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 چکیده
 یو هدف از طراح هستندهمواره با آن در تماس  ها ه انسانک روند شمار می به شهر یالبدکاز نظام  یجزئ ها پارک

مناسب  یها پارکجـاد یدر ا یعوامـل ضـرور یز جسـتجویجامعه و ن یفرهنگ ،یانسان یازهایتوجه به ن ،ها آن

را در سطح آن دارد.  وآمد رفتبرخورد و  نیتر شیبپس از خانه مکانی هستند که فرد،  ها پارک ،درواقع ،است یشهر

در این مطالعه  ؛ بنابراین،تعامالت اجتماعی در میان ساکنان آن است یریگ شکلعمومی عنصر مهمی در  یفضاها

شده است. روش تحقیق، بررسی شهرستان زابل  یها پارکتعامالت اجتماعی در میان  یبر ارتقا مؤثرعوامل 

 افزار نرماز در تجزیه و تحلیل اطالعات، همچنین . است، اسنادی و میدانی یا کتابخانهبر مطالعات تحلیلی و مبتنی

SPSS  برایهمچنین  شهرستان زابل، یها پارکاجتماعی  تعامالت یدر ارتقا مؤثر یها مؤلفهبرای تعیین 

تمامی شده است. نتایج تحقیق نشان داد که  استفاده VIKOVER یریگ میتصماز مدل  ها پارک یبند رتبه

تعامالت اجتماعی  یارتقا، در جسمی یها تیفعالزش و به جز شاخص ور در پژوهش شده مطرح یها شاخص

 ؛مورد مطالعه متفاوت است یها پارکتعامالت اجتماعی در  ۀدرج است. مؤثردر شهرستان زابل  ها پارک

 Q، پارک معلم با 115/1 آمده دست به Qپارک ملت با اول،  ۀدر رتب Q 113/1با  یعقوب الیثپارک  کهیطور به

تعامالت  یها شاخصبعدی از لحاظ  یها رتبهدر ترتیب به 111/1 آمده دست به Q، و پارک الغدیر با 111/1
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 مقدمه

شکار از آن  ردش وت که برای گاس یپردرختع فارسی شده و به مفهوم باغ وسیزبان ه وارد پارک از زبان فرانس ۀکلم

ه از ترکیب فضایی عمومی و خدماتی تعریف کرد ک توان یم ،پارک را از لحاظ شهرسازی .(4931دهخدا، شود ) استفاده می

 نزلۀم به. این فضا کند یمشهری نقش مهمی ایفا  ۀازی منطقر زیباسو د ردیگ یمفرم و عملکرد و بیان تصویر شکل 

جهان و از جمله  یکشورها همۀدر  شهرهاگسترش روزافزون . شود یمرابطی میان زیباسازی و فضای عملکردی مطرح 

، موجب ینیت و گسترش شهرنشیش جمعی. افزارود یمشمار به یعصر دانش و فناور ناپذیر اجتناب  یامدهایپران، از یا

و  توسعه درحال یکشورهادر  ژهیو بهن روند ی. اشود یم رینفوذناپذخشن و  یبه سطوح بتن یسبز شهر یفضاهال یتبد

، دهد یمل کیشهر را تش یمایاز س یه بخشکسبز (. فضای 443: 5115 شی،) دارد تر یجد یجهان سوم نمود یکشورها

ت یاهم .ه انسان همواره با آن در تماس بوده و خواهد بودکاست  ین مسائلی، از نخستیواقع یها دهیپداز  یکی عنوان به

 یدارا یشهر یها پارک. جوامع مطرح است یافتگی توسعه یها شاخصاز  یکی عنوان به، یط شهریسبز در مح یفضاها

 پرورش یمطلوب برا یطی، محیروح یها یماریبدرمان  مانند ییایمزا و هستند یکیولوژکو ا ی، اقتصادینقش اجتماع

ت یفکی یارتقا یبرا یاریمع حال نیدرع ،ها طیمحن ی. اگیرد... را دربرمیش وی، حفظ آسایاجتماع یپارچگیکان، کودک

 یریتأث دلیلهب یشهر یها پارک استقرار ،سو کیاز  (.413: 5111 بالرام،) شوند یمجامعه محسوب  ۀو توسع یزندگ یفضا

ه و سود یبدون بازگشت سرما یبار مال دلیلبه ،گرید یدار دارند و از سویپا ۀل به توسعیو ن یشهر یت زندگیفکیه بر ک

 (.94: 5119من لن، ) دارندگسترده را  ی، ارزش بررسدگذار یم یجا به ها یشهردار یه براک

 شهرهاکسانی که در  ۀاست که باید در مطالعات زندگی روزان یا مسئلهعمومی  یفضاها، استفاده و تخصیص دیدگاهاز این 

 یدسترس قابلباز و  ییها مکان عنوان به ها پارکعمومی مانند  یفضاها، نظران صاحب. در دیدگاه شودبررسی  ،کنند یمزندگی 

را در سطح آن  وآمد رفتبرخورد و  نیتر شیبمکانی است که فرد،  ،شهری پس از خانه یها پارککه  معنی. بدینشود یمتعریف 

بهترین  ،تعامالت اجتماعی در میان ساکنان آن است. در شهرستان زابل یریگ شکلعمومی عنصر مهمی در  یفضاهادارد. 

 تواند یمکه  هاست پارک رود یمشمار با افغانستان که قلب تولید مواد مخدر به مرز هماوقات فراغت که  گذراندنبرای  ها مکان

 یدر ارتقا مؤثر یها مؤلفهدر این مطالعه به بررسی  ؛ بنابراین،باشد مؤثر سال انیمتعامالت اجتماعی جوانان و مردم  یدر ارتقا

-به این گرفته قراربررسی  که مورد یسؤاالتشهرستان زابل پرداخته شده است. در این راستا،  یها پارکتعامالت اجتماعی 

را داشته است؟  ریتأث نیتر شیب کی کدامتعامالت اجتماعی  یدر ارتقا مؤثر یها مؤلفهصورت مطرح شده است که از میان 

 تعامالت اجتماعی را به خود اختصاص داده است؟ نیتر شیبشهرستان زابل  یها پارکاز  کی کدام

 

 نظری مبانی

 شهری یها پارکنقش و اهمیت . 6

ند. رو فضای سبز شهری از اهمیت راهبردی زیادی برای بهبود شرایط زیستی جوامع شهری امروزی برخوردا ها پارک

، فیلترکردن باد، کاهش ها یسازپارک مانند یطیمح ستیزبر عملکرد در محیط شهری عالوه ییها مکانوجود چنین 

. شود یمآلودگی صوتی و بهبود شرایط میکروکلیمایی موجب ارتقای شرایط اجتماعی و روانشناختی ساکنان شهری نیز 

و شادابی فعالیت بیشتر ساکنان  شود یمافزایش توان فکری افراد  و عصبی یفشارهاکاهش  موجب ها پارکزدن در قدم

سبز شهری از نظر اقتصادی  یفضاها و ها پارک. کند یمآرامش و اعتدال رفتاری آنان کمک به و کند میفراهم  را شهری

و موجب  دیافزا یمبر جذابیت محیط شهری  یخیتارتفریحی، زیباشناختی و  یها ارزشدلیل به زیرا هستند؛  توجه قابلنیز 

. همچنین همجواری عناصر طبیعی، از جمله درخت و آب، بر شود یمایجاد اشتغال  ،جهیدرنتو  گردشگرافزایش آمار جذب 

لحاظ اجتماعی نیز مطالعات . بهکند یممالیات و بهسازی فضای شهری کمک  نیتأمبه  ،درواقعو  دیافزا یمارزش امالک 
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رفتار و منش اجتماعی  ،برخوردارند یتر مطلوبکیو و کولی بیانگر آن است که مردم مناطقی که از پارک و فضای سبز 

 (.10: 5111، چیس سورا) است تر نییپامناطق  اینو جرم نیز در  تخلفبهتری نسبت به مردم سایر مناطق دارند و میزان 

 

 جایگاه تعامالت اجتماعی. 9

و  یشـهر یهـا دانیممانند  یعمـوم یفضـاهاسـم، یقبـل از مدرن یشهر یها سکونتگاه یاجتماعگاه تعامالت یجا

 وانفعاالت فعلل از کمتشـ ییهـا مکـانقت یو درحق اند بوده یجهـت ارتباطات اجتماع یا عرصـه عنوان به، بازارهـا

 (.11 :4901پـور، ی)مـدن رفتندشمار میبه، ساختند یم ریپذ امکانن تعـامالت را یه اک یاز مردمان یادیتعداد ز یاجتماع

 یش حس همبستگیافزا موجبو  کنند می  کمکنـان بـه مردم یجاد حـس اعتمـاد و اطمیباز در ا یفضاهان، یبر اعالوه

 کیکتفبا  (4903زاد )کحضور منفعالنه هستند. پا یبـرا یانکفراتر از م فضاهان یا ،قتی. درحقشوند یمو تعلـق در مردم 

تعـامالت  یت وقوع تعامل و برقـراریه قابلکرا  فضاها، تنها آن دسته از یشهر یو فضا یعموم ین فضایشدن بقائل

که روی بیش از هزار  یا مطالعه. در کند یم یابیارز یشهر یفضاها عنوان بهباالتر و  یا درجـهدر  ،دارنـد را یاجتمـاع

است که چهار عامل اساسی در  شدهمختلف جهان صورت گرفته است، نشان داده  یکشورهافضای عمومی شهری در 

از: دسترسی  اند عبارتعمومی شهری از اهمیت بیشتری برخوردارند این عوامل  یفضاهاسنجش مطلوبیت کیفی وضعیت 

عمومی را  ی( قلمرو4310همچنین حنا آرت ) .یریپذ اجتماع، ها تیفعالو  ها یکاربرپیوستگی، آسایش و منظر، همو به

عمومی را عامل تبدیل جامعه  ۀ( میدان حوز4313) زوکر. پاول داند یمعامل اصلی برونگرایی و زندگی سیاسی و عمومی 

را عامل ایجاد امنیت و تقویت تعامالت  روها ادهیپ( 4314. جین جیکوبز )داند یمبه اجتماع و نه محل تجمعی از افراد 

 یها تیفعال( 4303. یان گل )کند یمشهری تأکید  یفضاها( بر نقش اجتماعی 4301. ویلیام وایت )داند یماجتماعی 

 یها دستهنقش  ،که از این میان کند یمضروری، انتخابی و اجتماعی تقسیم  ۀشهری را به سه دست یفضاهاانجام در قابل

را  شهرهاعمومی  یها عرصه( 4303. اولدنبرگ )داند یمشهری ممتاز  یفضاهابه  یبخش تیفیک درسوم را  ژهیو بهدوم و 

(. کلر 411: 4903، جو)کاشانی کند یمتعریف  ،(داند یممکان سوم )خانه و محل کار را مکان اول و دوم  عنوان به

شهری و مردمی که در  یفضاها. تأکید اصلی وی کند یمشهری را در هفت سطح معرفی  یفضاها( 4431کوپرمارکس )

شهری را  یفضاهاو  پردازند یمبه ارزیابی محیط سکونتی  دیگرانمردمی، او و  یها مکان. در کتاب هستند ،آن قرار دارند

، یا محله یها پارکشهری،  یپالژها: کنند یم یبند دستهاز منظر ایجاد ارتباطات اجتماعی در هفت گروه  ژهیو به

نگهداری و بازی کودکان،  ۀسالمندان، فضای باز ویژ ۀباز مدارس، فضای باز مسکونی ویژ یفضاها، وجور جمع یها پارک

تا  4311دوم از  ۀ(. این رویکرد مرتبط با تقویت تعامالت اجتماعی مربوط به دور10 :4909باز درمانی )رضایی،  یفضاها

قابلیت تولید بستر  ،شهری یفضاها یها عرصهیکی از  عنوان به ها پارکبه آن اشاره شد.  تر شیپ، که استمیالدی  4331

 .استتعامالت اجتماعی را دارا  یریگ شکلمناسب جهت 

 

 یاجتماعثر تعامالت مؤ یفاکتورها. 9

 هنجارهال داده و براساس توقعات، کرا ش یافراد براساس منافع خود، ارتباطات اجتماع یمؤثر بر تعامالت اجتماع یتورهاکفا

در  یقو ین، عاملدیگراـان بـه همـراه کحضور فـرد در م ۀنحو ،نیبنابرا ؛پردازند یمـن خـود، بـه آن یمع یها نقشو 

با  یـه در آن، افرادک ییهـا مکـان یوجو جستن است افراد در کمم یحت ،ن راستایماندن در آن است. در ا یم فرد برایتصم

ـت یترب ۀالت، درآمـد، نحـوی، تحصـیزندگ ی، الگویطبقـه، قـوم، مـذهب، گروه اقتصادلحاظ به ها آنات مشابه یخصوص

 یها مکانش تعامل با یبودن افراد، مشوق مالقات و افزاهمگـن آنکه با .ان و نژاد مشابه حضور دارند، بشناسـندکودک

رهمگن یغ یاجتماع یها مکان حال نیدرعــان اســت، کبــه آن م یبستگ دل یارتقــا ،جهیدرنتو  یو اجتمــاع کـیزیف
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(. 4301سرکیسیان و مارکوس، ) ننـدکو آزاد را تجربـه  یغنـ یبودن و تعامالت اجتماعاسـت تـا افراد باهم یز فرصـتین

 یجـاد و برقـرارین فرصت برابر را جهت ایا ،نخست ۀبالقوه در مرحل یها تیظرفبـا دارابودن  یعمـوم یفضـاها ،درواقع

 «انعقاد»بعـد پس از  ۀ. در مرحلـدهند یمشهروندان قرار  همۀار یدار( در اختیننده و ناپاکشـ هرچند) یاجتمـاع یهـا کـنش

 یرفتار یالگوهـا ۀدآورندیپدـه ک یو فرهنگـ ی، اقتصادیموجـود در سطوح اجتماع یهـا تفـاوت، یتعامـل اجتمـاع ۀیاول

 (.430: 5111دار خواهند شد )قنبران، یمنسجم و پا یاجتمـاع جـاد روابـطیا ساز نهیزم ،متنوع اسـت

رگـذار در حضـور و تعامل یرا از عوامـل تأث یاجتمـاع یدادهایروو خلق  ینیب شیپالبد و کدو عامل ( 4301لنارد، )

فضـا و ابعـاد بـه شـناخت  (4901ز مؤثر است. دانشپور، )یان نکحس تعلق به م یه در ارتقاک داند یمافراد  یاجتماع

ـات یت در حکمشـار یهـا فرصت یآن و ارتقا یاجتمـاع یهـا تـواناز  یریگ بهرهپرداخته،  یعموم یمختلـف فضا

را  یعموم یفضا یک یالبدکـات یفکی (.4330کاپالن، ) دانـد یمـموفق مـؤثر  یعموم یفضا کـیرا در خلـق  یجمعـ

ند و یان اسـتراحت، تجارب خوشاکط، امیمح یجان و سرزندگیش هیافزاه به کدانسته  یعیوجود عناصر طب وابسته به

م یمستق ۀانگر تجربیط بیم با محیبر تماس مستقیاز انسان مبتنین (.4301، ویت) شود یممنجر مـردم  یشتر برایسالمت ب

نـار آن کح و در یتفـر ،یزدن، باز، قدمییان، گردهمایتعامـل بـا آشـنا مانند یاجتمـاع یهـا ـتیفعالفضـا، مـردم و 

و  ییـایمطلوب افـراد از فضـا، پو یر ذهنـیجاد تصویه در اک استان رقابت و... ک، امیجسم یها ـتیفعالورزش، 

بـودن فراهم ،ازهاینگـر یداز  (.4301، )ویتم دارد ی، نقـش مسـتقیطیـد و آموزش محیسـب تجـارب جدکجـان، یه

زان پاسخگوبودن یدر م ۀکنند نییتعاز عوامل  یکیه کرامون یپ یدادهایرو اتفاقـات و ،گـرانینظـارت د ،ـان مشـاهدهکام

متنـوع،  یمنظرهـاو  فضـاهاتوسط خلق  تواند یمشـف فضا کـان کو ام یـدگیچیاز انسان به پینار آن نکست. در ا فضا

 دیآوجود نندگان از فضا بهکدیازدت در بکجاد حرین تنوع، جاذبه و تجارب گوناگون و ایهدف تأم گوناگون با یهـا ـتیفعال

نترل ک ،تینهادران و کم ۀشناسانییبایز یها ارزشان و کجاد تصور از میط، ایمح کـان ادراکام(. 4331ران، دیگکارل و )

آموس راپاپورت از  (.43 :4901ن است )دانشپور، یتأمقابل یعیو طب یکیانکال مختلف مکان با استفاده از اشکم

توجـه نشـان داده اسـت. او بـا طـرح موضوع  یه به مسائل شـهرکاست  یعلـوم رفتـار پردازان هینظر نیتر برجسته

 نیتر مهمط را یت در محکپرداخته و حر یشهر یانسان در فضا یـت انفعـالیموقع نفیبـه  ،طینش متقابل انسان و محـک

ط پرداخته یمح یدر طراح ینقش علوم رفتار یبررسـز بـه ی. جـان لنـگ نداند یم یط و طرح ذهنیعامل شناخت مح

رگذار بـه یتأث یطیاز فضا و عوامل مح یافـت آدمیدر یبه چگونگ یمعمار ۀینش نظریعنوان آفر با است. او در اثر خود

 ۀاو در عرصـ یهـا ـتیفعاله به رفتارها و ک داند یم یذهن ۀوار طرح یط را نوعیـن امـر پرداختـه و تصورات مردم از محیا

ه اگـر ک دیگو یم ینظر یها نشیآفرتاب کلنگ در  .(411 -419 :4903 ،جویکاشان) بخشند یمل کشـهر شـ یعمـوم

 یبـرا یمتقابل اجتماع ۀ. رابطکنند یمآن را فراهم  ۀنـیزم یطـیاز داشته باشند، در هـر محین یمـردم بـه تماس اجتماع

بودن تعامل ل بر مطلوبیه دلکضرورت اسـت  یکان کو احساس تعلق به م ییوندجویانسان به پ یازهـاینپاسـخ بـه 

ن یگر ایل دیدل است.شـده  یـابیمثبـت ارز ین منظوریافتن به چنیدست یبرا یهـر فرصـت ؛ بنابراین،است یاجتماع

شدن و یاجتماع یها نهیزمآوردن وجودمردم، با به یها تیفعال ۀگـران و مشاهدیتعامـل بـا د مانند ییها تیفعاله کاست 

 ۀنیرا زم یررسمیغمالقات  (4333،4335ساندر )کستوفر الیرک .کننـد یمـ کمـکانسـان  یبه رشـد فـرد یریپذ اجتماع

و  یذهنـ ۀنیشـی، نگرش افراد را با پیتعامل اجتماع .مـردم دانسـته اسـت ۀو روابط روزمـر ها یدوست ۀتوسع

 (.403 -401 :4909، )لنگ کند یم یکگر نزدیدیکمتفاوت به  یهـا یژگـیو

عوامل ، یبررس ریتأث ۀدر زمین ، اما( انجام شده استها پارکموضوع مورد پژوهش ) ۀنیزم درمطالعات داخلی زیادی 

در ادامه به مطالعاتی  ؛ بنابراین،ی مطالعات اندکی صورت گرفته استشهر یها پارک ی درتعامالت اجتماع یمؤثر بر ارتقا

 اشاره شده است. ،که با موضوع مورد پژوهش همخوانی دارد
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 گرفتهمطالعات صورت ۀپیشین. 6جدول 

 مؤلفاناسامی 
سال 

 انتشار
 نتایج پژوهش عنوان پژوهش

 4900 یموریو ت یقربان
را  یشهر یها پارکنقش 

 یت زندگیفکیدر بهبود 
 یزیشهروندان تبر

دسترسی به هوای سالم، تفریح خانوادگی،  منظور بهشهروندان تبریزی بیشتر 
، رفع یرو ادهیپو تنگی محیط مسکونی،  ها یآلودگکسب نشاط و دوری از 

 .آورند یمشهری روی  یها پارکخستگی و گریز از یکنواختی زندگی به 

و  یمحمد
 زگاریپره

4900 
و نحوۀ  ییع فضایل توزیتحل
 یها پارک ینیگزانکم

 یشهر

واحد  یها پارک اما ،استو شهری در منطقه، کافی  یا هیناح یها پارکتعداد 
موجود از لحاظ رعایت  یها پارکو نیز  دیستننکافی  یا محلههمسایگی و 

 زن و متعادل نیستند.اد شهری متوبکال مراتب هلسلسنظام 

فخریان و 
 اندیگر

4931 

بررسی و تحلیل نقش 
اجتماعی  یکارکردها

شهری بر اساس  یها پارک
موقعیت مکانی و شرایط 

کلی منطقه: نمونه مطالعاتی 
مناطق یک و شش 

 شهرداری مشهد

 یکارکردها 1 ۀاجتماعی مطلوب و در منطق یکارکردهامنطقه یک 
اجتماعی  یکارکردهانقش را در تبیین  نیتر مهماجتماعی نامطلوب 

 .کند یمشهری ایفا  یها پارک

محمدی و 
 اندیگر

4934 

 ۀمکانی توسع یسنج تیاولو
 یها پارکو  سبز یفضاها

شهری با استفاده از روش 
AHP موردی: شهر  ۀ)نمون

 میاندوآب(

زان ین پژوهش، می( در ایشهر کپار (سبز یفضا یابی مکان یارهایمع
با  یسبز، سازگار یموجود فضا ۀت، سرانیم جمعکزان ترای، میدسترس
باز و  یفضاها، وجود یت دولتکیبا مال یها نیزمگر، وجود ید یها یکاربر

ن شدند. ییبه رودخانه تع یکیموجود و نزد یها پارکر، فاصله از یبا یها نیزم
 ۀجیاندوآب بودند. نتیشهر م ۀپنجگان ین پژوهش نواحیز در این ها نهیگز

از یامت نیشتریب ،535/1از یاندوآب با امتیدو شهر م ۀیه ناحکمطالعه نشان داد 
سبز و  یفضاها یانکم ۀت اول توسعیبه خود اختصاص داده و در اولو را

 یازهایب با امتیترت، پنج و سه بهیک یشهر قرار دارد. نواح یها پارک
ن یمترکچهار  ۀیقرار دارند. ناح یبعد یها رتبهدر  413/1و  511/1،514/1

 یانکت مین اولویمترک ،جهیدرنترا به خود اختصاص داده و ( 135/1) ازیامت
 .دارد سبز شهر یرا جهت توسعه فضاها

 4939 قنبران و جعفری

بر  مؤثربررسی عوامل 
تعامالت اجتماعی در  یارتقا

 ۀمیان ساکنان محل
موردی:  ۀمسکونی )نمون

 تهران(-درکه ۀمحل

-فضایی و حاالت روحی-سیاسی شهر، ساختار کالبدی-ساختار اجتماعی
تعامالت اجتماعی در میان ساکنان  یاز فضا در ارتقا کنندگان استفادهروانی 
 است. رگذاریتأثدرکه 

 5111 سورایچ

در  یشهر یها پارکنقش »
ضمن اشاره به « داریشهر پا
سبز  یفضاهات یاهم

مبود کو  یشهر درون
 یالملل نیبمطالعات 

منشأ  یط شهریعت در محیطب ۀه تجربک کند یمق یتصد یج مطالعات وینتا
و  یرمادیغ یانسان یازهاینه کاست  یدیاحساسات مثبت و خدمات مف

 .سازد یمرا برآورده  یتیبااهم یروح
 

 5144 ریلوارد و سبیم
 یجنگل کپار یک یایمزا

 یشهر

متعدد با  یو اقتصاد یطی، محیخدمات اجتماع یشهر یجنگل یها پارکه ک
 .کنند یمفراهم  شهرها یرا برا یریگ اندازه قابلارزش 

 

 منبع: نگارندگان

 

 روش پژوهش

به این  .نیز در مطالعات بهره گرفته شده است ها روشگرچه از سایر ا ؛گرفته  انجامتوصیفی -این تحقیق به روش تحلیلی
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شهرستان زابل،  یها پارکتعامالت اجتماعی  یدر ارتقا مؤثر یها مؤلفهبه بررسی و تحلیل  که ناظر است تحلیلیدلیل 

اقدام شده است. در  ها آنتجزیه و تلفیق  ،اطالعات ۀیتهانجام این پژوهش به دو روش اسنادی و میدانی به  منظور به

 برای اینترنتی پرداخته شده است. یها تیسا، نقشه و ها آمارنامه، نشریات، ها بااسنادی به گردآوری اطالعات از کت ۀمرحل

 ،استکه مؤثرترین روش برای انتخاب حجم نمونه  وکرانک یریگ نمونه، از روش یپرسشگر یها نمونهانتخاب تعداد 

نمونه  ۀجامع عنوان بهنفر  901تعداد  ،ن شهر زابل است که براساس فرمول کوکراناساکن ،یآمار ۀاستفاده شد. جامع

گلوله برفی  صورت بههدفمند استفاده شده است و  یریگ نمونهن از اتعیین تعداد متخصصبرای انتخاب شدند. همچنین 

نفر  41در این مطالعه  ؛ بنابراین،تمام خواهد شد یریگ نمونهبه حد اشباع رسیدند  ها پاسخکه زمانی ،صورتبه این .است

اعتبار روایی ن در این حوزه درنظر گرفته شدند. امسائل شهری، اساتید دانشگاه و متخصص ۀمتخصص در زمین عنوان به

 301/1و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ ن( انظرات خبرگان و متخصص) ییمحتوابراساس اعتبار  ،پرسشنامه

اعتبار روایی این پژوهش براساس اعتبار محتوایی است. اعتبار محتوایی یک آزمون، معموالً توسط افرادی  آمد. دستبه

در اختیار تعدادی  شده هیته ۀپرسشنام. برای افزایش اعتبار این پژوهش، شود یممتخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین 

متخصصان و اساتید  دییتأمورد  ۀپرسشنام 91تعداد  ند.کنده و نظر خود را بیان کرمطالعه  تا شد  دادهاز اساتید مطلع قرار 

در  اساتید قرار گرفته شد. دییتأمورد  ها هیگو ۀو بقی شد مورد نظر حذف ۀگوی 9مطلع، در میان اساتید توزیع شد و تعداد 

بین صفر تا یک  تواند یمآلفای کرونباخ  ۀد. دامنشمحاسبه  SPSS یافزار نرم ۀضریب آلفای کرونباخ از بست ،این پژوهش

 بدونابزار کار  ،باشد 1/1پایایی بیشتر است. اگر آلفای کرونباخ کمتر از  ،میل کند 4باشد. هرچه آلفای کرونباخ به سمت 

اطالعات میدانی، ضمن مشاهده و  اخذ ۀدر مرحل محاسبه شده است. 031/1کرونباخ  یب آلفایضر جینتا است.پایایی 

برای تجزیه و تحلیل  .، اطالعات الزم اخذ شده استها پرسشنامهاز طریق پرکردن  شهر مورد مطالعه نامصاحبه با ساکن

شهرستان  یها پارکتعامالت اجتماعی  یدر ارتقا مؤثر یها مؤلفهبرای تعیین  SPSS افزار نرم، از آمده دست بهاطالعات 

با استخراج و تحلیل  ،تینهادر .شود یماستفاده  VIKOVER یریگ میتصماز مدل  ها پارک یبند رتبه برایزابل، همچنین 

 .شده است پرداختهبه تدوین نتایج تحقیق  ،اسنادی یها یبررسحاصل از  یها افتهیبا  ها آنو تلفیق  آمده دست بهاطالعات 
 

 مکانی پژوهش قلمرو

 11درجه و  14عرض شمالی و  ۀدقیق 53درجه و  94شهر زابل مرکز شهرستان زابل است که در مختصات جغرافیایی 

کیلومتری  4190کیلومتری زاهدان،  541 1 ۀفاصلطول شرقی در مرکز منطقه سیستان قرار گرفته است. زابل در  ۀدقیق

همجوار و سایر نقاط  یها استانطریق با مراکز کیلومتری مشهد قرار دارد و بدین 091کیلومتری بیرجند و  991تهران، 

(. وسعت این شهر درحال حاضر معادل 9: 4901وبلوچستان، )سازمان مسکن و شهرسازی استان سیستان ابدی یمارتباط 

هکتار  5101درحال حاضر معادل و  4901کل زمین براساس طرح جامع شهر زابل در سال  ۀاست. سرانهکتار  5101

نفر  1/410به ازای هریک از ساکنان شهر در حدود  4901جامع شهر زابل در سال  طرحکل زمین براساس  ۀاست. سران

ن مشاور طاش اتقسیم شده است )مهندس محله 90ناحیه و  1مطابق پیشنهاد طرح تفضیلی به  ،. شهر زابلاستدر هکتار 

فضای  ۀسران .است مترمربع 449،905 ها یکاربرسطح کاربری فضای سبز نسبت به کل  (.91: 4901شهر، اندیشان طرح

 یفضا یکاربر 5 شکل سایر شهرها و استاندارد جهانی است. ۀکه بسیار کمتر از سران استمتر  %33سبز در شهر زابل 

 .دده یم را نمایش سبز در سطح شهر زابل
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 وبلوچستانموقعیت شهر زابل در کشور ایران و استان سیستان .6شکل 

 منبع: نگارندگان

 

 
 زابل فضای سبز در سطح شهر  یکاربر .9شکل 

 6939منبع: طرح جامع زابل، 

 ها افتهیبحث و 

 ها پارکتعامالت اجتماعی در میان  یبر ارتقا مؤثربررسی عوامل . 6

با توجه به مبانی  ییها شاخصشهرستان زابل،  یها پارکتعامالت اجتماعی در میان  یبر ارتقا مؤثربررسی عوامل  برای

نفر افراد ساکن در  901میان افراد مورد مطالعه که شامل  ،در قالب پرسشنامهها این شاخص شده است. نظری تدوین
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توضیح داده  ادامه که در انجام شد SPSS افزار نرمبا استفاده از تجزیه و تحلیل اطالعات  .توزیع شد هستند، شهر زابل

 .شودمی

 

 ها پارکتعامالت اجتماعی در میان  یبر ارتقا مؤثرعوامل درمورد  دهندگان پاسختوزیع فراوانی نظر  .9جدول 

  ها شاخص
خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 
 زیاد

 میانگین
انحراف 

 معیار
ضریب 
 تغییرات

اولویت بر 
اساس 
ضریب 
 تغییرات

دسترسی و  ۀفاصل
نوع میزان دسترسی 

 ها پارکمردم به 

 13 541 13 41 51 فراوانی

33/9 3131/1 51/1 4 
 9/9 9/95 0/54 1/9 4/1 درصد

اجتماعی و  ۀقبط
 پایگاه اقتصادی

 430 454 3 90 90 فراوانی
31/9 995/4 51/1 4 

 1/11 11/94 9/5 3/3 3/3 درصد

 یدادهایروخلق 
اجتماعی در حس 

 تعلق به مکان

 13 513 11 50 95 فراوانی

13/9 103/4 51/1 9 
 1/41 4/19 1/41 5/3 5/0 درصد

 اجتماعی یها توان
 33 433 19 40 13 فراوانی

11/9 549/4 53/1 1 
 9/51 1/11 11/44 1/1 4/45 درصد

 یها فرصت یارتقا
مشارکت در حیات 

 جمعی

 53 451 35 39 11 فراوانی
13/9 913/4 50/1 1 

 1/3 9/95 1/59 3/40 1/41 درصد

 اعتماد اجتماعی
 14 451 35 31 11 فراوانی

10/9 544/4 50/1 1 
 1/41 99/59 1/59 5/43 0/45 درصد

-امنیت اجتماعی
 محیطی

 13 541 50 13 91 فراوانی
11/9 415/4 53/1 1 

 1/41 4/11 5/3 1/45 3/1 درصد

و ورزش 
 جسمی یها تیفعال

 30 451 01 31 1 فراوانی
33/5 414/4 91/1 3 

 11/51 9/95 0/54 4/59 9/4 درصد

 6949تحقیق،  یها افتهیمنبع: 

 

ی، فاصلۀ دسترسی و ها شاخصترتیب به شده مطرحی ها شاخص، در بین شود یممالحظه  5که در جدول طور همان

ی اجتماعی در حس تعلق به مکان با میانگین دادهایرو، خلق 31/9با میانگین  ها پارکنوع میزان دسترسی مردم به 

، اعتماد 13/9ی مشارکت در حیات جمعی با میانگین ها فرصت، ارتقای 11/9ی اجتماعی با میانگین ها توان، 13/9

، 33/9ی جسمی با میانگین ها تیو فعال، ورزش 11/9محیطی با میانگین -اجتماعی تیامن ،10/9اجتماعی با میانگین 

 .اند دادهرا به خود اختصاص  ها نیانگیم نیتر نییپاباالترین و 
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 ها پارکتعامالت اجتماعی در میان  یبر ارتقا مؤثردرمورد عوامل  دهندگان پاسختوزیع فراوانی نظر  .9شکل 

 6949تحقیق،  یها افتهیمنبع: 

 

 ها پارکتعامالت اجتماعی  یدر ارتقا مؤثر یها مؤلفهبررسی . 9

 از آزمون SPSSافزار  شهرستان زابل، با استفاده از نرم یها پارکتعامالت اجتماعی  یدر ارتقا مؤثر یها مؤلفهبرای بررسی 

T شده است. استفاده یا نمونهتک 

 

 ها پارکتعامالت اجتماعی  یدر ارتقا مؤثر یها مؤلفه .9جدول 

 (: میانگین فرضی9حد متوسط )

 T میانگین ها شاخص
معناداری 

 دامنه(دو)

 49/0تفاوت  اطمینان ۀفاصل

 پایین باال

 11/9 03/9 111/1 114/13 33/9 ها پارکدسترسی و نوع میزان دسترسی مردم به  ۀفاصل
 11/9 01/9 111/1 113/10 31/9 اجتماعی و پایگاه اقتصادی ۀطبق

 11/9 30/9 111/1 150/10 13/9 اجتماعی در حس تعلق به مکان یدادهایروخلق 
 11/9 11/9 111/1 130/11 11/9 اجتماعی یها توان
 11/9 51/9 111/1 041/13 13/9 مشارکت در حیات جمعی یها فرصت یارتقا

 11/9 95/9 111/1 139/10 10/9 اعتماد اجتماعی
 03/5 54/9 111/1 111/10 11/9 محیطی-امنیت اجتماعی

 01/5 41/9 111/1 411/33 33/5 جسمی یها تیو فعالورزش 

 6949تحقیق،  یها افتهیمنبع: 

 

باالتر از سطح  آمده دست به، میانگین شده مطرح یها شاخصدر تمامی  شود یممالحظه  9که در جدول طور همان

 که استنتایج بیانگر این  .شودرا شامل نمی 33/5جسمی با میانگین  یها تیفعالشاخص ورزش و  که است 9عدد  ۀمیان

 است. مؤثردر شهرستان زابل  ها پارکتعامالت اجتماعی  یدر ارتقا ها مؤلفه ۀهم

 

 

 

فاصله  

دسترسی و 

نوع میزان  

دسترسی  

مردم به پارک  

 ها

طبقه 

اجتماعی و 

پایگاه  

 اقتصادی

خلق  

رویدادهای  

اجتماعی در 

حس تعلق به 

 مکان

توان های  

 اجتماعی

ارتقاء فرصت  

های مشارکت 

در حیات 

 جمعی

اعتماد  

 اجتماعی

امنیت 

-اجتماعی 

 محیطی

ورزش و 

فعالیت های  

 جسمی

Series1 3.77 3.74 3.59 3.46 3.09 3.08 3 2.99
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 شهرستان زابل با استفاده از مدل وایکور یها پارک ۀمقایس. 9
 

 تعامالت اجتماعی یدر ارتقا مؤثر یها شاخصو  ارهایمعنتایج  .9جدول 

ورزش و 

 یها تیفعال

 جسمی

امنیت 

-اجتماعی

 محیطی

اعتماد 

 اجتماعی

ارتقای 

ی ها فرصت

مشارکت در 

یات ح

 جمعی

 یها توان

 اجتماعی

خلق 

رویدادهای 

اجتماعی در 

حس تعلق به 

 مکان

 ۀطبق

اجتماعی و 

پایگاه 

 اقتصادی

 ۀفاصل

دسترسی و 

نوع میزان 

دسترسی 

مردم به 

 ها پارک

 

193/1 131/1 491/1 419/1 511/1 131/1 400/1 413/1 aij 

 معلم 1 3 1 1 3 0 1 1
 الیثیعقوب 3 0 0 0 3 3 3 3
 الغدیر 0 1 1 1 1 1 1 1
 ملت 0 1 1 1 1 1 1 1

 6949تحقیق،  یها افتهیمنبع: 
 

 کیفی صورت به ها شاخصو  ارهایمعتایج . ن9جدول 

60 4 3 9 1 9 9 9 9 6 0 

  کم خیلی  کم  متوسط  زیاد  زیاد خیلی 

 6949های تحقیق، یافتهمنبع: 

 

از طیف لیکرت استفاده  ها دادهشدن برای تبدیل به کیفی ،استکمی  صورت به ها دادهدر این مرحله با توجه به اینکه 

 شده است.
 

 یریگ میتصمکردن ماتریس مرحلۀ دوم: نرمال .9.6

 عمل کرد: توان یمطریق فرمول زیر  از

ij

ij
m

ij

i

X
r

X




 2

1

 

 

 ها شاخصجذر مجموع هر ستون . 1جدول 

ورزش و 
 یها تیفعال

 جسمی

امنیت 
-اجتماعی
 محیطی

اعتماد 
 اجتماعی

ارتقای 
 یها فرصت

مشارکت 
یات حدر 

 جمعی

 یها توان
 اجتماعی

خلق 
رویدادهای 
اجتماعی در 
حس تعلق 

 به مکان

 ۀطبق
اجتماعی و 

پایگاه 
 اقتصادی

 ۀفاصل
دسترسی و 
نوع میزان 
دسترسی 
مردم به 

 ها پارک

 

193/1 131/1 491/1 419/1 511/1 131/1 400/1 413/1 aij 

 معلم 91 13 91 51 13 11 91 51
 الیثیعقوب 13 11 11 11 04 04 13 13
 الغدیر 11 51 91 11 51 91 51 91
 ملت 11 91 51 11 51 91 51 51
 جمع 549 431 414 543 401 543 491 491

 6949تحقیق،  یها افتهیمنبع: 



 466  ...یشهر یها در پارک یتعامالت اجتماع یعوامل مؤثر بر ارتقا یبررس

 ها شاخصشده بر جذر مجموع جذر مجموع هر ستون و تقسیم هریک از مقادیر توان. 9جدول 

ورزش و 

 یها تیفعال

 جسمی

امنیت 

-اجتماعی

 محیطی

اعتماد 

 اجتماعی

ارتقای 

 یها فرصت

مشارکت 

یات حدر 

 جمعی

 یها توان

 اجتماعی

خلق 

رویدادهای 

اجتماعی در 

 حس تعلق

 به مکان

 ۀطبق

اجتماعی و 

پایگاه 

 اقتصادی

 ۀفاصل

دسترسی و 

نوع میزان 

دسترسی 

مردم به 

 ها پارک

 

193/1 131/1 491/1 419/1 511/1 131/1 400/1 413/1 Aij 

 معلم 144/1 194/1 130/1 911/1 155/1 111/1 143/1 191/1

 الیثیعقوب 101/1 113/1 333/1 111/1 135/1 115/1 119/1 119/1

 الغدیر 110/1 901/1 130/1 111/1 939/1 110/1 191/1 141/1

 ملت 110/1 111/1 133/1 111/1 939/1 110/1 191/1 191/1

 6949تحقیق،  یها افتهیمنبع: 

 

 کردن ماتریس نرمالدار وزنمرحلۀ سوم:  .9.9

 

 ها شاخصکردن ماتریس نرمال دار وزن. 3جدول 

ورزش و 

 یها تیفعال

 جسمی

امنیت 

-اجتماعی

 محیطی

اعتماد 

 اجتماعی

ارتقای 

 یها فرصت

مشارکت 

در خیات 

 جمعی

 یها توان

 اجتماعی

خلق 

رویدادهای 

اجتماعی در 

حس تعلق 

 به مکان

 ۀطبق

اجتماعی و 

پایگاه 

 اقتصادی

 ۀفاصل

دسترسی و 

نوع میزان 

دسترسی 

مردم به 

 ها پارک

 

193/1 131/1 491/1 419/1 511/1 131/1 400/1 413/1 Aij 

 معلم 111/1 411/1 111/1 119/1 101/1 131/1 193/1 143/1

 الیثیعقوب 119/1 441/1 135/1 413/1 441/1 105/1 111/1 151/1

 الغدیر 111/1 135/1 111/1 413/1 114/1 111/1 199/1 154/1

 ملت 111/1 101/1 111/1 413/1 114/1 111/1 199/1 143/1

 6949تحقیق،  یها افتهیمنبع: 

 

 ارزش ماتریس نرمال وزنی نیتر نییپامقادیر باالترین و  نییتع چهارم: ۀمرحل .9.9

 

 ها شاخصارزش ماتریس نرمال وزنی  نیتر نییپاتعیین مقادیر باالترین و  .4جدول 

151/1 111/1 105/1 441/1 413/1 135/1 441/1 111/1 f max 

143/1 199/1 111/1 114/1 119/1 111/1 135/1 111/1 f min 

113/1 149/1 151/1 113/1 111/1 153/1 119/1 141/1 f+ - F- 

 6949تحقیق،  یها افتهیمنبع: 
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 (R( و شاخص نارضایتی )Sتعیین شاخص مطلوبیت ) :پنجم ۀمرحل .9.9

 

 ها شاخص (R( و شاخص نارضایتی )Sتعیین شاخص مطلوبیت ). 60جدول 

 
ورزش و 

 یها تیفعال
 جسمی

امنیت 
-اجتماعی
 محیطی

اعتماد 
 اجتماعی

ارتقای 
 یها فرصت

مشارکت در 
 خیات جمعی

 یها توان
 اجتماعی

خلق 
رویدادهای 
اجتماعی در 
حس تعلق 

 به مکان

 ۀطبق
اجتماعی و 

پایگاه 
 اقتصادی

 ۀفاصل
دسترسی 

و نوع 
میزان 

دسترسی 
مردم به 

 ها پارک

 

R S 193/1 131/1 491/1 419/1 511/1 131/1 400/1 413/1 Aij 

 معلم 413/1 111/1 11/1 511/1 133/1 114/1 114/1 193/1 191/1 511/1

 الیثیعقوب 190/1 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 190/1 190/1

 الغدیر 111/1 400/1 11/1 111/1 419/1 491/1 131/1 155/1 119/1 400/1

 ملت 111/1 691/0 131/1 111/1 419/1 491/1 131/1 193/1 150/1 419/1

 6949تحقیق،  یها افتهیمنبع: 

 

 ها نهیگزنهایی  یبند رتبهو  Qمقدار  ۀمحاسب: ششم ۀمرحل .9.9

 

 ها پارکدر میان  تعامالت اجتماعی یدر ارتقا رگذاریتأث یها شاخص آمده دست به Q رمقادی. 66جدول 

 نام پارک وزن رتبه
 معلم 111/1 4
 الیثیعقوب 113/1 5
 الغدیر 111/1 1

 ملت 115/1 9

 6949تحقیق،  یها افتهیمنبع: 

 

است که در  113/1 مقداربا  الیثیعقوب پارکمتعلق به Q  عدد نیترشیب ،دهد یمنشان  41 که در جدولطور همان

 Qبا  پارک الغدیر، و 111/1 آمده دست به Qبا  پارک معلم، 115/1 آمده دست به Qبا  پارک ملت. ردیگ یماول قرا  ۀرتب

 .اند دادهرا به خود اختصاص  ها رتبه نیتر نییپاترتیب باالترین و به 111/1 آمده دست به

 

 یریگ جهینت

آسایش و تعامل با همنوعان، در  نیتأمبر ویژه هستند تا عالوه یها تیهوبا  ییها عرصهدنبال امروز، به یشهرهادر  ها انسان

مانند  یا تازه یها چالششهر و شهرسازی معاصر با  ،اخیر یها دهه در بستر پویایی اجتماعی به کمال متعالی خود نائل شوند.

، اند شدهکاهش کیفیت زندگی مواجه  ،درمجموعشدن هویت و حس تعلق اجتماعی و اجتماعی، کمرنگ یها ینابهنجارافزایش 

زندگی  شهرهاکسانی که در  ۀاست که باید در مطالعات زندگی روزان یا مسئلهعمومی  یفضاها، استفاده و تخصیص رواز این

شهری پس از خانه  یها پارک. شود یمتعریف  یدسترس قابلباز و  ییها مکان عنوان به ها پارک ؛ بنابراین،بررسی شود ،کنند یم

تعامالت  یریگ شکلعمومی عنصر مهمی در  یفضاهارا در سطح آن دارد.  وآمد رفتبرخورد و  نیتر شیبمکانی است که فرد، 
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 یها پارکتعامالت اجتماعی  یدر ارتقا مؤثرشناسایی عوامل  هدف با ،این پژوهش. اجتماعی در میان ساکنان آن است

-به شده مطرح یها شاخصاز پاسخگویان نشان داد، در بین  آمده دست بهشهرستان زابل صورت گرفته است. نتایج میانگین 

اجتماعی در  یدادهایرو، خلق 31/9با میانگین  ها پارکدسترسی و نوع میزان دسترسی مردم به  ۀفاصل یها شاخصترتیب 

مشارکت در حیات جمعی با  یها فرصت ی، ارتقا11/9اجتماعی با میانگین  یها توان، 13/9حس تعلق به مکان با میانگین 

جسمی با  یها تیو فعال، ورزش 11/9محیطی با میانگین -اجتماعی تیامن ،10/9، اعتماد اجتماعی با میانگین 13/9میانگین 

در  5براساس نتایج حاصل از جدول  نیهمچن .اند دادهرا به خود اختصاص  ها نیانگیم نیتر نییپا، باالترین و 33/9میانگین 

جسمی  یها تیفعالشاخص ورزش و  که است 9عدد  ۀباالتر از سطح میان آمده دست به، میانگین شده مطرح یها شاخصتمامی 

در شهرستان  ها پارکتعامالت اجتماعی  یدر ارتقا ها مؤلفه ۀهم که استنتایج بیانگر این  شود.را شامل نمی 33/5با میانگین 

شهرستان زابل با استفاده از  یها پارک یبند رتبهوایکور به  یریگ میتصمبا استفاده از مدل  ،تیدرنهااست.  مؤثرزابل 

 متعلق به پارک Q عدد نیتر شیبتعامالت اجتماعی پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان داد،  یدر ارتقا مؤثر یها شاخص

 Qو پارک الغدیر با  111/1 آمده دست به Q، پارک معلم با 115/1 آمده دست به Q. پارک ملت با است 113/1 ۀبا رتبالیث یعقوب

 رتبه را به خود اختصاص داده است. نیتر نییپاترتیب باالترین و به 111/1 آمده دست به

 

 منابع
شهری براساس موقعیت مکانی و  یها پارکاجتماعی  یکارکردهابررسی و تحلیل نقش  ،4934 و دیگران،امیر فخریان،  .4

 .544 -431صص  ،11 ۀ، شمار45 ۀفضای جغرافیایی، دور ،شهرداری مشهد 1و6مطالعاتی مناطق  ۀشرایط کلی منطقه: نمون

 ،1 ۀدور نظر، باغۀ ینشر ،یجمع اتیح بر مؤثر عوامل و یعموم یفضاها ،4901 ان،یچرخچو مریم  یعبدالهاد دیس دانشپور، .5

 .50 -43 صص ،3 ۀشمار

 دانشگاه تهران، تهران. انتشارات ،دهخدا ۀنام لغت ،4933، اکبر یعلدهخدا،  .9

محمد  ۀ، ترجمیشهر یها طیمحدر شهرها و  یهمگان یها عرصه یشهروندگرا؛ ارتقا یشهرساز، 4909، ، محمودییرضا .1

 چاپ اول، انتشارات خاک، اصفهان. ،نژاد یاحمد

 ۀتعامالت اجتماعی در میان ساکنان محل یبر ارتقا مؤثربررسی عوامل  ،4939جعفری،  قنبران، عبدالحمید و مرضیه .1

، صص 3 ۀشمار ،4 ۀمعماری و شهرسازی ایران، دور انجمن پژوهشی علمی و ۀ، نشریدرکه تهران( ۀموردی: محل ۀ)نمون مسکونی

13- 11. 

، 1 ۀشمار، 1 ۀدورت شهر، یهو ۀی، نشریشهر یعموم یبه فضاها ینظر یردهایکبازشناخت رو، 4903 ،اریجو، خشایاشانک .1

 .411 -31صص. 

دانشگاه  انتشارات ،فرینیعرضا یعل ۀ، ترجمط(یمح یدر طراح ی)نقش علوم رفتار یمعمار ۀینش نظریآفر، 4909، لنگ، جان .3

 ن.تهران، تهرا

شهری با  یها پارکسبز و  یفضاها ۀمکانی توسع یسنج تیاولو ،4934احمدیان،  محمدی، جمال، ضرابی، اصغر و مهدی .0

دوم،  ۀنو در جغرافیای انسانی، سال چهارم، شمار یها نگرش ۀفصلنام ،موردی: شهر میاندوآب( ۀ)نمون AHPاستفاده از روش 

 .15 -14صص 

 با استفاده از یشهر یها پارک ینیگزانکو نحوة م ییع فضایل توزیتحل، 4900 علی اکبر، ،زگاریو پره ی، مهدیحمدم .3

GIS) 53 -43، صص 59 ۀشمار ،3 ۀدور ،یت شهریری، فصلنامۀ مدزاهدان( 9منطقۀ : یمورد ۀمطالع. 

 یزیر برنامهت پردازش و کشرانتشارات ، (یانکم-یاجتماع یندیبر فرآ ی)نگرش یشهر یفضا یطراح، 4901 ،یپور، علیمدن .41

 .، تهرانیشهر



 6941زمستان ، 9 شمارة، 94 دورة ،یانسان یایجغراف یها پژوهش 469

 .91 ۀام سبز، شماریپ ۀنشری، بانوان کپار ةبر پروژ ینقد ،4909، ، محمدیمطلب .44

 .ستانیس یا منطقهطرح ، 4901 ،ن مشاور طاشیهندسم .45

با استفاده از  یشهر یت زندگیفکی یدر ارتقا یشهر یها پارکنقش  بر یلیتحل ،4900 ،یموریتراضیه ، رسول و یقربان .49

صص  ،35 ۀشمار ،15 ۀدور ،یانسان یایجغراف یها پژوهش، زیشهر تبر یها پارک: یمورد ۀنمون Escaping-Seeking یالگو

11- 35. 

14. Amir fakhrian, M. et al., 2013, Analysis of Social Implications of Urban Parks on the basis of 

location and general condition Region: Case Study of Zones A and Mashhad Municipality, 

Geographical space, Vol. 12, No. 40, PP. 190- 211. (In Persian) 

15. Balram, S. and Dragicevic S., 2005, Attitudes Toward Urban Green Space: Integrating 

Guestionnaire Survey and Collaborative GIS Techniques to Improve Attitude Measurements, 

Landscape and Urban Planning. 

16. Car, S. Mark, F. Leanne, R., and Andrew, S., 1992, Public Space, Cambridge University Press, 

Massachusetts. 

17. Chiesura, A., 2004, The role of parks for the sustainable city.Landsc, Urban Planning,, 68. 

18. Daneshpur, S. H., and Charkhchian, M., 2008, Public Spaces and Factors Affecting Collective Life, 

Garden view, Vol. 4, No. 7, PP. 19- 28. (In Persian) 

19. Dehkhoda, A., 1999, Diccionario Dehkhoda, Tehran University publicaciones, Tehran. (In Persian) 

20. Ghanbaran, A. H. and Jafari, M., 2015, Factors Affecting Promote Social Interaction Among 

Residents Residential Neighborhood (Case Study: Tehran Darake Neighborhood), Iranian 

Architectural Association, Vol. 1, No. 7, PP. 57- 64. (In Persian) 

21. Kaplan, S. and Kaplan, R., 1982, Human Scape: Environments for People, Ann Arbor, Ulrich’s 

Books. 

22. Kashanijou, Kh., 2011, Recognition of Theoretical Approaches to Urban Public Spaces, Identity 

of the city, Vol. 4, No. 6, PP. 10- 95. (In Persian) 

23. Leng, J., 2005, The Creation of Architectural Theory (the Role of Behavioral Sciences in 

Environmental Design), Translated by Alireza Ynyfr, Tehran University publicaciones, Tehran. (In 

Persian) 

24. Madanipour, A., 2006, The Design of Urban Space (Spatial Reference to the Social Process), 

Processing and Urban Planning publicaciones, Tehran. (In Persian) 

25. Manlun, Y., 2003, Suitability Analysis of Urban Green Space System Based on GIS, ITC. 

26. Marcus, C. and Sarkissian, W., 1986, Housing as if People Mattered, Berkeley, University of 

California Press. 

27. Matlabi, M., 2005, Cash on Projects PARKE, Publication green message, No. 36. (In Persian) 

28. Millward, A. and Sabir, S., 2011, Benefits of a forested urban park: What is the value of Allan 

Gardens to the city of Toronto, Canada? Landscape and Urban Planing, Vol. 100, PP.177- 188. 

29. Mohammadi, J., Zarabi, A. and Ahmadian, M., 2013, Place Priority Development of Green Spaces 

and Urban Parks Using AHP (Case Study: Miyandoaab), New approaches in human geography, 

Vol. 4, No. 2, PP. 41- 62. (In Persian) 

30. Rezai, M., 2005, Shahrvndgra Urban Development; Promotion of Public Thoroughfares in 

Towns and Urban Areas, Translated by Mohammad Ahmadinejad, Khak publicaciones, Isfahan. (In 

Persian) 

31. Saaty, T.L., 2008, Relative Measurment and its Generalization in Decision Making:Why 

Pairwise Comparisons are Central in Mathematics for the Measurement of Intangible Factors, 

The Analytic Hierarchy/Network Process02, PP. 251- 318. 



 469  ...یشهر یها در پارک یتعامالت اجتماع یعوامل مؤثر بر ارتقا یبررس

32. Shi, L., 2002, Suitability Analysis and Decision Making Using GIS, Spatial Modeling. 

33. Tash Consulting Engineers, 2007, Sistan regional project. (In Persian) 

34. Whyte, W., 1980, Social Life of Small Urban Space, Conservation Foundation. 

35. Chiesura, A., 2004, The Role of Urban Parks for The Sustainable Sity, Landscape and Urban 

Plannig. www.elsevir.com/locate/landrob plan. 

36. Millward, A. and Sabir, s., 2011, Benefits of a Forested Urban Park: What is the Value of Allan 

Gardens to the City of Toronto, Canada? Landscape and Urban Planing 100(2011)177-

188www.elsevir.com/locate/landrob plan Urban Planning. 

 

 

 


