
 

 

اسصیابی ًقص کاسبشی سبض ضْشی دس استقای کیفیت صًذگی ضْشی )هطالعِ 

 هَسدی: ضْش تاکستاى(

 

  2دکتش ٍلی الِ ًظشی،  ۱آسش سحواًی

 
 چکیذُ

ٞبی تٛػقٝ یبفتٍی رٛأـ ٔغشح  إٞیت فضبٞبی ػجض دس ٔحیظ ؿٟشی تب حذیؼت وٝ ثٝ فٙٛاٖ ؿبخق

ٞبی تٕشوض  ؿٛ٘ذ. ؿٟشٞب ثٝ فٙٛاٖ وبٖ٘ٛ ذٌی ٔحؼٛة ٔیثٛدٜ ٚ دس فیٗ حبَ ٔقیبسی ثشای استمبی ویفیت ص٘

ای رض پزیشؽ ػبختبس ٚ وبسوشدی  ٞب ثشای ایٙىٝ ثتٛا٘ٙذ پبیذاسی خٛد سا تٙؾیٓ وٙٙذ چبسٜ فقبِیت ٚ ص٘ذٌی ا٘ؼبٖ

ٔتأحش اص ػیؼتٕٟبی عجیقی ٘ذاس٘ذ. فضبٞبی ػجض فالٜٚ ثش ٔحیب وشدٖ ثؼتش ٔٙبػت ثشای ٌزساٖ اٚلبت فشاغت استمبء 

ؿٛد.ٞذف اكّی ایٗ ٔمبِٝ ثشسػی تأحیشات فضبٞبی ػجض ؿٟشی دس  ؿشایظ صیؼت ٔحیغی ؿٟشٞب سا ٘یض ػجت ٔی

٘فش ثٛدٜ  ٚ دس  372دس ربٔقٝ آٔبسی  seeking- Escapingاستمبء ویفیت ص٘ذٌی ؿٟشٚ٘ذاٖ ثب اػتفبدٜ اص اٍِٛی 

ٞبی تحمیك  فشاد پشداختٝ ؿذٜ اػت. یبفتٝٞبی ا ٟ٘بیت ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ عیف ِیىشت ثٝ ثشسػی ٚ تحّیُ دیذٌبٜ

ثیبٍ٘ش آٖ اػت وٝ ؿٟشٚ٘ذاٖ ؿٟش تبوؼتبٖ ثیـتش ثٝ ٔٙؾٛس دػتشػی ثٝ ٞٛای ػبِٓ، تفشیح خب٘ٛادٌی، وؼت 

سٚی،سفـ خؼتٍی ٚ ٌشیض اص یىٙٛاختی ص٘ذٌی ثٝ فضبٞبی ػجض سٚی  ٘ـبط ٚ دٚسی اص تٍٙی ٔحیظ ٔؼىٛ٘ی، پیبدٜ

 آٚس٘ذ. ٔی

 

 .ػجض، ویفیت ص٘ذٌی، تبوؼتبٖ، ص٘ذٌی ؿٟشی فضبی ٍاطگاى: کلیذ
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  هقذهِ

غیشلبثُ  پیبٔذٞبی اص ایشاٖ، دس رّٕٝ اص ٚ رٟبٖ وـٛسٞبی وّیٝ دس ؿٟشٞب سٚصافضٖٚ ٌؼتشؽ

 وبِجذی ٌؼتشؽ ثب ؿٟش٘ـیٙی تٛػقٝ ٚ سؿذ. سٚد ٔی ثٝ ؿٕبس فٙبٚسی ٚ دا٘ؾ فلش ارتٙبة

 سا عجیقی ٔحیظ صیؼت ا٘ؼبٖ ثب ساثغٝ لغـ ٚ عجیقت اص دٚسی ٚ داؿتٝ ٔؼتمیٓ ساثغٝ ؿٟشٞب

، اص دٌشػٛ دس سٚ٘ذ ایٗ سؿذ ػبخت ٚ (524: 1388 پٛس، ثٟٕٗ ٚ ٘ظاد ٔحشْ) ؿٛد ٔی ٔٛرت

ػبصٞبی ػٛداٌشا٘ی ثذٖٚ تٛرٝ وبفی ثٝ ٔٛضٛفبت ثٟذاؿتی، تأٔیٗ ٘ٛس وبفی، ٞٛای ػبِٓ ٚ 

ٔٛرت  ؿٟش٘ـیٙی، ٌؼتشؽ ٚ رٕقیت افضایؾ فضبٞبی اٚلبت فشاغت كٛست پزیشفتٝ اػت.

 دس ٚیظٜ ثٝ سٚ٘ذ ایٗ. ؿٛد ٔی ٘فٛر٘بپزیش ٚ خـٗ ثتٙی ػغٛح ثٝ ؿٟشی ػجض فضبٞبی تجذیُ

 اص ثخـی وٝ ػجض فضبی .داسد تش رذی ٕ٘ٛدی ػْٛ رٟبٖ ٚ وـٛسٞبی تٛػقٝ دس حبَ ٛسٞبیوـ

 ٝو اػت ٔؼبئّی ٘خؼتیٗ اص ٚالقی، ٞبی پذیذٜ اص یىی دٞذ، ثٝ فٙٛاٖ ٔی تـىیُ سا ؿٟش ػیٕبی

 ؿٟش٘ـیٗ ا٘ؼبٖ ػٛ ثذیٗ لشٖ ثیؼتٓ اٚایُ اص .ثٛد خٛاٞذ ٚ ثٛدٜ تٕبع دس آٖ ثب ٕٞٛاسٜ ا٘ؼبٖ

وبسثشدی ثٝ  ثبغٟبی ایزبد آٖ فیٙی ٕ٘ٛد وٝ داد، ٘ـبٖ ػجض فضبی ٚ عجیقت ثٝ دٚثبسٜ تٛرٟی

: 1373دٞذ )پیشٔٛسٜ،  ٔی پبػخ ؿٟشٚ٘ذاٖ رذیذ ٘یبصٞبی ثٝ وٝ اػت تفشیحی ثبغٟبی ربی

ثٝ  ٔؼئّٝ آٖ، وشدٖ ثشعشف ثب وٝ ٘یؼتٙذ ٘یبصٔٙذ غزا ثٝ أشٚصی تٟٙب ؿٟشٞبی وٙبٖ(. ػب72

 تٙفغ ٚ آساْ ٔحیظ ص٘ذٌی ٔٙبػت، فضبی خٛة، ٔؼىٗ ثّىٝ ٌشدد؛ تّمی پبیبٖ یبفتٝ ٘ٛفی

(. فضبٞبی 65: 1358آیٙذ )ؿىٛیی،  ٔی ؿٕبس ثٝ فٕذٜ ٚ اكّی ٘یبصٞبی صٔشٜ دس ٘یض پبویضٜ ٞٛای

 دسٔبٖ چٖٛ ٔضایبیی ثب ٞؼتٙذ، اوِٛٛطیىی ٚ التلبدی ارتٕبفی، مؾ٘ داسای ػجض ؿٟشی

 ٚ آػبیؾ حفؼ ارتٕبفی، یىپبسچٍی وٛدوبٖ، پشٚؽ ثشای ٔحیغی ٔغّٛة سٚحی، ثیٕبسیٟبی

 تٛػقٝ ٚ ص٘ذٌی فضبی استمبی ویفیت ثشای ٔقیبسی دس فیٗ حبَ ٞب ٔحیظ ایٗ. ایٟٙب ٘ؾبیش

ٔمبِٝ  ایٗ دس ٌفتٝ، پیؾ ٔغبِت ثٝ تٛرٝ ثب. (149: 2005 1)ثبِشاْ، ؿٛ٘ذ ٔی ٔحؼٛة ربٔقٝ

 ؿٟشٚ٘ذاٖ ص٘ذٌی ویفیت دس فضبی ػجض ؿٟشی تبوؼتبٖ تأحیشٌزاسی ٔیضاٖ تب اػت ؿذٜ ػقی

 .ٌیشد ٔٛسد ثشسػی لشاس

 

 ادبیات ًظشی پظٍّص

                                                           

1. Balram 
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 ٚ ص٘ذٌی ویفیت ثٟجٛد ؿٟشی، ٔذیشیت ٚ تٛػقٝ ٞذف ثبالتشیٗ :هفَْم کیفیت صًذگی

 ٞبی رٙجٝ ٚ اػت چٙذ ثقذی ص٘ذٌی ٔفٟٛٔی ویفیت آ٘ىٝ حبَ اػت؛ ؿٟشٚ٘ذاٖ خٛؿجختی

 اص. غیشٔبدی اػت ٚ ٔبدی ٔؼبئُ ؿبُٔ ص٘ذٌی ویفیت وّی ثٝ عٛس. ٌیشد ثشٔی دس سا ٔختّفی

 صیشثٙبیی، أىب٘بت ص٘ذٌی، اػتب٘ذاسدٞبی چٖٛ ٞبیی ٔمِٛٝ تٟٙب ٘ٝ ص٘ذٌی ویفیت ٔبدی، ثقذ

 چٖٛ ٔٛاسدی ثّىٝ ٌیشد ٔی ثش دس سا ایٟٙب ٔب٘ٙذ ٚ لبٖ٘ٛ ٞب، لیٕت التلبدی، اؿتغبَ، تِٛیذ

 دس. ٌٙزٙذ ٔی ٔمِٛٝ ٕٞیٗ دس ٘یض ایٟٙب ٔب٘ٙذ ٞٙش ٚ ٚ فشًٞٙ فشاغت، اٚلبت ػشٌشٔی، ػالٔتی،

 ثبصخٛسدٞبی ٚ ؿخلی افشاد دسیبفتٟبی ٚ تزبسة ؿبُٔ ص٘ذٌی ویفیت غیشٔبدی، ٔفبٞیٓ ثقذ

 ٞب ٘ؾشیٝ ثیـتش وٝ سٚػت ایٗ اص (.15: 2006 1)داریبٖ ٚ پیتش، اػت ؿبٖ ٚالقی ص٘ذٌی دس آٟ٘ب

 فٕٛٔی احؼبع: داس٘ذ ٘ؾش اؿتشان صیش ٞبی ٚیظٌی ٔٛسد دس ص٘ذٌی ویفیت دس صٔیٙٝ

 ویفیت. فشدی ٞبی تٛا٘بیی ثشٚص ٞبی فشكت ٚ سٚاثظ ارتٕبفی اص ٔخجت حغ خٛؿجختی،

 ػٙزؾ یب ٌیشی ا٘ذاصٜ ٚ (483: 2003 2)سأبي ٚ داٚیغ، اػت ثقذی چٙذ ای ٔمِٛٝ ص٘ذٌی

 ص٘ذٌی اؿبسٜ ویفیت ٔزٕٛؿ دس ِٚی عّجذ، ٔی سا ٌؼتشدٜ ای ٔغبِقٝ ص٘ذٌی ویفیت كحیح اثقبد

 أٙیت رٕقی، ص٘ذٌی خب٘ٛادٌی، ص٘ذٌی أٙیت، ٚ ػیبػی حجبت ػالٔتی، چٖٛ ٔتغیشٞبیی ثٝ

 احؼبع ص٘ذٌی، ویفیت وٝ آ٘زب اص(. 231: 1998 3)ثیٛن ٚ ٔشیٕب، داسد ایٟٙب ٘ؾبیش ٚ ؿغّی

 ثٝ ؿٕبس سٚاٖ ثٟذاؿت ٚ فٕٛٔی ػالٔت ٞبی فٙٛاٖ ؿبخق ثٝ ص٘ذٌی اص سضبیت ٚ جختیخٛؿ

 ؿٟشی پبسوٟبی ثب آٖ ٚ ساثغٝ ٔشدْ ص٘ذٌی ویفیت پظٚٞؾ ایٗ دس ،(416: 1386 صوی،) سٚ٘ذ ٔی

 تحّیُ لشاس ٔٛسد رٕقی ص٘ذٌی ٚ خب٘ٛادٌی ص٘ذٌی ػالٔتی، فبوتٛسٞبی ِحبػ اص ٚ ؿذٜ؛ ثشسػی

 .اػت ؿذٜ ػٙزیذٜ ٔتغیشٞب ایٗ ثٟجٛد رٟت دس ؿٟشی پبسوٟبی تأحیشات ٚ ٌشفتٝ
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 (93: ۱331، ۱)های هاخزضْشی،  صًذگی کیفیت ایذُ ابعاد -۱تصَیش 

 

-تب وٖٙٛ تقبسیف ٌٛ٘بٌٛ٘ی اص پبسن ثیبٖ ؿذٜ اػت؛ اص رّٕٝ ایٙىٝ پبسن :فضای سبض ضْشی

ٞبی فٕٛٔی؛ ثشای شای اػتفبدٜٞبی ٔختّف ثا٘ذ اص فضبٞبی ػجض عشاحی ؿذٜ ثب وبسثشیٞب فجبست

-)ػبصٔبٖ ٔذیشیت ٚ ثش٘بٔٝ ؽ، تفشد ٚ حفؼ ػالٔت ٔحیظ ٚ ٔشدْٔخبَ اص ٘ؾش پظٚٞؾ، آٔٛص

صاس ٚ سیضی وـٛس(.  دس فشًٞٙ آوؼفٛسد پبسن ثٝ لغقٝ صٔیٙی ثضسي ، ٔحلٛس ٚ فٕٛٔب ثب دسخت

ؾش ٌشفتٝ ؿذٜ اػت ای وٝ ثشای اػتفبدٜ تفشری دس ٌ٘ٛیٙذ. لغقٝ صٔیٗ آسایؾ یبفتٝچٕٗ ٔی

تٛاٖ ثٝ فضبٞبیی وٝ ثٝ كٛست عشاحی ؿذٜ ثب (. أب ثٝ عٛس وّی ٔی35 -34: 1374)ٔزٙٛ٘یبٖ، 

ٌیشی اص فضبی ػجض ثشای اػتفبدٜ فْٕٛ ٔشدْ ٚ ثشلشاسی سفبٜ، آػبیؾ ٚ تقبٔالت ارتٕبفی ثٟشٜ

 ا٘ذ، پبسن ٘بٔیذ. آٔبدٜ ؿذٜ

س فشًٞٙ ٚ ادثیبت ؿٟشػبصی رٟبٖ اص تش اص ٘یٓ لشٖ اػت وٝ دوٓ "فضبی ػجض"فجبست 

ٌیشد. ثٝ عٛس وّی فضبی إٞیت خبكی ثشخٛسداس اػت وٝ ٔقب٘ی ٚ فجبسات ٔتقذدی سا دسثش ٔی

ٌشدد. ػجض ؿٟشی ثٝ آٖ ثخؾ اص فضب ػجض وٝ دس ٔحذٚدٜ ؿٟش عشاحی ٚ ثٙب ؿذٜ، اعالق ٔی

 غشح ثٛدٜ اػت ٚفضبی ػجض ؿٟشی ٕٞٛاسٜ ثٝ فٙٛاٖ یىی اص فٙبكش ٟٔٓ ٚ حیبتی ؿٟشٞب ٔ

                                                           

1. May 
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ٞبی ؿٟشی تٛرٝ خبكی ای اػت وٝ أشٚصٜ دسثش٘بٔٝٞب، ٔمِٛٝوبسثشد فضبی ػجض اص رّٕٝ پبسن

 .(227: 1388)سفیقیبٖ ٚ خذایی،  ؿٛدثٝ آٖ ٔی

فضبٞبی ػجض ؿٟشی اص ػٛیی ثبفج ایزبد تقبدَ دس ٔحیظ صیؼت ؿٟشی ٚ تقذیُ آِٛدٌی 

ؿٛ٘ذ. تقبسیف ٔختّفی اص فضبی ػجض حی افشاد ٔیٞٛا ٚ اص ػٛیی دیٍش ثبفج آسأؾ ٚ آػبیؾ سٚ

 ثبؿذ:ؿٟشی ایٗ ٌٛ٘ٝ ٔی

 ثبؿذ.اصدیذٌبٜ ؿٟشػبصی: ثخـی اص ػیٕبی ؿٟشی وٝ داسای ا٘ٛاؿ ٔتفبٚت ٌیبٞبٖ ٔی 

 ًثضسي، ٔتـىُ اص ٌیبٞبٖ ثب ػبختی رٍّٙی ٚ  اص دیذٌبٜ صیؼت ٔحیغی: فضبی ٘ؼجتب

ٔقیٗ ٚ دسخٛس ؿشایظ صیؼت ٔحیغی ثشخٛسداس اص ثبصدٞی صیؼت ٔحیغی ٚ اوِٛٛطیه 

 حبوٓ ثش ؿٟش.

  ایٗ  1359اص دیذٌبٜ لب٘ٛ٘ی: ثشاػبع الیحٝ حفؼ ٚ ٌؼتشؽ فضبی ؿٟشی ٔلٛة خشداد

ٞبی وؼت ٚ وبس وٝ فضب فجبست اػت اص اساضی، أبوٗ ٔؼىٛ٘ی، تزبسی، كٙقتی، ٔحُ

ب صیجبػبصی داسای پٛؿؾ ٌیبٞی یه ٚ یب چٙذ ػبِٝ ثٛدٜ ٚ ثٝ ٔٙؾٛس اػتفبدٜ ا٘تفبفی ی

 ؿٟشی ثٝ ٚرٛد آٔذٜ ثبؿذ.

 ٝٞبی عجیقی اص دیذٌبٜ ٟٔٙذػیٗ ٔـبٚس فٕشاٖ: ثخـی اص فضبی ثبص ؿٟشی اػت وٝ فشك

ٞب، چٕٗ ٚ ػبیش ٌیبٞب٘ی اػت وٝ ثش ٞب، ٌُٚ ٔلٙٛفی آٖ تحت اػتمشاس دسختبٖ، دسختچٝ

جظ ثب آٖ ٞبی ٔشتاػبع ٘ؾبست ٚ ٔذیشیت ا٘ؼبٖ ثب ٘ؾش ٌشفتٗ ضٛاثظ، لٛا٘یٗ ٚ تخلق

ثشای ثٟجٛد ؿشایظ صیؼتٍبٞی، صیؼتی ٚ سفبٞی ؿٟشٚ٘ذاٖ ٚ ٔشاوض غیشسٚػتبیی، حفؼ، 

 (.16: 1392ؿٛد )ؿیجب٘ی،ٍٟ٘ذاسی ٚ یب ثٙب ٔی

 ٞب ٚ وبسثشی فضبی ػجض دس ؿٟشٞب ثٝ عٛس خبف وٕی ثٛدٜ ٚ دس ثش٘بٔٝ أشٚصٜ ٍ٘بٜ ثٝ وبسثشی

اص اػتب٘ذاسدٞبیی ٕٞچٖٛ ػشا٘ٝ وبسثشی فضبی ٞبی ؿٟشی غبِجبً ثب دیذ وٕی ٚ ثب اػتفبدٜ سیضی

تٛا٘ذ ثشای ؿٟشٞبی ٔختّف ثٝ التضبی ػجض ػٙزیذٜ ٔی ؿٛد. ػشا٘ٝ ٚ یب اػتب٘ذاسدٞبیی وٝ ٔی

ؿشایظ ٔحیغی، ارتٕبفی، التلبدی ٚ وبِجذی ٔتفبٚت ثبؿذ. ثٙبثشایٗ دیذ كشف وٕی ثٝ وبسثشی 

٘ذاٖ سا دس پی داؿتٝ ثبؿذ. ِزا ویفیت تٛا٘ذ ویفیت ثبالی ٔحیظ ٚ سضبیتٕٙذی ؿٟشٚؿٟشی ٕ٘ی

وبسثشی ٞب، اٍِٛٞبی ػبصٌبسی، ٕٞزٛاسی، ٔغّٛثیت ٚ ثٝ عٛس وّی اٍِٛی تٛصیـ وبسثشی ٘یض 

 .ثبثذإٞیت ٔی

أشٚصٜ ٘مؾ ٚ إٞیت ٘مؾ فضبٞبی ثبص ٚ ػجض دس ٔحیظ  فضای سبض ٍ کیفیت صًذگی:

ثٝ افضایؾ اػت؛ ثٝ ٕٞیٗ  ٞبی صیؼتی ثٝ عٛس چـٍٕیشی سٚ صیؼت ٚ ویفیت ص٘ذٌی ٔزتٕـ
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سیضی وبسثشی صٔیٗ ثٝ  رٟت، دس اوخش وـٛسٞب، فضبٞبی ثبص ٚ ػجض رضء الیٙفه تلٕیٕبت ثش٘بٔٝ

عٛس وّی ثبصدٞی فضبٞبی ػجض ؿٟشی دس ػٝ ٌشٜٚ ثبصدٞی اوِٛٛطیه ٚ ٔحیظ ٝ آیٙذ. ث ؿٕبس ٔی

ثبؿذ )خبٖ  ذی ٔیثٙ سٚا٘ی لبثُ تمؼیٓ -ؿٟشػبصی ٚ ثبصدٞی ارتٕبفی -صیؼتی ثبصدٞی وبِجذی

( دس ثشسػی احشات سٚا٘ی ارتٕبفی فضبی ػجض ثبیذ ٌفت وٝ ا٘ؼبٖ، دس ٞش ؿشایغی، 1386 ػفیذ،

تٛا٘ذ ایٗ فضب سا تأٔیٗ  سٚصا٘ٝ ثٝ چٙذ ػبفت فضبی ػبوت ٚ آساْ ٘یبص داسد وٝ فضبی ػجض ٔی

ٟبػت ٕ٘بیذ ٕٞچٙیٗ اص ٟٕٔتشیٗ احشٞبی فضبی ػجض دس ؿٟشٞب، وبسوشدٞبی صیؼت ٔحیغی آ٘

داس وشدٜ اػت ٚ ثب آحبس ػٛء ٌؼتشؽ  وٝ ؿٟشٞب سا ثٝ فٙٛاٖ ٔحیظ صیؼت ربٔقٝ ا٘ؼب٘ی ٔقٙی

ؿٛ٘ذ  كٙقت ٚ وبسثشدی ٘بدسػت تىِٙٛٛطی ٔمبثّٝ وشدٜ، ػجت افضایؾ ویفیت صیؼتی ؿٟشٞب ٔی

(. ٕٞچٙیٗ ثقٙٛاٖ یىی اص ٔجبحج ٟٔٓ ٚ وبسثشدی دس دیٍش وـٛسٞب تجذیُ 1374)ٔزٙٛ٘یبٖ، 

ثٝ عٛسی وٝ ٞش ػبِٝ ٔؼبحت صیبدی اص صٔیٟٙبی ؿٟشی آٟ٘ب ثٝ ایٗ وبسثشی ثؼیبس ؿذٜ اػت 

(. ٔٙؾٛس اص ثبصدٞی اوِٛٛطیىی، ٘یض 1387ؿٛد )كبِحی فشد ٚ فّیضادٜ،  ٟٔٓ اختلبف دادٜ ٔی

صیجبػبصی ثخـٟبی ؿٟشی، وبٞؾ دٔبی ٔحیظ، تِٛیذ اوؼیظٖ، افضایؾ ٘فٛرپزیشی خبن دس 

تٛاٖ آحبس  ثٙذی وّی ٔی (. دس یه تمؼی1389ٓثبؿذ )حزتی،  ایٟٙب ٔیٔمبثُ ا٘ٛاؿ ثبسؽ ٚ ٔب٘ٙذ 

 ارتٕبفی ٘بؿی اص ایزبد ٚ ٌؼتشؽ فضبی ػجض ؿٟش سا ثلٛست صیش اسائٝ وشد:

 آحبس ربٔقٝ ؿٙبختی 

 آحبس فشٍٞٙی 

  ،(.1387آحبس سٚا٘ـٙبختی )سٚاحی ٚ سٚا٘ی( )كبِحی فشد 
 

 تحقیق ةپیطیٌ

 ػبوٙبٖ ص٘ذٌی ویفیت ٚ ؿٟشی پبیذاس تٛػقٝ دس ػجض یفضبٞب ٚ ٞب پبسن إٞیت ثٝ تٛرٝ ثب

 ٌیشد لشاس ٔی ٔٛسد ثشسػی پظٚٞـٍشاٖ ػٛی اص ٞبی ٔختّف رٙجٝ اص ٔٛضٛؿ ایٗ ؿٟشٞب

 إٞیت ثٝ ضٕٗ اؿبسٜ «پبیذاس ؿٟش دس ؿٟشی پبسوٟبی ٘مؾ»ٔمبِٝ  دس (.2004 1چیؼٛسا،)

 وٝ اػت وشدٜ تالؽ صٔیٙٝ، ایٗ دس إِّّی ثیٗ ٔغبِقبت وٕجٛد ٚ ؿٟشی دسٖٚ ػجض فضبٞبی

 ٚی ٔغبِقبت ٘تبیذ. دٞذ ٘ـبٖ ؿٟشی پبیذاسی ٚ ؿٟشٚ٘ذاٖ سفبٜ ثشای ؿٟش سا عجیقت إٞیت

 ٔفیذی خذٔبت ٚ ٔخجت احؼبػبت ؿٟشی ٔٙـأ ٔحیظ دس عجیقت تزشثٝ وٝ وٙذ ٔی تلذیك

: 2004)چیؼٛسا،  ػبصد ٔی ثشآٚسدٜ سا ثب إٞیتی سٚحی ٚ غیشٔبدی ا٘ؼب٘ی ٘یبصٞبی وٝ اػت

                                                           

1. Chiesura 
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 اص ٔشدْ فْٕٛ ٚ داس٘ذ ارتٕبفی ثبصدٞی وٝ ٞؼتٙذ ػجضی فضبٞبی فٕٛٔی ػجض فضبٞبی(. 129

 فشٍٞٙی ٚ ارتٕبفی ٞبی ٌشدٕٞبیی ٚ دٚػتبٖ ثب ٔلبحجت ٚ تفشیح اٚلبت فشاغت، دسٌزساٖ آٟ٘ب

 تزٟیض یب عشاحی ٔٙؾٛس ایٗ ثشای یبد ؿذٜ اػبػبً فضبٞبی. وٙٙذ ٔی اػتفبدٜ ایٟٙب ٘ؾبیش ٚ

 ثش وٝ فالٜٚ ا٘ذ فٕٛٔی ػجض فضبٞبی اص ثخـی ؿٟشی پبسوٟبی(. 32 :1379، ػقیذ٘یب) ا٘ذ ؿذٜ

 ٔختّف ٔٙبعك ثٝ دٞی خذٔبت رٙجٝ صیؼت ٔحیغی، ٚ فشٍٞٙی ٚ تفشیحی ٞبی رٙجٝ ثٛدٖ داسا

 ایٗ ٔبٞیت ٚ عجیقت اكٛالً(. 29: 1380 ٔقیبسٞب، تذٚیٗ ٚ فٙی دفتش أٛس) داس٘ذ ٘یض سا ؿٟش

 فٕٛٔی پبسوٟبی دس. وٙٙذ اػتفبدٜ اص آٟ٘ب تٛا٘ٙذ ٔی ٔشدْ عجمبت تٕبْ وٝ اػت ای ثٝ ٌٛ٘ٝ فضبٞب

 ٚرٛد ٚ ػٗ فىش ٚ ػّیمٝ ٞشٌٛ٘ٝ ثشای تمشیجبً سفبٞی، ٚ ػشٌشٔی ٚػبیُ تٕبْ وٝ ؿٛد ٔی ػقی

 ٔختّف ٞبی رٙجٝ اص «ؿٟشی ػجض فضبی» وتبة دس(. 324: 1369 حىٕتی،) ثبؿذ داؿتٝ

 فٙٛاٖ ثب سا وتبثی (1386)دا٘ـٍبٞی  رٟبد آٔٛصؿی ٔقبٚ٘ت. وٙذ ثحج ٔی ؿٟشی ػجض فضبٞبی

 ٚ ٘مؾ ثشسػی ثٝ وتبة ایٗ. وشدٜ اػت ٔٙتـش «ؿٟشی ػجض فضبی سیضی ثش٘بٔٝ اكَٛ ٚ لٛا٘یٗ»

ایٗ  ٘مؾ ثٝ وتبة ایٗ ٘تبیذ دس ٚ پشداختٝ ؿٟشٚ٘ذاٖ ص٘ذٌی دس ؿٟشی ػجض فضبٞبی إٞیت

 ؿٟشٞبی دس ص٘ذٌی اص ٘بؿی وٝ ؿٟشٚ٘ذاٖ اػتشع ٚ اضغشاة وبٞؾ ٚ سٚا٘ی آػبیؾ دس فضبٞب

 دس ٔٙبػت ػجض فضبٞبی احذاث ؿشایظ دس ٟ٘بیت ٚ اػت، اؿبسٜ ؿذٜ ٘ـیٙی آپبستٕبٖ ٚ ؿّٛك

 (.1388 تیٕٛسی، ٚ لشثب٘ی) اػت ثیبٖ ؿذٜ ؿٟشٞب

 

                         هعشفی هحذٍدُ هَسد هطالعِ

ٚ ٔشوض آٖ ؿٟش تبوؼتبٖ اػت. ایٗ  غشة اػتبٖ لضٚیٗ لشاس ٌشفتٝ ؿٟشػتبٖ تبوؼتبٖ دس

غشثی ؿٟشػتبٖ لضٚیٗ ٚالـ ؿذٜ ٚ اص غشة ثٝ اػتبٖ ص٘زبٖ، اص رٙٛة ؿٟشػتبٖ دس ٘بحیٝ رٙٛة

ثٝ ؿٟشػتبٖ ثٛییٗ صٞشا ٚ اص ؿٕبَ ٚ ؿٕبَ ؿشق ثٝ ؿٟشػتبٖ لضٚیٗ ٔحذٚد ٔی ؿٛد. ٚػقت 

 ویّٛٔتش ٔی ثبؿذ. 185ویّٛٔتش ٔشثـ ٚ فبكّٝ آٖ اص ٔشوض ػیبػی وـٛس  2429ایٗ ؿٟشػتبٖ 

ؿٟش تبوؼتبٖ ثٝ فٙٛاٖ ؿٟش ٔشوضی ایٗ ؿٟشػتبٖ داسای ػبختبس فضبیی دس ٔحٛس خغی  

اػت ٚ تٛصیـ فٙبكش ٔشوضی دس ٔحٛس خغی ؿٟش تبوؼتبٖ ٘ـبٖ اص ٘جٛد ٔشوضیت ٔٙؼزٓ ٚ 

ٔتٕشوض داسد ایٗ فٙبكش دس ساػتبی ٔحٛس استجبعی ؿٟش ثب ؿٟش ٞبی اعشاف آٖ ؿىُ ٌشفتٝ ٚ 

 2ا٘ذ. ٔشاوض ػغح وبسثشیٟبی اكّی ؿٟش )ؿٟشداسی، فشٔب٘ذاسی ٚ...( دس ایٗ ٔحٛس ٚالـ ؿذٜوّیٝ 

دس أتذاد ٔحٛس ٞبی رٕـ ٚ پخؾ وٙٙذٜ دسٖٚ ؿٟشٚ وبسثشی ٞبی خذٔبتی ثب ؿقبؿ  3ٚ 

 فّٕىشدی دس ػغح ٘ٛاحی ٚالـ ؿذٜ ا٘ذ.
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پبسن فٕٛٔی ٚ تقذاد  7وؼتبٖ دس ٚضقیت ٔٛرٛد داسای ؿٟش تب: کاسبشی پاسک ٍ فضای سبض

ٔتش ٔشثـ سا ثٝ خٛد  90000ثؼیبس صیبدی فضبی ػجض دس ػغح ؿٟش ٔی ثبؿذ وٝ ػغحی ٔقبدَ 

 

: راهنما   

 شهر تاکستان

 استاد : دکتر نظری 

 دانشجو : آرش رحمانی

 (هأخز: ًگاسًذُ) .ضْش تاکستاى -2تصَیش ضواسُ 

 ، )هأخز: ًگاسًذُ(تاىاستخَاًبٌذی ضْش تاکس -۱ًقطِ ضواسُ 



 31 اسصیابی ًقص کاسبشدی سبض ضْشی دس استقای کیفیت صًذگی ضْشی )هطالعِ هَسدی ...

اختلبف دادٜ اػت. دس ؿٟش تبوؼتبٖ حذالُ ػغح ٔٛسد ٘یبص ثشای تفىیه لغقبت دس ٔمیبع 

ٔتش  6000ٚ دس ٔمیبع ؿٟش حذالُ تفىیه لغقبت  40×50ٔتش ٔشثـ ثب اثقبد  2000ٔحّی 

اػت. دػتشػی دسٔمیبع ٔحّی اص عشیك ٔقجش دسٖٚ ٘بحیٝ ای ٚ دسٖٚ  60 ×100ٔشثـ ثب اثقبد 

ٔتش ٚ دس ٔمیبع ؿٟشی اص عشیك دػتشػی ؿٟشی ثب فشم  24تب  8ٔحّٝ ای ثب فشم ٔقجش 

ثشی فضبی ػجض ثشای فضبی ػجض ٔتش تبٔیٗ ٔی ؿٛد. اػتفبدٜ اص اساضی ثب وبس 40تب  32ٔقجش 

 فٕٛٔی، فضبی ػجض حبؿیٝ ای، فضبٞبی تفشیحی ٚ تبػیؼبت ٚ تزٟیضات ؿٟشی ٔزبص ٔی ثبؿذ.

 
 هاخز: طشح جاهع ضْش تاکستاى(: ٍضعیت کاسبشی پاسک ٍ فضای سبض )۱جذٍل 

ٔؼبحت  ػبصٔبٖ ٔـخلبت

 صٔیٗ)ٔتشٔشثـ(

أىبٖ  ٔتٛػظ ثبصدیذوٙٙذٌبٖ)سٚصا٘ٝ(

 تٛػقٝ

 آدسع

 صٔؼتبٖ پبییض تبثؼتبٖ ثٟبس ٘بْ

پبسن 

 ؿٟشثبصی

ثّٛاس أبْ  داسد 300 1500 7000 150 9200 ؿٟشداسی

 خٕیٙی

خیبثبٖ  ٘ذاسد 100 800 1500 800 9200 ؿٟشداسی پبسن ایخبس

 ٔذسع

پبسن 

 إِٟذی

خیبثبٖ  ٘ذاسد 200 1000 3000 1000 9200 ؿٟشداسی

 فبؿٛسا

خیبثبٖ  داسد 400 1500 6000 2000 46000 ؿٟشداسی پبسن الِٝ

أبْ 

 خٕیٙی

پبسن 

 فٟٕیذٜ

خیبثبٖ  ٘ذاسد 200 1000 3000 1000 4600 ؿٟشداسی

 ِٚیقلش

خیبثبٖ  ٘ذاسد 100 800 1000 800 8425  پبسن ثبصیبس

 ثبصیبس

پبسن 

ػشداس 

 رٍُٙ

خیبثبٖ  ٘ذاسد 100 800 1000 800 1093 

ػشداس 

 رٍُٙ

  - 1400 7400 22500 7900 87732  رٕـ

 

 

 

 



۱931بْاس ، سیتن ، ضواسُ طاجتواعی، سال ّ پظٍّص ةفصلٌاه  31 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تَصیع کاسبشی فضای سبض دس ضْش تاکستاى: )هاخز: طشح جاهع ضْش تاکستاى(    -2ًقطِ ضواسُ 

 

 سٍش گشدآٍسی اطالعات:

ٞبی تحمیك عی پشػـٍشی اص ثیٗ  تحمیك حبضش اص ٘ٛؿ تٛكیفی ٚ پیٕبیـی اػت وٝ دادٜ

 -seekingایٗ ٔغبِقٝ اص اٍِٛی  ا٘ذ. دس آٚسی ؿذٜ ٘فش اص ؿٟشٚ٘ذاٖ ؿٟش تبوؼتبٖ رٕـ 372

Escaping  رٟت ثشآٚسد فٛأُ ربرثٝ ٚ دافقٝ ؿٟشٚ٘ذاٖ ثٝ فضبٞبی ػجض ؿٟشی، ثب اثضاس

٘بٔٝ اػتفبدٜ ؿذٜ اػت. دس ٟ٘بیت ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ عیف ِیىشت ثٝ ثشسػی ٚ تحّیُ  پشػؾ

 ٞبی افشاد پشداختٝ ؿذٜ اػت. دیذٌبٜ

 

 

 

: راهنما   

 شهر تاکستان

 استاد : دکتر نظری 

 دانشجو : آرش رحمانی

 

کاربری پارک و 

 فضای سبز 

 ٔبخز: ٍ٘بس٘ذٜ
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 ّای تحقیق یافتِ

ؿٛد وٝ دس َ وٝ رٙؼیت افشاد سا ٔٛسد ثشسػی لشاس ٔی دٞذ؛ دیذٜ ٔیدس خلٛف ػٛاَ اٚ

دٞٙذٌبٖ دس ٌشٜٚ رٙؼیتی ٔشداٖ لشاس داس٘ذ ٚ ٔـبسوت ص٘بٖ دس ؿٟش تبوؼتبٖ ثیـتش پبػخ

ٞبی ثبؿذ. دس ثشسػی ٚضقیت پبػخٍٛیی ٌشٜٚتش ٔیٞب ثٝ ٘ؼجت ٔشداٖ پبییٗ٘بٔٝتىٕیُ پشػؾ

ػبَ پش ؿذٜ اػت، اِجتٝ دس ثبصٜ  39تب  20دس ٌشٜٚ ػٙی  ٞبٔختّف ػٙی ثیـتشیٗ پشػؾ ٘بٔٝ

ٞبی دیٍش ػٙی ٘یض ثٝ تقذاد ٔحذٚد٘ؾش ػٙزی اتفبق افتبدٜ اػت. ػٛاَ ػْٛ ػغح تحلیالت 

دٞٙذٌبٖ سا ٔٛسد پشػؾ لشاس دادٜ ثٛد، ثیـتشیٗ ػغح تحلیالت افشاد دس ؿٟش تبوؼتبٖ پبػخ

دٞٙذٌبٖ ثشای اسصیبثی ْ ٔذت البٔت پبػخدس ٔمغـ دیپّٓ ٚ فٛق دیپّٓ اػت. دس ػٛاَ چٟبس

وبسثشی فضبی ػجض پشػیذٜ ؿذٜ اػت. چشا وٝ افشادی وٝ ٔذت صیبدی دس یه ٔحیظ ص٘ذٌی 

دٞذ وٝ اغّت افشاد دس تٛا٘ٙذ ثب ٔؼبئُ ٔحیظ ثیـتش آؿٙب ثبؿٙذ. ٘تبیذ ٘ـبٖ ٔیوٙٙذ، ٔیٔی

یٗ ٔی تٛاٖ ٘تیزٝ ٌشفتٝ وٝ ػبَ ٚ ثیـتش دس ؿٟش تبوؼتبٖ ص٘ذٌی ٔی وشد٘ذ، ثٙبثشا20ثبصٜ 

پبػخ آٟ٘ب ثؼیبس ثٝ ٚالقیت ٞبی ٔٛرٛد دس ؿٟش ٘ضدیه اػت. ػٛاَ پٙزٓ ػبختبس اؿتغبَ سا دس 

وٙذ. دس ؿٟش تبوؼتبٖ ثیـتش افشاد ؿبغُ دس داسای ؿغُ آصاد ٚ یب ٔحذٚدٜ ٔغبِقبتی ٔـخق ٔی

ٞب ٚ ا وبسٔٙذاٖ ػبصٔبٖدسكذ س 9دسكذ افشاد سا دا٘ـزٛیبٖ ٚ  19ثبؿٙذ ٚ دس حذٚد وبسٌش ٔی

دٞٙذٌبٖ، ٔیضاٖ ٔزشد ٚ ٔتبُٞ دٞٙذ. ٚ دس ٟ٘بیت ٚضقیت تبُٞ پبػخاداسات ٔختّف تـىیُ ٔی

ٔٙذی ؿٟشٚ٘ذاٖ اص ویفیبت ٔحیظ تبحیش ثٍزاسد. دس ؿٟش تبوؼتبٖ تٛا٘ذ ثش سضبیتثٛدٖ افشاد ٔی

زشد ثٛدٖ ؿٟشٚ٘ذاٖ ثیـتش ػبوٙبٖ ٔتبُٞ ٞؼتٙذ، ِٚی اختالف چٙذا٘ی ثیٗ ٔیضاٖ ٔتبُٞ ٚ ٔ

 ؿٛد.دس ایٗ ؿٟش دیذٜ ٕ٘ی

 

 اجتواعی فضاّای سبض ضْشی -سٍاًی تأثیشات
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 (ًگاسًذُ هاخز:ّای هتجلی ضذُ دس فضاّای سبض ضْشی تاکستاى )  احساع -9تصَیش ضواسُ

 

 اهل دافعِ هحل سکًَتعَ

 

 
سبض ضْش تاکستاى تأثیش  عَاهل دافعِ هحل صًذگی، کِ دس جزب ضْشًٍذاى بِ فضاّای -3تصَیش ضواسُ

 ( ًگاسًذُ هاخز:اًذ ) داضتِ
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 اًگیضُ هشاجعِ بِ فضای سبض

 

 
 (ًگاسًذُ هاخز:) ّای اصلی ضْشًٍذاى اص هشاجعِ بِ فضاّای سبض ضْش تاکستاى : اًگیض1ُتصَیش ضواسُ

 
 ّا: دالیل بشتشی فضای سبض بِ سایش تفشجگاُ

 

 
 (ًگاسًذُ هاخز:ّا ) یش تفشجگاُ: دالیل بشتشی فضای سبض بِ سا1تصَیش ضواسُ



۱931بْاس ، سیتن ، ضواسُ طاجتواعی، سال ّ پظٍّص ةفصلٌاه  ۱99 

 اّای سبض ضْشی ٍ دافعِ هحل سکًَتّای عَاهل جاربِ فض تحلیل دیذگاُ

 تفبٚت ٌزاسیاسصؽ یب ٚ پیچیذٜ ٔؼبئُ دلیك ػٙزؾ ثشای ٘ؾشػٙزی ؿىُ تشیٗٔتذاَٚ

 ٔیبٖ اص ٚ اػت ثٙذی دسرٝ ٞبی ٔمیبع ؿىُ ؿذٜ، اسائٝ ٞبی ؿذت دیذٌبٜ دس ٔٛرٛد ٞبی

 دٞٙذٌبٖ پبػخ اص ِیىشت ٔمیبع ثشاػبع. ٔتذاِٚتش اػت ٕٞٝ اص ِیىشت ثٙذی دسرٝ ٔمیبع ایٟٙب،

 فّیٝ یب ِٝ خٛد، ؿذت افتمبد دادٖ ٘ـبٖ ثشای ثٙذی دسرٝ یه اص وٝ ؿٛد ٔی خٛاػتٝ تشتیت ثٝ

 ٔیضاٖ تب ثٛد ؿذٜ خٛاػتٝ دٞٙذٌبٖ اص پبػخ پظٚٞؾ ایٗ دس. وٙٙذ اػتفبدٜ خبف ٔٛضٛفی

 ّٚٞٝ دس ٚ ٔخبِف ٔٛافك ٞبی ٌضیٙٝ. ثذٞٙذ ٘ـبٖ سا اؽٟبس٘ؾش چٙذ ثٝ خٛد ٔخبِفت یب ٔٛافمت

 وٝ ٞؼتٙذ اسصؿٟب ٘ـبٍ٘ش پبػخٟب ا٘ٛاؿ ٚ ؿٛد، ٔی اػتفبدٜ ٍ٘شؿی ٞبی دادٜ آٚسی رٕـ ثشای اَٚ

 ٞذف. آٚسد ٔی فشاٞٓ تحّیُ ٚ تزضیٝ ثقذی ٔشحّة دس سا ثیـتش پزیشی ا٘قغبف أش أىبٖ ایٗ

 عیف ایٗ وبسثشد ٚ اػت ربٔقٝ اسصؿٟبی ثشاػبع یه ٔٛضٛؿ ثٝ یؾٌشا ٌیشی ا٘ذاصٜ عیف ایٗ

 تشتیجی ػغح دس وٝ اػت ٚ التلبدی ارتٕبفی ـ ػیبػی ٔؼئّٝ ثٝ ٌشایـٟب ثشسػی رٟت دس ٘یض

 ٔحمك اػت ٚ ؿذٜ تـىیُ ٔؼبٚی لؼٕت پٙذ اص ِیىشت عیف. ٌیشد ٔی لشاس ػٙزؾ ٔٛسد ٘یض

 سا خٛد ٌشایؾ تب دٞذ ٔی لشاس پبػخٍٛ بساختی دس ٌٛیٝ تقذادی تحمیك ٔٛضٛؿ ثب ٔتٙبػت

 ؿٟشٚ٘ذاٖ اص سٚؽ ایٗ ثب( اؽٟبس٘ؾش یب) پشػؾ ٞفت پظٚٞؾ ایٗ دس. ٔـخق ػبصد آٖ دسثبسٜ

 :ا٘ذ دادٜ پبػخ آٟ٘ب ثٝ ٞبیـبٖ ٌشایؾ ٚ دیذٌبٟٞب ثشاػبع ٚ پبػخٍٛیبٖ اػت ؿذٜ پشػیذٜ

  ؿٛد؛ ٔی ٔٗ ٘ٛادٌیخب یب تحلیّی ؿغّی، وبسایی افضایؾ فضبی ػجض ثبفج دس ثٛدٖ. 1

 دٞذ؛ ٔی افضایؾ ٔٗ دس سا ص٘ذٌی اص ثشدٖ ِزت ٚ وبٔیبثی فضبی ػجض احؼبع دس ثٛدٖ. 2

 ؿٛد؛ ٔی ٘بخٛؿبیٙذ افىبس فشأٛؿی ٚ فىشی فشاغت ثبفج فضبی ػجض دس ثٛدٖ. 3

 ؿٛد؛ ٔی ٞب ثیٕبسی وبٞؾ ٚ سٚا٘ی ٚ رؼٕی ػالٔتی ثبفج فضبی ػجض دس ثٛدٖ. 4

 ٔی افضایؾ سا ٔشدْ وٙبس دس ثٛدٖ ٚ رٕقی ص٘ذٌی اص ثشدٖ ِزت حغ ػجض فضبی دس ثٛدٖ. 5

 دٞذ؛

 ٚ ؿٛد؛ ٔی ٔٗ افؼشدٌی ثبفج فشاغت اٚلبت دس خب٘ٝ دس ثٛدٖ. 6

 .ؿٛد ٔی ٔٗ ٌی سٚصٔشّٜ احؼبع ثبفج فشاغت اٚلبت دس خب٘ٝ دس ثٛدٖ. 7
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 سکًَت هحل دافعِ ٍ ضاّای سبضف جاربِ عَاهل هَسد دس ضْشًٍذاى دیذگاّْای بیاى -9تصَیش ضواسُ 

 (ًگاسًذُ هاخز:)

 

 اص فشاس حغ داؿتٗ ٚ افشاد ػٗ ثیٗ ای ساثغٝ وٝ ؿذ ٔـخق آٔذ، فُٕ ثٝ وٝ پظٚٞـی دس

 سغجت ٚ ٔیُ رٛا٘تش افشاد. داسد ٚرٛد فضبی ػجض ػٛی ثٝ ؿذٖ ٚ رزة ؿٟشی ٞبی ٔحیظ

 ٞٓ ٚ آٚس٘ذ، سٚی قتعجی ٚ ٞب پبسن ثٝ ػٛی ؿٟشی ٔـىالت ٚ ص٘ذٌی اص تب داس٘ذ ثیـتشی

 دٞٙذ ٔی ٚ تشریح ٔیىٙٙذ سضبیت اثشاص ؿٟشی فضبٞبی ػجض دس حضٛس اص ؿٟشٚ٘ذاٖ  اوخش چٙیٗ

 استمبی ثشای ٚ وٙٙذ ػپشی فضبٞبی ٔٛكٛف پبن ٞٛای دس ٔٙضَ، اص خبسد سا خٛد فشاغت اٚلبت

یبیٗ ػٛ ثٝ فىشی، فشاغت ٚ ص٘ذٌی اص وبٔیبثی حغ ٚ خب٘ٛادٌی ٚ تحلیّی ٚ وبسایی ؿغّی

 .وٙٙذ سا احؼبع رٕقی ص٘ذٌی ِزت ٚ ثشٚ٘ذ دػت فضبٞب

 

 گیشی ًتیجِ

ؿٛد وٝ تٕبٔی افشاد دس ٕٞٝ حبَ ٚ دس تٕبٔی  ثب ٔغبِقٝ كٛست پزیشفتٝ ایٗ ٘تزٝ حبكُ ٔی

التلبدی خٛد  ٞبی ػٙی ثٝ ٘مؾ عجیقت دس ثٟجٛد ٚضقیت سٚحی، سٚا٘ی، ارتٕبفی ٚ حتی ٌشٜٚ

ٔؼتمیٓ ویفیت  اػت وٝ فضبٞبی ػجض ثٝ عٛس ٔؼتمیٓ ٚ غیشتٛرٝ داس٘ذ. ایٗ خٛد ٘ـبٍ٘ش اٖ 

چٙیٗ ثشاػبع ٘تبیذ حبكّٝ  دٞذ. ٞٓ ص٘ذٌی افشاد سا حتی ثٝ عٛس ٔٛلتی تحت تأحیش لشاس ٔی

ثیـتش افشاد ثشای غٙی ػبصی اٚلبت فشاغت خٛیؾ سفتٗ ثٝ فضبٞبی ػجض ٚ حضٛس دس رٕـ ٚ دس 

دس ایٗ دػت فضبٞب سا فبّٔی ثشای وبٞؾ دٞٙذ ٚ حضٛسؿبٖ  وٙبس ٔشدْ ثٛدٖ سا تشریح ٔی
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دا٘ٙذ. اص ایٗ سٚ ٚ ثب تٛرٝ ثٝ  ٌی ٔی افؼشدٌی، افضایؾ وبسایی ؿغّی ٚ تحلیّی ٚ فشاس اص سٚصٔشٜ

ٔٛاسد ٚ ٘تبیذ ٔغشٚحٝ ٌؼتشؽ فضبٞبی یبد ؿذٜ دس رٟت استمبی ویفیت ص٘ذٌی ؿٟشی أشی 

دٖ فبُٔ دػتشػی دس اػتفبدٜ ٕ٘بیذ. دس فیٗ حبَ ثب تٛرٝ ثٝ ٟٔٓ ثٛ ارتٙبة ٘بپزیش ٔی

ٞب اص فٛأُ افضایؾ  ٞب دس ػغح ٔحّٝ ؿٟشٚ٘ذاٖ اص فضبی ػجض ؿٟشی ایزبد ٚ ٌؼتشؽ پبسن

 اػتفبدٜ اص پبسوٟب ٚ دس ٟ٘بیت استمبی ویفی ص٘ذٌی آ٘بٖ اػت.

Your role in improving the quality assessment of urban green 

urban living 

 

Arash Rahmani

, Dr. Vali Allah Nazari
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Abstract 

The importance of green spaces in urban environments to the extent 

that has been used as an indicator of the development of the society 

and at the same time a measure to improve life quality are considered. 

Focus cities as centers of human life activity to be able to regulate 

their stability choice but to accept structure and functioning of natural 

systems are affected. The main objective of this paper is to examine 

the effects of green spaces in improving the quality of life of citizens 

using the pattern Seeking – Escaping Statistical population of 372 

persons ultimately using Likert scale to investigate and analyze the 

views of the people discussed. The findings suggest that Shhrtakstan 

citizens greater access to clean air, family fun, business vitality and 

avoid shortness of residential environment, hiking, refreshment 

doctrines of the monotony of life are turning to green spaces. 

 

Keywords: green space, Quality of Life, Vineyard, City life 
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