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 های شهریمروری بر فواید پارک
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 دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه لرستان، دانشکده کشاورزی -ا

(hoshyari_2012@yahoo.com) 

         استادیار دانشگاه لرستان، دانشکده کشاورزی -2

         لرستان، دانشکده کشاورزیاستادیار دانشگاه  -3

 دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشکده کشاورزی -4

 

 

 چکیده:

ب٘ی، ٔٛخت آسأص سٚاٖ فضبی سجض صیجبتشیٗ ٔٛٞجت اِٟی است وٝ ثٝ ثطشیت ٚ تٕبْ ٔٛخٛدات اسصا٘ی ضذٜ است. ٚخٛد آٖ ثٝ ٚیظٜ دس خٛأغ ضٟشی، افضٖٚ ثش سالٔت خسٕ

ا٘ذ. فضبٞبی ٞب ثشای ٔشدْ دس ایٗ ٔیبٖ وٕتش ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٌشفتٝٞب، فضبٞبی سجض وٛچه داخُ ضٟشٞب ٚ ٘یض فٛایذ آٖحُ وبس ٚ ص٘ذٌی ا٘سبٖاست. أب ٘ضدیىی عجیؼت ثٝ ٔ

سبصد. إٞیت فضبٞبی ضٛد، ٚ اص سٛی دیٍش ضشایظ ٔٙبسجی سا ثشای ٌزساٖ اٚلبت فشاغت ضٟشٚ٘ذاٖ فشاٞٓ ٔیٔحیغی ضٟشٞب ٔیسجض اص یه سٛ ٔٛخت ثٟجٛد ٚضؼیت صیست

آیذ. ٞذف اص ایٗ تحمیك ثشسسی ٚ ضٙبخت فٛایذ یبفتٍی خٛأغ ثٝ حسبة ٔیٞبی تٛسؼٝسجض ضٟشی تب ثٝ آٖ حذ است وٝ أشٚصٜ ٚخٛد ایٗ وبسثشی ثٝ ػٙٛاٖ یىی اص ضبخص

ثبضذ وٝ دس ادأٝ ثٝ تٛضیح ٚ تؼشیف فضبی سجض ضٟشی، ػّٕىشدٞبی ٞب داس٘ذ، ٔیٞبی ضٟشی ثٝ ػٙٛاٖ خضء الیٙفه ٚ ضشٚسی ضٟشٞب وٝ ٘مص اسبسی دس ٔتبثِٛیسٓ آٖپبسن

 پشداصیٓ.ٞبی ضٟشی ٚ ٔضایب ٚ فٛایذ آٖ ٚ دس ٟ٘بیت ٘تبیح حبصُ اص ٔغبِؼٝ ٔمبالت ٔشثٛط دس ایٗ ساستب ٔیآٖ، پبسن

هاهای شهری، فواید پارککلمات کلیدی: فضای سبس شهری، پارک  

 

 فضای سبز شهری:. 1

 دس حیبتی ٚ ص٘ذٜ ػبُٔ یه ػٙٛاٖ ثٝ ٚ است ضذٜ تطىیُ ا٘سبٖ، ضذٜ تٛسظ سبختٝ ٌیبٞی پٛضص ا٘ٛاع اص وٝ است ضٟش سیٕبی اص ثخطی سجض فضبی

ٞبی ثبصدٞی اوِٛٛطیىی ثٝ ٔؼٙبی صیجبسبصی ثخص .است اوِٛٛطیىی ٚ اختٕبػی ثبصدٞی ٚاخذ ٚ ضٟش ٔٛسفِٛٛطیه سبخت وٙٙذٜتؼییٗ سبختٕب٘ی، وبِجذ وٙبس

ثبضذ. اص عشفی فضبی سجض داسای ثبصدٞی اختٕبػی است وٝ وبٞص دٔبی ٔحیظ، تِٛیذ اوسیظٖ ٚ افضایص ٘فٛرپزیشی خبن دس ٔمبثُ ا٘ٛاع ثبسش ٔیضٟشی، 

وٝ ثٝ  ی ػّٕىشدی ضٟش استٔٛخٛد دس ٔحذٚدٜ ٔحذٚد. فضبی سجض ضٟشی ثخطی اص فضبٞبی ٚسیغ یب (3131)سؼیذ٘یب،  ػْٕٛ ٔشدْ ثتٛا٘ٙذ اص آٖ استفبدٜ وٙٙذ

صیستی ٚ صیجبیی، تأٔیٗ سفبٜ ا٘سب٘ی، افضایص ویفیت ص٘ذٌی ٚ اسائٝ خذٔبت ٚیظٜ ضٟشٚ٘ذاٖ ا٘تخبة ضذٜ است ٚ ثب ا٘ٛاع پٛضص ٌیبٞی ثٛٔی ٔٙظٛس ایدبد تٙٛع

 ٞب پبسن -3: وشد تمسیٓ دستٝ چٙذ ثٝ تٛاٖ ٔی سا ضٟشٞب دس سجض ٔٛخٛد . فضبٞبی(3131)ضشاثی، ٚ ٔذیشیت ا٘سبٖ ضٟشی لشاس داسد  ٚ غیشثٛٔی، تحت ٘ظبست

 خیبثبٖ حبضیٝ ٚ ثّٛاسٞب ٚ ٔیبدیٗ سجض فضبٞبی -2. ٞستٙذ ٔغشح تفشیحی فضبٞبی ػٙٛاٖ ثٝ ٚ ٌیش٘ذلشاس ٔی ٔشدْ ػْٕٛ استفبدٜ ٔٛسد وٝ ػٕٛٔی سجض فضبٞبی ٚ

 ایدبد دس فمظ وٝ ضذٜ حفبظت سجض فضبٞبی ٚ ٞب ثبؽ ٚ ٞب خٍُٙ -1.ٞستٙذ ٔٛثش ضٟش دس صیجب ٔٙظشی ایدبد ٚ ضٟش ثشای سبِٓ ٚ پبن ٞٛای ایدبد دس وٝ ٞب

ضٟشی  ثشٖٚ سجض فضبٞبی :وشد تمسیٓ ٌشٜٚ دٚ ثٝ تٛاٖ ثش اسبع ٔٛلؼیت لشاسٌیشی دس ضٟش ٔی سا سجض فضبٞبی عٛسوّی أب ثٝ .ٞستٙذ ٔٛثش سبِٓ ٚ پبن ٞٛای

 ٚ داسد سا ضٟش ٔحیغی صیست -اوِٛٛطیه ثبصدٞی دیٍش سٛی اص ٚ سٚیٝثی سضذ ٟٔبسوٙٙذٜ ٘مص سٛیی اص وٝ ضٟشا٘ذ حبضیٝ یب پیشأٖٛ سجض وٝ ٕٞبٖ فضبٞبی

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 
 

2 
 

ضٛد ٚ ضبُٔ فضبٞبی سجض ػٕٛٔی، فضبٞبی سجض ٘یٕٝ ضٟشی وٝ خٛد ثٝ چٙذ دستٝ تمسیٓ ٔی دسٖٚ سجض ٚ فضبٞبی .ضٛدٔی ضٟشی صیستٔحیظ ٕٞٝ ضبُٔ

 ا٘ذ وٝٞب خضء دستٝ فضبٞبی سجض ػٕٛٔیپبسن. (3131یٛسفی، )ضٛد ٞب ٔیٞب ٚ ثبِىٗٞب ٚ ثبْػٕٛٔی، فضبٞبی سجض خیبثب٘ی، فضبٞبی خصٛصی حیبط خب٘ٝ

 ثبسص ٕ٘ٛ٘ٝ فضبٞب ایٗ ٚالغ دس است. پزیشأىبٖ ساحتی ثٝ فضبٞب ایٗ ثٝ افشاد ٕٞٝ ٚسٚد ٚ ضٛدٔی تسٟیالت ٚ خذٔبت ثٝ ٔدٟض اختٕبػی فضبٞبی وّیٝ ضبُٔ

 .(3132)سؼیذ٘یب، ٌشد٘ذ ٔی ٔحسٛة اختٕبػی تؼبٔالت ٔشوض

 

 سبز شهری: فضای مهم و عملکردهای اهمیت. 2

 ٔؼضالت ٞبیپیچیذٌی ٚ ضٟشی تٛسؼٝ پیبٔذٞبی. ٘یست تصٛس لبثُ دیٍش آٖ ٌٛ٘بٌٖٛ اضىبَ دس ٔٛثش سجض فضبی ثذٖٚ ضٟشٞب ٔفْٟٛ أشٚصٜ

 تٙفسی ٞبیسیٝ ػٙٛاٖ ثٝ ػبْ عٛس ثٝ سجض فضبی ثٝ تٛخٝ. است ٘بپزیش وشدٜاختٙبة ٕٞیطٝ سا ثشای آٖ ٌستشش ٚ سجض فضبی ٔٛخٛدیت ٞب،آٖ ٔحیغیصیست

 دیذٌبٜ اص فضبٞب ایٗ .سٚدٔی ضٕبس ثٝ ضٟشٞب اوِٛٛطیه ٔفْٟٛ دس آٖ وبسوشد حذالُ وٙٙذٜ ثیبٖ ایٗ ثّىٝ ٘یست، آٖ وبسوشد اص آٔیضیاغشاق تؼشیف ضٟشٞب

ٞستٙذ  إٞیت خٛس دس داسای خبیٍبٞی آٖ اختٕبػی تؼبُٔ ٚ استجبط ثستش ٚ فشاغتی فضبٞبی تبٔیٗ ٘ظش اص ٕٞچٙیٗ ٚ ضٟش٘طیٙبٖ ٔحیغیصیست ٘یبصٞبی تبٔیٗ

 ثبضذ:ضبُٔ ٔٛاسد صیش ٔی ضٟشٞب دس سجض فضبٞبی ػّٕىشدٞبی ٟٕٔتشیٗ .(3122)افتخبسی، 

ضٛد ٚ دس ٕٞبٍٞٙی ثب وبِجذی ضٟشی تّمی ٔی اص ایٗ دیذٌبٜ فضبی سجض ضٟشی ثٝ ػٙٛاٖ ثخص خب٘ذاس سبخت: ػّٕىشدٞبی فضبی سجض دس سبخت وبِجذی

ی ضٟش، تفىیه فضبٞبی ضٟشی ٚ آسایص دٞذ. دس ایٗ حبِت فضبی سجض داسای ٘مص ِجٝثخص ثی خبٖ وبِجذ ضٟش، سبختبس یب ثبفت ٚ سیٕبی ضٟش سا تطىیُ ٔی

 ٞب است.ضجىٝ ساٜ

 .(3131)سؼیذ٘یب،وٙذ ِٛدٌی ٚ ثٟجٛد ضشایظ اوِٛٛطیىی آٖ وٕه ٔیایٗ ٘ٛع ػّٕىشدٞب ػٕذتب ثٝ وبٞص ٔیضاٖ ثبس آ: ٔحیغیػّٕىشدٞبی صیست

ضٛ٘ذ. دس ٚالغ ٞب ٔحُ تفشج ٚ ٌشدش ٔشدْ ٞستٙذ ٚ ٘طب٘ٝ ٚ ٔؼیبس سالٔت ٚ ثٟذاضت ٔحیظ ٔحسٛة ٔیفضبٞبی سجض ٚ پبسن: اختٕبػی -ػّٕىشد سٚا٘ی

 . (3131)لشثب٘ی، ٚ٘ذاٖ ٘مص اسبسی سا داس٘ذ ٞب وبٖ٘ٛ حیبتی ضٟشٞب ٞستٙذ ٚ دس ٌزساٖ اٚلبت فشاغت ٚ تفشیح ضٟشپبسن

 

 آنها: توریستی مزایای و شهری های پارک. 3

ٞبی ٚسصضی ثشای استفبدٜ ػٕٛٔی ٞب ٚ صٔیٗٞبی ثبصی، ٌشدضٍبٜپبسن لغؼٝ صٔیٙی است دس داخُ یب ٘ضدیه ضٟشٞب وٝ ٔؼٕٛال ثب أىب٘بتی ٘ظیش صٔیٗ

 ضٟشٞب دس سجض فضبٞبی ٚ ٞب . پبسن(3131)ٔدٙٛ٘یبٖ، ٌٛیٙذ وٝ ٔطتُٕ ثش دسختضاس ٚ چٕٗ دس پیشأٖٛ ضٟشٞب ثبضذ ضٛد. ٕٞچٙیٗ لغؼٝ صٔیٙی سا ٔیتدٟیض ٔی

 ضٟشٞبی والٖ ٞٙٛص ٚخٛد ایٗ ثب. وٙٙذ ٔی خزاة ٚ دِچست ص٘ذٌی ٚ وبس ثشای سا ضٟشی ٞبی ٔحیظ ثّىٝ ٞستٙذ، ضٟشٚ٘ذاٖ سٚح ٚ خسٓ سالٔت ٘ٝ تٟٙب ضبٔٗ

 فضبٞبی یىسٛ اص ضٟشٞب ثٝ  ٟٔبخشت افضایص ٚ خٕؼیت سضذ. ا٘ذ ٘ىشدٜ ػُٕ ٔٛفك چٙذاٖ فضبٞبیی چٙیٗ ٔذیشیت ٚ عشاحی دس وٝ داس٘ذ ٚخٛد د٘یب دس ثسیبسی

 سبخت ٚ عشاحی. است یبفتٝ افضایص خبعش آسبیص ثشای سجض فضبٞبی ثٝ ضٟشٚ٘ذاٖ ٘یبص دیٍش سٛی اص ٚ سبختٝ ٔٛاخٝ ثیطتشی ٔحذٚدیت ثب سا ضٟشی

 صٔبٖ ٕٞبٖ دس. ضذ آغبص د٘یب ٔذسٖ ٚ ٟٔٓ ضٟشٞبی اص ثسیبسی دس ٘ٛصدٞٓ لشٖ دْٚ ٘یٕٝ اص ضٟش٘طیٗ ا٘سبٖ اسبسی ٘یبص ایٗ ثٝ پبسخ دس صیجب ٚ خاللب٘ٝ ٞبی پبسن

 غٙی ٚ فمیش ثشای سا ثشاثش ٚ ػبدال٘ٝ ضشایغی ٚ ضذٜ ضٟشی ص٘ذٌی اضغشاة ٚ استشع ثبػث وبٞص ضٟشی ٞبی پبسن وٝ ثٛد٘ذ ثبٚس ایٗ ثش ضٟشی سیضاٖ ثش٘بٔٝ

ٚ  ٟٕٔی ثسیبس ٘مص ٞب پبسن .وبفی سا ثجش٘ذ ٞب ِزتایدبد ضذٜ تٛسظ پبسن آسأص ٔٙذ ضٛ٘ذ ٚ اصٚ ٔضایبی آٖ ثٟشٜ عجیؼت اص ٞٓ وٙبس دس تب وٙٙذ ٔی ایدبد

 تفشیحی دسآٔذ وٓ ٞبی خب٘ٛادٜ ثشای ایٙىٝ ػیٗ دس. ضٛ٘ذ ٔی ٞٛا تٕیضی ٚ ضذٖ خٙه ٔٛخت ٞب پبسن ایٗ. داس٘ذ ضٟشٞب صیست ٔحیظ پبیذاسی اسصضٕٙذی دس
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 ٘یض ٞب خٙبیت ٚ خشْ ٔیضاٖ اص ٚ ٌزاسد ٔی خبٔؼٝ ثش ٔثجت ٚ ػٕیمی سٚا٘ی تبثیشات فضبٞبیی چٙیٗ ٚخٛد وُ عٛس ثٝ. ضٛ٘ذ ٔی ٔحسٛة دستشع دس ٚ اسصاٖ

 . (3121)ٔذ٘ی، وبٞذ  ٔی

 

  ها:ها و فواید آنپارک. 4

 ص٘ذٌی ٔحُ ٘ضدیه ٞبیپبسن ثٝ ٞبخب٘ٛادٜ اوثش. وشد ٔؼشفی ٔتفبٚت اثؼبد دس خٛییصشفٝ ثشای تٛاٖ ػبّٔیٔی سا سجض فضبی اص استفبدٜ ٚ ٞب پبسن

 ٔؼٕٛال دس سبػبتی وٝ ضٛد. ٕٞچٙیٗٔی خٛییصشفٝ ثٙضیٗ سٛخت ٔصشف دس ٘تیدٝ دس ٘جٛدٜ، ضخصی ٘مّیٝ ٚسیّٝ ٘یبصی ثٝ استفبدٜ اص سٚ٘ذ ثٙبثشایٗٔی خٛد

 اص ایٗ سٚ وٙٙذ.ٔی استفبدٜ پبسن سٚضٙبیی ٚ خٙه ٞٛای اص ٞبخب٘ٛادٜ تش ضذٜ، دس ایٗ صٛستوٙٙذ ٔیضاٖ ٔصشف ثشق ٘یض وٓٞب ٔشاخؼٝ ٔیپبسن ثٝ ٞبخب٘ٛادٜ

 دس خبٔؼٝ ثشای والٖ التصبدی خٛییصشفٝ ٚ ٞبخب٘ٛادٜ ثشای خشد التصبدی خٛییصشفٝ ٚ وٙذٔی پیذا وبٞص ٔٙبصَ سٚضٙبیی ٚ سشٔبیطی ٚسبیُ اص استفبدٜ

 ٞٛا تٕیض ضذٖ ثشای ایثٟب٘ٝ سا سجض فضبی تٛسؼٝ ٔسئٛالٖ ثضسي ثٝ ػّت ثبال ثٛدٖ ٔیضاٖ خٕؼیت، ضٟشٞبی دس. ثشق سا دس پی خٛاٞذ داضت تِٛیذ ٞضیٙٝ لجبَ

 ٞضاس دسخت: پشداصدآٖ ٔی ثیبٖ ایٗ چٙیٗ ثٝ صیست ٔحیظ ٔحمك ٚ دا٘طٍبٜ استبد وشدٚا٘ی پشٚیض دوتش وٝ داسد ٚخٛد ٔیبٖ ایٗ دس ٟٕٔی ٘ىتٝ أب. دٞٙذٔی لشاس

 ٘بصن ثبػث ضٛ٘ذ،ٔی تِٛیذ ص٘یچٕٗ ٞبیٔبضیٗ اص استفبدٜ اثش دس وٝ ٌبصٞبیی ضذٜ ثبثت ایٗ ثش ػالٜٚ داسد، ٞٛا تصفیٝ ٚ وٙٙذٌیخٙه لذست چٕٗ، ثشاثش

 وٝ ضٛد وبضتٝ دسخت چٕٗ، وبضت خبی ثٝ سجض، فضبٞبی دس وٝ است ثٟتش ِزا. داس٘ذ احتیبج صیبدی آثیبسی ثٝ صاسٞبچٕٗ ٕٞچٙیٗ ضذ، خٛاٞذ اصٖ الیٝ ضذٖ

 ثشدٖ ثیٗ اص دس صٙٛثش ٚ چٙبس ٔثُ ٞبییدسخت ٕ٘ٛ٘ٝ ثشای. ٌیشد صٛست ٌزاسیٞٓ سشٔبیٝ ٚ وٙذ خٛیی دس ٔیضاٖ آثیبسی وٕهٚ صشفٝ ٞٛا ضذٖ پبن ثٝ ٞٓ

 . داس٘ذ ثسضایی ٘مص ٞبآِٛدٌی ٚ سْٕٛ

 سجض عجیؼت ثٝ ػٙٛاٖ ٞیچ ثٝ تب ضٛدٔی سبختٝ افشاد ٘یبص ثش اسبع دسست ٞبپبسن ٔؼبثش یبفتٝ،تٛسؼٝ وطٛسٞبی دس: ٌٛیذٔی وشدٚا٘ی ٕٞچٙیٗ دوتش 

 ثبصدیذ ٚ دیذ ٚسصضی، حشوبت ا٘دبْ سبِٓ، ٞبیتفشیح ثشای ٔىب٘ی ثٝ تب ضٛد سبختٝ اصَٛ ثشاسبع ٘یض ٔب وطٛس سجض فضبٞبی صیجبست چٝ ٚ ٘طٛد ٚاسد آسیجی

 .(3121)٘ٛسی، ضٛ٘ذ  تجذیُ آسأص ثٝ سسیذٖ دٚستبٖ ٚ ٚ الٛاْ

ٞبی سٚحی، ٔحیغی ٔغّٛة ٚ ٔٙبست ثشای ٞبی ضٟشی داسای ٘مص اختٕبػی، التصبدی ٚ اوِٛٛطیىی ٞستٙذ، ثب ٔضایبیی چٖٛ دسٔبٖ ثیٕبسیپبسن

حبَ ضبخصی ثشای استمبی ویفیت فضبی ص٘ذٌی ٚ تٛسؼٝ خبٔؼٝ ٞب، وٝ دس ػیٗ پشٚسش وٛدوبٖ، یىپبسچٍی اختٕبػی، حفظ آسبیص ٚ آسأص ٚ ٘ظبیش ایٗ

ٞب إٞیت صیبدی دس پبیذاسی ٔحیغی ضٟشٞب ٚ ثٟجٛد ویفیت ص٘ذٌی سبوٙبٖ آٖ داس٘ذ . پبسن(Balram & Dragicevic ,2005)ضٛ٘ذ ٔحست ٔی

(Gupta et al, 2012) .ٞب،پبسن ٔثُ) عجیؼی ٞبیٔىبٖ ٚ حضٛس ثشخٛسداس٘ذ خبٔؼٝ ویفیت دس استشاتظیىی إٞیت اص ٞبضٟشی ٚ پبسن سجض فضبٞبی 

 ٚ فیضیِٛٛطیىی ٔحیغی، خذٔبتصیست ٟٔٓ خذٔبت ثش ػالٜٚ ضٟشی صٔیٙٝ دس( ٚ آة دسختبٖ ٔثُ) عجیؼی اخضای ٚ( سجض وٕشثٙذٞبی ٚ ضٟشی ٞبیخٍُٙ

 ثٟذاضتی ٚ فیضیِٛٛطیىی ضٙبختی،صیجب فٛایذ ثٝ غیش اص است، ضذٜ استفبدٜ عجیؼی ػٙبصش اص آٖ دس وٝ ٞبپبسن ٔثُ ضٟشی وٙذ. فضبٞبیٔی ٘یض فشاٞٓ اختٕبػی

 ثٟجٛد تٛسؼٝ ٚ خبٔؼٝ افشاد ثیٗ تؼبدَ ٚ سبصی یىپبسچٝ ٔٛخت ػٕٛٔی فضبٞبی دس ٌیبٞبٖ ٚ ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ دسختبٖ .ثبضذٔی ٘یض دیٍش اختٕبػی ٔضایبی داسای

 تٛسظ ٞٛا ثشای ٕ٘ٛ٘ٝ پبالیص سبصد. فشاٞٓ ضٟشٚ٘ذاٖ ٞٓ ٚ ضٟشداسی ثشای ٞٓ سا التصبدی ٔضایبی تٛا٘ذٔی پبسن ٚ سجض ٔٙظش. ضٛدٔی اختٕبػی سٚاثظ

 ٚ افضایص ٌشدضٍشی ضٟش، خزاثیت افضایص ثبػث ضٟشی ٞبیٚخٛد پبسن ثٝ ػالٜٚ. ضٛدٔی آٖ ٚ ٔیضاٖ آِٛدٌی وبٞص ٞبیٞضیٙٝ ضذٖ وٓ ثٝ ٔٙدش دسختبٖ،

 ساحتی، سٚا٘ی، تؼبُٔ ثش ٔستمیٕی تبثیش وٙذ،ٔی ایدبد ٔشدْ رٞٗ دس پبسن خصٛصب سجض، فضبی وٝ احسبسبتی دٞذٔی ٘طبٖ ٞب یبفتٝ. ٌشددٔی دسآٔذ دس٘تیدٝ

ثٝ عٛس وّی  .(3121)٘ٛسی، داس٘ذ  ٘مص است، پبیذاس تٛسؼٝ وّیذی اخضای اص وٝ ٔشدْ ص٘ذٌی ویفیت دس ضذت ثٝ آثبس ایٗ تٕبٔی ٚ داضتٝ سٚصٔشٌی ا٘مغبع

ضٛ٘ذ ثٙبثشایٗ الصْ است تصفیٝ ٞٛا، ػبیك ٕ٘ٛدٖ صذا، ثٟجٛد ضشایظ ثیٛوّیٕبتیه ضٟش ٚ ضبداثی سٚح ٚ خسٓ ٚ آسأص ا٘سبٖ ٔیٞب ثبػث تّغیف ٚ پبسن

 ثشای ٚاضح ٚ سٚضٙی ٔٙبفغ ٚ تسٟیالت غیشٔبدی ٚ غیشّٕٔٛع خذٔبت . ایٗ(3122)ضٛٞب٘ی، ٍٕٞبْ ثب سضذ خٕؼیت، فضبی سجض ػٕٛٔی سا ٘یض افضایص داد 

 ثخصضفب ٔٙبفغ وشدٖ فشاٞٓ دس ٔٛفمیت ػذْ ٔثبَ ػٙٛاٖ ثٝ ثبضذ. داضتٝ التصبدی سا دس پی ٚ اختٕبػی خذی ػٛالت تٛا٘ذٔی آٖ دس صٛست ٘جٛد وٝ داسد ٔشدْ
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 ضٟشٚ٘ذا٘ی دٞذٔی ٘طبٖ ٘تبیح ٔغبِؼبت .ضٛد ٔذتدساص دس تٛخٟیلبثُ ثٟذاضتی ٚ دسٔب٘ی ٞبیٔٙدش ثٝ ٞضیٙٝ تٛا٘ذٔی ضٟشٞب دس عجیؼت ثٝ دستشسی ٚ سٚا٘ی

-استمشاس پبسن (.3121ی، ٘ٛس)دٞٙذ اص خٛد ثشٚص ٔی وٕتشی ثبسٚخطٛ٘ت تٟبخٕی سفتبسٞبی تشع، احسبع وٙٙذٔی ص٘ذٌی سجضتشی دس ٘ٛاحی ٚ ٔٙبعك وٝ

ت سشٔبیٝ ٚ سٛد وٝ ثشای ٞبی ضٟشی ثٝ خٟت تأثیشی وٝ ثش ویفیت ص٘ذٌی ضٟشی ٚ ٘یُ ثٝ تٛسؼٝ پبیذاس داس٘ذ ٚ ٕٞچٙیٗ ثٝ خٟت ثبس ٔبِی ثذٖٚ ثبصٌط

 (.Manlun,2003 )ٌزاسد، اسصش ثشسسی ٌستشدٜ سا داسد ٞب ثٝ خبی ٔیضٟشداسی

 

 پیشینه مطالعات:. 5

(2004 )Chiesur ،ٞبی ضٟشی دس ضٟش پبیذاس، دس آٔستشداْ ّٞٙذ، ثٝ إٞیت فضبٞبی سجض دسٖٚ ضٟشی ٚ وٕجٛد دس پظٚٞطی ثب ػٙٛاٖ ٘مص پبسن

ٞب ٘طبٖ داد وٝ دس ایٗ صٔیٙٝ اضبسٜ، ٚ ٕٞچٙیٗ إٞیت عجیؼت ضٟش سا ثشای سفبٜ ضٟشٚ٘ذاٖ ٚ پبیذاسی ضٟش ثیبٖ وشدٜ است. ٘تبیح ثشسسی إِّّیٔغبِؼبت ثیٗ

 وٙذ. تدشثٝ عجیؼت دس ٔحیظ ضٟشی ٔٙطأ احسبسبت ٔثجت ٚ خذٔبت ٔفیذی است وٝ ٘یبصٞبی ا٘سب٘ی غیشٔبدی ٚ سٚحی ٟٕٔی سا ثشآٚسدٜ ٔی

Macfarlane (2009)، تٛدٜ چٛة ضٟشی دس ٔیطیٍبٖ: پیبٔذٞبیی ثشای تِٛیذ ا٘شطی، خذاسبصی دس تحمیمی ثب ػٙٛاٖ دستشسی ثبِمٜٛ ثٝ صیست

ٞبی ضٟشی دس ایٗ ٔٙغمٝ پشداختٙذ. ٘تبیح ٘طبٖ دٞٙذٜ وبٞص چطٍٕیش وشثٗ ٚ ٔذیشیت پبیذاس خٍُٙ دس ایبالت ٔتحذٜ آٔشیىب، ثٝ ثشسسی آثبس ٚ ٔضایبی خٍُٙ

 تٛا٘ذ داضتٝ ثبضذ.   ای ٔیٞبی ضٟشی ٘مص صیبدی دس التصبد ّٔی ٚ ٔٙغمٝٞبست. ثٙبثشایٗ خٍُٙدی اوسیذ اتٕسفشی تٛسظ ایٗ خٍُٙ سغح وشثٗ

Millward & Sabir (2011) ،ضٟش دس ضٟشی خٍّٙی پبسن یه ٔضایبی ػٙٛاٖ تحت ایٔمبِٝ دس Toronto، ثٝ ضٟش ثشای سا پبسن ٔضایبی 

 التصبدی ٚ ٔحیغی اختٕبػی، ٔتؼذد خذٔبت ضٟشی، خٍّٙی ٞبیپبسن وٝ داد ٘طبٖ تحمیك ٘تبیح. وٙٙذ تشدسن لبثُ سا آٖ إٞیت تب وشد٘ذ ثیبٖ وٕی صٛست

 .داسد ضٟشٞب دس ٌیشیا٘ذاصٜ لبثُ اسصش ثب

Veitch et al (2012)، ٚضؼیت پبسن دس ضٟش ٚیىتٛسیبی ٞب ٚ فؼبِیت دس پبسن، ثٝ ثشسسی تأثیش استمب دس دس پظٚٞطی ثب ػٙٛاٖ استمبی پبسن

-٘بٔٝٞبی فیضیىی ٚ فشاغتی وبسثشاٖ پشداختٙذ. دس ایٗ ٔغبِؼٝ اعالػبت ثٝ صٛست پشسصاستشاِیب ثش سٚی افضایص استفبدٜ اص پبسن ٚ ٘یض ثش سٚی افضایص فؼبِیت

ٞبی ضٟشی ٔٛخت استمبء استفبدٜ اص آٖ ٚ افضایص نٞبی عجیؼی ٚ وبِجذی پبسٞبی پظٚٞص حبوی اص آٖ است وٝ ثٟجٛد ٚیظٌیآٚسی ضذ. یبفتٝای خٕغ

 ٞبی فشاغتی است.  ٞبی فیضیىی دس وٙبس فؼبِیتفؼبِیت

Sadeghian & Vardanyan (2013) ،ِٝٞبی ضٟشی ثٝ ٞبی ضٟشی، ثشسسی تحمیمبت ضٟشی، ثٝ ٘مص پبسنای ثب ػٙٛاٖ ٔضایبی پبسندس ٔمب

ای ٚ ٘بٔٝدس اسٔٙستبٖ اضبسٜ داضتٙذ. اعالػبت ثٝ صٛست پشسص Yerevanی ثیٗ ا٘سبٖ ٚ عجیؼت دس ضٟش ٞب ٚ ٚاسغٝتشیٗ اخضای ضٟشػٙٛاٖ یىی اص ٟٔٓ

ٔحیغی است وٝ ضبُٔ ٞبی ضٟشی سا دس چٟبس دستٝ ٘طبٖ داد. دستٝ اَٚ ٔضایبی صیستآٚسی ضذ. ٘تبیح حبصُ اص ایٗ ٔغبِؼٝ ٔضایبی پبسنای خٕغخب٘ٝوتبة

ثبضذ. دستٝ ثبضذ. دستٝ دْٚ ٔضایبی التصبدی است وٝ ضبُٔ رخیشٜ ا٘شطی، ٔذیشیت آة ٚ اسصش أٛاَ ٔیحفبظت اص عجیؼت ٔی وٙتشَ آِٛدٌی، تٙٛع صیستی ٚ

سیضی ٚ ثبضذ. ٚ دستٝ آخش ٔضایبی ثش٘بٔٝسٚا٘ی است وٝ ضبُٔ تؼغیالت ٚتٙذسستی، سالٔت ا٘سبٖ ٚ ٌشدضٍشی ٚ وبٞص خشْ ٔی -سْٛ ٔضایبی اختٕبػی

 سیضی ٚ عشاحی فضبی سجض است. ضٙبسی، ثش٘بٔٝٞبی صیجبییُٔ اسصشعشاحی است وٝ ضب

سبصی استفبدٜ ضٟشٚ٘ذاٖ اص آٖ دس ضٟشوشد پشداختٙذ. ای ثٝ اسصیبثی ویفی ٘مص فضبٞبی سجض ضٟشی ٚ ثٟیٙٝ، دس ٔغبِؼٝ(3131) ٔحٕذی ٚ ٕٞىبساٖ

ٞبی تحمیك ٘طبٖ داد ٞب صٛست ٌشفت. یبفتٝضذ ٚ تحّیُ ٟ٘بیی ثش سٚی آٖ٘بٔٝ ثیٗ ٔشاخؼبٖ ثٝ پبسن اخز ثخص اػظٓ اعالػبت ثٝ صٛست تٛصیغ پشسص

ا٘ذ ِٚی ػٛأّی ٔب٘ٙذ ٔطىالت ص٘ذٌی ٞبی ضٟشیدٞی ثٝ پبیذاسی اختٕبػی ٚ ٕٞجستٍیتشیٗ ػٛأُ ٟٔٓ دس ضىُٞب ٚ فضبٞبی سجض ضٟشی اص ٟٔٓپبسن
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ٞب اص خّٕٝ ػٛأُ وبٞص ٞبی ٔختّف سٙی ٚ خٙسی دس ایٗ ٔىبٖٔٛسد ٘یبص ثشای ٌشٜٚ ضٟشی، ایٕٙی پبسن ٚ فضبٞبی سجض، أٙیت ٚ ٔتٙبست ٘جٛدٖ أىب٘بت

 ثبضٙذ. ٞب ٔیتٕبیُ ضٟشٚ٘ذاٖ ثشای استفبدٜ اص ایٗ ػشصٝ

ضٟشی(  ضٙبختی فضبٞبی سجض دس ضٟشٞب )ثب سٚیىشد ٔذیشیتای تحت ػٙٛاٖ تحّیّی ثش اثؼبد اختٕبػی ٚ سٚاٖ، دس ٔمبِٝ(3133) صادٜفشد ٚ ػّیصبِحی

ٞب ٚ ساٞىبسٞبیی دس خٟت ثٝ ثیبٖ إٞیت فضبی سجض دس ضٟشٞبی ٔذسٖ أشٚصی ٚ تحّیُ آثبس اختٕبػی، فشٍٞٙی ٚ سٚا٘ی ٘بضی اص ٌستشش ایٗ فضبٞب، تٛصیٝ

داختٙذ. ٘تبیح ٘طبٖ داد ضٟشٞب )ٔطٟذ( پشثٟجٛد ػّٕىشد ٔذیشیت ضٟشی دس استجبط ثب استمبی آثبس اختٕبػی، فشٍٞٙی ٚ سٚا٘ی فضبٞبی سجض ضٟشی دس والٖ

ضٙبختی ٞستٙذ أب ایٗ فضبٞب دس ٞبی اختٕبػی ٚسٚاٖفضبٞبی سجض دس ضٟشٞب صشف ٘ظش اص ثبصدٜ اوِٛٛطیه، داسای آثبس ٚ تجؼبت ٔغّٛة ثسیبسی دس صٔیٙٝ

ثبیست ثیص اص استمبی سی فضبٞبی سجض ٔیٚسبص ثشخی وبسوشدٞبی ٘بٔغّٛة ثبضذ. ٕٞچٙیٗ استمبی ثٟشٜتٛا٘ذ صٔیٙٝصٛست ػّٕىشد ضؼیف ٔذیشیت ضٟشی ٔی

ٞب( لشاس ٌیشد. دس ٟ٘بیت فضبٞبی سجض ضٟشی ٚ ٔذیشیت یٞب ٚ فضبٞبی سجض ضٟشداسٞب ٔٛسد تٛخٝ ٔذیشیت ضٟشی )ٚ ثٝ تجغ ٔذیشیت پبسناوِٛٛطیه آٖ

فؼبَ ٚ پبیذاس ضٟشی ػّٕىشد ٚ وبسوشد ٔغّٛثی  تٛاٖ ٌفت فضبی سجض ضٟشی ثذٖٚ ٔذیشیتٌزاس٘ذ، ثٝ عٛسی وٝ ٔیضٟشی ٞش دٚ ثش یىذیٍش تأثیش ٔی

 ٘خٛاٞذ داضت.   

 -ٞبی ضٟشی دس استمبی ویفیت ص٘ذٌی ضٟشی، ثٝ ثشسسی تأثیشات سٚا٘یای ثب ػٙٛاٖ تحّیّی ثش ٘مص پبسن، دس ٔمبِٝ(3132) لشثب٘ی ٚ تیٕٛسی

ای ٔحُ سىٛ٘ت آ٘بٖ ثب ٞب، دس پٛضص دادٖ ػٛأُ دافؼٝخبرثٝ پبسن ٞبی ضٟشی دس ثٟجٛد ویفیت ص٘ذٌی ضٟشٚ٘ذاٖ اص عشیك ثشسسی ػٛأُاختٕبػی پبسن

ٞبی تحمیك ٘طبٖ داد وٝ ضٟشٚ٘ذاٖ تجشیضی ثیطتش ثٝ ٔٙظٛس دستشسی ثٝ ٞٛای سبِٓ، دس ضٟش تجشیض پشداختٙذ. یبفتٝ Seeking-Escapingاستفبدٜ اص اٍِٛی 

ٞبی ضٟشی سٚی سٚی، سفغ خستٍی ٚ ٌشیض اص یىٙٛاختی ص٘ذٌی ثٝ پبسنٔسىٛ٘ی، پیبدٜٞب ٚ تٍٙی ٔحیظ تفشیح خب٘ٛادٌی، وست ٘طبط ٚ دٚسی اص آِٛدٌی

  آٚس٘ذ.ٔی

ٚ اسایٝ ٔذَ ٔٙبست ثشای  SWOTٞبی ضٟشی ثب استفبدٜ اص اثضاس دس تحمیمی ثٝ اسصیبثی ٚ تحّیُ ٚضؼیت پبسن ،(3121) ثیٍیالٞیدب٘یبٖ ٚ ضیؼٝ

ثخص ٚ ٔفشح ٚیظٜ ضٟشیٛس ضٟش سٕٙبٖ پشداختٙذ. ٘تبیح ایٗ ٔغبِؼٝ ٘طبٖ داد وٝ دستیبثی ثٝ ٔؼیبسٞب ٚ عشاحی ٔٙبست دس پبسن ثٝ ایدبد ٔحیغی آساْ 3پبسن 

ا٘دبٔذ. ٕٞچٙیٗ اٍِٛٞبی اوٛتٛسیسٓ ٔیٕ٘بیذ. ٕٞیٙغٛس ثٝ وبسٌیشی تٕٟیذات ٚ تدٟیضات ٔٙبست دس پبسن ثٝ خزة ضٟشٚ٘ذاٖ ٚ ضٟشٚ٘ذاٖ وٕه ٔی

ٞبی ضٟشی ثبػث خزة ٚ افضایص وٕی وبسثشاٖ است. ٚ دستیبثی ثٝ ٔحیظ صیجب ٚ سجض ضٟشی ثبػث افضایص ویفی ص٘ذٌی صیجبسبصی ٔٙظش ٚ ٔحیظ دس پبسن

 .ضٛدضٟشٚ٘ذاٖ ٚ سالٔت سٚا٘ی ٚ خسٕب٘ی ٚ ثبصدٞی ثیطتش دس خبٔؼٝ ٔی

ثختیبسی ضٟشی دس ساستبی وبٞص تغییشات الّیٕی دس چٟبسٔحبَ ٔحیغی خٍّٙذاسیای ثٝ ٔضایب ٚ وبسوشدٞبی صیست، دس ٔمبِٝ(3122) پبسسبپٛس

ٞبی ضٟشی دا٘ست. ٘تبیح ٞبی خٍُٙتشیٗ وبسوشدٞب ٚ ٔضیتفشٍٞٙی، التصبدی ٚ صیجبسبصی سا ٟٔٓ -اضبسٜ وشد. اٚ وبسوشدٞبی اوِٛٛطیىی، اختٕبػی

وشثٗ تٛسظ دسختبٖ ضٟشی، وبٞص آِٛدٌی صٛتی، وٙتشَ فشسبیص، وبٞص سٚا٘بة، تؼذیُ آة ٚ ٞٛا، وبٞص تغییشات  ٔغبِؼبت ٚی ٘طبٖ داد وٝ خزة

خب وٝ ایشاٖ دس ثبضذ. ٚ اص آٖٞبی ضٟشی ٔیٞبی خٍُٙٞبی سغحی اص ٔضیتٞبی ٘بضی اص سیالةٞب ٚ وبٞص ٞضیٙٝسبصی سبختٕبٖآة ٚ ٞٛایی ٔحّی، خٙه

وٓ لشاس داسد، الصْ است تب ضٟشٞبی آٖ اص ٔضایبی خٍّٙذاسی ضٟشی ثشخٛسداس ثبضذ ِزا ثٝ ٔٙظٛس ثٟجٛد ضشایظ اوِٛٛطیىی ٚ ای ثب پٛضص خٍّٙی ٔٙغمٝ

 ٔحیغی ٔسِٛیٗ ضٟشٞب ثبیذ ثیص اص پیص ثش خٍّٙذاسی ضٟشی اٞتٕبْ ٚسص٘ذ. صیست

 گیری:بحث و نتیجه. 6

٘بپزیش وشدٜ ٞب، ٔٛخٛدیت فضبی سجض ٚ ٌستشش آٖ سا ثشای ٕٞیطٝ اختٙبةٔحیغی آٖٔؼضالت صیست أشٚصٜ پیبٔذٞبی تٛسؼٝ ضٟشی ٚ پیچیذٌی

ٞب ثشای ایٗ وٝ ثتٛا٘ٙذ پبیذاسی ٚ استٕشاس خٛد سا حفظ ٚ تضٕیٗ وٙٙذ، ٘بچبس ثٝ پزیشش ٞبی تٕشوض ٚ فؼبِیت ٚ ص٘ذٌی ا٘سبٖاست. ضٟشٞب ثٝ ػٙٛاٖ وبٖ٘ٛ

ٞب ٘مص ی یٍب٘ٝ ضٟشٞب دس ٔتبثِٛیسٓ آٖتٙذ. دس ایٗ ٔیبٖ، فضبی سجض ثٝ ػٙٛاٖ خضء الیٙفه ٚ ضشٚسی پیىشٜٞبی عجیؼی ٞسسبختبس وبسوشدی ٔتأثش اص سیستٓ
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ی ٞبی ضٟشی سا ثبیذ دس صٔشٜتشدیذ فضبی سجض ٚ پبسنثی .(3111وّٟش٘یب، )تٛا٘ذ اختالالت خذی دس حیبت ضٟشٞب ثٝ ٚخٛد آٚسد اسبسی داسد ٚ وٕجٛد آٖ ٔی

سیضی ضٛ٘ذ، دس ی حیبت عجیؼی ٚ ا٘سب٘ی دس ضٟش٘طیٙی أشٚص ثٝ ضٕبس آٚسد. وٝ اٌش ثٝ صٛست ٔٙظٓ ٚ صحیحی ثش٘بٔٝبیذاسی ٚ تٛسؼٝتشیٗ ػٛأُ پاسبسی

فضبی سجض ضٟشی اص ٌزضتٝ تب وٖٙٛ  (.3131)ضیشی، سبصی خسٓ ٚ سٚح ا٘سبٖ ٚ ثٟجٛد ضىُ ٚ ظبٞش ضٟشٞب تأثیشات ٔغّٛة ٚ ٔفیذی خٛاٞٙذ داضت سبِٓ

ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ دس وبِجذ ضٟشی ٚ ػبّٔی ٟٔٓ دس صیجبیی ٔحیظ ٚ دِپزیش ضذٖ فضبی ص٘ذٌی ثٛدٜ است. ثٝ ثخطی ٚ ٕٞبًٞٙ وشدٖ وبسثشیت ٘ظٓػٙصشی خٟ

ٔحیغی، ٔؼشف ٘مص تفشخی ٚ سفبٞی ثشای ضٟشٚ٘ذاٖ ٘یض ثٝ ضٕبس سفتٝ است. ثٝ ٕٞیٗ سجت عٛسی وٝ دس ثسیبسی ٔٛاسد ٔضٕٖٛ فضبی سجض غیش اص ٘مص صیست

سبصی، ایدبد تٛا٘ذ ثٝ آسأص، خٛاٖا٘ذ وٝ فضبی سجض ٔیثشدٜشسسی ٚ اسصیبثی آٖ دس ٔحیظ ضٟشی ثٝ ٚیظٜ ضٟشٞبی ثضسي إٞیت فشاٚا٘ی داسد. دا٘طٕٙذاٖ پیث

تٛا٘ذ ٔضایبی ٔحیغی ثشای ٚسصش ٚ ٌزساٖ اٚلبت فشاغت ٚ وبٞص خطٛ٘ت ٔشدْ وٕه وٙذ. ػالٜٚ ثش ٔضایبی اختٕبػی ٚ فیضیِٛٛطیىی، عجیؼت ضٟشی ٔی

ٞبی وبٞص تٛا٘ذ ثٝ وٓ ضذٖ ٞضیٙٝالتصبدی سا ٘یض، چٝ ثشای ٔذیشاٖ ضٟشی ٚ چٝ ثشای ضٟشٚ٘ذاٖ فشاٞٓ وٙذ. ثشای ٔثبَ دسختبٖ ثب ا٘دبْ پبالیص ٞٛا، ٔی

یص خزاثیت ضٟش، اسصش افض ٞبی ضٟشی سجتی ٚ تفشخی پبسنضٙبختی، تبسیخٞبی صیجبییآِٛدٌی ٚ ٔیضاٖ آٖ وٕه صیبدی وٙٙذ. ٌزضتٝ اص ایٗ، اسصش

ٞب ثٝ دِیُ إٞیت . اص ٔیبٖ خذٔبت ٚ تسٟیالت ٌٛ٘بٌٖٛ ضٟشی، فضبٞبی سجض ضٟشی ٚ پبسن(Chiesura, 2004)ضٛد ٌشی ٚ دس ٘تیدٝ دسآٔذ ٔیٌشدش

ٔغّٛة ٚ دِچست ثشای ػْٕٛ ٔشدْ صیست ضٟشی ٚ تؼذیُ آِٛدٌی ٞٛا ٚ ایدبد ٔحیغی تفشیحی ٚ تفشخی ٚ داسا ثٛدٖ ٘مطی ٟٔٓ وٝ دس حفظ تؼبدَ ٔحیظ

ی ٞب، ثٝ ػٙٛاٖ ٘ٛػی اص وبسثشی اساضی، ٔسئّٝ ثسیبس ٟٔٓ ٚ حیبعی دس ٕٞٝداس٘ذ، اسصضٕٙذ ٞستٙذ. ثٙبثشایٗ تخصیص صٔیٗ ضٟشی ثٝ فضبٞبی سجض ٚ پبسن

 ضٟشی عشاحی ٚ سیضیثش٘بٔٝ ٚ ٔذیشیت دس ضٟش، یٚ پبیذاس ضٟشٚ٘ذاٖ ٚضغ ثٟجٛد دس ضٟشی عجیؼت إٞیت ثٝ تٛخٝ . ثب(3133)سفیؼی ٚ ٕٞىبساٖ، ضٟشٞبست 

( است ا٘تظبس ٔٛسد سجض فضبی اص وٝ)ضٟشی  خبٔؼٝ دس فٛایذ ٚ ٔٙبفغ تٕبٔی ثشآٚسدٖ حفظ ضٕٗ ثٛد تب پبیذاس سجض فضبی ٚ ٔٙظش ٚ تٛسؼٝ ایدبد ثٝ د٘جبَ ثبیذ

 ثبضذ. داضتٝ ثٝ د٘جبَ ٘یض سا وبسثشدی لبثّیت ٚ صیستیتٙٛع حفظ ٚ ایدبد ٔمبٚٔت، سبصٌبسی، پبیذاسی، ٞضیٙٝ، وبٞص
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