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چکیده
امروزه ایمنی در پارکها بهدلیل تأثیر زیادی که بر ابعاد مختلف کیفیت زندگی و پایداری اجتماعات شهری دارد ،بسییار بااهمییت ا یت.
براین ا اس ،در این پژوهش به برر ی وضعیت شاخصهای ایمنی در پارکهای منطقه ای شهر کرمان پرداخته شده ا ت .ایین پیژوهش
بهلحاظ هدف ،از نوع کاربردی ا ت که با ا تفاده از روش توصیفی -تحلیلی انجام شده ا ت .در این پژوهش ابتدا با ا تفاده از مطالعیات
کتابخانه ای شاخص های مؤثر بر ایمنی در پارک ها شنا ایی شدند .پس ،با ا تفاده از  287پر شنامه و بهره گیری از محیط نرمافزاری
 SPSSو آزمونهای آماری و روش تصمیمگیری چند معیاره وایکور ،وضعیت پارکهای منطقهای شهر کرمان از نظر شیاخصهیای ایمنیی
مورد برر ی و نجش قرار گرفت .نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که پارک شورا و پارک مادر بهترتیب با مقیدار  Q=0.947و Q=0.936

در بهترین شرایط از نظر ایمنی و پارک نشاط با مقدار  Q=0در بدترین وضعیت از نظر شاخصهای ایمنی قرار دارند .همچنین نتایج حاصل
از آزمون آماری دبلیو کندال نشان داد که پارکهای مورد مطالعه از نظر شاخص ایمنی بهداشتی با میانگین رتبة  5/56در بهترین وضعیت
و از نظر شاخص روشنایی با میانگین رتبة  1/37در بدترین وضعیت قرار دارند.
کلید واژگان :ایمنی ،پارکها منطقهای ،مدل وایکور ،شهر کرمان.
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مقدمه
در زندگی شهری بهدلیل تراکم کاری ،فشارهای روحیی
و روانی ناشی از ترافیی ،،ریر و صیدا ،آلیددگی هیدا و
وضییتین نااسارییر شییهرها ،خسییی ی زدییادی را بییه
شهروندان تحمیل ایکسد .آنچه که در احیی شیهری
ایتداند بخشی از فشارهای روحی و روانی شهروندان را
کاهش دهد ،فضای ربز و احی های تفردحی ارن که
بهصدرت پارکهای عمدای در دریرس شهروندان قیرار
ایگیرد .پارکها بیهدلییل نقیشهیای ایتیدد دتسیی
اهمین تفردحی و نیز تأثیر در حفی و تتیاد احیی
زدسن شهری ،تتددل آلددگی و تلطیف هیدا و کیاهش
بار خسی ی روحی و جسمی ،بسیار ارزشیمسد هسییسد
(تقدادی و شاهدرددان .)4:1381،پیارک هیای عمیدای از
ادن جهن که ااکان دریرری بیه آن بیرای شیهروندان
فراهم ارن ،نقش بیااهمیییی در زنیدگی شیهروندان و
آرااش آنهیا بیازی اییکسید .انسیان شیهری اایروز،
بهاسظیدر ارضیای نیازهیای اجیمیاعی و ادفیای نقیش
اجیماعی خدد ،نیاز به فضاهادی بیا حیدود و شیراد و
ااکانات اسارر دارد .ادن نیاز با فشیردگی جمتیین در
احل اسکدنی و زندگی آپارتماننشیسی بیشیر احساس
ایشدد؛ به ادن ترتیر از ادن دددگاه نیز فضاهای ریبز
شهری کیه انسیان در آنهیا بیدانید درین کیم روزانیه
راعیی را به آرااش و دور از هیاهد ب ذارند ،بیهصیدرت
ضییرورت واقتییی در زنییدگی شهرنشیییسان خییددنمییادی
اییکسیید (تیمییدری و همکییاران .)138:1389،از رییدی
دد ر ،دکی از اتیارهای ارزدابی کیفین احی هر شهر،
وجدد فضاهای ربز عمدای (پارک) ارن؛ فضاهادی کیه
شهروندان در آن ها بیدانسد با ادمسی و آرادش خاطر بیا
هم به تتاال و گفی د بپردازند .اهمین ادین اسیئله تیا
حدی ارن که ااروزه تدجه به فضیاهای ریبز عمیدای
شهری و اعما ریارین هیادی کیه ایرده شیهرها را از
اشکالتی اانسد دأس و نااایدی برهانسد و باعث ارتبیا
با فضاهای ربز و احیی گیردد ،از اهمییردن وظیادف
نهادهای شهری احسدب ایشیدد (،)Scottish،1987:1
ولی همداره عداالی اانسید ادمسیی پیارک هیای شیهری
بییهدلیییل اددییاد اسییاشل و اشییکالت ناشییی از فقییدان

جغرافیا و آمایش شهری -منطقهای ،سال هفتم ،شماره  ،22بهار 1396


کفپدش اسارر در زاینهیای بیازی کددکیان ،وجیدد

ورییادل بییازی بییا زواشیید تیییز و خطرنییاک ،اریییفاده از
قادق هادی تفردحی فرردده ،اریفاده از الای دیا رییم
برق بدون االحظات ادمسی در آبنمای پارکهیا ،نبیدد
ااکانییات ااییدادی در پییارکهییا و ریییره (ارجمسییدی و
همکاران ،)76:1387،شیهروندان را در ارییفاده از ادین
فضاها با خطراتی اداجه ایریازد .بیهطیدری کیه گیاه
رعادن نکیردن اسیاشل ادمسیی در ادین فضیاها ،ضیمن
کاهش اریفادة شیهروندان از پیارکهیا ،ادین فضیاها را
بهعسدان احی هادی نااان در ذهین شیهروندان تیداعی
ایکسد .پارک های اسطقه ای شهر کرایان (پیارک هیای
شدراء ،اادر ،نشیا  ،بیام الیی ،انقیالب ،اطهیری) کیه
بهدلیل شراد آب و هدادی خاص شیهر کرایان ،دارای
ااکانات و خداات فراوانی نسبن به رادر پارکهارن و
همچسین بهعسدان اهمیردن پارکهای ادن شهر از نظیر
جذب جمتین و بیشیردن تتداد بازددیدکسسیده بیدده و
نقییش بسییزادی در بهییرهاسییدی شییهروندان از ازادییای
پارکها و فضاهای ریبز دارنید .بیرادن اریاس ،در ادین
پییهوهش بییه رییسدش وضییتین ادمسییی در پییارکهییای
اسطقهای شهر کراان پرداخیه ،در همین راریا پهوهش
حاضر با هدف پارخ ددی به ادن رؤاالت صدرت گرفیه
ارن -1 :رطح ادمسی با تدجه به شاخصهای پیهوهش
(احسییاس ادمسییی ،طراحییی خدانییا ،روشییسادی ،ادمسییی
بهداشیییی ،دریررییی فیزدکییی و ادمسییی فیزدکییی) در
پارک های ایدرد اطالتیه دنیه ارین  -2اهمییردن
شاخص تأثیر گذار در ادمسی پارک های ادرد اطالتیه و
همچسین اولددین بسیدی شیاخص هیای ایدرد اطالتیه
یسن
روش تحقیق
ادن پهوهش از لحاظ هدف از ندع کاربردی و از حییث
روش تحقیق ،تدصیفی– تحلیلی ارن .برای جمعآوری
اطالعات ادرد نیاز از دو شییدة کیابخانیهای و اییدانی
اریفاده شده ارن .در بخش کیابخانهای ،به گیردآوری
اطالعات تدصیفی از کیابهیا ،اقالیههیا ،گیزارشهیا و
رالسااههای آااری پرداخیه شده و در بخیش اییدانی،
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گردآوری اطالعات از طردق نمدنهگیری و با ارییفاده از
ابزار پررش نااه و اشیاهده اندیاه شیده ارین .حدیم
نمدنه با تدجه به جمتین اسیاطق کیه پیارکهیا در آن
قرار گرفیهاند ،با اریفاده از فراد نمدنهگیری کیدکران
اتاد  287نفر از جااتة آااری ادن پهوهش (جمتیین
بازدددکسسده از پارک های ادرد اطالته) برآورد گرددید.
در ارحلة بتد ،با طراحی پررشنااه ای در قالر طییف
لیکرت در  6شاخص و  55ایغیر (احساس ادمسی بیا 6
ایغیر ،طراحی خدانا با  7ایغیر ،روشسادی بیا  9ایغییر،
ادمسی بهداشیی با  14ایغیر ،دریرری فیزدکیی بیا 10
ایغیییر و ادمسییی فیزدکییی بییا  9ایغیییر) تأثیرگییذار بییر
وضتین ادمسی در پارک ها با تدجه به پیشییسة تحقییق
در ارتبا با ادضیدع ،انیخیاب شیده؛ ریپ اطالعیات
ایییدرد نییییاز بیییه روش نمدنیییهگییییری تفیییادفی از

بازدددکسسدگان پارکهای ادرد اطالته جمعآوری شید.
روادی پررشنااه از طردق پیشآزایدن و پادیادی آن از
طردق آلفیای کرونبیام اتیاد  0/869بیرآورد گرددید
(اقیدار بیرآورد شیده گددیادی پادیادی ابیزار رییسدش و
دادههییای تحقیییق اریین) .در ادیین پییهوهش ،پیی از
جمعآوری دادهها ،با ورود آنهیا بیه احیی نیرهافیزاری
 ، SPSSااترد اولییة تفیمیمگییری از طردیق ادریاه
ایغیرهای هر شاخص با دکدد ر ،تشکیل شد .رپ بیا
اریفاده از روش تفمیمگیری سد اسظدرة وادکیدر کیه
از جملییه ایید هییای تفییمیمگیییری رازشییی اریین،
پارک های ادرد اطالته از نظر شاخص های ادمسی ادرد
رسدش و ارزدابی قرار گرفیسد .درنهادن ،بیا ارییفاده از
آزادن آااری دبلید کسدا اتساداری تفاوت در وضیتین
ادمسی پارکهای ادرد اطالته ادرد بررری قرار گرفن.

جدول  .1شاخصهای و متغیّرهای ایمنی در پارکهای شهری
ایغیر

ایغیر
شاخص

شاخص

جس

وجدد تلفن عمدای در نزددکی پارک

اسارر افالح کف

طراحی خوانا

وضتین قابل رؤدن بددن تابلدهای راهسما و هشداردهسدة پارک در
روز و شر

وجدد کپسد اطفای حردق

وضتین لبة فضای پارک تا بازدددکسسدگان بیدانسد جلد و اطرافشان
را ببیسسد و تدر دد ران ددده شدند.

ترایم و ن هداری اسیمر از ااکانات ادمسی

ودهگی پارک از نظر ودهگی خاص حرکن و تأثیر آن در هس اه عبدر
اریقرار اسارر تدهیزات عمدای

ایمنی فیزدکی

وضتین پارک از نظر طراحی و ریسیم گردش صحیح پیاده

وجدد جتبة کم،های اولیه

نبدد زاشده اضافی و لبههای تیز و برنده در ورادل پارک
وجدد ایز و نیمکنهادی با راخیار و اندازة اریاندارد و
ایسارر با ادمسی افراد

داشین آب آشاایدنی رالم

داشین تابلدهای هشداردهسده به تتداد کافی در اکانهای
ضروری

داشین تتداد کافی آبخدری

داشین تابلدهای راهسما به تتداد کافی در اکانهای ضروری

تهیه ارذده رالم

وضتین پارک از نظر کاهش اثرات ردء صداهای ناهسدار

رعادن نمددن اصد بهداشیی در ررود دهی اداد رذادی تدر
کارکسان بدفه دا رریدران
وجدد تتداد کافی ررود

بهداشیی

وجدد تدهیزات اسارر در ررود های بهداشیی

احساس ایمنی

ایمنی بهداشتی

طراحی اسارر فضای کسار آبخدریها و ارتفاع آنها جهن
دریرری افراد بهخفدص کددکان و اتلدالن

فقدان ریم برق دا الا در آبنما بدون کسیر های ادمسی

وضتین پارک از نظر عده تداخل کاربریها و عده ادداد
ادراکات اغشدش
وضتین پارک از نظر ادداد راده جهن جلدگیری از هرگدنه
تسش جسمی
وضتین تأثیر طیفهای اخیلف گروههای رسی و در نظر
گرفیه شدن نیازهای آنان
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وجدد تتداد کافی ررود

بهداشیی اخفدص اتلدالن




کسیر اداوه ن هبانان

وجدد تتداد کافی رطل زباله

نبدد افراد ناباب اجیماعی و اتیادان

وجدد رطلهای زباله درب دار و کیسه دار

وجدد ندر اسارر در احل تدهیزات

جمعآوری صحیح و انیقا رردع زباله در اداه اخیلف

تتداد اسارر پادههای کدتاه و بلسد روشسادی

نظافن اسیمر اسیرها و احدودههای تفردحی

اکان اسارر پادههای روشسادی
فقدان پادههای روشسادی خارج از ررود
ردخیه

نظافن اسیمر ررود های بهداشیی

و دا الا های

نظافن اسیمر بدفه دا رریدران پارک

داشین درپدش عادق در تأریسات برقی

اراقبن جهن جلدگیری از آلدده شدن اداد خدراکی و آشاایدنی
ادجدد در پارک

داشین بر سر خطر برق گرفی ی

ااکان عبدر صسدلی رمدار (حداقل عرض ادرد نیاز 120
رانییایر)

بسیه بددن در پادههای روشسادی دا تابلدهای برق

د تر ی فیزیکی

وضتین پارک از نظر دریرری آران اتلدالن و کددکان به نقا
اخیلف

روشنایی

ااکان تردد ااشینهای اادادی و دد ر ااشینآالت ادرد نیاز در
پارک (حداقل عرض ادرد نیاز  2ایر)

ریم برق بدون االحظات ادمسی در دریرس افراد
وضتین روشسادی الا ها و تتددض به ادقع الا های ردخیه

وضتین ورودی ،راهها و احدودههای تفردحی پارک از نظر فقدان
ادانع حرکیی
نبدد اه دا حفرة باز
فقدان ایلههای فلزی دا زندیر در ورودی پارک
نبدد اشیای اضافی
فقدان پلههای فراوان
نبدد عملیات عمرانی ناتماه
وضتین پارک از نظر تسارر خطد عابران پیاده و پارکیسگها

اسبع( :ن ارندگان؛ )1394

پیشینة تحقیق
آ.کدهن ،)2010( 1به بررری و ارزدابی ودهگی پارک هیا
و عداال جمتییی ارییفاده از پیارکهیا در کالیفرنییای
جسییدبی پرداخیییه اریین .نیییادت تحقیقییات وی نشییان
ایدهد که اندازة پارک ،تتیداد ریازاانهیای فتیا در
پارک ،تراکم جمتییی احله و وجدد ادمسی و اسیابقات
ورزشییی از عدااییل جاذبییه و رییطح زنییدگی و کمبییدد
احسییاس ادمسییی در پییارک از عدااییل دافت یة پییارکهییا
احسدب ایشدند.
جدرج ،)2010( 2به بررری ادراک گردش ران از جره و
جسادن ،ادمسی و ن رش نسبن به خطر در پیارک الیی
شهر کی تاون آفردقای جسدبی پرداخییه ارین .نییادت
تحقیییق وی نشییان ایییدهیید کییه ودهگیییهییای فییردی
اخاطر همچدن رن ،الین ،تابتین و هدف از رفر در
1. A. Cohen
2. George

ادراک آنها از جره و جسادین و احسیاس ادمسیی ایؤثر
ارن.
کارور 3و همکارانش ( ،)2008به بررریی تیأثیر ادمسیی
احله بر فتالین فیزدکی کددکیان در خیارج از اسیز و
فضاهای آزاد پرداخیه اند .نییادت پیهوهش آن هیا نشیان
ایدهد که برداشن والددن ،ادمسی در جاده هیا و رییره
با فتالین فیزدکی کددکان در خارج از اسز در ارتبیا
ارن.
4
آردزا و همکارانش ( ،)2007به بررریی و نظیرریسدی
بازدددکسسدگان از پارک الیی ریاوانای برزدیل در برابیر
حدادث و اقدااات و ادقتینهای خطرناک پرداخیهانید.
نیادت تحقییق آنهیا نشیان اییدهید کیه شیادعتیردن
ادقتینهای خطرناک برای گردش ران ،حیدادث ناشیی

3. Carver and others
4. Ariza and others
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از رقد از پلهها ،گزش حشرات و جاندران رمی بیدده
ارن.
ادراننهاد پاردزی و همکاران ( ،)1386درآریرشساریی
فضاهای ربز شیهر دیزد بیه ادین نییدیه ررییدند کیه
آریر های فضاهای ریبز شیهری در ریه درییه قابیل
تقسیمبسیدی ارین :درییة او  ،آرییرهیای ناشیی از
عدااییل بیدلیید دکی؛ دریییه دوه ،آریییرهییای ناشییی از
عدااییل فیزدکییی و انسییانی و دریییه رییده ،تییسشهییای
احیطی و آریرهای ناشی از آنهارن.
احمییدی ،احمییدی ده شییمه ،وابافیین ( ،)1386بییه
ارزدابی کیفی نقش پارک ها و فضیاهای ریبز شیهری و
بهیسهرازی قابلیینهیای ارییفادة شیهروندان از آن در
شییهرکرد پرداخیییهانیید .نیییادت تحقیقییات آنهییا نشییان
ایدهد که اشکالت زندگی شهری ،ادمسی پارکهیا و
فضاهای ربز ،ااسین و ایسارر نبددن ااکانیات ایدرد
نیاز برای گروههیای اخیلیف ریسی و جسسیی در ادین
اکانها از عداال کاهش تمادل شهروندان برای اریفاده
از ادن فضاها ایباشد.
ارجمسدی و همکارانش ( ،)1387به تتییین و بررریی
عداال اؤثر بر اددردن بهیسه بهداشن ،ادمسی و احی
زدسن و اراشه راهکارهای اددردیی جهن بهبدد وضتین
ادجدد در پارکهای شهری اسطقیه پیست شیهر تهیران
پرداخیهاند .نیادت تحقیقات آنها نشان ایدهد اییزان
اطلدبین شاخصهای بهداشیی پارکهای ادرد اطالته
کمیر از شاخصهای ادمسیی و بیشییر از شیاخصهیای
احی زدسیی ارن.
آزادیندات ،جاللی و قدریپدر ( ،)1388به بررریی و
تتیین اتیارهای طراحی در افزادش ادمسی در پارکها
و فضاهای ربز شهری با اریفاده از روش تفمیمگیری
سداتیاره پرداخییه انید .نییادت پیهوهش آن هیا نشیان
ایدهد که درندابی بیه وضیتین اطلیدب ادمسیی در
پارک ها ،فرادسدی ارن که از د ،طرف حاصل تشرد،
اساعی شهروندان بیهعسیدان ارییفادهکسسیدگان از ادین
فضاها بدده و از طرف دد ر به ااکانات ادجدد در آنهیا
بسی ی تاه دارد و اریفاده از روشهیای تفیمیمگییری

سداتییاره نقیش اهیم و تأثیرگیذاری در بیاال بیردن
ضردر ادمسی در پارکها و فضاهای ربز دارد.
مفاهیم ،دیدگاهها مبانی نظری تحقیق
در گذر زاان آنچه در تاردخچة فضای ربز آشکار ارن،
ادن ای باشد که فضیای ریبز شیهرها در ابییدا اهیداف
تزدیسی و زدبارازی را دنبا ای کرده ارین .تدجیه بیه
فضای ربز شهری را ایتدان در بیامهیای زدسییی کیه
تدر افردان و ددنانیان در دورههای بارییان اددیاد و
ن هییییداری ایییییشییییده اریییین ،اشییییاهده کییییرد
(حیدری یانه .)9:1378،با ظهدر عفر صیستن ،انسیان
در تکاپدی صستیی شدن ،طبیتن را به فراادشی رپرد.
هدای شهرها روزبهروز آلددهتر و آبیی آریمان تییرهتیر
گرددد .افسردگی ریهم اردایی شید کیه در بحبدحیة
ادرن شدن ،طبیتن را فراادش کرده بددند .با گذشین
زاان انسان بهدنبا راه ارهای برای رهیادی افییاد .بیر
آن شد تا دوباره با طبیتن آشیی کرده و ریراادههیای
آن را به داری طلبد .از آندا که پیکر فشیرده و ریس ین
شهر در بسیر وریتی از فضاهای طبیتیی زنیده ،ادیا
تیسف پیییدا کییرده و نفییع سیداسظدره ادفییا ایییکسیید
(اهدیزاده)78:1379،؛ انسان ادرن صستییشده بیرای
آرااییش روس رییرگردان خییدد ،نقییش فضییای رییبز را
بهعسدان کاربری ارزشمسد پذدرفن .فضای ریبز شیهری
بهعسدان دکی از اهمیردن و اراریتردن کیاربریهیا در
شهرهای ااروزی ای تداند نقش اهمی در ریالمریازی
هرة فیزدکی شهر و همچسین تأاین ریالان جسیم و
روس شهروندان بازی کسد (عبدی .)42 :1385 ،اسیئلة
فضای ریبز از الزاایات زنیدگی شهرنشییسی بیهشیمار
ایرود ،را که عالوه بر ارزشهیای جانشیین نشیدنی
زدسناحیطیی اثیل تلطییف هیدا و تتیددل دایا ،در
زدبارازی شهر و حف آراایش و شیادابی شیهروندان
تأثیر اسیقیم دارد (خدشنم .)109 :1381،،اسظدر از
فضای ریبز شیهری ،نیدعی از ریطدس کیاربری زایین
شهری با پدشش گیاهی انسیانریاخن ارین کیه هیم
واجیید «بییازدهی اکدلیید دکی» و هییم واجیید «بییازدهی
اجیماعی» باشسد .در ادن ایان ،بام های اییده در شیهر
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ای تدانسد هم واجد «بازدهی اکدلد دکی» باشیسد و هیم
واجد «بازدهی اقیفادی»؛ ااا بهعلن عیدهااکیان بهیره
برداری عمدای فضای خفدصی تلقی شده و نمیتدانسد
واجد «بازدهی اجیماعی» باشسد دیا بیه عبیارت دد یر،
اسظییدر از فضییاهای رییبز شییهری ،رییطحی از رییطدس
کاربری زاین شهری با پدشیش گییاهی انسیانریاخن
اریین کییه واجیید «بییازدهی اجیمییاعی» و «بییازدهی
اکدلد دکی» هسیسد (رتیدنیا .)29:1379،پیارکهیا و
فضاهای ربز شهری بهدلیل نقش دوگانة خدد ،دتسیی
اهمین تفردحی و نیز تأثیر در حفی و تتیاد احیی
زدسن شهری ،تتددل آلددگی و تلطیف هیدا و کیاهش
بارخسی ی روحی و جسمی ،بسییار ارزشیمسد هسییسد
(تقییدادی و شییاهدرددان .)4:1381،اگییر فضییاهای رییبز
شهری را از نظر ندع االکیین بیه ریه درییة عمیدای،
نیمهعمیدای ،و خفدصیی تقسییم کسییم ،پیارک هیای
شهری در طبقة فضاهای عمدای قرار ای گیرند .اصیدال
طبیتن ادن فضاها بهگدنیهای ارین کیه تمیاه طبقیات
ارده ای تدانسد از آن اریفاده کسسد .بیه عبیارت دد یر،
ادن پارکها بهاسظدر گردش اه و احل اریراحن عمیده
ارده ارن (رتیدنیا .)54 :1379 ،پارکهای شیهری از
جملییه فضییاهای شییهری هسیییسد کییه در طیید تییارد
شهرنشیییسی از اهمییین و تییأثیرگییذاری فزادسییدهای در
کیفین زندگی شهری و شهروندان برخیدردار شیدهانید.
ادیین ادقتییین در شییهرهای صییستیی اتاصییر ،اهمییین
بیشیری دافیه ارن .انیظار ایرود در شهرهای آدسده از
جاد یاه واالتیری نییز برخیدردار شیدند ( Balram and
 .)Dragi´cevi´c,2005:149از همین جهین ارین کیه
برنااهردیزی و طراحیی پیارکهیای شیهری بیهاسظیدر
پارخ ددی بهیر به نیاز شیهروندان ،تحیدالت اصیدلی و
تکسیکییی گسیییردهای را تدربییه کییرده و خداهیید کییرد
(قدوری .)51:1381،جین جکیدپز اسیقید شیهرریازی
اتاصر اتیقد ارن که پارک بادید در جیادی باشید کیه
زندگی در آن ادج ایزند (ازشدای.)371:1375،
پارک
کلمه پارک برگرفیه از زبان فرانسه بدده و به افهده بام
وریع و پردرخیی ارن که برای گیردش و شیکار از آن
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اریفاده اییشیدد ،ولیی پیارک را از لحیاظ شهرریازی

ایتدان فضادی عمدای و خیدااتی تتردیف کیرد کیه از
ترکیر فره و عملکرد و بیان تفددر شکل ایگیرد و در
زدبارازی اسطقة شهری نقش اهمی ادفا ایکسید .ادین
فضا به اثابة رابطی ایان زدبارازی و فضای عملکیردی
اطیرس ایییشییدد .تااپسیدن پییارک را فضییادی عمییدای
ای داند که اشخاص بی انیه در آن بیا دکیدد ر االقیات
ای کسسد و ارده در آندا ،ضمن فاشق آادن بیر شیلدری
شهرها ،ای تدانسد صمیمین ،گمساای و خفدصی بیددن
را تدربیییه کسسییید (قربیییانی .)109 :1387،همچسیییین،
ادسدنیییان پییارک را فضییاهای رییبز طراحییی شییده بییا
کاربری های اخیلیف بیرای ارییفادة عمیدای از قبییل
پهوهش ،آادزش ،تفرّج و حف رالان احی و ایرده
ایداند (ادسدنیان.)629 :1374،
ایمنی در پارکها
ادمسی در لغن بهصدرت زدر تتردف شده ارین :شیراد
آزاد بییددن از اشییکالت دییا آزاد بییددن از شییرادطی کییه
ادجر آریر ،صداه دا خسارت اییشیدد؛ بیه عبیارت
دد ر ،ادمسی عبیارت ارین از ادمدعیه تمهییداتی کیه
جهیین جلییدگیری از بییروز دییا تخفیییف آثییار و عییدارض
نااساعد جانی و ایالی حیدادث طبیتیی و رییرطبیتیی
نظیر ریل ،طدفیان ،آتیشریدزی ،تفیادف رانسیدگی و
ریره صدرت ایگییرد (نیدذرپیدر .)4 :1380،ادمسیی در
د ،ریسیم امکن ارن بهعسیدان کیفیییی از ریسییم
تتردف شدد که اجازه ایدهد ریسیم تحین شیراد از
پیش تتیین شده با حیداقل خسیارت ناشیی از حادثیه
عمل کسد (احمدیآردر.)25 :1387،
شدرای الی ادمسی اداالت ایحده نیز در گزارش رالیانه
( )1989ادمسی را سین تتردیف کیرده ارین :کسییر
خطرات بیرای دریندیابی بیه ریطح قابیل پیذدرش از
ردس .،شادان ذکر ارن اسظدر از ردس ،،حاصل ضرب
احیما وقدع حادثه و شدت حادثیه بیدده و در ادمسیی
الزااا به افهده ضرر و زدیان ارین و بیرخیالف افهیده
ردس ،ادرد ارییفاده در احیاورات روزایره و تدیاری،
افهده قمارگدنه دیا بیرد و باخین نیدارد؛ بلکیه ردسی،
کردن در ادمسی ،فق باخن (خسارت جانی دیا ایادی)
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به دنبا دارد (بخییار .)3 :1380،از ردی دد ر ،ادمسیی
را ایییتییدان افییدنین در برابییر آریییرهییای ناشییی از
حدادث ،اعم از طبیتی و رییرطبیتیی (انسیانریاخن)
اتسا کرد (اتفیده و علییآبیادی .)7:1380،اسیئدلین
عمدة ادمنرازی احی کار به عهیدة ایددران ریطدس
باالی رازاان و بهودیهه ایددران پرریسلی ارین .البییه
اهمین همکاری کلیة کارکسان را در ادداد احی ااین،
نمییییییتیییییدان ناددیییییده گرفییییین (حسییییینزاده
کردمآبادی.)33:1372،
در ادن اقاله ،ادمسی به ادمدعه عداال و شیرادطی کیه
اانع از بروز حادثه و صداة جسمی و جیانی ،همیراه بیا
اددییاد احسییاس آرییادش و راحیییی در بهییرهگیییری از
ااکانییات و خییداات پییارکهییا تدر ی بازدددکسسییدگان
ای شدد ،اطیالق اییگیردد .جیدو ( )1شیاخص هیا و
ایغیرهای ادمسی ادرد اطالته در پارکهیای اسطقیهای
شهر کراان را نشان ایدهد.
عوامل مهم در برنامهریزی پارکها بهصورت ایمن
احساس و ادراک :احساس و ادراک اهمیردن ورییلة
ارتبا انسان با احی زندگی اطرافش ارن .فضیاهیای
شهری ایتدانسد در ذهن انسان احساس خدب دا بید را
تداعی کسسد که تأثیر عداال احیطی بیر ذهین انسیانی
ارن که در فضا حضدر پیدا ایکسید .ادمسیی نییز جیزء
همین تأثیرات قرار ایگیرد؛ بهعسدان اثا  ،د ،پیارک
زاانی ایتداند احساس ادمسی را در فرد ادداد کسد کیه
دارای ودهگی های خاص باشید و همچسیین بیه راحییی
ایتداند ادن احساس ادمسی را بیه احسیاس نیاااسی بیا
کد کیردن تغییر بد کسد.
تأثیرات ا تفادهکنندگان :نحدة اریفاده از فضیاهای
پارک و گروه های اریفادهکسسده از آن تأثیر زدیادی بیه
کل فضای پارک ایگذارد .ارتب بددن طراحی فضیاها
با اریفادهکسسدگان و نیازهای آنها ایتداند به عملکیرد
بهیسة فضا خیم شدد .ارلر اتفاق اییافیید کیه ناددیده
گرفیه شدن د ،احییاج ابره به ندعی ارییفاده ،اسدیر
به اریفاده نااسارر از فضاهای دد ر ایشدد که باعیث

ادداد رردرگمی در ریادر ارییفادهکسسیدگان از پیارک
ایشدد.
طراحی خوانا :اگر پارکی دارای طراحی خدانا و روشن
باشد ،ادمسی در آن افزادش ایدابد؛ دن عمدتا ترس و
ناااسی ناشی از رردرگمی در فضا های تارد ،و پیچیده
ارن کیه بیه کیاهش قیدرت اقابلیه بیا حیدادث خییم
ایشدد؛ بسابرادن ،اریفادهکسسدگان از پارک بادد تفیددر
و دددی روشن نسبن به کلّین طراحی پارک دا راخیار
اصلی آن باشیسد .ورودی و خروجیی ،راه هیای اصیلی و
فرعی اراکز خیداات و نییرو از ادین درییه ادضیدعات
هسیسد.
نظییارت و کنتییرل ر ییمی و یییرر ییمی :اصییدال
فضاهادی که زدر نظر و کسیر هسیسد و افراد اسئد و
ریراسئد در آنهیا حضیدر دارنید ،از ااسیین بیشییری
برخییدردار هسیییسد .عمییده فتالییینهییای ناشادسیین و
نااسارر در فضاهای خلدت ،دورافیاده و پسهان از ددد و
دارای اشخفاتی از ادن ندع اتفاق ایافیید .بیه همیین
علن ،گشن و ن هبانی با لباری اشخص اییتدانید بیه
کسیر فضا کم ،کسد و احساس ادمسی را افزادش دهد
و همچسین باعث کاهش تمادل به ارتکاب جره شدد .در
ضمن ،اریفادهکسسدگان داشمی و همیشی ی اییتدانسید
بهعسدان ناظردن ریرررمی بهکار گرفیه شدند.
نور :ندر ایتداند احساس ادمسی در پارک را به راحییی
افزادش دهد؛ هر سد که تسها ،عاال ندر نمیتداند اسدر
به کاهش جراشم شدد ،ولی بهعسیدان عاایل اهیم بیرای
نظارت ،درک دررین از فضیا ،حرکین تسیهیل شیده،
ادداد فضای نااسارر برای جراشم بسیار اؤثر ارن.
قابلیت رؤیت :قابلین رؤدن ،به ح

ادمسیی و اددیاد

فضای ادمن کم ،ای کسد؛ اگر بازدددکسسدگان بیدانسید
عساصر اخیلیف در پییشرو و ریادر بازدددکسسیدگان را
ببیسسد ،تبتا احساس ادمسی و ااسین واقتی آنها افزادش
ایدابد.
د تر ییی فیزیکییی :بییا دریرریییهییای اسارییر و
اسیرهای خدانا بهردی احدودههیای اخیلیف ،ادمسیی
حرکن تأاین ایشدد.
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امنیت اجتماعی روانی :در کسار ااسین فیزدکیی در
پارکها که از اهمین خاصی برخدردار ارن ،تدجه به
رفیار گیروههیای اجیمیاعی ایفیاوت و نیدع احسیاس
اریفادهکسسدگانبسیارضروری ارن( .ترابی.)42:1376،
تابلوها و عالئم :عالشم و اطالعیات پیارک از اجیزای
بسیار اهم ارتقادهسدة ااسین پارکها هسیسد .از ادین
عالشم بهیر ارن بهعسدان ابزاری درجهنِ افزادش ح
االکین در ایان گروههای اریفادهکسسیدة اخیلیف در
پارکها اریفاده شدد .نفیر ادین تابلدهیا در اسیاطق
حساس و پرتراکم ایتداند برخی از حدادث را کاهش
دهد (کمانداری و رضسفرپدر.)79:1394،
تأثیر طراحیی در ایجیاد ایمنیی در پیارک هیای
شییهری :طراحییی پییارک اثییر اسیییقیمی بییر احسییاس
اریفادهکسسدگان از پارک نسبن به ادمن بددن آن دارد.
بهاسظدر آشکار شدن بیشییر نقیش طراحیی در اددیاد
ادمسی ،اشخفههای اهمی که پارکها را از اااکن ااین
به اکان های خطرناک تبددل ایکسد ،عبارتاند از :نیدر
نااسارییر ،طیییرس اییبهم ،قابلیییین رؤدیین ضیییتیف،
عدهدریرری به کم ،،وجدد احدودههادی برای اخیفا،
احافظن و ن هداری ضتیف ،انزوای فیزدکی و شیسدادی،
تخردر ،وجدد عساصر و نیروهای ریرضیروری ،طراحیی
جهن ادمسی در پاک بادد براراس نیازهیای شیهروندان
از پارک صدرت گیرد؛ بددن گدنه که ایان شیهروندان و
فضاهای ادجدد ،ارتباطی جالیر و ایسیدع را بیهوجیدد
آورد و تفددر اثبیی از پارک در ذهن افراد اددیاد کسید
و نیز فرصنهای وقدع جراشم را به حداقل برراند .تدجه
به اقدلة ادمسی در پارکها در دو بخش ادمسی ورادل
و ااکانات و ادمسی اجیماعی -روانی تقسییم اییشیدد؛
بسابرادن در نظر گیرفین ارییانداری بیرای ااکانیات و
تدهیزات ،تدجه به ابحیث ااسیین اجیمیاعی -روانیی
اهمین زدادی دارد؛ بیه طیدر اثیا پیارکهیای شیهر
تدرنید بهعسدان تدربیه ای در زایسیة پیارکهیای ادمین
اترفی شدهاند .طراحی ،برنااهردزی و حف پارکهای
اانتر در تدرنید بهعسدان وریلهای برای فراهم کردن و
درک بهیر اساشل ادمسی در پیارکهیا و فضیاهای آزاد
ادداد کرده و انیظار ایرود با افیزادش ادین درک ،هیم
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کارکسان پارکها و هم شهروندان بیدانسید در کسیار هیم

اریراتهیهای ادمسی اسارر را بهوجدد آورند .در تدرنید
ابزارهای راخن برنااههای اانتر بهوجدد آایده ارین
که هر ه ورود بیشیر باشد ،اولددن ادن کار افیزونتیر
ارن .با تأری اندمن ریالایی شیهر ،شیهر تدرنیید
اولین شهری شد کیه سیین اندمسیی را بیرای اددیاد
ااسیین شیهروندان خیدد تأریی کیرد .پیارکهیا و
تفردح اههای تدرنید بهعسیدان شیرکنکسسیدگان اصیلی
ادن اندمن از تتدادی فتالینها بهاسظدر جلیدگیری از
خشدنن حمادن کردند .ادن فتالینها شاال اراشة «ون
دو» (دتسی دورههای راد ان دفیاع شخفیی و هیدادن
اراکز و پارکهای اان ارن) .آنچه کیه بیرای اددیاد و
حف پارکهای اان نیاز ارن ،د ،اریراتهی دکپار ة
ایرتب بیا طراحیی ،برناایهردیزی ،حفی و اشیارکن
شهروندانارن .همچسین در را  ،1992شیهر تدرنیید
د ،اندمن طرس ادمسی تأری کیرد کیه اتیقید بیدد
جااتة اان فق د ،جااتة عیاری از خشیدنن نیسین؛
بلکه د ،جااتة شاد و رالم ارین« .شیری فیلییپ »
رشی ادن اندمین در تدرنیید اییگددید کیه اقیدااات
ااسییی بادد درجهنِ کیاهش خشیدنن ،افیزادش رفیاه و
رالایی جااته باشد .ادن طرس تدر ره اصل هدادن
ایشدد -1 :ادازنة اجرا و امانتن؛  -2ریراادهگیذاری
در جدانیان؛  –3اددیاد نیروهیای جااتیه و همسیاد ان
(کمانداری و همکاران.)80:1394،
محدودة مورد مطالعه
شهر کراان بهدلیل قرار گرفین در اسیر ارتباطی و دارا
بددن ارکزدن ریاری اریان کراان ،دکی از اهمییردن
شهرهای کشدر ارن .شهر کراان براراس نیادت حاصل
از ررشماری را  1390داری  534441نفر جمتیین
ارن .ادن شهر بهخاطر برخدرداری از جاد اه اجیماعی،
اقیفادی و فرهس ی خاص در رطح اسطقهای و الیی و
بییهخفییدص از نظییر اقلیمییی و وضییتین طبیتییی و
اکدلد دکی نیازاسد اددردن و برنااهردیزی فضیای ریبز
خاص خدد ارن .بهطدر کلی شیهر کرایان دارای 143
پیارک ایییباشیید کیه اسییاحن کییل پیارکهییای شییهر
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بررسی وضعیت شاخصهای ایمنی در پارکهای منطقهای شهر کرمان

 3767112ایییر اربییع و رییرانة فضییای رییبز عمییدای
(پارک) برابر با  7.9ایر اربع برای هر نفر ارن .در ادن
پهوهش( ،پارک هیای شیدراء ،ایادر ،نشیا  ،بیام الیی،
انقالب ،اطهری) بهدلیل آنکیه از نظیر جیذب جمتیین
دارای بیشیردن تتداد بازددیدکسسیده و همچسیین دارای

ااکانات و خداات فراوان نسبن به رادر پارکهای شهر
کراان ارین (ریازاان پیارکهیا و فضیای ریبز شیهر
کراان ،)1393،بهعسدان نمدنیة ایدرد اطالتیه در نظیر
گرفیه شدهاند.

شکل  .1موقعیت پارکهای مورد مطالعه در شهر کرمان
تهیه و ترریم( :ن ارندگان؛ )1394

یافتههای تحقیق
تشکیل ماتریس اولیه

در ادن ارحله  Mگزدسه و  nاتییار ایدرد اطالتیه کیه
ودهگیهای اربد به هرد ،از آنها بیا  xiنشیان داده

ایشدد ،فهررن ایشدد .برای هر گزدسه ادمدعهای از
اتیارها وجدد دارد که اقیدار آن بیهصیدرت  xijنشیان
داده ای شدد .جدو ( )2ااترد اولیة اطالعات حاصل
از پررشنااه را نشان ایدهد.

جدول  .2ماتریس اولیة دادهها

شاخص پارک

احساس ایمنی

طراحی خوانا

ایمنی بهداشتی دسترسی فیزیکی ایمنی فیزیکی روشنایی

مطهری

111

154

127

125

180

138

باغ ملی

164

152

111

168

104

96

شوراء

159

185

137

136

138

186

نشاط

63

75

83

85

70

77

مادر

163

155

125

142

160

160

انقالب

105

84

120

85

146

104

اسبع( :ن ارندگان؛ )1394
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تشکیل ماتریس بیمقیاسشدة مقادیر اولیه


در ادن رابطه  xijاقدار اولیه و  Fijاقدار بیاقیاسشدة

زاانی که  xijاقدار اولیة گزدسة  iاه برای شیاخص  jاه
باشد ،از رابطة زدر ایی تیدان بیرای بییاقییاس ریازی
اریفاده کرد.

گزدسه  iاه ارن .بادد تدجه داشن که تماای درادههیای
ااترد تفمیمگیری بیاقیاس شده ،بادد اعدادی بین
صفر و د ،باشسد.

x ij

i  1,2,..., m; j  1,2,..., n

n

2
ij

x

f ij 

j 1

جدول  .3ماتریس بیمقیاسشدة دادهها

شاخص پارک

احساس ایمنی

طراحی خوانا

ایمنی بهداشتی دسترسی فیزیکی ایمنی فیزیکی روشنایی

مطهری

0/3408

0/488

0/437

0/401

0/532

0/425

باغ ملی

0/503

0/442

0/382

0/539

0/307

0/295

شوراء

0/488

0/359

0/472

0/436

0/408

0/573

نشاط

0/193

0/218

0/286

0/272

0/207

0/237

مادر

0/5005

0/451

0/4309

0/456

0/473

0/493

انقالب

0/322

0/244

0/413

0/272

0/432

0/3206

اسبع( :ن ارندگان؛ )1394

اگییر تییابع اتیییار نشییاندهسییدة هزدسییه (اسفییی) باشیید،
براراس رابطیة  4اقیاددر بهییردن و بیدتردن احاریبه
ایشدد.

تعیین بهترین و بدترین مقدار برای همیة توابی
معیارها
اگر تابع اتیار نشاندهسدة ردد (اثبن) باشد ،براریاس
رابطة  3اقاددر بهیردن و بدتردن احاربه ایشدد.
, i  1,2,..., m

Max f ij

Min f ij , j  1,2,..., n


j

f 

f j 

جدول  .4بهترین و بدترین مقدار هریک از شاخصها

شاخص احساس ایمنی طراحی خوانا

ایمنی بهداشتی دسترسی فیزیکی ایمنی فیزیکی روشنایی

*f

0/503

0/488

0/472

0/539

0/532

0/573

f-

0/193

0/218

0/286

0/272

0/207

0/237
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تعیین وزن و اهمیت شاخصها
بییهاسظییدر تتیییین وزن و درجییه اهمییین شییاخصهییا،
روشهییای ایتییددی اانسیید ،ANP ،AHP ،Linmap
آنیروپی شاندن ،بردار ودهه و اانسد آن وجدد دارنید کیه

ایسارر با نیاز ایتدان از هرد ،از آنها اریفاده کیرد.
در ادییین تحقییییق از روش  AHPبیییرای تتییییین وزن
شاخصها اریفاده شده ارن.

شکل  .2وزن و اهمیت نسبی هریک از معیارهای ایمنی در پارکهای مورد مطالعه
تهیه و ترریم( :ن ارندگان؛ )1394
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بررسی وضعیت شاخصهای ایمنی در پارکهای منطقهای شهر کرمان

محا بة مقادیر فاصلة گزینهها با راه حل ایدهآل
در ادن ارحله فاصلة هر گزدسه از راه حل اددهآ اثبین
احاربه شده و رپ تدمیع آنها براراس فراد های
 5و  6احاربه ایشدد.
) wi ( f j  f ij

n

) ( f   f j

j 1

Si  

که در آن  Sjفاصله از گزدسة  iنسبن به راه حل اددهآ
(ترکیر بهیردن) و Rjفاصلة گزدسه  iاز راه حل اددهآ
اسفییی (ترکیییر بییدتردن) اریین .رتبییهبسییدی برتییردن
براراس  Sjو رتبهبسدی بدتردن بیراریاس اقیاددر Rj
انداه خداهد شد .به عبارتی دد ر Rj ،و  Sjنشاندهسدة
 L1و  L1,iبهترتیر از ایرههای  LPایباشسد.



]) Ri  Max[ wi ( f ij  f ij ) /( f j  f j
جدول :5فاصله هر گزینه نسبت به مقدار ایدهآل

Si

Ri

مطهری

0/036

0

0/073

0/075

0

0/048

0/232

0/075

باغ ملی

0

0/007

0/188

0

0/164

0/091

0/45

0/188

شوراء

0/0033

0/0219

0

0/056

0/0908

0

طراحی
خوانا

شاخص پارک احساس ایمنی

ایمنی بهداشتی دسترسی فیزیکی ایمنی فیزیکی روشنایی

0/0908 0/172

نشاط

0/07

0/046

0/389

0/146

0/238

0/111

1

0/389

مادر

0/0005

0/0063

0/085

0/045

0/043

0/026

0/205

0/085

انقالب

0/0408

0/0415

0/123

0/146

0/073

0/083

0/507

0/146
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محا بة مقدار  Qiبرای پارک هیا و رتبیهبنیدی

ن رش اسفی اکثردن ارن .به طدر کلی وقیی اقدار v

آنها

برابر  0/5ارن ،بیان ر تدافق گروهی دکسان ارن.

اقییدار  Qiبییرای  i=1,2,3,…,mبییرارییاس رابط یة 7
احاربه ایشدد.

پ از احاریبة اقیدار  Qiبیرای تمیاای پیارک هیا،
پارک ها از نظر وضتین شاخصهیای ادمسیی بیراریاس
اقییدار  Qiرتبییهبسییدی ایییشییدند .بییددن گدنییه کییه

کیییییییییییییه در آن ، S   Min Si ، S   Max Si

بیشیییردن ایییزان  Qiنشییاندهسییدة بییاالتردن ایییزان

 R   Max Riو  R  Min Riو  vوزن اریییراتهی

ادمسی و کد  ،تیردن  Qiنشیاندهسیدة پیادینتیردن
ایزان ادمسی ارن.

i

i

i

i

(اکثردن ادافق اتییار) دیا حیداکثر اطلدبیین گروهیی
ارن .همچسین در ادن ارتبا رابطة

 Si  S  
* 

S  S 

بییان ر

نسبن فاصله از راه حل اددهآ اثبن گزدسیه  iاه ارین
و به عبارت دد یر ،ادافقین اکثردین بیرای نسیبن  iاه
ارن و رابطة

 Ri  R  
* 
 
R  R 

بیان ر نسبن فاصله از راه حل

اددهآ اسفی گزدسه  iاه ارن.
هس اای که اقدار  vبزرگ تیر از  0/5باشید ،شیاخص
 Qiاسدر به اکثردن ادافق اییشیدد و هس یاای کیه
اقدار آن کمیر از  0/5ای شیدد ،شیاخص  Qiبییان ر

جدول  .6رتبهبندی نهایی پارکهای مورد مطالعه

نام پارک مقدار  Qiمحاسبه شده رتبه ایمنی پارک
مطهری

0/935

3

باغ ملی

0/633

4

شوراء

0/947

1

نشاط

0

6

مادر

0/936

2

انقالب

0/662

5
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نیادت حاصل از بررری وضتین پارکهای ادرد اطالتیه
در شهر کراان نشان ایدهید کیه پیارکهیای شیدرا و
نشا بهترتیر با اقیدار  0/947 ، Qiو  ...در بهییردن و
بدتردن شراد از نظر شاخصهای ادمسی قیرار دارنید و
پارکهای اادر ،اطهری ،بام الی ،انقالب بیهترتییر در
رتبههای دوه تا پسدم از نظر شاخصهیای ادمسیی قیرار
دارند.
آزمون فرضیه
آزادن رتبه های دبلید کسدا  ،شکل نراا شدة آزایدن
فرددان ارن و بهعسدان د ،ضردر تدافق بیه ریسدش
ایزان تدافق رتبهبسدیها در بین پارخ ددان ایپردازد.
در ادن آزادن هر پارخ د بهعسدان د ،قضاوتکسسیده و
هر رؤا د ،ایغییر تلقیی اییشیدد .ادین آزایدن بیا
اقادسة ایان ین رتبهها در بیین ایغیرهیا ،تفیاوت ادین
ایان ینها را بررری ایکسد .اقیدار آزایدن رتبیههیای
دبلید کسدا بین صفر و د ،در ندران ارن که در آن،
اقاددر نزدد ،به صفر نشیان از تدافیق کمییر و اقیاددر
نزدد ،به د ،نشان از تدافق بیشییر بیین پاریخ ددان
درخفدص ایغیرهای ادرد نظر دارد.
جدول  .7وضعیت شاخصهای ایمنی در پارکهای مور مطالعه

میانگین

شاخصها

3/16

احساس ایمنی

2/44

طراحی خوانا

5/64

ایمنی بهداشتی

5/10

ایمنی فیزیکی

3/29

ایمنی دسترسی

1/37

روشنایی

اسبع( :ن ارندگان؛ )1394
جدول  .8نتایج حاصل از آزمون کندال ،خی دو و طح
معناداری در پارکهای مورد مطالعه

تعداد نمونه آماری

287

مقدار آزمون دبلیو کندال

0/758

مقدار آزمون خی دو

602/535

سطح معناداری

0/000

اسبع( :ن ارندگان؛ )1394


آزادن دبلید کسدا  ،عالوه بر اتسیداری تفاوت دا عیده

تفییاوت ایییان ین رتبییة شییاخصهییای ادمسییی ،بییه
اولددنبسدی ادن شاخصها ایپردازد .به عبیارتی ،ادین
آزاییدن نشییان ایییدهیید کییه از نظییر بازدددکسسییدگان
پارک های ادرد اطالته کیداه شیاخص هیا در وضیتین
اطلدب و کداه شاخص هیا در وضیتین نیااطلدب قیرار
دارنید؛ بیهطیدری کیه نییادت حاصیل از تحقییق نشیان
ایدهد ،پارک های ادرد اطالته از نظر شاخص ادمسیی
بهداشیی با ایان ین رتبة  5/56در بهیردن وضتین و از
نظر شاخص روشسادی با ایان ین رتبة  1/37در بدتردن
وضتین قرار دارند .همچسیین نییادت حاصیل از بررریی
اقییدار خییی دو ( )602/535کییه در رییطح خطییای
کد ،تر از  0/01اتسیدار ارن .نشان ایدهد کیه بیا
اطمیسان  0/99درصید شیاخصهیای ادمسیی در ریطح
پارکهای ادرد اطالته در رطدس ایفاوتی قیرار دارنید.
ادن نییده داللن بر رد فرض صفر و تأدیید فیرض دی،
تحقییق ابسییی بییر تفییاوت در شییاخصهییای ادمسییی در
پارکهای ادرد اطالته دارد.
نتیجهگیری
در احییی هییای شییهری ،پییارکهییا بییهعسییدان دکییی از
اهمیردن فضاهادی ارن که دربیرگیرنیدة شیهروندان و
فتالینهای آنها اییباشید .پیارکهیای شیهری در هیر
اقیاری ،از فضاهای ربز همساد ی و احلی گرفییه تیا
پارکهای شهری و اسطقهای ،فضاهادی بیرای ایراودات
اجیماعی آحاد اخیلیف ایرده ،ریپری نمیددن اوقیات
فرارن شهروندان ،تفردح کدکیان ،صیرف اوقیاتی بیرای
رالمسدان ،زنان ،اتلدالن ارن .در واقع انیظیار اییرود
که ادمسی در ادن فضاهای شهری در رطحی اطلیدب و
پاددار ن ه داشیه شدد تا کاربران آن د ار آرییر هیای
ارتب با احی نشدند .با تدجیه بیه اهمیین ریالایی
شهروندان در فضاهای ربز شیهری ،نییادت تحقییق در
قالر رسدش وضتین ادمسی در پیارکهیای اسطقیهای
شهر کراان نشیان داد کیه از اییان پیارکهیای ایدرد
اطالته بهترتییر نییادت حاصیل از اید ودکیدر پیارک
شدراء با اقدار  Q0.947در بهیردن شراد (رتبة او ) و
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پارک نشا با اقدار  Qصفر (رتبة ششیم) ،در بیدتردن
شراد از نظر شاخصهای ادمسی قرار دارند .همچسیین،
نیادت حاصل از تحقیق نشان داد که وضتین پارکهای
اسطقه ای شهر کراان ،از شش شیاخص ایدرد اطالتیه
(احسییاس ادمسییی ،طراحییی خدانییا ،ادمسییی بهداشیییی،
دریررییی فیزدکییی ،ادمسییی فیزدکییی ،روشییسادی) در
شیاخص ادمسیی بهداشییی بیا اییان ین رتبیة  5/56در
بهیردن وضتین و در شاخص روشسادی با ایان ین رتبیة
 1/37در بدتردن وضتین قرار دارند؛ بهطدر کلی نییادت
حاصل از تحقیق نشان داد که پارکهای ایدرد اطالتیه
از نظر ادمسی در رطدس ایفاوتی هسییسد .در پادیان ،بیا
تدجییه بییه ادمدعییه دافی یههییای پییهوهش و بییهاسظییدر
درییندییابی بییه رییطح بییاالی ااسییین در پییارکهییای
اسطقییهای در کییالنشییهر کراییان ،پیشییسهادهای زدییر
ایتداند راه شا باشد -1 :در پارکهیای ایدرد اطالتیه
بادد به اسظدر افزادش ادمسی بیهخفیدص در ارتبیا بیا
شاخص روشسادی ،با قرار دادن و افزادش اسیابع نیدری،
ادمسی پارک ها را تقددن کرد؛  -2در ارتبا با شیاخص
طراحی خدانا ،با باال بردن کیفین کفپدش و همچسیین
ادداد اسیر جهن تردد اتلدالن و  ...ادن عاال تقددین
شدد؛  -3در ارتبیا بیا شیاخص احسیاس ادمسیی نییز
ایییتییدان بییا افییزادش نیروهییای ااسییییی و همچسییین
جلدگیری از افراد نابیاب اجیمیاعی و اتییادان در ادین
فضا ها ،احساس ادمسی را تقددن کرد؛  -4در ارتبیا بیا
شاخص ادمسی دریرری ،ای تدان با ااکان حرکن برای
اقشار اتلد در پارک و همچسین با افزادش عرض اتابر
برای تردد ورادل نقلییة اایدادی ،ادین شیاخص را نییز
تقددیین کییرد؛  -5در اییدرد شییاخص ادمسییی فیزدکییی،
ای تدان بیا ارییفاده از اددیاد ااکانیاتی نظییر کپسید
ادمسی ،همچسین جتبة کم ،های اولیه و ااسین ورادل
نرده و ریم های برق ادین شیاخص را ارتقیا داد؛  -6در
ادرد شیاخص ادمسیی بهداشییی ،بیا افیزادش ریرود
بهداشیییی و همچسییین آب بهداشیییی و تغذدییة رییالم و
وجدد رطل زباله ایی تیدان ادین شیاخص را بیاال بیرد.
رییازاانهییای اربیید بییا برنااییهردییزی بییا تدجییه بییه
اولددن بسدی پیشسهادهای پهوهش ،ای تدانسد گیاه هیای

اؤثری درجهنِ ارتقاء هر ه بیشیر ادمسی در پارک های
ادرد اطالته بردارند.
مناب
احمددددی آسدددور ،اکبدددر ،)1387 ،ایمندددی ،م لددده دددنعت و
ایمنی ،احب امتیاز مهدی کرامتی تهران ،شماره .69
ارجمندی ،رضا ،سیدعلی جوزی ،جعفر ندوری و آزاده افشدارنیدا،
 ،)1387مدددیریت بهداشددت ،ایمنددی و محددیر زیسددت در
پارکهای شهری ،فصلنامه علوم و تکنولدویی محدیر زیسدت،
دوره دهم ،شماره ،1انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد علدوم
و تحقیقات شهر تهران .ص.75-89
آزادی ن ات ،سعید ،سید غالمعلی جاللی و سید حسدن ددسدی
پور ،) 1388 ،اولویت بندی معیارهای طراحی در برنامه ریزی
و مدیریت ایمنی پارکها و فضاهای سدبز شدهری بدا بده کدار
گیری متد تصمیم گیری چند معیاره ،دومین همایش جامعده
ایمن شهر تهران ،شهرداری تهران .ص.75-86
ایدددران ندددراد پاریزی،محمدددد حسدددین و مهددددی شمسدددی
زاده،)1386 ،آسیب شناسی فضای سبز شدهری یزد،م موعده
مقاالت سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری،تهران،
سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کشور .ص.63-52
بختیار ،مصطفی ،)1380 ،مقاله آموزش بنیادی در جامعه ،اولین
همایش مهندسی ایمنی و پیشگیری از آتش سوزی.
ترابی ،حمید رضا  ،)1376ایمنی در پارکهای شهری ،م موعده
مقاالت تخصصی فضای سبز ص .42
تقددوایی ،مسددعود ومرضددیه شدداهوردیان ،)1382برنامددهریددزی و
طراحی فضای سدبز شدهری وتداایرات متقابد آن برانسدان و
طبیعت ،م له سپهر .ص.46-56
تیموری  ،راضیه ،شهریور ،روستایی ،ا غر ،زمانی ومحسدن احدد
نرآد ،)1389 ،ارزیابی تناسب فضایی -مکانی پارکهای شهری
با استفاده از ،GISمطالعه موردی پارک های محله ای منطقه
2شددهرداری تبریددز ،م لدده فضددای جغرافیددایی ،سددال دهددم
،تابستان،شماره  .30ص.137-168
حبیبی ،سید محسن ،)1375 ،تالیف فرانسو ازشوای  ،شهرسازی
وادعیات و تحوالت  ،انتشارات دانشگاه تهران.
حسن زاده کریم آبادی ،حمید رضا ،)1372 ،ایمندی در محدیر
کار ،م له نعت و ایمنی ،شماره .62
حیدری چیانه ،رحیم،)1378 ،جایگاه واهمیدت کداربری فضدای
سبز در برنامه ریزی شهری ،نمونه موردی شدهر تبریدز.پایدان

جغرافیا و آمایش شهری -منطقهای ،سال هفتم ،شماره  ،22بهار 1396

84
نامده کارشناسددی ارشدد ،دانشددکده ادبیدات و علددوم اجتمدداعی
دانشگاه تبریز.
خوش نمك ،زهره ،)1381 ،تددوین طدرج جدامض فضدای سدبز،
مهمترین اولویدت شدهرهای آلدوده اسدت ،م لده شدهرداریها،
احب امتیاز وزارت کشور سدازمان شدهرداری هدا و دهیداری
های کشور ،شماره .38،ص.40-46
سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرمان.)1393 ،
سعیدنیا ،احمد ،)1379 ،کتاب سدبز شدهرداریهدا ،جلدد نهدم
فضای سبز شهری ،چاپ سوم ،انتشارات سازمان شهرداریهدا
و دهیاریهای کشور.
عبدی ،خالد ،)1385 ،مکان یابی و مدلسازی پراکنش فضای سبز
شهری پارک در مقیاس محله )منطقه یك شدهری سدنند، ،
پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده ادبیات و علوم اجتمداعی
دانشگاه تبریز.
ددوسددی  ،مهددران ،)1381 ،پددارک هددای شددهری دیددروز امددروز
فردا،م له شهرداری ها ،سال دوم  ،م له شدهرداریها ،داحب
امتیاز وزارت کشور سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
شماره  .21ص.48-51
دربانی ،رسول ،)1387 ،ارزیابی کمبود پارک در منداط شدهری
تبریددز بددا اسددتفاده از روش سددرانه/پارک و روش بافرین د  ،دو
فصلنامه فه ،سال هفدهم ،دانشدگاه شدهید بهشدتی تهدران،
شماره  .47ص.110-120
کمانداری ،محسدن ،غضدنفرپور ،حسدین  ،)1394برنامده ریدزی
فضای سبز شهری،انتشارات نورعلم تهران.چاپ اول.
م نونیان ،هنریك  ،)1374مباحثی پیرامدون پدارکهدا ،فضدای
سبز و تفرجگاهها ،انتشارات سازمان پارکها و فضای سبز شهر
تهران.
محمدی،جمال ،محمدی ده چشمه ،منصور ابافت یگانه ،)1386
ارزیابی کیفدی نقدش فضداهای سدبز شدهری و بهینده سدازی
استفاده شهروندان از آن در شهر کرد،دانشگاه تهران ،دلنامه
محیر شناسی،شماره 44زمستان .ص.95-104
معصوم ،جالل و جواد علدی آبدادی  ،)1380ضدوابر و مقدررات
ایمندی و آتدش نشددانی ،ضدرورتهددا و تنگناها،م لده فرهند
ایمنی ،سال اول شماره اول ،انتشارات سازمان شدهرداریهدای
کشور .ص.6-13
مهدیزاده ،جواد  ،)1379برنامهریزی کداربری زمدین ،تحدول در
دیدگاهها و روشها ،سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور،
تهران ،فصلنامهمدیریتشهری ،زمستان شماره  .4ص.70-79


نوذر پور ،علی  ،)1380اهداف و ضدرورتهدای انتشدار ،فرهند 
ایمنی ،سال اول ،شماره یك ،سازمان شهرداری ها و دهیداری
های کشور ،تهران ،ص.32
Ariza, Liana, Marcia Gomidea, Alberto Novaes
Ramos
Jr,Peter
A.
Leggat,
Jorg
Heukelbach,(2007), Survey of visitors to a
National Park in the savannah region of northeast
Brazil: Practices, incidents and hazardous
situations, Travel Medicine and Infectious
Disease, No5.
Balram Shivanand and Suzana Dragi´cevi´, (2005),
Attitudes toward urban green spaces: integrating
questionnaire survey and collaborative GIS
techniques to improve attitude measurements,
Landscape and Urban Planning 71, 147–162.
Carver,
Alison,
Anna
Timperio,
David
Crawford,(2008), Playing it safe: The influence of
neighborhood safety on children’s physical
activity, Health & Place, No11, Centre for
Physical Activity and Nutrition Research, School
of Exercise and Nutrition Sciences, Deakin
University, Vic. 3125, Australia
’Chen, L.Y, Wang ,T.C.,(2009), optimizing partners
choice in IS/IT outsourcing projects: The
strategicdecisionoffuzzyVIKOR,
International
Journal of .Production Economics, Volume 120,
Issue 1.
Chiesura, Anna,(2004), The Role of Urban Parks for
The Sustainable Sity, Landscape andUrban
Planning.
Cohen, Deborah , Terry Marsh, Stephanie
Williamson, Kathryn Pitkin Derose, Homero
Martinez,Claude
Setodji,
Thomas
L.
McKenzie,(2010), Parks and physical activity:
Why are some parks used more than others?,
Preventive Medicine, No.50.
George, Richard,(2010), Visitor perceptions of
crime-safety and attitudes towards risk: The case
of Table Mountain National Park, Cape Town,
Tourism Management, No31.

