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چکیده
پارکهــایجنگلــیازمهمتریــنمقصدهــایتفرجگاهیشــهروندانکشــورمحســوبمیشــوند؛
بــههمیــنجهــتالزماســتکــهاثربخشــیآنهــاپیوســتهمطالعــهشــودتــابــاارزیابــیمزیتهــا
وکاهــشموانــع،امــکانبهرهمنــدیبیشــترازآنهــافراهــمگــردد.پــارکجنگلــیچغاســبزشــهر
ایــالممهمتریــنمقصــدگردشــگریشــهرایالماســت.طبیعــتجنگلی،گســتردگیقابــلتوجه،
نزدیکــیبــهشــهرودسترســیآســانازجملــهمزیتهــایایــنمــکاناســت.پژوهــشحاضــر
بــهارزیابــیمیــزانرضایتمنــدیشــهروندانایــالمازقابلیتهــاواثربخشــیایــنپــارکپرداختــه
ــنپژوهــش ــاشــرکتدرای ــیب ــرازشــهروندانایالم ــران،384نف ــولکوک ــرفرم اســت.براب
میدانــی،دیدگاههــاوانتظــاراتخــودومحدودیتهــایپــارکرااعــالمکردهانــد.ابــزار
گــردآوریدادههــاپرسشــنامۀبســته 75ســؤالیبــودکــهبــراســاسطیــفلیکــرد5گزینــهای
تنظیــمشــدوپایایــیآندرحــّد952آلفــایکرونبــاخاعــالمگردیــد.نتایــجبــهدســتآمــده
حاکــیازســهولتبهرهمنــدیآقایــان،پســرانوخانوادههــاونامناســببــودنآنبــرایبانــوانو
دختــراناســت؛همچنیــنیافتههــاازتمایــلگروههــایاجتماعــیمتوســطنســبتبــهاســتفادهاز
پــارکدرمقایســهبــادیگــرگروههــایاجتماعــیحکایــتدارد.پارکبیشــتردرروزهــایتعطیل،
عصرهــاوشــب هنگاممــورداســتفادهقــرارمیگیــرد.ازدیگــریافتههــایپژوهــشایــناســت
کــهامنیــتیکــیازمســائلجــدیدرمیــزاناســتفادهازپــارکمحســوبمیشــود؛به گونــهای
ــاجمعهــایدوســتانۀ ــرانوفعالیتهــایفرهنگــیدرمقایســهب کــهجمعهــایدوســتانۀدخت
ــارکمشــاهدهمیشــود.درمجمــوع ــریدرپ ــزانکمت ــهمی ــیب ــایهمگان پســرانوورزشه
میــزانرضایــتشــهروندانایالمــیازپــارکدرحــّدمتوســطاســتوایــنرضایــتبــاامکانات
ورزشــی،امکانــاترفاهــی،عــدماحســاسامنیــتوجنســیتشــهروندان،رابطــۀمثبــتدارد.

ــبز، ــیچغاس ــارکجنگل ــدیشــهروندان،پ ــا،اثربخشــی،رضایتمن ــدی:قابلیته واژگان کلی
ایــالم.
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مقدمه
ــاافزایــشجمعیــتوگســترششهرنشــینیانســانهایامــروزیدرفضاهــای ب
ــی، ــایصوت ــودآلودگیه ــینی،وج ــیآپارتماننش ــد.زندگ ــرارگرفتهان ــتهق بس
ــه ــتک ــدهاس ــثش ــیباع ــایمحیط ــیمناســبوآلودگیه ــعمال ــودمناب کمب
ــای ــهپارکه ــاب ــتی ــنطبیع ــهدام ــیب ــرایطروح ــودش ــرایبهب ــانهاب انس
دستســاختهوجنگلــیبرونــد.احمــدیثانــیوهمــکاران)46:1390(بــرایــن
عقیدهانــدکــهتفریــحوتفــرجازجملــهنیازهــایروحــیوروانــیهــرشــخص
ــتعدادها ــکوفاییاس ــابوش ــشاعص ــتگی،آرام ــعخس ــثرف ــهباع ــتک اس

میشــود.
یکــیازمنابعــیکــهامــروزهتوجــهبرنامهریــزانرابــهخــودجلــبکــردهاســت،
ــیل ــی،پتانس ــایطبیع ــورداریازجاذبهه ــابرخ ــاب ــتند.جنگله ــاهس جنگله
ــی ــرججنگل ــد.تف ــممیکن ــرايجــذبگردشــگرانفراه ــیارمســاعدیراب بس
ــبو ــلتخری ــاجهــتکاهــشعوام ــتجنگله ــرایمدیری ــنسیاســتب بهتری
حفاظــتپایــدارازآنهاســت)احمدیثانــیوهمــکاران،46:1390؛کارتــر،2003:

ــکاران،624:2005(. 364؛روزاوهم
پارکهــایجنگلــیطبیعــیکــهنمونههایــیبــرایمعرفــیمناطــقطبیعــیهســتند
وبعضــیازآنهــابــرایتضمیــنپایــداریتنــوعزیســتیاهمیــتدارنــد،عــالوهبر
ــدفرصتهــایبســیار ــی،آموزشــیوپژوهشــی،میتوانن ــاتحفاظت ــۀخدم ارائ
مناســبیرابــرایگذرانــدناوقــاتفراغــتمــردمومأمنــیبــرایخلــوتآنهــابــه
وجــودآورنــد)گشتاســبمیگونــیوهمــکاران،44:1387(.ایــننــوعپارکهــا
اکوسیســتمهایپیچیــدهايهســتندکــهبهرهگیــريازآنهــاوگردشــگريدرآنهــا،
ــنفعالیتهــایانســانيوبســترطبیعــی ــادلبی ــراريرابطــهايمتع ــابرق ــاب تنه
ممکــناســت.حفــظتــواناکولوژیکــيیکــيازشــیوههایبرقــراريایــنتعــادل
ــوان ــهعن ــردمب ــتههایم ــاوخواس ــوانازنیازه ــودنمیت ــنوج ــاای ــت،ب اس

حافظــاناصلــيپارکهــایجنگلــيطبیعــيغافــلشــد.
تفرجگاههــادردنیــایصنعتــیامــروزازجایــگاهویــژهایبرخوردارنــد؛بــههمیــن
ــادر ــوریتفرجگاهه ــهریوکش ــتش ــیمدیری ــیوپویای ــدمنطق ــترون جه
جامعــۀمــانیازمنــدپژوهشهــایاساســیوپیوســتۀصاحبنظــراناســت)امیــری
وهمــکاران،274:1396(.درحــالحاضــرتقاضــايروزافزونــیبــرايتفریــحو
ــل ــهوتحلی ــردماحســاسمیشــود.تجزی ــادرم ــرجواســتفادهازتفرجگاهه تف

کیمیا علی اکبری - اکبر رحیمی 



دورۀ  بیستم  و دوم  شمارۀ  72 و 73؛  پاییز و زمستان  1400

56

فصلنامۀ  علمي

ارزیابی رضایت مندی شهروندان ایالمی از قابلیت ها و...

کانونهــايتفرجگاهــیازنظــراکولوژیــکوپیامدهــایاقتصــادي-اجتماعــیو
بررســیانتظــاراتافــرادبازدیدکننــدهازایــنمراکــزامــریدشــوار،امــاضــروری
ــاي ــیازنیازمنديه ــرایطکنون ــادرش ــیوتفرجگاهه ــايجنگل ــت.پارکه اس
زندگــیامــروزیبــهشــمارمیرونــدوضروریســتســطحتقاضــايآنهــاتعییــن

شــود)گشتاســبمیگونــیوهمــکاران،44:1387(.
ایــالمبــهدلیــلزیبایــیطبیعــیجنگلهــایبلــوط،عــروسزاگــرسنــامگرفته
اســت.پــارکجنگلــیچغاســبزبزرگتریــنپــارکجنگلــیایــنشــهراســتکــه
ــترین ــانبیش ــالمیزب ــولس ــژه،درط ــایوی ــدیازقابلیته ــلبهرهمن ــهدلی ب
ــه ــاب ــنقابلیته ــقای ــناختدقی ــد.ش ــتفادهکنندهمیباش ــهریاس ــتش جمعی
منظــورتبدیــلآنبــهیکــیازبهتریــنپارکهــایکشــورضــروریاســت.بــاایــن
وجــوددرطــیچنــدســالاخیــرارزیابــیدقیقــیازانتظــاراتوپیشــنهاداتمردم
بــرایخدمترســانیبیشــترصــورتنگرفتــهاســت؛بنابرایــنانجــامایــنپژوهش
بــرایسیاســتگذارانبخشهــایدولتــیوغیردولتــیبســیارضــروریبــهنظــر
ــدی ــزانرضایتمن ــیمی ــهبررس ــشب ــنپژوه ــورای ــنمنظ ــههمی ــد.ب میرس
شــهروندانازپــارکجنگلــیچغاســبزمیپــردازدودرنظــرداردتصویــرروشــنی
ازانتظــاراتمــردمشــهرایــالمازایــنپــارکراارائــهنمایــدوزمینههــایرضایــت
ــزی ــررادربرنامهری ــانام ــامتولی ــدت ــداصــالحراشناســاییکن ــواردنیازمن وم

بــرایجلــبرضایــتشــهروندانکمــکنماینــد.

پیشینۀ تحقیق
درســالهایاخیــرپژوهشهــایمتعــددیدرزمینــۀارزیابــیپارکهــاو
ــرفضــای ــرپارکهــاب ــرتأثی تفرجگاههــاانجــامشــدهاســتکــهبیشــترآنهــاب
ــز ــادرمحــدودۀمطالعهشــدهمتمرک ــیآنه ــیکّم ــیوارزیاب ــامکانیاب شــهریی
ــهلحــاظ ــارکراازنظــرشــهروندانب ــتپ ــزمطلوبی ــینی ــداداندک شــدهاند.تع
کیفــیارزیابــیکردهانــدوارتبــاطآنرابــاســایرمتغیرهــاســنجیدهاند؛مقــاالت
ــوردی: ــۀم ــهری)مطالع ــطزیســتش ــادرمحی ــاماندهیپارکه ــیوس »طراح
پــارک8شــهریورشــهرســمنان(«)الهیجانیــانوشــیعهبیگی،1389ب(،»ارزیابــی
کیفــینقــشفضاهــایســبزشــهریوبهینهســازیاســتفادۀشــهروندانازآندر
ــهطراحــیو ــیب شــهرکرد«)محمــدیوهمــکاران،1386(و»رویکــردیتحلیل
ــان ــاســالمتشــهروندان«)الهیجانی ــایشــهریورابطــۀآنب ــتپارکه مدیری
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وشــیعهبیگی،1389الــف(ازآنجملهانــدوشــیوۀبهکارگرفتهشــدهدرایــن
ــتفادهاز ــااس ــاریی ــلآم ــشنامهوتحلی ــایپرس ــرمبن ــترب ــابیش پژوهشه

ــان،61:1397(. ــدوجیبی ــت)پوراحم ــیاس ــایکّم مدله
ــی ــویبررس ــوان»الگ ــاعن ــیب ــکاران)1390(درتحقیق ــیوهم میرکریم
نیازهــایتفرجــیبازدیدکننــدگانپارکهــایجنگلــی«بــهمطالعــۀمــوردیپــارک
ــر ــانتایــجبهدســتآمدهتوســطایشــان،اکث ــقب ــد.مطاب جنگلــیدلنــدپرداختهان
بازدیدکننــدگانبــرایگذرانــدناوقــاتفراغــتخــود،پارکهــایجنگلــیرادر
اولویــتاولقــرارمیدهنــد؛بنابرایــنمدیــرانبایــدجهــتکســبرضایتمنــدیو
تأمیــننیازهــایآنهــادرایــنمناطــقتــالشکننــد.نتایــجایــنپژوهــشمیتوانــد
ــا، ــتتفرجگاهه ــایکیفی ــهوارتق ــتبهین ــزاندرمدیری ــرانوبرنامهری ــهمدی ب
ــد. ــدگانکمــکنمای ــردنخواســتههاونیازهــایبازدیدکنن ــنبرآوردهک همچنی

ســرحدینســبوهمــکاران)1393(بــهارزیابــیرضایتمنــدیبازدیدکننــدگان
ــت ــارهرضای ــلچندمعی ــهوتحلی ــهروشتجزی ــتتســهیالتتفرجــیب ازکیفی
ــاراتو ــنانتظ ــکافبی ــودش ــیازوج ــشحاک ــنپژوه ــجای ــد.نتای پرداختن
تجربــۀگردشــگراننســبتبــهشناســاییعوامــلتأثیرگــذاردرگردشــگریاســت.
آنهــاهمچنیــننشــاندادنــدکــهرضایــتبازدیدکننــدگاندرطــولزمــانپایــدار
ــات ــیوتحقیق ــدبررس ــتهنیازمن ــتوپیوس ــئلهایپویاس ــهمس ــد؛بلک نمیمان

ــیاســت. دورهایآت
ــت ــبرضای ــردرجل ــلمؤث ــیعوام ــکاران)1394(دربررس ــاموهم رهانج
بازدیدکننــدگانپــارکجنگلــیچغاســبزایــالمگــزارشدادنــدکــهمیــانامکانات
رفاهــی،حمــلونقــلوامکانــاتامنیتــیبــارضایتمنــدیبازدیدکننــدگان،رابطــۀ
معنــادارمثبتــیوجــوددارد؛بدیــنمعنــاکــههرچهمیــزانامکانــاترفاهــی،امنیت
ووجــودوســایلحمــلونقــلدرپــارکبیشــترودردســترسباشــدبــههمــان
میــزان،رضایــتبازدیدکننــدگانازپــارکجنگلــیچغاســبزبیشــترخواهــدبــود.
ارزشگــذاریمنابــعزیســتیبــاتوجــهبــهجنبههــایغیربــازاریبــودنایــنکاالها
وخدمــاتبســیارپیچیــدهاســت.یکــیازارزشهــایملمــوسومســتقیمپــارک
جنگلــیچغاســبزایــالم،ارزشتفرجــیآناســت.مهــدویوهمــکاران)1396(
درپژوهشــیبــاعنــوان»بــرآوردارزشتفرجــیپــارکجنگلــیچغاســبزایــالمبــه
روشارزشگــذاریمشــروط«درنشــریۀجنــگلوفرآوردههــایچــوبگــزارش
دادنــدکــهمــردمشهرســتانایــالمحاضرنــدمبلغــیرابــهمنظــوراســتفادۀتفرجــی
ازپــارکجنگلــیچغاســبزبپردازنــد؛بــهطــوریکــه88/8درصــدپاســخگویان
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)ازمجمــوع280پرسشــنامه(درایــنبررســیبــهپرداخــتمبلغــیبــرایاســتفادۀ
ــول ــهپرداخــتپ ــلب ــلداشــتند.تمای ــارکجنگلــیچغاســبزتمای تفرجــیازپ
توســطمــردمشهرســتانایــالمبــرایاســتفادۀتفرجــیازپــارکجنگلــیچغاســبز
ــای ــتپارکه ــهاهمی ــالمب ــتانای ــردماس ــیم ــانازآگاه ــاال،نش ــادرصــدب ب

ــادارد. ــیوجنگله جنگل
ــری ــرکارب ــروهمــکاران)201:1399(،تغیی ــقبازگی ــجتحقی ــراســاسنتای ب
جنگلهــایزاگــرسبــهزمیــنکشــاورزیبــرخصوصیــاتفیزیکــیوشــیمیایی
ــای ــبعرصهه ــده،تخری ــددرآین ــنرون ــداومای ــات ــیداردوب ــرمنف خــاکاث
طبیعــینظیــرجنــگلافزایــشمییابــد؛بنابرایــنپیشــنهادمیشــودازعرصههــای
طبیعــیازقبیــلجنگلهــاکــهازبزرگتریــنمخــازننگهــداریگونههــایزیســتی
وآبوخــاکدرمنطقــۀزاگــرسهســتندحفاظــتبلندمــدتبــهعمــلآیــدواز

تغییــرمــداومکاربــریآنهــادرمنطقــهجلوگیــریشــود.

مواد و روش ها
معرفی منطقۀ مورد مطالعه

ــوبشــرقیودر ــزشــهر،درجن ــریمرک ــیچغاســبزدر3کیلومت ــارکجنگل پ
خروجــیجنوبــیشــهرایــالمدرمســیرجــادۀایــالمبــهشهرســتانهایمهــران،
دهلــرانودرهشــهرقــرارگرفتــهکــهازشــلوغترینوپرترافیکتریــنجادههــای
ــه ــاتوجــهب ــهایــنجــادهوب ــهواســطۀنزدیکــیب ــارکب اســتاناســت.ایــنپ
تــرددبــاالیمســافروکاالازمرکــزاســتانبــهســهشهرســتانمذکــوروبــهاســتان
خوزســتانوکشــورعــراقموقعیــتبســیارمناســبیدارد.ازدیگــرویژگیهــای
مکانــیایــنپــارک،نزدیکــیبــهفــرودگاهشــهرایــالمازقســمتجنــوباســت.
مســاحتمحــدودۀپــارکبالــغنیــزبــر4170هکتــارگــزارششــدهاســت.حدود
چهارگانــۀایــنپــارکبــهایــنشــرحاســت:ازطــرفشــمالبــهارتفاعــاتشــلم
ــق ــهمناط ــرقب ــرفش ــالم،ازط ــهرای ــهش ــربب ــرفغ ــوان،ازط ودرۀارغ
جنگلــیوازطــرفجنــوببــهفــرودگاهایــالمدسترســیدارد.طبــقبررســیهای
بــهعمــلآمــده،گونههــایگیاهــیموجــوددرایــنپــارک،شــاملچهــارتیــپ
جنگلــیبلــوط؛یعنــیدوتیــپبلــوطایرانــی،یــکتیــپبلــوطارغــوانوتیــپ
چهــارمبلــوطزالزالــکاســت؛همچنیــندرمیــانجنــگلانبــوهبلــوط،ارغــوان،
ــی، ــایطبیع ــرگونهه ــزوجــوددارد.عــالوهب ــکنی ــهوزالزال پســتۀکوهــی،بن

ارزیابی رضایت مندی شهروندان ایالمی از قابلیت ها و...



دورۀ  بیستم  و دوم  شمارۀ  72 و 73؛  پاییز و زمستان 1400

فصلنامۀ  علمي

59

ــردو، ــک،گ ــانگنجش ــرزب ــتنظی ــایدستکاش ــودگونهه ــهوج ــوانب میت
اقاقیــا،عرعــر،کاجتهــران،ســرونقــرهایوزربیــنهــماشــارهکــرد.

تصویر)1(.موقعیتمکانیاستانایالموپارکجنگلیچغاسبزدرایرانوایالم

اهداف تحقیق
پژوهــشحاضــردرصــددآناســتکــهارزیابــیدقیقــیازقابلیتهــاوامکانــات
ــاتورزشــیو ــهروندانازامکان ــتش ــزانرضای ــبزومی ــیچغاس ــارکجنگل پ
رفاهــیوامنیــتپــارکارائــهنمایــد؛همچنیــنمیــزانبهرهمنــدیگروههــایســنی
نوجــوان،جــوانوبزرگســالدرگروههــایجنســیتیآقایــان،خانمهــا،پســرانو
دختــرانرامــوردبررســیقــراردهــد.مضــافبــراینهــاایــنمقالــهدرنظــردارد
ــات ــاعواملــیچــونامکان تصویــرروشــنیازمیــزانهمبســتگیرضایتمنــدیب
ورزشــی،امکانــاترفاهــی،گــروهســنیبازدیدکننــدگان،احســاسامنیــت،ســنو

تحصیــالتشــهروندانارائــهنمایــد.

روش تحقیق
ــت ــهماهی ــاتوجــهب ــهنحــوۀگــردآوریدادههــاوب ــاتوجــهب ــنپژوهــشب ای
موضــوعجــزوپژوهشهــایتوصیفــی-تحلیلــیوازنظرهــدف،کاربردیاســت.
ایــنپژوهــشبــهصــورتمیدانــیبــااســتفادهازپرسشــنامهاجــراشــدهاســت.بــا
توجــهبــهاینکــهایــنتحقیــقدرزمــانشــیوعویــروسکرونــاانجــامگرفــت،بــه
منظــوررعایــتپروتکلهــایبهداشــتیوحفــظســالمتشــهروندان،پرسشــنامۀ
ــزار ــرارگرفــت.اب ــارپاســخدهندگانق ــندراختی ــهصــورتآنالی تدوینشــدهب
گــردآوریدادههــاپرسشــنامۀبســته75ســؤالیبــودکــهبــراســاسطیــفلیکــرد
5گزینــهایتنظیــمگردیــد.پایایــیپرسشــنامهدرحــد952آلفایکرونباخمحاســبه
شــدکــهاعتبــاردادههــاراتضمیــنمیکنــد.جامعــۀآمــاریبرابــرفرمــولکوکــران
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تعــداد384نفــرشــاملزن،مــرد،دختــروپســربــاگروههــایســنی،تحصیلــی،
شــغلیواجتماعــیمتفــاوتازبیــن200هــزارنفــرشــهروندایالمیانتخابشــد.
بــرایتجزیــهوتحلیــلدادههــاازنرمافــزارspssنســخۀ23ازعملیــاتآمــاری
آزمــونتــیتکنمونــهای،ضریــبهمبســتگیاســپیرمن،آزمــونخــیدو،آزمــون

کروســکالوالیــسوآزمــونفریدمــناســتفادهگردیــد.

نتایج
ویژگي های جمعیت شناختي نمونۀ آماری 

طبــقنتایــججــدولشــمارۀ)1(،بیشــترینفراوانــیســنیمربــوطبــهســن30-21
ســالبــا27/1درصــدفراوانــیوکمتریــنفراوانــیســنیمربــوطبــهســنباالتــر
از50ســالبــا5/5درصــدفراوانــیبــود.تحصیــالتاکثــرپاســخگویانبــا35/4

درصــدفراوانــیدرحــدلیســانسبــود.

جدول شمارۀ )1(. توزیع فراوانی مشخصات دموگرافیک پاسخگویان 
)درصد( جنسیت

فراوانی
)درصد( فراوانیتحصیالت)درصد( فراوانیسن

مرد
زن

مجموع

135)35/2(
249)64/8(
384)%100(

20 سال و کمتر
21-30 سال
31-40 سال
41-50 سال

50 سال به باال
مجموع

97)25/3(
104)27/1(
85)22/1(
77)20/1(
21)5/5(

384)%100(

دیپلم و کمتر
لیسانس

فوق لیسانس
دکتری
مجموع

116)30/2(
136)35/4(
95)24/7(
37)9/6(

384)%100(

بهره مندی گروه های جنسیتی
طبــقنتایــججــدولشــمارۀ)2(پــارکجنگلــیچغاســبزبیشــتربــرایاســتفادۀ
ــا ــانب ــتفادۀآقای ــرایاس ــترب ــنبیش ــن3/11؛همچنی ــامیانگی ــطب ــارمتوس اقش

ــن3/42مناســباســت. میانگی
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جدول شمارۀ )2(. توزیع میانگین و انحراف استاندارد طبقات اجتماعی و گروه های جنسیتی 
مختلف پژوهش 

)انحرافاستاندارد(طبقاتاجتماعی
)انحرافاستاندارد(میانگینگروههایجنسیتیمیانگین

متوسط
همۀاقشار
ضعیف
متمکن

3/11)0/919( 
3/06)0/928(
3/00)1/09(
2/98)1/13(

آقایان
پسران

خانوادهها
بانوان
دختران

3/42)0/982(
3/39)1/01(
3/27)0/962(
2/32)1/01(
1/91)1/01(
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تناسب پارک برای اجرای برنامه های اجتماعی و فرهنگی
ــرای ــارکجنگلــیچغاســبزب ــزانامنیــتپ طبــقنتایــججــدولشــمارۀ)3(،می
جمعهــایدوســتانۀپســرانهبــامیانگیــن3/51بیشــترازســایربرنامههــاوزمــان
اســتفادۀاکثریــتپاســخگویانازایــنپــارکجنگلــیروزهــایتعطیــلبــامیانگین

3/45اســت.

جدولشمارۀ)3(.توزیعمیانگینوانحرافاستانداردمیزانامنیتپارکبرایبرنامۀذکرشده
میزانامنیتپارکبرایبرنامۀ

ذکرشده
)انحرافاستاندارد(

میانگین
زماناستفادهاز

پارک
)انحرافاستاندارد(

میانگین

جمعهای دوستانۀ پسران
مهمانی هایخانوادگی
ورزش هایهمگانی

بازارهاونمایشگاه هایفصلی
فعالیتهایفرهنگی

جمعهای دوستانۀ دختران

3/51)1/10(
3/29)0/999(
3/07)1/10(
3/07)1/08(
2/72)1/19(
1/90)1/04(

روزهایتعطیل
عصر
شب
ظهر
صبح

3/45)1/25(
3/05)1/09(
2/95)1/26(
2/09)1/11(
1/60)0/952(

تناسب پارک برای استفادۀ گروه های سنی 
طبــقنتایــججــدولشــمارۀ)4(،پــارکجنگلــیچغاســبزبیشــتربــرایاســتفادۀ
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گــروهمیانســاالنبــامیانگیــن3/01مناســباســت.هدفاصلــیاکثرپاســخگویان
ازمراجعــهبــهپــارکجنگلــیچغاســبزبــامیانگیــن3/65نیــزدورهمــیخانوادگی

ــد. ــینیمیباش ــرارازآپارتماننش وف

جدول شمارۀ )4(. توزیع میانگین و انحراف استاندارد رده  های مختلف سنی و اهداف اصلی 
مردم از مراجعه به پارک

ردههایمختلف
سنی

)انحراف
استاندارد(
میانگین

اهدافاصلیمردمازمراجعهبه
پارکجنگلیچقاسبز

)انحراف
استاندارد(
میانگین

میانساالن
همۀردههایسنی

جوانان
نوجوانان
سالمندان
کودکان

3/01)1/06(
2/97)0/897(
2/96)1/05(
2/74)1/01(
2/73)1/18(
2/56)1/01(

دورهمیخانوادگی
فرارازآپارتمان نشینی
گذراناوقاتفراغت

تقویتروحیۀاجتماعیمردم
فرارازآلودگیشهری

جبرانکمبوددسترسیبهفضایسبز
ورزشوپیادهروی

برپایینمایشگاهوبازارفصلی
سرگرمیوبازیکودکان
بهرهمندیخانوادهها

بهرهمندیگروههایسنیخاص

3/65)0/932(
3/65)0/924(
3/57)0/942(
3/40)0/989(
3/27)1/05(
3/19)0/995(
3/15)0/993(
3/02)1/00(
3/01)1/08(
2/94)0/934(
2/85)0/869(

    ترتیب اهمیت متغیرها در رضایت مندی 
جــدولشــمارۀ)5(،میانگیــننمــراترضایتمنــدی،امکانــاترفاهــی،امکانــات
M=14/33،46/04،16/78،47/28ورزشــیوعــدماحســاسامنیــترابــهترتیــب
ــات ــدیشــهرونداندرحــّدمتوســط،امکان ــزانرضایتمن ــهمی نشــانمیدهــدک
ــه ــتدرحــّدمتوســطب ــدماحســاسامنی ــموع ــیوورزشــیدرحــدک رفاه

باالســت.

کیمیا علی اکبری - اکبر رحیمی 
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جدولشمارۀ)5(.توزیعفراوانیمیانگینمتغیرهایپژوهش
انحرافاستانداردمیانگینمتغیر

47/2811/07عدماحساسامنیت
46/0411/42امکاناترفاهی
16/784/19امکاناتورزشی
14/332/16رضایتمندی

بــراســاسنتایــجآزمــونجدولشــمارۀ)6(،ســطحخطــایآزموننرمــالبودن
متغیرهــایبــرآوردهشــدنانتظــاراتشــهروندانومناســببــودنپــارکچغاســبز
بــراینوجوانــانپرخطــر،بزرگتــراز0/05خطاســتوایــننشــانمیدهــدکــه
ــدی ــایرضایتمن ــت.متغیره ــورداراس ــالبرخ ــعنرم ــدهازتوزی ــرذکرش متغی
شــهروندان،امکانــاترفاهــی،ورزشــی،عــدماحســاسامنیــت،جنســیت،ســنو
تحصیــالتنیــزبــااحتســابســطحمعنــاداریکوچکتــراز0/05خطاســتوایــن
نشــانمیدهــدکــهمتغیرهــایمذکــورازتوزیــعغیرنرمــالبرخــوردارهســتند.

جدول شمارۀ )6(. آزمون توزیع نرمال بودن مؤلفه  های مختلف پژوهش
مقدارمتغیر

آزمون
sigنتیجهآزمون

برآوردهشدنانتظاراتشهروندان
رضایتمندیشهروندان

امکاناترفاهی
امکاناتورزشی

عدماحساسامنیت
جنسیت
سن

تحصیالت
مناسببودنپارکچغاسبز

1/25
2/64
1/61
1/85
0/919
8/17
3/77
4/18
1/30

0/088
0/000
0/011
0/002
0/049
0/000
0/000
0/000
0/072

توزیعدادههانرمالاست.
توزیعدادههاغیرنرمالاست. 
توزیعدادههاغیرنرمالاست. 
توزیعدادههاغیرنرمالاست. 
توزیعدادههاغیرنرمالاست. 
توزیعدادههاغیرنرمالاست. 
توزیعدادههاغیرنرمالاست. 
توزیعدادههاغیرنرمالاست.

توزیعدادههانرمالاست.

آزمون فرض برآورده شدن انتظارات شهروندان از پارک
ــرآوردهنشــده ــارکچغاســبزب ــالمازپ ــی:انتظــاراتشــهروندانای ــۀاصل فرضی

اســت.

ارزیابی رضایت مندی شهروندان ایالمی از قابلیت ها و...
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ــارات ــدنانتظ ــرآوردهش ــنب ــدمیانگی ــانمیده ــمارۀ)7(نش ــدولش ــجج نتای
ــارکچغاســبز،m=2/28میباشــدکــهازمقــدارآزمــون شــهروندانایالمــیازپ
3کمتــراســت؛همچنیــنبــاتوجــهبــهســطحمعنــاداریبــرآوردشــدهکــهایــن
ــوان ــان0/99میت ــطحاطمین ــدودرس ــادارمیباش ــطح0/000معن ــداردرس مق
ادعــاکــردکــهبــرآوردهشــدنانتظــاراتشــهروندانایالمــیازپــارکچغاســبزاز
حــّدمتوســطکمتــراســت.ازطرفــیبــامــّدنظــرقــراردادنیــکطرفــهبــودن
آزمــونومنفــیبــودنحــّدبــاالوپاییــن،مقــدارمیانگیــنازمقــدارمــوردآزمــون
کمتــراســت؛درنتیجــهفــرضh0ردمیشــود؛درواقــعچــونمقــداربحرانــیبــه
دســتآمــدهازجــدولبرابــر1/64اســتوtمحاسبهشــدهبــامقــدار33/14-از
Tجــدولکمتــراســت؛درنتیجــهانتظــاراتشــهروندانایــالمازپــارکچغاســبز

درحــّدکــمبــرآوردهشــدهاســت.

جدول شمارۀ )7(. بررسی میانگین برآورده شدن انتظارات شهروندان ایالم از پارک چغاسبز
حّدباالحّدپایینMeanStddfTPمتغیر

انتظاراتشهروندان
0/684-0/770-33/140/000-2/270/429383ایالمازپارکچغاسبز

ــدم  ــی، ع ــات رفاه ــی، امکان ــات ورزش ــن امکان ــۀ بی ــرض رابط ــون ف آزم
ــهروندان ــدی ش ــزان رضایت من ــت و می ــاس امنی احس

فرضیــۀفرعــی)1(:بیــنامکانــاتورزشــی،امکانــاترفاهــی،تحصیــالتوعــدم
ــزانرضایتمنــدیشــهروندان،رابطــۀ ــارکچغاســبزومی احســاسامنیــتدرپ

معنــاداریوجــوددارد.
ــهســطوح ــاتوجــهب ــهدســتآمــدهازجــدولشــمارۀ)8(،ب طبــقنتایــجب
ــراســت، ــرآوردشــدهکــهازســطحآلفــایمــوردنظــر)0/05(کمت ــاداریب معن
ــیو ــاترفاه ــبز،امکان ــارکچغاس ــیپ ــاتورزش ــنامکان ــتبی ــوانگف میت
تحصیــالتومیــزانرضایتمنــدیشــهروندانارتبــاطمثبــتومعنــاداروجــود
دارد؛بنابرایــنفــرضپژوهــشبــا95%اطمینــانو05%خطــاتأییــدمیشــود؛بــه
عبــارتدیگــر،هرچــهامکانــاتورزشــیوامکانــاترفاهیپارکچغاســبزبیشــتر
ــنعــدماحســاس ــدوبی ــشمییاب ــدیشــهروندانافزای ــزانرضایتمن باشــد؛می
ــاطمنفــیو ــدیشــهروندان،ارتب ــزانرضایتمن ــارکچغاســبزومی امنیــتدرپ

کیمیا علی اکبری - اکبر رحیمی 
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معنــاداروجــوددارد؛بنابرایــنفــرضپژوهــشبــا95%اطمینــانو05%خطــاتأیید
ــارکچغاســبز ــارتدیگــر،هرچــهعــدماحســاسامنیــتدرپ ــهعب میشــود؛ب

بیشــترباشــد؛میــزانرضایتمنــدیشــهروندانکاهــشمییابــد.

جدول شمارۀ )8(. نتایج بررسی ارتباط امکانات ورزشی پارک چغاسبز و میزان رضایت مندی 
شهروندان

نوع
آزمون

RPمتغیرمستقلمتغیروابسته

میزاناسپرمن
رضایتمندی

0/1270/013-عدماحساسامنیت
0/009**0/134امکاناتورزشی
0/000**0/224امکاناترفاهی
0/026*0/114تحصیالت 

*:سطحمعناداری0/05 **:سطحمعناداری0/01

آزمون فرض مناسب بودن پارک برای گروه های سنی مختلف
ــر ــنیپرخط ــایس ــرایگروهه ــبزب ــیچغاس ــارکجنگل ــی)2(:پ ــۀفرع فرضی

ــروپســر(مناســبنیســت. ــاندخت )نوجوان
نتایــججــدولشــمارۀ)9(نشــانمیدهــدمیانگیــنمناســببــودنپــارکجنگلــی
m=2/82)ــر ــروپس ــاندخت ــر)نوجوان ــنیپرخط ــایس ــرایگروهه ــبزب چغاس
ــطح ــهس ــهب ــاتوج ــنب ــت؛همچنی ــراس ــون3کمت ــدارآزم ــهازمق ــدک میباش
معنــاداریبــرآوردشــدهکــهایــنمقــداردرســطح0/000معنــادارمیباشــدودر
ــرای ــبزب ــیچغاس ــارکجنگل ــهپ ــردک ــاک ــوانادع ــان0/99میت ــطحاطمین س
گروههــایســنیپرخطــر)نوجوانــاندختــروپســر(ازحــّدمتوســطکمتــراســت؛
ازطرفــیبــامــّدنظــرقــراردادنیــکطرفــهبــودنآزمــونومنفــیبــودنحــّد
ــراســت؛درنتیجــه ــونکمت ــوردآزم ــدارم ــنازمق ــدارمیانگی ــن،مق ــاالوپایی ب
فــرضh0ردمیشــود؛درواقــعچــونمقــداربحرانــیبــهدســتآمــدهازجــدول
برابــر1/46وtمحاسبهشــدهبــامقــدار33/41-ازTجــدولکمتــراســت؛
ــان ــر)نوجوان ــنیپرخط ــایس ــرایگروهه ــبزب ــیچغاس ــارکجنگل درنتیجــهپ

دختــروپســر(مناســبنیســت

ارزیابی رضایت مندی شهروندان ایالمی از قابلیت ها و...
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جدول شمارۀ )9(. بررسی میانگین مناسب بودن پارک جنگلی چغاسبز برای گروه های سنی 
پرخطر )نوجوانان دختر و پسر(

حّدباالحّدپایینMeanStddfTPمتغیر
مناسببودنپارک
جنگلیچغاسبزبرای

نوجوانان
2/270/429383-33/140/000-0/770-0/684

آزمون فرض رابطۀ جنسیت و رضایتمندی از پارک
ــه ــهروندانرابط ــدیش ــزانرضایتمن ــیتومی ــنجنس ــی)3(:بی ــۀفرع فرضی

ــوددارد. وج
ــهســطوح ــاتوجــهب ــمارۀ )10(،ب ــدهازجــدول ش ــهدســتآم ــجب ــقنتای طب
ــراســت، ــرآوردشــدهکــهازســطحآلفــایمــوردنظــر)0/05(کمت ــاداریب معن
میتــوانگفــتبیــنجنســیتومیــزانرضایتمنــدیشــهروندانارتبــاط
ــانو05%خطــا ــا95%اطمین ــنفــرضپژوهــشب ــدارد؛بنابرای ــاداروجــودن معن
ــزانرضایتمنــدیدرپاســخگویانزنومــرد ــارتدیگــر،می ــهعب ردمیشــود؛ب

ــدارد. ــاهــمن ــاداریب تفــاوتمعن

جدول شمارۀ )10(. نتایج بررسی ارتباط جنسیت و میزان رضایت  مندی شهروندان
DfChi-SquarePمتغیرمستقلمتغیروابستهنوعآزمون

10/3930/531جنسیترضایتمندیشهروندانخیدو

آزمون فرض رابطۀ سن و رضایتمندی از پارک 
ــهســطوح ــاتوجــهب ــمارۀ )11(،ب ــدهازجــدول ش ــهدســتآم ــجب ــقنتای طب
ــراســت، ــوردنظــر)0/05(کمت ــایم ــهازســطحآلف ــرآوردشــدهک ــاداریب معن
ــهروندان ــدیش ــزانرضایتمن ــخگویانومی ــنپاس ــنس ــتبی ــوانگف میت
ــانو ــا95%اطمین ــشب ــرضپژوه ــنف ــدارد؛بنابرای ــودن ــاداروج ــاطمعن ارتب
ــزان ــهایمی ــنرتب ــهمیانگی ــتک ــراس ــهذک ــود.الزمب ــدمیش ــاتأیی 05%خط
رضایتمنــدیدربیــنپاســخگویانمیانســال)41-50ســاله(بیشــترازمیانگیــن

ــت. ــنیاس ــایس ــایرگروهه ــدیس ــهایرضایتمن رتب
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جدول شمارۀ )11(. نتایج بررسی ارتباط سن و میزان رضایت  مندی شهروندان
نوع
متغیرمستقلمتغیروابستهآزمون

)سن(
میانگین
رتبهای

DfChi-SquareP

کروسکال
والیس

میزان
رضایتمندی

20 سال و کمتر
21-30 سال
31-40 سال
41-50 سال

50 سال به باال

169/56
185/21
202/28
204/04
252/69

312/540/014

رتبه  بندی وضعیت عامل  ها 
طبــقنتایــججــدول شــمارۀ)11(،دردرجــۀآزادیdf=5کهازســطحآلفایمورد
نظــر)0/05(کمتــراســت،میتــوانگفــتبیــنعوامــلمختلــفورضایتمنــدی
شــهروندانازفضــایســبزپــارکچغاســبزارتبــاطمثبــتومعنــاداروجــوددارد؛
ــتاولو ــهای5/52دراولوی ــنرتب ــامیانگی ــتب ــاسامنی ــدماحس ــنع بنابرای
جنســیتبــامیانگیــنرتبــهای1/71دراولویــتآخــرتأثیرگــذاریبــررضایتمندی

شــهروندانازفضــایســبزپــارکچغاســبزقــراردارنــد.

جدول شمارۀ )12(. نتایج رتبه  بندی متغیرهای پژوهش 
DFChi- squarePاولویتمیانگینرتبه ایمتغیرهایپژوهش

5/52151727/090/000عدماحساسامنیت
5/482امکاناترفاهی
4/003امکاناتورزشی

2/304سن
1/995تحصیالت
1/716جنسیت

بحث و نتیجه گیری
نتایــجبــهدســتآمــدهنشــاندادکــهعــدماحســاسامنیــتازحضــوردرپــارک،
کمبــودامکانــاترفاهــیوورزشــیبــهترتیــبمهمتریــنعواملــیهســتندکــهدر

ارزیابی رضایت مندی شهروندان ایالمی از قابلیت ها و...
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نارضایتــیشــهرونداننقــشدارنــد.درهمیــنراســتااقــدامشایســتهوضــروری
ــا ــیی ــرویانتظام ــگاهنی ــادپاس ــارک،ایج ــتپ ــبامنی ــردنضری ــتباالب جه
گشــتهایمنظــمدرمحــدودۀآناســت.تجهیــزپــارکبــهامکانــاترفاهــیو
ورزشــینیــزبیشــترازدیگــراقدامــاتدرجلــبنظــرشــهروندانوبهرهگیــران

مؤثــرخواهــدبــود.
ــجپژوهــشخواجــهشــاهکوهیوموســویپارســایی)13:1398( ــقنتای طب
مطابــقبــاآنالیــزهمبســتگیجنســیت،وضعیــتتأهــل،ســن،تحصیــالت،درآمــد
واشــتغالبــررضایــتگردشــگرازعملکــردابعــادمحصــولگردشــگريدرپارک

جنگلــیقــرقتأثیــرمعنــادارينداشــتند.
بررســیرابطــۀســنورضایتمنــدیپاســخگویاننســبتبــهپــارکجنگلــی
چغاســبزنشــانمیدهــدکــههرچــهســنباالتــرباشــدمیــزانرضایتمنــدیهــم
باالتــراســت؛بــهعبــارتدیگــرایــنپــارکبــهترتیــببــرایســالمندان،افــراد
بیــن40تــا50و30تــا40ســالمناســبتربــهنظــرمیرســد؛بــههمیــنجهــت
الزماســتمتولیــانامــر،ضمــنبررســینیازهــاینوجوانــانوجوانــان،نســبتبه

تجهیــزپــارکبــهامکانــاتمــوردنظــرایــنردههــایســنیاقــدامنماینــد.
نتایــجپژوهــشپوراحمــدوحبیبیــان)61:1397(دررابطــهبــاعوامــلمؤثــربــر
میــزانرضایــتمــردمازپارکهــایشــهراهــوازنشــاندادکــهمــردمبیشــترین

اهمیــترابــرایمعیارهــایامنیــتقائــلبودنــد.
یکــیازیافتههــایمهــمپژوهــشحاضــر،نامناســببــودنفضــایپــارکبــرای
ــاندختــروپســراســت.ازآنجــاکــهایــن ــانوجوان گروههــایســنیپرخطــری
گروههــایســنیبیشــتردرمعــرضآســیبهایاجتماعــیقــراردارنــدودیگــر
امکانــاتموجــوددرشــهرهــمازامنیــتچندانــیبــرایاســتفادۀآنــانبرخــوردار
نیســت،تدبیــرمســئولینپــارکبــاهــدفارتقــایضریــبامنیتــیوفراهــمکردن
ــهنظــر ــروهضــروریب ــنگ ــاتفراغــتای ــیاوق ــردناخالق ــرایپرک ــهب زمین
میرســد.بــاتوجــهبــهاینکــهایــنگروههــایســنیآیندهســازاناصلــیجامعــه

هســتند،تأمیــننیازهــایروحــیوروانــیوســنیآنهــاوظیفــۀهمــۀماســت.
ــرای ــارکراب ــتپ ــقحاکــیازآناســتکــهشــهروندان،ظرفی ــجتحقی نتای
ــاتوجــه ــد.ب ــینمودهان برگــزاریرویدادهــایفرهنگــیدرحــّدمتوســطارزیاب
بــهاهمیــتفعالیتهــایفرهنگــیوهنــریدرارتقــایســطحفرهنــگجامعــه،
هماهنگــیمســئولینذیربــطجهــتاجــرایبرنامههــایمتنــوعفرهنگــیوهنــری
میتوانــدایــنفضــایتفریحــیرابــهمکانــیبــرایتوســعۀفرهنــگوهنــرنیــز
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تبدیــلنمایــد.
یافتههــایایــنتحقیــقنشــاندادکــهدرمجمــوع،میــزانرضایــتشــهرونداناز
پــارکچغاســبزدرحــّدکــمارزیابــیشــدهاســت.ایــندرحالــیاســتکــهدر
طــیچنــدســالگذشــتهاعتبــاراتقابــلتوجهــیبــرایتبدیــلپــارکجنگلــی
چغاســبزبــهیکــیازظرفیتهــایتفریحــیوتفرجگاهــیشــهرایــالماختصــاص
ــا ــش،ب ــنپژوه ــجای ــریازنتای ــابهرهگی ــتب ــدینیس ــت.تردی ــدهاس دادهش
ــش ــاافزای ــی،ب ــیوورزش ــاترفاه ــراتدرامکان ــاتوتغیی ــاماصالح انج
امــکانبهرهمنــدیردههــایســنینوجــوانوجــوانوبــافراهــمکــردنشــرایط
ــای ــرایطارتق ــرعتش ــهس ــم،ب ــۀعظی ــنمجموع ــواندرای ــتفادۀبان ــرایاس ب

ــود. ــممیش ــوبفراه ــیخ ــوبوخیل ــدیخ رضایتمن

منابع و مآخذ
الف( فارسی

ــی)1390(،-  ــداهللمتاج ــیواس ــیکفاک ــانبابای ــی،ناصــر،ساس ــدیثان احم
در اکولوژیــک نظــر از اکوتوریســمی فعالیتهــای امــکان »بررســی
ــاره، ــدمعی ــایچن ــردتصمیمگیریه ــاکارب ــمالیب ــرسش ــایزاگ جنگله
ــشســرزمین.3)4(، ــیوســنجشازدور«،آمای ــاتجغرافیای سیســتماطالع

صــص64-45.

امیــری،نــدا،کامــرانعادلــی،مریــمپیریکیــاوصبــاپیــرو)1396(،»بــرآورد- 
ارزشتفرجــیپارکهــایجنگلــیوتعییــنعوامــلمؤثــربــرآنهــا)مطالعــۀ
ــت ــطزیس ــت(«،محی ــیکوهدش ــهیدکوهنان ــیش ــارکجنگل ــوردی:پ م

ــی،70)2(،صــص284-273. طبیع

بازگیــر،مســعود،مهــدیحیــدری،نســیمزینلــیومهــردادکهزادیــان)1399(،- 
»تأثیــرتغییــرکاربــریاراضــیازجنــگلبــهزراعــتورهاســازیاززراعــت
بــرخصوصیــاتفیزیکــیوشــیمیاییخــاکدراکوسیســتمجنــگلزاگــرس
)مطالعــۀمــوردی:پــارکجنگلــیچغاســبز،اســتانایــالم(،علــوموتکنولوژی

محیــطزیســت،دورۀ22،شــمارۀ1،صــص214-201.

پوراحمــد،احمــدوبهــارحبیبیــان)1397(،»ارزیابــیعوامــلمؤثــربــرمیــزان- 
ــت«، ــدلرضایت-اهمی ــام ــوازب ــهراه ــایش ــردمازپارکه ــتم رضای

ارزیابی رضایت مندی شهروندان ایالمی از قابلیت ها و...
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ــص80-61. ــا(،8)2(،ص ــی)جغرافی ــزیفضای برنامهری

خواجــهشــاهکوهي،علیرضــاوســیدمحمدموســويپارســایي)1398(،»تأثیر- 
ــديگردشــگران ــررضایتمن ــادمحصــولمقاصــدگردشــگرب عملکــردابع
ــاتدموگرافیکــيو ــرحســبخصوصی ــزتطبیقــي-همبســتگيب ــکآنالی ی

اجتماعــي«،آمایــشجغرافیایــیفضــا،9)32(،صــص32-13.

رهانجــام,نســیبه،جعفــرحســینزادهویارمحمــدقاســمی)1394(،»بررســی- 
ــبز ــیچغاس ــارکجنگل ــدگانپ ــتبازدیدکنن ــبرضای ــردرجل ــلمؤث عوام

ــمارۀ46و47،صــص20-7. ــالم،دورۀ16،ش ــگای ــالم«،فرهن ای

سرحدینســب،ســمانه،علیرضــامیکائیلــیتبریــزی،وســیدحامدمیرکریمــی- 
)1393(،»ارزیابــیرضایتمنــدیبازدیدکننــدگانازکیفیــتتســهیالت
تفرجــیبــهروشتجزیــهوتحلیــلچندمعیــارهرضایــت«،انســانومحیــط

ــمارۀ3،صــص35-27. ــت،دورۀ12،ش زیس

گشتاســبمیگونــی،حمیــد،بهمــنشــمسوبهــارهچشــمهخــاور)1387(،- 
»بررســیآراونیازهــایتفرجــیبازدیدکننــدگانپــارکجنگلــیسیســنگان«،

علــوممحیطــی,6)2(،صــص54-43.

ــردي-  ــف(،»رویک ــیعهبیگي)1389ال ــاديش ــوکوش ــان،اکرمالمل الهیجانی
تحلیلــيبــهطراحــيومدیریــتپارکهــايشــهريورابطــۀآنبــاســالمت

شــهروندان«،هویــتشــهر،دورۀ4،شــمارۀ7،صــص104-95.

و-  »طراحــی ب(، 1389( ___________________________
ــارک8 ــطزیســتشــهری)مطالعــۀمــوردی:پ ســاماندهیپارکهــادرمحی
ــمارۀ2، ــهری،دورۀ2،ش ــتش ــاتمدیری ــمنان(«،مطالع ــهرس ــهریورش ش

صــص87-71.

ــه-  ــتیگان ــوراباف ــمهومنص ــديدهچش ــيمحم ــال،مصطف ــدي،جم محم
)1386(،»ارزیابــيکیفــينقــشفضاهــايســبزشــهريوبهینهســازياســتفادۀ
ــص104-95. ــی،33)44(،ص ــهرکرد«،محیطشناس ــهروندانازآندرش ش
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