزارها-4-2

 یها بخش نگارش و نیتدو یراستا در کتب و ها نامه انیپا مقاالت، همچون یا کتابخانه منابع از قیتحق نیا در

 پرسشنامه از قیتحق خاص یها داده یگردآور یبرا نیهمچن و شد استفاده قیتحق نهیشیپ و ینظر یمبان مقدمه،

 (.1401 ،)علیزاددیگرد یبردار بهره سوال 6 یدارا

 پرسشنامه مشخصات-4-3
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 در نهیگز پنج در مخالفم کامال تا موافقم کامال از آن یها پاسخ دامنه که شد لیتشک سوال 6 از قیتحق پرسشنامه

 برگردانده کامل صورت به پرسشنامه 6۸ تینها در و شده پخش یاجتماع یها شبکه در سپس  و شد گرفته نظر

 . شد

 لیتحل و هیتجز نحوه-4-4

 ها نهیگز از کی هر با مرتبط یفراوان و دهیگرد استخراج ازین مورد یها داده ها، پرسشنامه یآور جمع از پس

 به مخالفم کامال و مخالفم ندارم، ینظر موافقم، موافقم، کامال شامل که نهیگز از کی هر یبرا سپس شد، مشخص

 یفراوان در بیضرا از کی هر نمودن ضرب با ادامه در و شد داده اختصاص 1 و 2 ،0 ،3 ،4 یازیامت بیضرا بیترت

 نیانگیم( قیتحق در کننده شرکت افراد تعداد)6۸ بر آن میتقس و ها ضرب نیا حاصل جمع و نهیگز آن به مربوط

 .دیگرد مشخص جداگانه طور به سواالت از کی هر یازیامت

 جینتا-5

 و مرد نفر 33 قیتحق در کننده شرکت نفر 6۸ از که دیگرد مشخص ینظرسنج از آمده دست به یها داده یبررس با

 (.3، 2، 1لجدو مطابق)اند بوده سانسیل یلیتحص مدرک یدارا آنها تیاکثر که باشند یم زن نفر 35

 مشخصات شرکت کنندگان در تحقیق بر اساس جنسیت -۱جدول 
 تعداد جنسیت

 33 مرد

 35 زن

 

 اساس سنمشخصات شرکت کنندگان در تحقیق بر  -2جدول 
 تعداد سن

 5 سال 20تا 

 2۹ سال 30تا  20

 25 سال 40تا  30

 ۹ سال به باال 40

 

 مشخصات شرکت کنندگان در تحقیق بر اساس مدرک تحصیلی -3جدول 

 تعداد مدرک تحصیلی

 20 دیپلم

 30 کارشناسی

 1۸ کارشناسی ارشد
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 نیا که است آن از یحاک یافتیدر یها داده یبررس جینتا یپاندم طیشرا در یشهر یها پارک امکانات با ارتباط در

 بخش نیا در ضعف وجود نشانگر و است داده اختصاص خود به را ینییپا ازیامت ،۹/1 یازیامت نیانگیم با موضوع

 .(4 جدول مطابق)باشد یم

 یک جزییات مرتبط با سوال -4جدول 

  
 ۸ کامال موافقم

 11 موافقم

 0 نظری ندارم

 1۹ مخالفم

 30 کامال مخالفم

 

 که است آن از یحاک یافتیدر یها داده یبررس جینتا یپاندم طیشرا در یشهر یها پارک به یدسترس با ارتباط در

 فیضع عملکرد انگرینما و است داده اختصاص خود به را یقبول قابل ریغ ازیامت ،۷/1 یازیامت نیانگیم با موضوع نیا

 (.5 جدول مطابق)باشد یم رابطه نیا در

 

 

 دو جزییات مرتبط با سوال -5جدول 

  
 3 کامال موافقم

 5 موافقم

 ۷ نظری ندارم

 3۷ مخالفم

 16 کامال مخالفم

 

 یافتیدر یها داده یبررس جینتا 1۹دیکوو یماریب از ترس علت به یشهر یها پارک در حضور عدم با ارتباط در

 نشانگر که است داده اختصاص خود به را ییباال نسبت ،2/3 یازیامت نیانگیم با موضوع نیا که است آن از یحاک

 (.6 جدول مطابق)باشد یم یشهر یها پارک در یماریب به ابتال از شهروندان ترس

 

 

 

.باشند یم طیشرا نیا مناسب 1۹دیکوو یپاندم دوران در یشهر یها پارک امکانات  

 

.باشد یم آسان 1۹دیکوو یپاندم دوران در یشهر یها پارک به یدسترس  
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 سه جزییات مرتبط با سوال -6جدول 

  
 2۷ کامال موافقم

 31 موافقم

 1 نظری ندارم

 ۷ مخالفم

 2 کامال مخالفم

 

 یافتیدر یها داده یبررس جینتا یپاندم طیشرا در استرس کاهش جهت یشهر یها پارک به مراجعه با ارتباط در

 انگریب که است داده اختصاص خود به را یقبول قابل ازیامت ،2/3 یازیامت نیانگیم با موضوع نیا که است آن از یحاک

 (.۷ جدول مطابق)باشد یم یشهر یها پارک تیاهم

 جزییات مرتبط با سوال چهار -7جدول 

  
 33 کامال موافقم

 21 موافقم

 0 نظری ندارم

 ۷ مخالفم

 ۷ کامال مخالفم

 

 یحاک یافتیدر یها داده یبررس جینتا یپاندم طیشرا در یشهر یها پارک در یاجتماع فاصله تیرعا با ارتباط در

 که است داده اختصاص خود به را متوسط به کینزد ازیامت ،2/2 یازیامت نیانگیم با موضوع نیا که است آن از

 (.۸ جدول مطابق)باشد یم یشهر یها پارک در رابطه نیا در یکاست و کم وجود انگرینما

 سوال پنججزییات مرتبط با  -8جدول 
  

 15 کامال موافقم

 11 موافقم

 3 نظری ندارم

 33 مخالفم

 6 کامال مخالفم

 

.کنمیمراجعه نم یشهر یبه پارک ها یدر دوران پاندم 1۹دیکوو یماریبه علت ترس از ب  

.کنمیمراجعه م یشهر یبه پارک ها 1۹دیکوو یاز پاندم یکاهش استرس ناش یبرا  

شود. یم تیرعا یبه طور قابل قبول یشهر یدر پارک ها یفاصله اجتماع  
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 آن از یحاک یافتیدر یها داده یبررس جینتا اماکن نیا در تیجمع تراکم و یشهر یها پارک تعداد با ارتباط در

 کمبود نشانگر که است داده اختصاص خود به را یفیضع ازیامت ،5/1 یازیامت نیانگیم با موضوع نیا که است

 (.۹ جدول مطابق)شود یم تیجمع تراکم جادیا باعث که باشد یم یپاندم طیشرا در یشهر سبز یفضاها

 جزییات مرتبط با سوال شش -۹جدول 

  
 5 کامال موافقم

 ۹ موافقم

 5 نظری ندارم

 ۹ مخالفم

 40 کامال مخالفم

 

 یریگ جهینت-6

 یپاندم از یناش استرس کاهش در یشهر یها پارک که کرد یریگ جهینت توان یم قیتحق از حاصل جینتا یبررس با

 ترس ،یپاندم طیشرا در یشهر یها پارک به مراجعه با رابطه در نیهمچن دارند، برعهده را یموثر نقش 1۹دیکوو

 سبز یفضاها و مناظر بودن نامناسب از یناش گفت توانیم که شد شناخته راه نیا در یبزرگ مانع یماریب به ابتال از

 نیانگیم با یپاندم طیشرا یبرا یشهر یها پارک امکانات یبررس در مسئله نیا باشد، یم یپاندم دوران یبرا یشهر

 یاجتماع فاصله تیرعا ،۷/1 یازیامت نیانگیم با یپاندم دوران در یشهر یها پارک به یدسترس تیقابل ،۹/1 یازیامت

 نیانگیم با اماکن نیا در یتیجمع تراکم و یشهر یها پارک تعداد و 2/2 یازیامت نیانگیم با یشهر یها پارک در

 یدسترس دیبا یپاندم از یناش استرس کاهش جهت گفت توان یم نیبنابرا. گردد یم انینما یخوب به 5/1 یازیامت

 یها پارک تعداد و یاجتماع فاصله تیرعا امکانات، زانیم نیهمچن و گردد تیتقو و حفظ یشهر یها پارک به

 .ابدی شیافزا ازین مورد نسبت به یشهر

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

اماکن کاسته شده است. نیبه ا یباشد و از تراکم افراد ورود یقابل قبول م یشهر یتعداد پارک ها  
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 منابع-7

 شهروندان یمند تیرضا یها شاخص یبند تیاولو(. 13۹2.)رباب ،یمحمد. منیچ زاده، یموس. شورش ،یآهنگر

 .20-۷  ،۷ ،یطیمح مطالعات و ایجغراف مجله ،(بوکان شهر: یمورد نمونه)یشهر سبز یفضاها و پارکها از

 یراهکارها ،یشهر سبز یفضاها از شهروندان تیرضا زانیم یبررس(. 13۸۷.)یمهد قلعه، سه یبشر. فرح ،یدریح

 .ستیز طیمح و یشناس نیزم شیهما نیچهارم زاهدان، شهر در یمردم مشارکت جلب وهیش و آن بهبود

 از شهروندان یمند تیرضا یها شاخص یبررس(. 13۹۹.)سودابه ،یمفاخر. هیرق ان،ینیام. یمحمدمهد ،یضراب

 علوم فصلنامه ،یا خوشه هیتجز و سیتاپس روش از استفاده با تهران شهر سبز یفضاها و ها پارک یرفاه امکانات

 .ستیز طیمح یتکنولوژ و

 یشهر سبز یفضاها نقش یفیک یابیارز(. 13۸6.)منصور گانه،ی ابافت ،یمصطف چشمه، ده یمحمد. جمال ،یمحمد

 .۹5-104 ،44 ،یشناس طیمح شهرکرد، در آن از شهروندان استفاده یساز نهیبه و

 شهرها یاجتماع یداریپا در یشهر یپارکها نقش یابیارز. )13۹۸(. ع فرد، له زادهعبدا. م رو، رخشنده. ا ان،یمراد

 .114-12۸، 3۷ ،یشهر یزیر برنامه و پژوهش فصلنامه ،(رازیش شهر -یآزاد پارک)یمورد نمونه

 نظر دیتجد ،یشهر سبز یفضا یطراح ،ضوابط( 13۸۹) جمهور سیرئ یراهبرد نظارت و یزیر برنامه معاونت

 .ص232 ی شماره ی هینشر اول،

 منظور به یشهر منظر یطراح ضوابط نییتب(. 1400.)یمهد د،یسف خان. محسن ،یکاف. داود ا،یکمارعل یوفادار

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

 ،یروان بهداشت بهبود در یشهر سبز یفضاها و مناظر نقش یبررس(. 1400.)محسن ،یکاف. داود ا،یکمارعل یوفادار

 .251-25۹ ،۷ ران،یا یشهرساز

 پارک از شهروندان تیرضا یبررس(. 13۹3.)حجت ،یقائد. مهسا پور، بلوچ. ونیکتا ،یانارک یکلباس. حهیمل ،یهرمز

 یشهرساز و یدرمعمار یداریپا یالملل نیب کنگره ،(بندرعباس در پارک دو: یمورد مطالعه)یشهر سبز یفضا و ها

 .مصدر شهر -

 یمند تیرضا ینیب شیپ مدل(. 13۹۸.)دیحم گشتاسب،. اله نعمت ،یخراسان. یعل ،یجهان. حانهیر پناه، خالق

 .23۹-250 ،2 ،یعیطب ستیز طیمح ،یمصنوع یعصب شبکه از استفاده با یشهر یها بوستان از شهروندان

 در یشهر یها پارک نقش بر یلیتحل(. 13۹4. )ن ،یجندق. ع ،یسیاو. م ،یموحد. ح ،یآباد نیحس. ح ،یاشرف

 تیهو و یگردشگر فرهنگ یمل شیهما ،Seeking-Escapingبا استفاده از الگوی یشهر یزندگ تیفیک یارتقا

 .یشهر

 مطالعه)یشهر تیریمد در آن ریتاث و یشهر سبز یفضا از شهروندان یتمندیرضا سنجش(. 1401.)ثمیم زاد،یعل

 .1-15 ،4 ،یانسان روابط و ایجغراف ،(هیاروم شهر: یمورد
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