
شهريهايپاركپایداري ایمنی در وضعیت کیفی سنجش 

شهر رشت)ايمنطقهو ايناحیههايپاركموردي:مطالعه(

، سیما غایب لو*١اسماعیل دویران

.تهران،دانشگاه فرهنگیانگروه جغرافیايعلمیتأهیعضو - 1
.مهندسی دانشگاه زنجان-ت علمی دانشکده فنیأعضو هی- 2

22/8/97: پذیرش8/6/97دریافت: 

چکیده
امروزه در ارزیابی کیفیت زندگی شهرها توجه به ایمنی محیط و فضاهاي عمومی یکی از 

و مدیریت شهري ریزيبرنامهپذیري شهري محسوب و از اهداف مهم مهم زیستهايشاخص
هايآسیبایجادکنندهو عوامل خطراتآن . ایمنی شهري وضعیتی است که درشودمیقلمداد 
مت و رفاه کنترل درآمده و موجب حفظ سالدردر فضاهاي مختلف جسمانی و روانی شهر ، فیزیکی

- . پژوهش حاضر به روش توصیفیشودمیسازسببسطح پایداري محیط را شهروندان شده و ارتقا
شهر رشت پرداخته ايقهمنطو ايناحیهبا عملکرد هايپاركتبیینی به بررسی وضعیت ایمنی 

وتجزیهاسنادي و میدانی بوده و روش - ايکتابخانهدر این پژوهش هادادهاست. روش گردآوري 
. نتایج حاصل از مطالعه است، تراز استاندارد و نسبت اختالف فاصله Tدر قالب آزمون آماري تحلیل

فضاها، کنترل و يریپذدیدسازي، ایمنی وسایل بازي،ی همچون ایمنی تجهیزات، کفهایشاخص
شهري شهر رشت در دایره هايپاركکه وضعیت ایمنی دهدمیحراست، روشنایی و غیره نشان 

وضعیت حالدرعیناستاندارد حداقل قرار داشته و با استاندارد مطلوب فاصله بسیار زیادي دارد. 
.یستنرخوردار مختلف متفاوت از هم بوده و از شرایط یکسانی بهايپاركدر هاشاخص

.، شهر رشتهاپاركایمنی،،سنجشکیفیت،واژگان:کلید 

socialcapital2007@gmail.commail:-Eمقاله:نویسنده مسئول*

ریزي و آمایش فضا برنامه
1397، زمستان 4، شماره 22دوره
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مقدمه-1
، تبادل دهندمیچون ترانسفورماتورهاي شبکه برق هستند قدرت انتقال را افرایش شهرها 

). 1381:1رضویان، (کنندمیو چرخش سیکل زندگی را مستمر تقویت کنندمیرا تشدید 
کنند. از قرن گذشته روند عیت سیاره ما در شهرها زندگی میامروزه بیش از نیمی از جم

درصد همراه بوده است5/3شهرنشینی شدت زیادي داشته است و با رشد سالیانه 
افزایش 60%به 2030بر این است که این مقدار تا سال هابینیپیش. )2009، 1(پاکیون

ت شهرها فراگیر شده و مفاهیمی مشکالمسائل و با این رشد شتابان، ).2:2007(خان، یابد
بینایندر). 1389:59تقوایی و معروفی، (مانند ارتقا کیفیت محیط اهمیت یافته است

فضاهاي با جریان خدماتی، رفاهی و تفریحی، اثرات عنوانبه فضاهاي عمومی شهر 
ز . یکی اکندمیسطح پایداري شهري ایفا ارتقادر ساختار کیفیت محیطی و بدیلیبی

سطح کیفیت محیط آن ارتقاکه استشهريهايپاركعناصر مهم فضاهاي عمومی شهر 
همواره دغدغه اصلی مدیران و مسئوالن شهري بوده و بررسی متعددي در خصوص آن 

که امکان دسترسی به آن براي شهروندان جهتبدینشهري هايپاركصورت گرفته است. 
انسان وکندمیبازي هاآنوندان و آرامش در زندگی شهراهمیتیبانقش استفراهم 
تیموري و همکاران، (گذرانندمیروزانه ساعتی را با آرامش و بدون هیاهو در آن کمدست
دارند که با مزایایی نقش اجتماعی، اقتصادي و اکولوژیکی شهريهايپارك). 138: 1389

یکپارچگی اجتماعی، روحی، محیطی مطلوب براي پروش کودکان، هايبیماريچون درمان 
کیفیت فضاي زندگی و توسعه اجتماعات ارتقاکه شاخصی براي هاآنحفظ آسایش و نظایر 

.)149:2005(بالرام، شوندمیمحلی محسوب 
کیفیت زندگی بوده و مفاهیم بنیادي مانند ترکیبات مهمهمیشه یکی از کیفیت محیط 

(محمدي و گیردیت را در برمیهاي مثل جذابسالمت و امنیت را در ترکیب با جنبه
چشمگیر تأثیراتبه دلیلکیفیت ایمنی فضاهاي پارکی ). در این میان1394:111تفکري، 

است.اهمیتباآن بر ابعاد مختلف کیفیت زندگی و پایداري اجتماعی شهرها بسیار 
از کیفیت بیشتر با تجزیه و تحلیل جغرافیایی امکانات موجود و خطرات ناشی سنجش این

محل بازي و فعالیت کودکان، تفریح و هاپارك).74:2017، 2(ریگولونشودآن ارزیابی می
محیط کار اجتماعی نوعیبهکه هامحیطاین سازيایمنرواینازاست. ساالنبزرگورزش 

1. Pacion
2. Rigolon



اسماعیل دویران و همکار  _________________________ ...هايسنجش کیفی وضعیت پایدار ایمنی در پارك

139

60کمدستهزار نفر 680شهر رشت با جمعیت حدود .استاز الزامات شودمیمحسوب 
شهروندان شهر رشت مترمربعی4,2سرانه کنندهتأمینکه دارد می بوستان و پارك عمو

شهري شهر رشت پرداخته و هايپارك. پژوهش حاضر به ارزیابی کیفیت ایمنی است
، بازيزمینقرار گرفتنچون وضعیت صحیح یی هاشاخصبر تأکیدرا با هاآنمقیاس ایمنی 

م روشنایی، امکانات امدادي، ایمنی وسایل بازي، ایمنی تجهیزات، سطوح کف، سیست
این پژوهش ارزیابی کیفی ایمنی کلی. هدفکندمیبودن فضاها بررسی رؤیتقابلکنترل، 
هاي ایمنی در هاي شهري) و میزان اثرگذاري شاخص(پاركفضاهاي عمومی شهرمحیطی

ست.هامطلوبیت پارك
بیت ایمنی مرحله اول سنجش میزان مطلواهداف جزئی و مکانی پژوهش نیز در 

با ها . در مرحله بعد مقایسه تطبیقی پاركاستاي شهر رشت اي و ناحیههاي منطقهاركپ
ها از استاندارد مطلوب و هاي کیفیت ایمنی و تبیین میزان فاصله پاركتوجه به شاخص

هاي شهري هاي ایمنی در میزان مطلوبیت پاركیک از شاخصبررسی اختالف فاصله هر
.استشهر رشت مد نظر

مطرح است که وضعیت پرسشپژوهش این با توجه به اهداف کلی و مکانی
شهري شهر رشت چگونه است و اختالف فاصله هايپاركکیفیت ایمنی هايشاخص
مزبور این پرسشبه چه نحوي است. در راستاي پاسخ به هاپاركي ایمنی در هاشاخص

شهري نسبت به هاياركپایمنی هايشاخصوضعیت کیفیت است کهمطرحفرض
ولی با ،همدیگر متفاوت بوده و اختالف فاصله شاخص نزدیک به حداقل استاندارد بوده

اندارد مطلوب فاصله بیشتري دارد.است

چارچوب نظري- 2
پس از مطرح شدن توسعه پایدار بعنوان شکل متعالی توسعه، پایداري و الگوي متوازن و 

). 1392:149(علیزاده و همکاران، ها نفوذ یافته استحوزههمه جانبه براي توسعه در تمام 
موضوع یکی از مفاهیم پایداري در مقیاس شهري پایداري ایمنی فضاهاي شهري است. 

و از آن به بعد آغازشدهمیالدي 19ایمنی در ادبیات علمی و دانشگاهی بیشتر از قرن 
مهم و هايپژوهشاز ياخالصه1دي صورت گرفته است. در جدولمتعدهايپژوهش

شهري آمده است.هايپاركاخیر در موضوع کیفیت ایمنی و 
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هاپاركپیشینه و سوابق مطالعات اخیر در موضوع ایمنی 1جدول 

نتیجهمحل چاپ-سال پژوهشعنواننویسنده

و زادهابراهیمعیسی 
همکاران

هايپاركارزیابی وضعیت ایمنی 
شهري شهر ایذه

پژوهش و فصلنامه-1393
شهريریزيبرنامه

عدم نرمال بودن 
وضعیت ایمنی 

شهري هايپارك
شهر ایذه

جمال ،المیرا برهمند
قدوسی

ارائه الگوي ارزیابی وضعیت 
بهداشت،ایمنی و محیط زیست 

شهريهايپارك

فصلنامه علوم و -1395
تکنولوژي و محیط زیست

استفاده از روش 
ارزیابی چند متغیره 

ترجامعدر براي 
هاارزیابینمودن 

.استمناسب 

براتعلی خاکپور و 
همکاران

هايپاركبررسی وضعیت ایمنی 
شهري شهر کرمان

فصلنامه جغرافیا و -1396
ايمنطقهآمایش شهري و 

بهتر بودن وضعیت 
شاخص ایمنی و 

و هاپاركبهداشت 
بودن وضعیت بدتر

ایمنی روشنایی

آال آلدین سرحان،
یا ال دانیاسر فرقالی،
ساید

مجله علوم محیطی-2016هاپاركارزیابی پایداري 

بررسی و ارزیابی 
مطلوبیت محیطی 

به لحاظ شعاع 
عملکرد در ماتریس 

ارزیابی

مریدیت پري
بازي ايدرزمینهوريبهرهدسترسی و 
شهر نیوزلندهايپارك

مجله سالمت و -2017
بهداشت

کمتر بودن 
برخورداري مناطق 

ز محروم شهر  ا
تجهیزات پارکی و 

هاآننامناسب بودن 

ناننان دانگ
بررسی وضعیت ایمنی فضاي بازي 

شانگهاي چینهايپاركکودکان 
مجله مهندسی -2017

روش

عامل 12شناسایی 
بالقوه ایجاد خطر به 

لحاظ فیزیکی و 
رفتار انسانی در 

هاپارك
1396منبع: گردآوري نگارنده

، واجد ارزش اکولوژیکیو خدمات متنوع خودهافعالیتها، فضاهاي سبز شهري با کارکرد
). بخش 179: 1396تقوایی،وفطرتپاك(شالوده توسعه پایدار شهري استاجتماعی و روانی

چالش اساسی هاآنکه مدیریت کیفی شودمیایجاد هاپاركاز این فضاها در قالب توجهیقابل
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و به مفهوم باغ شدهواردنسوي به زبان فارسی پارك از زبان فراواژه. استمدیریت شهري 
، دهخدانامه لغت(شودمیوسیعی و پردرختی است که براي گردش و شکار از آن استفاده 

ي طراحی و هردرون مرزهاي ششی از فضاي سبز عمومی هستند کهها بخپارك).1377
اصلی ساختار شهر اند و موجب تداوم ارتباط بین ساکنین و طبیعت شده و عنصرساخته شده
).3:2011(قربانی و پورمحمدي، شوندمحسوب می

که به آن فضاي استشهري جزو عناصر کلیدي در توسعه پایدار شهري هايپارك
. این فضاها نقش مهمی در کاهش استرس شهروندان ایفا شودمیطبیعی نیز گفته بخشآرام
سازدمیمطلوب براي پرورش فراهم شده و محیطیهاآنو سبب بهبود سالمت روانی کندمی

تنفسی محلی براي گذراندن اوقات هايریهعنوانبه شهري هايپارك).148:2005(بالرام، 
).1383:32سعیدنیا،(استفراغت، تفریح، مصاحبت با دوستان، گردهمایی اجتماعی و فرهنگی 

براي سازماندهی بر جنبه تفریحی و گذران اوقات فراغت بستريهاي شهري عالوهپارك
ي تعامالت اجتماعی بوده و حس تعلق مکان اجتماعی را القا رگیالگوهاي رفتاري و مکان شکل

شهري سبب هايپاركدر نظر پیترز و همکاران).183: 1396فر،پاك نهاد و پژوهانکند (می
ستگی هاي مختلفی قومی و تحریک همبشده و منجر به تعامل گروهارتقا همبستگی اجتماعی

).2010شود (پیترز و همکاران، می
(لی استبخشی مهم از اکوسیستم شهري ی از فضاي سبز شهري و شهري جزیهايپارك

عملکرد برعالوهدر محیط شهري هاییمکانوجود چنین ). 105:2015و همکاران، 
و فیلتر هوا و باد، کاهش آلودگی صوتی و بهبود شرایط سازيپاكنظیر محیطیزیست

، کاهش ساکنان شهريشناختیروانشرایط اجتماعی و ارتقایکروکلیمیایی شده و موجب م
ي پایدارو درنهایت) 2:2012و همکاران، 1(آنرستدشدههاي روانی میمیزان استرس و بیماري

باعث کاهش هاپارك. قدم زدن در شودمیشهري فیزیکی و اجتماعی فضاهاي عمومی
موجبات شادابی و فعالیت حالعیندران فکري افراد شده و فشارهاي عصبی و افزایش تو

یغفوري، (کندمیبیشتر ساکنان شهري را فراهم آورده و به افزایش اعتدال رفتاري آنان کمک 
، 2رگسواست (بفرصتی براي بهسازي شهري هاپارك). 1394:128پایداري و سنجري، 

توانندمیشهر خدماتی مهم-اهاي عمومیفضیکی از عنوانبه شهري هايپارك.)455:1988
زیباشناختی، هايارزشو کاهش خشونت کمک کرده و با توجه به سازيجوانبه آرامش، 

، 3(چریسوراشودمیتاریخی و تفرجگاهی منجر به افزایش جذابیت شهر و ارزش گردشگري 

1. Annerestedt
2. Burgess
3. Cherisura
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ی، فرهنگی، ورزشی هستند که نیازهاي گوناگون اجتماعهاییآنهاپاركبهترین ).129:2004
مختلف جنسی و سنی لحاظ کرده و فضاي جذاب، مطلوب و متنوع را هايگروهو روانی در 

مؤثرعاملی عنوانبه روانی –فراهم ساخته و به مقوله ایمنی در وسایل بازي و ایمنی اجتماعی
وله و امنیت اجتماعی را براي مراجعین فراهم و مقنمایندمیتوجه هاپاركدر جذابیت 

(محمدي، محمدي ده چشمه، ابافت یگانه، کنندوندالیسم را در این اماکن کنترل می
). پارك خوب از نظر شهروندان پارکی است که تمیز، زیبا و ایمن باشد و مردم بتوانند 1386:99

طبیعت و اصوالً).187: 1394(حسینی، مهدیان و صدیقی، احساس ایمنی در فضا کنند
از آن استفاده نمایند و وسایل توانندمیاست که تمام طبقات مردم ايگونهبها فضاهاینماهیت 

هدف ).324: 1382حکمتی، (سرگرمی و رفاهی براي هرگونه سلیقه، فکر و جنس وجود دارد
برعالوههاي شهري بازگرداندن فضاهاي باز به داخل زندگی شهري است که درآن اصلی پارك

زمان مورد توجه قرار حیطی، افزایش سالمتی و بهداشت شهري همهاي زیست متوجه بهجنبه
گیرياندازهشهري به لحاظ هدف و هايپارك).1392:1علوي و همکاران، (گیردمی

هايپاركبه توانها میآنازجملهکه شوندمیمحل به انواع مختلفی تقسیم هايویژگی
اشاره کرد. مشخصات کالبدي این پارك به شهري وايمنطقه، ايناحیه، ايمحلههمسایگی، 

.است2ي مستقر در آن به شرح جدولهافعالیتلحاظ وسعت، شعاع عملکرد و 

و مشخصات آنهاپاركانواع بنديتقسیم2جدول 

ي مجازهافعالیتشعاع عملکرد(متر)مساحتنوع پارك

همسایگی
0,5کمتر از 
هکتار

200
محلی براي کودکان،بازيزمین

نشستن

قدم زدنگذران اوقات فراغت،400-600هکتار1- 2ايمحله

800-1200هکتار2- 4ايناحیه
گذران اوقات فراغت،قدم 

زدن،دویدن،دوچرخه و غیره

1500-2500هکتار4-6ايمنطقه
ورزش برگزاري مراسم و گردهمایی،

و غیره
شهري و 

ايمنطقه
گیدقیقه رانند30تا25هکتار10بیش از 

دیگر هايپاركکه در هافعالیتکلیه 
جاي دادتوانمی

)188: 1392(صالحی و همکاران،
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و تمرکز شدید افراد در شهرها و کم شدن سرانه مسکونی و شهرگراییبا توجه به 
خارج از محیط مسکون خود، ه فضاهاي تفریحی و اوقات فراغتنیاز شدید شهرنشینان ب

) از اهمیت زیادي هاپاركمانند (فضاهاي تفریحیویژهبهه ایمنی فضاهاي خارج از خان
که محیط با دارا بودن ایمنی کافی در سطوح مختلف طوريه . باستبرخوردار 

شیعه و (رفتار و محیط خواهد بودساختیهمرفتارهاي خاص و کنندهتأمین
، تدابیر و یک آسیبقبولغیرقابل). ایمنی رهایی و خالصی از ریسک 18: 1393شرفی،

: 1390(باروج، جلوگیري از بروز هرگونه خطر و حادثه استمنظوربهشدهانجاماقدامات 
در مطالعات خود به آن بیشتر محققان مرتبطاست که اياندازهبه). اهمیت ایمنی 9

نیازهاي انسانی مقوله ایمنی را بعد از مراتبسلسلهدر هرم 1. آبراهام مزلواندکردهاشاره
، نیااحمدسلطانی، ازگلی و (استدادهجاينیاز جسمانی در سطح دوم نیازهاي انسانی 

است که مانع از بروز و شرایط). در فضاي شهري ایمنی مجموعه عوامل 151: 1395
از امکانات گیريبهرهحادثه و صدمه جسمی و جانی به همراه ایجاد آسایش و راحتی در 

). مطابق با نظریه 67: 1393،و حاتمی، ملکی زادهابراهیم(و خدمات موجود آن است
کمتر از برندمیامن به سر فیزیکی شهروندانی که در محیطی نايهافعالیت2فارلی

یا طبق نظریه دومینو ، دانندمیافرادي است که محیط خارج از منزل خود را ایمن 
د از توانمیهاآندیل که شناسایی و تعافتدمیاز عوامل اتفاق ايمجموعهاثربرحادثه 

است ايواژهبنابراین ایمنی ؛ )194: 1394(حسینی، ایجاد فضاي ناامن جلوگیري کند
عوامل عینی و ذهنی و دهندهنشانکه استکه داراي گستره وسیعی از مفاهیم نظري 

شهري است که هايپاركفضاهاي سبز و ویژهبهاستفاده مطلوب از فضاهاي شهري 
این فضاها احساس آرامش و ایمنی کنند. شناخت مسائل و مشکالت گانکننداستفاده

احتمال وقوع حوادث جانی و مالی را کاهش داده و هاآنایمنی این فضاها و رفع 
جملهاز). 123: 1392سرایی و همکاران،(کندمیمطلوبیت محیطی را بیشتر 

یت ایمنی وسایل بازي، به وضعتوانمیشهري هايپاركاثرگذار بر ایمنی هايشاخص
وضعیت ایمنی سطوح کف، وضعیت سیستم روشنایی، وضعیت امکانات امدادي، وضعیت 

داراي هاآناز هرکدامفضا اشاره داشت که رؤیتو دید پذیريکنترل و حراست، میزان 
.باشندمیزیر معیارهاي مختلف و متعدد 

1. Abraham Harold Maslow
2. Farley
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روش پژوهش-3
تبیینی است. روش گردآوري اطالعات-یروش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع توصیف

،هاکتابمطالعه براساساسنادي –ايکتابخانه. از روش استاسنادي و میدانی - ايکتابخانه
به دستو سایر منابع معتبر علمی براي تدوین چارچوب نظري و هانقشه،هاپژوهشمقاالت،
ز براي تکمیل فرم برداشت استفاده گردید. از روش میدانی نینظرموردهايشاخصآوردن 

است. حجم نمونه با توجه به عملکرد شدهاستفادهمطالعهموردهايپاركوضعیت ایمنی 
هکتار بوده که در نقاط 2پارك با مساحت بیش از 7، تعداد هاپاركايمنطقهو ايناحیه

معرفه 30شاخص و 9). در این پژوهش3و جدول1نقشه(اندشدهپراکندهمختلف شهر رشت 
بوده و گویاي وضعیت هاپژوهشدر سایر مورداستفادههايشاخصکه حاصل مطالعات نظري و 

و هاشاخصبیانی، سازيسادهکار برده شده است. در جهت ه بهاستپاركکیفی ایمنی 
فرم هاي طیف لیکرتو معرفه در قالب گویههاشاخص). 4جدول (کدگذاري شدهامعرفه

ي هادادهبرداشت صورت پذیرفت. هاپاركتنظیم و با مراجعه حضوري به برداشت میدانی 
پیاده شده و با استفاده از تحلیل آماري میانگین، واریانس و اس اسپیاسافزارنرمحاصل در 

قرار تحلیلوتجزیه، نمودار تراز استاندارد و اختالف فاصله مورد )Tاختالف میانگین (آزمون 
ي این پژوهش استفاده هامعرفهو هاشاخصغالب مطالعات پیشین از کهاینگرفت. با توجه به 

آوردن پایایی ابزار پژوهش از به دستجهت . باشندمیداراي روایی مناسب هاشاخص، اندنموده
. باالتر بودن مقدار است86/0برابر با آمدهدستبهاستفاده شد. مقدار آلفاي کرون باخآلفاي 
ايگزینه5در طیف کهاین. با توجه به کندمیتأییدایایی مناسب ابزار پژوهش را پ6/0آلفا از 

کیفیت دهندهنشاناز حد وسط ترپایینکیفیت لحاظ شده و اعداد حد واسط3لیکرت عدد 
مطلوبیت کیفیت ایمنی ،هاستشاخصباالترین کیفیت دهندهنشان3پایین و اعداد باالتر از 

است.5بیشینهتا 1کمینهکمیتی از 

مورد مطالعههايپاركمشخصات 3جدول 

مساحتنام پاركمساحتنام پارك
32000پارك کشاورز24000پارك توحید

120000پارك ملت145000(محتشم)پارك شهر
21000میدانسبزه70000پارك دانشجو

25000شناسیگیاهپارك

1396،منبع: شهرداري رشت
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هاآنو کدبندي فرضی هاپاركارزیابی کیفیت ایمنی هامعرفه،هاشاخص4جدول 

کد شاخص
شاخص

کد معرفهمعرفه

وضعیت صحیح قرار گرفتن 
(کودکان یا بازيزمین

)ساالنبزرگ
Q1

در مجاورت خیابان یا بازيزمینقرارگیري 
چهارراه

Q1-1

Q2-1در معرض نور شدید آفتاببازيزمیناستقرار 

کودکان در نزدیک محوطه بازيزمینرار استق
استراحت والدین

Q3-1

Q4-1ساالنبزرگکودکان از بازيزمینتفکیک 

بازيزمینوضعیت ایمنی صحیح 

Q2
پوشکف(آسفالت یا بازيزمینجنس مناسب 

زمین)
Q1-2

Q2-2بازيزمیناشیاي اضافی در 

Q3-2خطرناكهايناهموارينبود

Q4-2بازيزمیناهی در اطراف پوشش گی

Q5-2بازيزمینوجود نور کافی جهت استفاده شبانه از 

تجهیزات سازيایمنوضعیت 
پارك

Q3

Q1-3میز و نیمکت با اندازه و ابعاد مناسب

Q2-3تیز و برندههايلباضافی و هايزائده

Q3-3نور مناسب در محل تجهیزات

Q4-3تهرفکاربهجنس مصالح 

وسایل بازيسازيایمنوضعیت 
)ساالنبزرگ(کودکان یا 

Q1-4داشتن حفاظ

Q4

Q2-4نبود لبه زائد و تیز اضافی

Q3-4سالم بودن وسایل موجود

Q4-4داشتن جنس مناسب

Q5-4اندامیتناسباساس سن و طراحی وسایل بازي بر

Q5سطوح کفسازيایمنوضعیت 
Q1-5زمینجنس مصالح کف 

Q2-5ترمیم و نگهداري مستمر

Q6وضعیت سیستم روشنایی

Q1-6روشنایی کوتاه و بلند به لحاظ تعدادهايپایه

Q2-6مکان مناسب

Q3-6روشناییهايپایهسرویس و یا بازبینی مستمر 

امداديامکاناتوضعیت

Q1-7پاركدر نزدیکیعمومیوجود تلفن

Q7
هايقسمتاولیه در هايکمکوجود جعبه 

مختلف پارك
Q2-7

Q3-7اطفاي حریق در پاركهايکپسول

Q8وضعیت کنترل و حراست

Q1-8پاركهايخروجینگهبانی در ورودي و 

Q2-8کنترل مداوم نگهبانان

عدم حضور افراد ناباب اجتماعی و معتادان در 
پارك

Q3-8

بودن فضاها رؤیتقابلوضعیت 
ر شبد

Q9فضاها در شببودنرؤیتقابلوضعیتQ1-9
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مطالعهموردمحدوده - 4
680حدود جمعیتی مرکز استان گیالن،عنوانبه شهر رشت 1395براساس سرشماري سال 

هکتار و تراکم هزار10بربالغ). این شهر مساحتی1395ایران،مرکز آمار(دارد هزار نفر 
از شهرداري شهر رشت این شهر شدهاخذارد. براساس اطالعات نفر در هکتار را د65جمعیت 

هاپارك. این داردپارك و بوستان عمومی 60که حداقل شودمیمنطقه شهري تقسیم 5به 
متر 4,2. سرانه فضاي پارکی شهر حدود اندکردههکتار فضاي شهر رشت را اشغال 300حدود 

هايپاركمهم این شهر هايپاركزجملها). 1396(شهرداري رشت،استبراي هر شهروند 
است که در شناسیگیاه، ملت، اندیشه، کشاورز، دانشجو، شقایق و میدانسبزهتوحید، سیمرغ، 

موقعیت جغرافیایی شهر رشت و توزیع 1. شکل اندیافتهگانه شهر رشت توزیع پنجمناطق 
.دهدمیدر آن را نشان مورد مطالعهعمومی هايپارك

شتدر شهر رمورد مطالعههايپاركوقعیتم1شکل 

ها و بحثیافته- 5
کیفیت شاخص قرار گرفتن دهدمینشان مطالعهموردهايپاركدر هاشاخصنتایج حاصل از بررسی 

. مقایسه است2/3معرفه داراي میانگین 4در موقعیت مناسب با ساالنبزرگکودکان و بازيزمین
باالترین مطلوبیت و 5که پارك شهر با میانگین دهدمینشان عهمورد مطالهايپاركتطبیقی 
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کودکان بازيزمین. در شاخص وضعیت ایمنی داردین مطلوبیت را ترپایین1با میانگین میدانسبزه
دانشجو و شهر با هايپاركکه است26/3مورد مطالعههايپاركبراي آمدهدستبهمیانگین 

. مطالعه شاخص وضعیت داردکمترین مطلوبیت را 1با میانگین میدانزهسببهترین و 2/4نیانگیم
که در این میان هستند68/3مطلوبیتداراي هاپاركمجموع دهدمیایمنی تجهیزات پارك نشان 

3ملت و کشاورز با میانگین هايپاركدر بهترین وضعیت و 25/4و پارك شهر با میانگین میدانسبزه
. بررسی شاخص وضعیت ایمنی وسایل باشندمیدارا هاپاركیت را در مقایسه با سایر ین مطلوبترپایین

هايپاركکه به ترتیب است23/3مورد مطالعههايپاركمیانگین مطلوبیت دهدمیبازي نشان 
ین میزان را دارد. مطالعه ترپایین1نیانگیمبا میدانسبزهباالترین و پارك 60/4دانشجو با میانگین 

با میدانسبزهداده که پارك دانشجو و را نشان 93/3میانگین هاپاركوضعیت ایمنی سطوح کف 
. بررسی داردین مطلوبیت را ترپایین2) باالترین و پارك کشاورز با میانگین 5عدد (حداکثر میانگین

یفیت با که باالترین کباشندمی21/3هاپاركکه میانگین مجموع دهدمیکیفیت روشنایی نشان 
است. در یافتهاختصاصبه پارك ملت 5/2ین آن با میانگین ترپایینو شناسیگیاهبه پارك 4میانگین 

با میدانسبزهبوده که پارك 3/3آمدهدستبهمیانگین هاپاركشاخص وضعیت امکانات امدادي 
ضعیت کنترل و حراست . در شاخص ودارندپایین مطلوبیت را 7/1با شناسیگیاهباالترین و 67/4

باالترین و 4با میانگین شناسیگیاهپارك بیندراینآمد کهبه دست96/1هاپاركمیانگین مطلوبیت 
بودن فضا در رؤیتقابلدر شاخص درنهایت. هستندین کیفیت را دارا ترپایین1پارك ملت با میانگین 

حاصل شد که پارك توحید با میانگین 14/3مطالعهموردهايپاركبراي آمدهدستبهشب میانگین 
).2و شکل 5(جدولاستین مقدار را دارترپایین2با میانگین شناسیگیاهباالترین و پارك 5

هاپاركدر مورد مطالعههاشاخصوضعیت 5جدول 

هاشاخص
پارك

Q1Q2Q3Q4Q5Q6Q7Q8Q9میانگین

75/320/475/360/4575/23267/270/3دانشجو

1125/41575/367/4133/390/2میدانسبزه

3433450/23133/290/2ملت

50/380/3360/3275/233/367/167/33کشاورز

520/425/440/4575/367/41390/3پارك شهر

2250/323333590/2توحید

25/46/3445/347/11/4232/3شناسیگیاه

21/326/368/323/393/321/333/396/114/323/3میانگین
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کیفیت ایمنیهايشاخصبه لحاظ هاپاركوضعیت 2شکل 

(با ضریب اينمونهتک Tآزمون مختلف از هايشاخصهايمیانگینجهت مقایسه 
دهدمی، نتایج نشان آمدهدستبهجه به سطح معناداري ) استفاده گردید. با تو95%اطمینان 

Test(شدهتعییناز حد متوسط هاشاخصاقی) بQ8(هاپاركشاخص حراست و کنترل جزبه

value: 3 مورد مطالعههايپارك) باالتر بوده و گرایش به سمت مطلوبیت نسبی ایمنی در
. شودمیمشاهده 

Tدر آزمون آماري هاشاخصاختالف میانگینبرآورد6جدول 

هاشاخص
3ارزش تست:

آزاديدرجهTمقدار 
سطح

معناداري
میانگیناختالف

95%فاصله تفاوت اطمینان 
حد باالحد پایین

Q1418/06002/02143/03056/0-7341/0
Q2543/06002/02571/02227/0-7370/0
Q3359/36015/06786/04738/08833/0
Q4457/06000/02286/02784/0-7356/0
Q5100/26021/09286/04804/03767/1
Q6941/06003/02143/00165/0-4451/0
Q7856/06000/03386/00623/0-7395/0
Q8294/2-6042/00329/1-4890/1-5767/0
Q9379/06000/01429/02393/0-5250/0

1396، میدانی نگارندههايتهیافمنبع: 
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از هاآنبا و مقایسه تطبیقی هاپاركآوردن اختالف فاصله از میانگین به دستجهت 
از عدد هامطلوبیتروش تراز استاندارد استفاده شد. در این روش شکلی ترسیم شد که میزان 

آوردن به دستبراياست. شدهمشخص(استاندارد) آن نیز و حد واسطشدهتوزیع5تا 1
(هاشاخصدرصد فاصله  از هاپارك) فاصله درصدي 60%استاندارد از مطلوبیت حداقلی 

مشخص شد که در شاخص 3با توجه به شکل برآورد گردید. شدهمشخصاستاندارد 
و شدهتعیینپایین از استاندارد میدانسبزهتوحید و هايپاركبازيزمینموقعیت قرارگیري 

در.هستندو دانشجو از حد استاندارد متوسط باالتر شناسییاهگدانشجو،، ورزکشاهايپارك
و شهر بیشترین گرایش به مطلوبیت را در شاخص موقعیت شناسیگیاهدو پارك بیننیا

کودکان نشان بازيزمینکودکان دارند. بررسی شاخص وضعیت ایمنی بازيزمینقرارگیري 
زیر در نمودار تراز استانداردهاآنکه جایگاه میدانسبزهدو پارك توحید وجزبهدهدمی

باالتر شدهتعییناز حداقل استاندارد کهاینوجودباهاپاركمابقی استاستاندارد حداقل 
).4شکل (اما مطلوبیت کامل ندارندهستند،

هاپاركدر بازيزمینتراز استاندارد شاخص موقعیت 3شکل 

هاپاركدر کودکانبازيزمینتراز استاندارد شاخص وضعیت ایمنی 4شکل 

دهدمیدر شاخص ایمنی تجهیزات پارك در نمودار تراز استاندارد نشان هاپاركبررسی وضعیت 
با. استنسبی باالتر طوربهشدهتعییناز حد استاندارد مورد مطالعههايپاركکه مقدار آن در 
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از مطلوبیت و فاصله بیشتري از حد استاندارد قرار دارندشناسیگیاهشهر و هايپاركحالاین
نمودگارهاپاركدر ساالنبزرگ). بررسی شاخص وضعیت ایمنی وسایل بازي کودکان و 5(شکل 

نمودار و باالتر از حد است سمت رهاپارك، مابقی میدانسبزهاین است که جز دو پارك توحید و 
وضعیت شاخص شودمیمشاهده 7که در شکل طورهمان). 6(شکل اندگرفتهقرارشدهتعیین
در نمودار تراز استاندارد گویاي این است که تنها پارك توحید به هاپاركسطوح کف سازيایمن

در حداقل مورد مطالعههايپاركو مابقی را داردسازي ایمنی زیر حد استانداردلحاظ سطوح کف
، شهر و دانشجو بیشترین استاندارد میدانسبزهسه پارك بینایندر. هستنداستاندارد و باالتر 

سه دهدمیدر نمودار نشان هاپارك). بررسی وضعیت سیستم روشنایی 7شکل (دارندرامطلوب 
را داشته و شدهتعیینل استاندارد وضعیت باالتر از حداقشناسیگیاه، پارك شهر و میدانسبزهپارك 

).8شکل (اندگرفتهقرارحد استاندارداز ترپایینکشاورز و توحید سه پارك دانشجو،

هاپاركتراز استاندارد شاخص وضعیت ایمنی تجهیزات در 5شکل 

هان و بزرگساالن در پاركتراز استاندارد شاخص وضعیت ایمنی وسایل بازي کودکا6شکل 

هاپاركسطوح کفتراز استاندارد شاخص وضعیت ایمنی7شکل 
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هاپاركسیستم روشناییتراز استاندارد شاخص وضعیت ایمنی8شکل 

که دهدمیدر نمودار تراز استاندارد نشان هاپاركادي بررسی شاخص وضعیت امکانات امد
در جهت منفی بیشترین فاصله را از شناسیگیاهو شهر با جهت مثبت و پارك میدانسبزههايپارك

). 9شکل (اندگرفتهقراردر فاصله نزدیک و مثبت به خط استاندارد هاپاركحد استاندارد دارند. مابقی 
بیشترین فاصله مثبت شناسیگیاهتنها پارك هاپاركشاخص کنترل و حراست نحوه قرارگیرينظراز

فاصله منفی از خط استاندارد دارد که نشان از وضعیت هاپاركاز خط استاندارد را داشته و مابقی 
بررسی وضعیت نهایتدر). 10شکل (به لحاظ شاخص کنترل و حراست هستندهاپاركنامطلوب این 

دهدمیفضاها در نمودار تراز استاندارد نشان پذیريدیدبودن و رؤیتقابلظ شاخص به لحاهاپارك
مطلوبیت باالتري را در نتیجهدرپارك توحید داراي فاصله مثبت بیشتر از خط استاندارد بوده و 

بت و اندك مثفاصلهباو شهر نیز میدانسبزهکشاورز، هايپاركدارد. از طرفی هاپاركمقایسه با سایر 
).11شکل (اندشدهواقعمنفی از خط استاندارد بافاصلهشناسیگیاهدانشجو، ملت و هايپارك

هاپاركسیستم روشنایی تراز استاندارد شاخص وضعیت ایمنی9شکل 

هاپاركتراز استاندارد شاخص وضعیت حراست و کنترل در 10شکل
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فضاهادیدپذیريبودن و رؤیتقابلتراز استاندارد شاخص وضعیت11شکل 

ایمنی در نمودار تراز هايشاخصبراساس مجموع کلیه هاپاركقرارگیريبررسی موقعیت 
مثبت و منفی با خط استاندارد در دو جهت هاپاركاختالف فاصله دهدمیاستاندارد نشان 

شکل (اندشدهواقعدر فاصله نزدیک مثبت یا منفی خط تراز استاندارد هاپاركناچیز بوده و 
شهري شهر رشت به هايپاركکه دهدمینشان هاپارك). همچنین مطالعه کلی موقعیت 12

لحاظ شاخص ایمنی در نزدیک خط تراز استاندارد با جهت مثبت اندك واقع گردیده است. این 
براي ایجاد فاصله بیشتر با جهت مثبت در قالب ریزيبرنامهموضوع بیانگر این است که ضرورت 

با توجه به رشد ابعاد شهري و توسعه چراکه،استناپذیراجتنابمشخص امريهايبرنامه
شدن نیاز به فضاهاي پارکی، استهالك زمانی تجهیزات ترمحسوسابزارهاي فضاهاي عمومی و 

حفظ وضع موجود فاصله را به جهت منفی سوق خواهد داد.بریهتکهاپارك

هاشاخصبراساس مجموع هاپاركاستاندارد موقعیت تراز12شکل 

از حداقل استاندارد و هاشاخصبرآورد ضریب اختالف فاصله -6

استاندارد مطلوب
هايپاركایمنی در هايشاخصتالف فاصله آوردن ضرایب درصدي میزان اخبه دستجهت 

که ضرایب حداقل طوريه ب،ت به درصد گردیدلیکراقدام به تبدیل نمودن طیف مورد مطالعه
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لیکرت تعیین شد. حد واسط یا حداقل بنديطبقهبا توجه به درصد100و حداکثر 20
که اختالف دهدمیانتخاب گردید. نتایج نشان 100%مطلوبو استاندارد 60%استاندارد 

-20داراي اختالف هاپاركضرایب درصد فاصله از حداقل استاندارد شاخص حراست و کنترل 
ولی درحاشیه مرزي استاندارد ،از استاندارد حداقل باالتر بودههاشاخص. مابقی استدرصدي 

رایب . در مطالعه ضاستدرصد 19تا 3که اختالف فاصله نسبتی از طوريه بهستند،مزبور 
منفی هاينسبتداراي هاشاخصتمامی مطلوباز استاندارد هاشاخصدرصدي اختالف فاصله 

دردرصد متغیر است. -60درصد تا -21از حداقل هاشاخصاختالف فاصله هستند،و پایین 
با هاپاركسطوح کف سازيایمنتجهیزات پارك و سازيایمني وضعیت هاشاخصبیناین

با ضریب درصدي باالتر هاشاخصکمترین نسبت منفی و بقیه -30از تریینپاضریب درصدي 
).8و 7هايجدول(انددادهدرصد بیشترین نسبت منفی را به خود اختصاص -30از 

هاپاركاز حد استاندارد و استاندارد مطلوب در هاشاخصاختالف فاصله ضرایب درصدي7جدول 

کد 
شاخص

به (اختالف فاصله
درصد)

کشاورزملتمیدانسبزهدانشجو
پارك 
شهر

کلشناسیگیاهتوحید

Q1

7520607010040864/64شدهکسبامتیاز
اختالف حداقل استاندارد

)%60(
1540 -0104020 -264/4

آلایدهاختالف استاندارد 
)%100(

25 -80 -40 -30 -060 -14 -6/35-

Q2

842080768440721/65شدهکسبامتیاز
اختالف حداقل استاندارد

%)60(
2440 -20162420 -121/5

آلایدهاختالف استاندارد 
%)100(

16 -80 -20 -24 -16 -60 -28 -9/34-

Q3

758560608570806/73شدهکسبامتیاز
اختالف حداقل استاندارد

%)60(
1525002510206/13

آلایدهستاندارد اختالف ا
%)100(

25 -15 -40 -40 -15 -30 -20 -4/26-

Q4

922060728840806/64شدهکسبامتیاز
اختالف حداقل استاندارد

%)60(
3240 -0122820 -206/4

آلایدهاختالف استاندارد 
%)100(

8-80 -40 -28 -12 -60 -20 -4/35-

Q5

100100804010060706/78شدهکسبامتیاز
اختالف حداقل استاندارد

%)60(
40402020 -400106/18

آلایدهاختالف استاندارد 
%)100(

0020 -60 -040 -30 -4/21-
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7ادامه جدول 

کد 
شاخص

کلشناسیگیاهتوحیدپارك شهرکشاورزملتمیدانسبزهدانشجواختالف فاصله (به درصد)

Q6

227550557560.080.03/64شدهبکسامتیاز

اختالف حداقل استاندارد
%)60(

5-1510 -5-150203/4

آلایدهاختالف استاندارد 
%)100(

45 -25 -50 -45 -25 -40 -20 -7/35-

Q7

604/93606/664/9360348/66شدهکسبامتیاز

اختالف حداقل استاندارد
%)60(

04/3306/64/33026 -8/6

آلایدهاختالف استاندارد 
%)100(

40 -6/6-40 -4/33-6/6-40 -66-2/33-

Q8

4020204/332060823/39شدهکسبامتیاز

اختالف حداقل استاندارد
%)60(

20 -40 -40 -6/26 -40 -0227/20-

آلایدهاختالف استاندارد 
%)100(

60 -80 -80 -6/66 -80 -40 -18 -7/60-

Q9

4/536/666/464/7360100409/62شدهکسبامتیاز

اختالف حداقل استاندارد
%)60(

6/6-6/64/13-4/1304020 -9/2

آلایدهاختالف استاندارد 
%)100(

6/46 -4/33-4/53-6/26 -40 -060 -1/37-

نشان مورد مطالعههايپاركدر هاشاخصاز طرفی برآورد اختالف فاصله درصدي مجموع 
که استدرصد 4/4) 60%(شدهتعیینکه ضریب اختالف درصدي از حداقل استاندارد دهدمی

با اختالف فاصله میدانسبزهملت و ، درصد مثبت باالترین و پارك توحید18پارك دانشجو با 
. در محاسبه اختالف فاصله دارندشدهتعیینین کیفیت را از حداقل استاندارد ترپاییندرصد -2

که در آن استدرصد -6/35هاپاركآل مجموع اختالف درصدي درصدي از استاندارد ایده
- 26درصد بیشتر و پارك دانشجو با -42با میدانسبزهاختالف فاصله پارك توحید، ملت و 

.)13و شکل8جدول (آل داردکمترین اختالف را از استاندارد ایده
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هاپاركدر هاشاخصدرمجموعایب درصدي اختالف فاصله ضر8جدول 

کشاورزملتمیدانسبزهدانشجو
پارك 
شهر

کلشناسیگیاهتوحید

شدهکسبامتیاز
به درصد)(

7458586078584/664/66

اختالف از حداقل 
)60%استاندارد(

142-2-0182-4/64/4

اختالف استاندارد 
)100%(آلایده

26-42-42-40-22-42-6/33-6/35-

هاضرایب درصدي اختالف فاصله درمجموع شاخص14شکل 

به شرح زیر بیان کرد.توانمیدر پژوهششدهمطرحو فرض پرسشاهداف، نگاهبا 
ایمنی از هم متفاوت هايشاخصشهر رشت به لحاظ کیفیت هايپاركفضاهاي پارکی ·

مناطق پرتردد و در ها قراگیري برخی پارك.ایمنی برخوردار نیستنداز میزانیکبوده و به 
مرکزي شهري منجر با افزایش سطح خدمات ایمنی شده است.

اينمونهتک Tشهر رشت براساس آزمون هايپاركدر هاشاخصاختالف میانگین ·
با سطح هاشاخصدرمجموع) است. 3(عدد شدهتستکه چسبیده به ارزش است23/3
ایمنی حداقلی دارند.به سمتگرایش 95%مینان اط

ولی با است،کیفیت ایمنی فضاهاي پارکی شهر رشت در حد نزدیک به استاندارد بوده·
استاندارد مطلوب فاصله چشمگیري دارد.
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نامناسب و زیر حداقل استاندارد است.هاپاركحراست و کنترل کلیه هايشاخص·
تراز در نمودار) میدانسبزه(ملت، توحید، کشاورز و مرکزي و شمالی شهرنیمههايپارك·

است.ترپایینجنوبی شهر هايپارك) از مجموع حداقل استاندارد 12استاندارد (شکل 
) و اختالف فاصله 5جدول (هاشاخصنمودارهاي تراز استاندارد و جدول وضعیت ·

.استمختلف در پاركهاشاخصهاي ) گویاي تفاوت میزان نبست7(جدول هاشاخص
شهري شهر رشت از فاصله حداقلیهايپاركبه لحاظ کیفیت ایمنی اختالف فاصله ·

به لحاظ هاپاركمرزي بودن وضعیت دهندهنشانکه است+ 4/4فاصله حداقل استاندارد) (
ایمنی است.هايشاخصکیفیت 
هر رشت با استاندارد مطلوب دارايشهري شهايپاركایمنی هايشاخصکیفیت ·

براي افزایش سطح ایمنی را ضروري ریزيبرنامهاست که درصدي -36اختالف فاصله حدود 
.سازدمی

لفه ایمنی و ؤکه سنجش وضعیت مشودمیحاصل مهمبا توجه به اهداف کلی و مکانی این 
تواند هاي شهري میویژه پاركه هاي وابسته به آن در فضاهاي عمومی بمیزان کیفیت شاخص

وندان از فضاها موثر باشد.نوع، نحوه و میزان استفاده شهرموجود،ناخت مسائلدر درك و ش
مسائل پایداري تبیین وضع موجود کیفیت ایمنی فضاهاي شهري اولین گام در شناخت

ها را ها بر کیفیت ایمنی پاركگذاري و اهمیت آنها میزان تاثیرسنجش شاخصمحیطی است.
ها اثرات متفاوت اي کیفیت ایمنی در پایداري محیطی پاركهبنابراین شاخص؛کندمیتبیین 

فرض:شدهاشارهبا توجه به موارد .استداشته و با توجه به موقیعت مکانی پارك ها متفاوت 
شهري نسبت به همدیگر متفاوت بوده و اختالف هايپاركایمنی هايشاخصوضعیت کیفیت 

ولی با استاندارد مطلوب فاصله بیشتري است،فاصله شاخص نزدیک به حداقل استاندارد بوده
.گیردمیقرار تأییددارد. مورد 

گیرينتیجه- 7
نقش پویا هستند ونهادهاییشهري و اجزا و عناصر مهمو فضاهاي سبز شهري یکی از هاپارك

د اختالالت جدي در توانمیهاآنشهرنشینی دارند و نبود زندگیوداساسی در پیکره و کالب
توانمیفضاهااین اساسی هاينقشجملهاز. آوردبه وجودشهرهاتوسعه پایدار و حیات آینده 

هايمحلهدر مناطق و …تفریحی، اقتصادي، فیزیکی و، اجتماعی،محیطیزیستبه نقش 
محیطی شهرنشینان و هم نیازهاي زیستتأمیناین فضاها هم از دیدگاه .شهري اشاره کرد

اي فراغتی و بستر ارتباط و تعامل اجتماعی آن جایگاهی درخور اهمیت دارد. فضاهتأمینازنظر
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ایندر.استآنـانيکارگماربهاز ترمشکلبسیار مردمبیکاريساعاتپر کردننـهرو قـولهب
گیرد و کاربران وقتی به معناي واقعی شکل میهاپاركستفاده مطلوب از فضاي تفرجی ابین

در شدهدیدههاي تدارك توانند با آرامش به استفاده از زیباییمومی هنگامی میفضاهاي ع
درزمینه. مشکالت موجود باشدشدهفراهمهاي ایمنی در آن فضا بپردازند که شاخصهاپارك

ثرؤبهتري را براي ارائه راهکارهاي مگیريتصمیمسازي و ضرورت تصمیممسائل ایمنی پارك
کرده است. در عقیده و نظر شهروندان پارك خوب پارکی است که بیش از پیش محسوس 

ایمن، بهداشتی و داراي جاذبه باشد و مکانی است که در آن احساس آرامش و راحتی هم براي 
خود و هم براي اعضاي خانواده را به همراه بیاورد. پژوهش حاضر به بررسی وضعیت ایمنی 

به هاپاركنتیجه رسیده است که مطلوبیت شهري شهر رشت پرداخته و به اینهايپارك
آن، قرارگیري، موقعیت بازيزمینایمنی مانند کیفیتدر ایمنی مؤثرهايشاخصلحاظ 

تجهیزات موجود در پارك، وضعیت روشنایی و سازيایمنسازي، وضعیت وضعیت کیفی کف
تانداردها بوده و داراي حداقل اسیت کنترل و حراست از مجموعه پاركفضاها، وضعپذیريدید

و کاهش فاصله هاپاركبا استاندارد مطلوب فاصله بیشتري دارد. در راستاي بهبود وضعیت 
.شودمیاز استاندار مطلوب پیشنهادهاي زیر مطرح هاآنکیفیت ایمنی 

جهت کنترل و حراست بیشتر از پارك و کاهش یا هاپاركایجاد نگهبانی مستمر در ·
؛پایش هوشمند و مستمر انسانیوسیلهبهر ناامنی محیطی بتأثیرگذارحذف عوامل 

که هاپاركو گشایش فضایی در نقاط کور هاپاركدر رؤیتغیرقابلحذف نقاط کور و ·
؛عامل کاهش ایمنی هستند

جهت نورپردازي مناسب گیري ابزارهاي هوشمندسازي کاره روشنایی و بسیستمتوسعه ·
؛فضاهاي مختلف پارك

سواره و نزدیکامن پارك و کاهش دسترسی هايبخشبه بازيزمینجایی هبانتقال یا جا·
؛بازيزمینپیاده به یکدیگر در 

بهسازي کف سطوح محورهاي پیاده داخل پارك و استفاده از مصالح مناسب با توجه به ·
؛هاپاركمحورهاي پیاده و دوچرخه در داخل جداسازيحالعیندرو هاپاركشرایط محیطی 

؛هاپاركو گروهی در داخل مقیاسکوچکورزشی هايزمینعه توس·
بیشتر دسترسیمنظوربههاپاركدر داخل یا نزدیک چندمنظورهایجاد مراکز امدادي ·

و هاجعبهتعبیه نیهمچن،از پارك در مواقع بحرانی به امکانات امداديکنندگاناستفادهشهروندان و 
؛اولیه)هايکمکمانند کیوسک و جعبه (دادي اولیهامهايکمکبا امکانات و هاکیوسک
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جهت آشنایی ربطيذهايمدیریتتوسط هاپاركارزیابی و پایش مستمر کیفیت ایمنی ·
ود و میزان فاصله از وضعیت مطلوب؛بیشتر و مستمر از وضعیت موج

؛زیستمحیطهداشت، ایمنی و جهت توسعه وضعیت بHSEواحدهايتوسعه ·
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