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 چکيده

پارک های شهری اهمیت قابل توجهی در بهبود کیفیت زندگی در جوامع شهری دارند. از آن جاا کاب بهداشات ی ایم ای  زمينه و هدف:

دیریت بهداشات، شهریندان محقق نمی شود تا زمانی کب بهداشت ی ایم ی در محیط زیست آن ها استقرار یابد، بب کار گیاری سیساتم ما

ایم ی ی محیط زیست بب م ظور ش اسایی خطرات ی ک ترل آن ها در پارک های شهری ضریری بب نظر می رسد. هدف تحقیق حاضر رتباب 

ب دی عوامل مؤثر در مدیریت بهداشت ی ایم ی محیط زیست پارک های شهری ی ارایب الگویی جهت ارزیاابی یضاتیت بهداشات ی ایم ای 

    ا است.محیط زیست پارک ه

در این تحقیق رتبب ب دی عوامل مؤثر در مدیریت بهداشت ی ایم ی محیط زیست پارک های شهری با اساتفاد  از تن یا   :بررسیروش 

F.TOPSIS  انجام یافت. در مرحلب بتد با استفاد  از ریش اسنالوگراف الگویی برای تتیین مطلوبیت یضاتیت بهداشات ی ایم ای محایط

 ی تدیین گردید ی اعتبارس جی الگو در سب پارک در کرج انجام گرفت.زیست پارک های شهر

در م طقب تحقیق نشان داد کب یضتیت بهداشت ی ایم ی محیط زیست پاارک ایاران زماین ی  نتیجب حاصل از اعتبارس جی الگويافته ها: 

 ت درستی در حد متوسط ی یضتیت پارک ابن سی ا در محدید  ضتیف قرار دارد.

الگوی تدیین شد  بب م ظور ارزیابی یضتیت بهداشت ی ایم ی محایط زیسات پاارک هاای شاهری از دقات ی کاارایی  زم  :نتيجه گيری

 برخوردار است، اما بب م ظور دستیابی بب الگوی جامع تر استفاد  از سایر ریش های تصمیم گیری چ د متیار  پیش هاد می شود.

 محیط زیست، ریش های تصمیم گیری چ د متیار . پارک شهری، بهداشت، ایم ی،: کليدی هایواژه

 

                                                 
(، دانشگا  آزاد اسالمی، یاحد علوم ی تحقیقات تهران، دانشند  HSEدانشجوی کارش اسی ارشد رشتب مدیریت محیط زیست ) )مسویل مناتبات(: -*1

 ن.، تهران، ایرامحیط زیست ی انرژی

 ، تهران، ایران.دکترای م ابع طبیتی، مدرس دانشگا  آزاد اسالمی، یاحد علوم ی تحقیقات تهران، دانشند  محیط زیست ی انرژی -2

mailto:ebarahmand@gmail.com
mailto:ebarahmand@gmail.com


     

 

 

 

Presenting a model for evaluation of health and safety of the 

environment in urban parks 
 

Elmira Barahmand 3* 

ebarahmand@gmail.com 

Jamal Ghoddousi 2 

 

Abstract 

Background and Objective: Urban parks are crucially important in improving quality of life in urban 

communities. Since, health and safety of citizens depend on health and safety of the environment, 

application of HSE-MS to identify the hazards and control them in urban parks seems necessary. The 

objectives of current study were to rank the factors influencing HSE management of urban parks and 

to present a model for HSE evaluation of parks. 

Method: In this study, HSE factors of urban parks were ranked by using F.TOPSIS. Then a model 

was established based on scalograph method to determine desirability of HSE-MS in urban parks. The 

model was examined in three urban parks at Karaj. 

Results: The results from validation of the proposed model in three urban parks indicated that, health 

and safety of environment in Iran Zamin and Tandorosti parks were moderate while they were weak in 

Ebne Sina Park. 
Conclusion: The proposed model for evaluation of health and safety of environment in urban parks 

was precise; however, application of other MCDM approaches was suggested to reach a more 

comprehensive model. 
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 مقدمه

پارک شهری پارکی است کب با بب کارگیری ریش های مه دسی 

ایجاد نمونب هاایی از طبیتات  ی تحت مدیریت انسان، بب م ظور

. پارک های شهری بر اساس (1)در درین شهرها ایجاد می شود 

مقیاس های مشخص بب چهار گری  در مقیاس همسایگی، محلب، 

 (.2ی1) ناحیب ی م طقب تقسیم ب دی می شوند

امریز  پارک های شهری جزء ع اصر کلیدی در توساتب شاهری 

ای آرام بخا  طبیتای نیاز ها فضاه پایدار می باش د کب بب آن

کاب نقا  مهمای در کااه  میازان اساترس  گفتب مای شاود

ها مای  شهریندان ایفا می ک  د ی سبب بهبود سالمت ریانی آن

همچ ین با فراهم کردن محیطی مطلاو  بارای پاریرش  .شوند

کودکان، ینپارچگی اجتماعی ی حفظ آساای   شاخصای بارای 

 (.4ی3)  می شوند ارتقای فضای زندگی ی توستب جامتب محسو

عالی  بر تمامی مزایای زیباشا اختی، ریانشا اختی ی ساالمتی، 

یجود پارک های شهری م افع اقتصادی برای شهرداری ها نیاز 

بب همرا  دارد بب ع وان مثال تصافیب هاوا کاب توساط درختاان 

انجام می شود باعث کاه  هزی ب های مرتبط با کاه  آلودگی 

از ساوی دیگار ارزش هاای  می شاود.هوا ی اقدامات پیشگیرانب 

زیبایی ش اسی، تاریخی ی تفریحای پاارک هاای شاهری باعاث 

جذابیت شهر ی تبدیل آن بب مقصد گردشگری می شوند کب این 

 نیز بب نوبب خود م جر بب تولید شغل ی افزای  درآمد مای شاود

اما مهم ترین مشخصب پارک های شاهری فضاای سابز آن (. 3)

بی  تر بب مت ای اثربخشی بی  تار آن هاست ی یجود درختان 

از لحاظ اکولوژینی پارک ها ی فضاهای سبز شهری (. 5)ها است 

در کاه  پیامدهای م فی ص ایع ی فن آیری تأثیرگذارناد. ایان 

اثرات مثبت بب صورت افازای  نسابی میازان رطوبات، کااه  

درجب حرارت، افزای  میزان اکسیژن، حفاظت از خاک، کااه  

نور، کاه  آلودگی صوتی، جلوگیری از انتشار گرد میزان شدت 

ی غبار، کاه  اثر پدید  جزیر  حرارتای ی تلطیاف آ  ی هاوای 

 (.8-6)محیط شهری خود را نشان می ده د 

با این تفاسیر لزیم پارک ها در هر زمان ی منان کاب فرصات آن 

 یجااااااود داشااااااتب باشااااااد، در شااااااهرها احساااااااس 

 زی محیط شهرها می باش دشود. پارک ها فرصتی برای بهسامی

رغم یجود مزایای بسیار، استفاد  از پارک ها می تواند  . علی(8)

پیامدهای م فی نیز بب همرا  داشتب باشاد باب ع اوان مثاال در 

بتضی تحقیقات ترس شهریندان از یقوع جرم ی ج ایت در منان 

های متریکب پارک ی احساس ناام ی از تخریاب اماوال گازارش 

 ین کاربران پارک ها کلیاب گاری  هاای سا ی شد  است. همچ

مختلف ی گری  های اجتمااعی آسایب پاذیر مان اد خردساا ن 

،سالم دان ی متلو ن را شامل مای شاود کاب حفاظ ساالمت ی 

 (.3) ایم ی آن ها حایز اهمیت است

پارک ها ی فضاهای سبز شهری از مهام تارین عوامال ماؤثر در 

باب ع اوان ینای از  شنل دهی بب پایداری اجتمااعی هسات د ی

اماا ، شاخص های توستب یافتگی جواماع محساو  مای شاوند

عوامل متتددی مان د مشنالت زندگی شهری، ایم ی، ام یات ی 

مت اسب نبودن امنانات مورد نیاز، ریند استفاد  از این منان هاا 

با توجب بب این کاب جمتیات زیاادی از  (.9)را کاه  داد  است 

متفااایت فره گاای، اقتصااادی،  افااراد جامتااب بااا یضااتیت هااای

اجتماعی ی بهداشتی بب این اماکن مراجتب ی تردد می ک  د ی بب 

علت امنان انتقال ی انتشار بیماری ها در ایان امااکن ی اهمیات 

مسایل ایم ی ی آلودگی های محیط زیساتی در آن هاا، رعایات 

ضوابط بهداشتی، ایم ی ی محیط زیستی در کلیب ایان فضااهای 

ریری اسات. از ایان ری دسات یاابی باب ابازار شهری اماری ضا

ماادیریتی هدفم ااد ی باار پایااب اصااول ی متیارهااای هماه اا  ی 

م سجم کب بتواند مخاطرات بالقو  ی بالفتل در زمی ب بهداشات، 

ایم ی ی محیط زیست منان ها ی فضاهای شهری را بب گوناب ای 

دقیق تتیین ی بب طور موثر ک ترل ک د، ضاریری باب نظار مای 

 (.11)رسد 

مدیریت بهداشت، ایم ی ی محیط زیست سیستمی است کب باب 

صااورت ینپارچااب ی بااا اسااتفاد  از نیااریی انسااانی، امنانااات ی 

تجهیزات ، ستی در ایجاد محیطی سالم، دل پذیر، بانشاط ی باب 

دیر از حادثب، خسارت ی آسایب ی ضاایتب دارد. مادیریت پاارک 

در ریینارد  های شهری در سطح کشور رییناردی سا تی دارد.

س تی بب علت حاکم بودن نگرش پس از یقوع حادثاب، خساارت 

های جانی ی مالی در پارک ها زیاد خواهد باود. ب اابراین تغییار 
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ساختار مدیریت بب مدیریت سیستماتی  ضریری باب نظار مای 

موضوعات بهداشت، ایم ی ی محیط زیست در پارک  (.11)رسد 

ز یقاوع حاوادو ی آثاار ها از جملب موارد مهمی است کب قبال ا

نامطلو  ی برای رفع نیازهای استفاد  ک  دگان از پارک ها ی بب 

نوعی تمام شهریندان باید در حوز  طرح ریزی، اجرا ی مادیریت 

ی نگب داری پارک ها بب آن توجب شود. ب ابراین با اجرای ریینرد 

سیستماتی  مدیریت بهداشت، ایم ی ی محیط زیست در پارک 

آمار حوادو ی شدت پیامد های ناشی از آن ها را بب  ها می توان

  (.12) حد اقل رساند

هدف از انجاام ایان تحقیاق، رتباب ب ادی متیارهاای ماوثر در 

پارک های شهری  بر اسااس میازان ی شادت HSE 1مدیریت 

مخاطر  می باشد . همچ ین ارایب الگویی جهت مشخص نمودن 

 پارک ها مورد نظر است. در این HSEیضتیت 

                                                 
1- Health, Safety Environment 

 روش بررسی

 منطقه مورد مطالعه

دقیقب  35این تحقیق در کالن شهر کرج با مختصات جغرافیایی 

دقیقاب ی  51ثانیب عرض شمالی ی  53دقیقب ی  35ثانیب  ی  41ی 

کیلاومتری  35ثانیب طاول شارقی در  2دقیقب ی  51ثانیب ی  51

 عماومی جهات باا مرکازی البارز ی کوهپایب در غر  تهران ی

است، انجام گرفت. جمتیت کارج در  شد  یاقع و ج  بب شمال

نفر افزای  یافتب اسات.  ایان شاهر  1386131، بب 1385سال 

ینی از شهرهای استان البرز ی مرکز این استان تاز  تأسیس می 

باشد، کب از شمال ی شمال شرقی بب ارتفاعات البرز، از شرق باب 

مشانین تهران ی گرم در ، از ج و  باب شاهر اندیشاب، ماالرد، 

 دشت ی محمد شهر ی از غر  بب کمال شهر محدید می شود.
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 (30) موقعيت منطقه موردمطالعه در کشور و استان -3شکل 

Figure 1- Location of study in country and in province (13) 

 

در تحقیق حاضر سب پارک شهری بب صورت کامال تصادفی اماا  

نانی در محدید  شهر کارج با لحاظ متیار مساحت ی موقتیت م

انتخا  گردیدناد. ایان   آن ها HSEبب م ظور ارزیابی یضتیت 

تحقیق در قالب مطالتاب ماوردی در پاارک هاای ایاران زماین، 

شاهرداری کارج  6ی  3، 1ت درستی ی ابن سی ا یاقع در م اطق 

 انجام گرفتب است.

در  1381پارک ایاران زماین در ساال  پارک ايران زمين: -3

شهرداری کرج احداو شد. این م طقب کاب در شامال  1م طقب 

شرق محدید  قانونی شهر کرج قرار دارد. بر اسااس سرشاماری 

نفر است. با توجب بب  145141، جمتیت این م طقب 1389سال 

کیلاومتر مرباع مای باشاد، تاراکم  8331/8مساحت م طقب کب 

نفر در کیلومتر مربع محاسبب گردید   2/164جمتیت در م طقب 

هنتاار  1/91است. در این م طقب مساحت فضای سابز موجاود 

هنتار از این مساحت بب پارک ها اختصاا   5/11می باشد کب 

 دارد.

در  1391پااارک ت درسااتی در سااال پااارک تندرسااتی:  -2

شهرداری کرج احداو شد. این م طقاب ج اوبی تارین  3م طقب 

م طقب شهری کرج است. جمتیت این م طقب طباق سرشاماری 

نفاار ی همچ ااین مساااحت آن  161426، تتااداد 1389 سااال

کیلومتر مربع است. ب اابراین تاراکم جمتیات م طقاب  113/24

نفر در کیلومتر مربع محاسبب شد  است. یستت فضای  5/6636

هنتار آن باب  21هنتار است کب حدید  1/212سبز این م طقب 

 پارک های شهری تبدیل شد  است.

در حیادر  1391سی ا در ساال پارک ابن پارک ابن سينا:  -0

شهرداری کرج احاداو گردیاد. جمتیات  6آباد یاقع در م طقب 

نفار  214858،  تتاداد 1389این م طقب طبق سرشماری سال 

است. تراکم جمتیت این م طقب با توجب بب این کب مسااحت آن 
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نفر در کیلومتر مربع  1/11961کیلومتر مربع می باشد،  59/19

هنتاار اسات  291این م طقب حدید  است. مساحت فضای سبز

 (.14) هنتار آن بب پارک ها اختصا  یافتب است 11کب 

 روش بررسی

 برای انجام این تحقیق ریش اجرایی بب شرح زیر بود  است:

درتحقیق حاضر در ابتدا  با اساتفاد  از مطالتاات کتابخاناب ای، 

جستجوهای ای ترنتی، جمع آیری ی استخراج نتاای  تحقیقااتی 

ام یافتب در مورد موضوع تحقیق ی انجام بازدیادهای میادانی انج

شامل مشاهد ، عنس برداری ی فی  بارداری، چا  لیساتی از 

متیارهای بهداشت، ایم ی ی محیط زیست ش اسایی شد  حاصل 

از نتای  تحقیقاتی مرتبط با پارک های شهری در جهان ی ایران، 

 تهیب گردید.

پاارک هاای ماورد مطالتاب، در مرحلب بتد با توجب باب شارایط 

پرسش امب ای بب م ظاور ارزیاابی یضاتیت بهداشات، ایم ای ی 

محیط زیست پارک های شهری بر اساس چ  لیسات، تادیین 

شااد ، از ناوع محتااوایی بااود، گردیاد. ریایاای پرسشا امب تدیین

های کااب پااس از بررساای متخصصااان ی حااذف پرساا طوریبب

شاد، رسشا امب میتنراری ی مبهم کب م جر بب کاه  ریایای پ

نیز  گیری بهبود یافت. پایایی ی کفایت داد  هاکیفیت ابزار انداز 

از طریااق  محاساابب مقاادار آلفااای کرینباااک ی فرمااول کااوکران 

تااوان ع ااوان نمااود کااب پرسشاا امب محاساابب گردیااد، لااذا می

شد  از پایایی  زم برخوردار است ی تتداد پرسش امب های تدیین

 18 د. در نهایت پرسش امب ای متشنل از موردنیاز کفایت می ک

متیار در مورد بهداشات، ایم ای ی محایط زیسات پاارک هاای 

شهری  میان متخصصان سازمان پارک ها ی فضای سابز توزیاع 

گردید. نحو  امتیازدهی بب سوا ت پرسش امب بار اسااس طیاف 

لینرت بود. در این مقیاس، برای تدیین گویب ها از عبارات بسیار 

زیاد، نسبتا زیاد ، کم ی بسایار کام اساتفاد  شاد. پاسا   زیاد ،

ده دگان میزان موافقت خود را با هر ی  از این عبارات در ی  

مقیاس درجب ب دی شد  کب از ی  تا پ    درجاب اسات، بیاان 

کردند بب صورتی کب عدد ی  کم ترین درجب اهمیت ی عدد پ   

گاردآیری بی  ترین درجب اهمیات را نشاان مای داد. پاس از 

پرسش امب ها، تخصیص امتیاز هر ی  از متیارهای پرسش امب از 

طریق محاسبب میانگین ه دسی ی تجزیب ی تحلیل فرایانی انجام 

 یافت ی طیف فازی آن ها تتیین گردید .

بب م ظور رتبب ب دی متیارهای بهداشت، ایم ی ی محیط زیست 

زی استفاد  ش اسایی شد ، از ریش شباهت بب گزی ب اید  آل  فا

 ی  Hwangشباهت بب گزی ب ایاد  آل باب یسایلب  شد. ریش 

Yoon  پیش هاد شد. این ریش، ینی از بهترین 1981در سال ،

ریش های تصمیم گیری چ د شاخصاب اسات ی کااربرد زیاادی 

شاخص، ارزیابی مای   nگزی ب بب یسیلب   mدارد. در این ریش، 

وار اسات کاب گزی اب شود. ب یان این تن ی ، بر این مفهوم است

: A+انتخابی، باید کم ترین فاصلب را با را  حل ایاد  آل مثبات )

بهترین حالت ممنن( ی بی  ترین فاصلب را با را  حال ایاد  آل 

: بدترین حالت ممنن( داشتب باشد . در ریش شباهت A-م فی )

بب گزی ب  اید  آل کالسی ، بارای تتیاین یزن متیارهاا ی رتباب 

از مقادیر دقیق ی متاین اساتفاد  مای شاود. در ب دی گزی ب ها 

بسیاری از مواقع تفنرات انسان با عدم قطتیات همارا  اسات ی 

این عدم قطتیت در تصمیم گیری تاثیرگذاراست. در ایان گوناب 

موارد بهتر است از ریش های تصمیم گیری فازی استفاد  شاود 

کب ریش شباهت باب گزی اب ایاد  آل فاازی ینای از ایان ریش 

 (.15) تهاس

جهت ارایب الگوی ارزیابی یضاتیت بهداشات، ایم ای ی محایط 

زیست پارک هاای شاهری از ریش اسانالوگراف اساتفاد  شاد. 

ریش اسنالوگراف یا اسنالوگرام در زبان فرانسوی، ینی از ریش 

های متدایل ی مورد استفاد  برای مشخص نمودن الگاو ی مادل 

ی م ابع طبیتی سازی در مباحث مختلف از جملب محیط زیست 

می باشد. در این ریش با گری  ب دی عوامل موثر در ایجاد یا  

، اقدام باب HSEپدید  یا ی  موضوع یا مبحث مورد نظر مان د 

طبقب ب دی عوامل بر حسب میزان عملنرد یا اثرگاذاری آن هاا 

می شود. بب طوری کب میزان عملنارد یاا اثرگاذاری بایساتی از 

غیر پارامتری ، قابال مشاخص شاد  ریش های پارامتری  ی یا 

 (.16) باشد

بر این اساس، در تحقیق حاضر، پس از مشخص شدن یزن های 

 متیار مشاخص شاد ، از طریاق اجارای تن یا  18مربوط بب 

F.TOPSIS  اقدام باب رسام نماودار نقطاب ای ی نماودار خاط
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بهترین برازش شد. سپس بار اسااس محال شنسات نماودار ی 

  ی یا پایین خط بهتارین بارازش در مشخص نمودن نقاط در با

مختصات رسم شد ، اقدام بب طبقب ب ادی متیارهاا باب م ظاور 

گردید ی بر ایان اسااس الگاوی ماورد نظار در  تتیین گزی ب ها

 راستای اهداف تحقیق مشخص شد.

 يافته ها 

پااس از گااردآیری پرسشاا امب هااا، میااانگین ه دساای نظاارات 

ی آن ها بب صورت جدیل متخصصان ی دام ب امتیاز قطتی ی فاز

 محاسبب شد. 1

 

 مرتب شده نزولی بر اساس ميانگين هندسی امتيازهای هر معيار مبتنی بر مثلث فازی HSEمعيارهای  -3جدول  

Table 1- Descended HSE criteria based on geometric means of calculated scores according to fuzzy 

triangle 

 

 
 دامنه امتياز فازی امتياز فازی شده منه امتياز قطعیدا امتياز معيار

 19/1، 2/1، 21/1 2/1 8/4، 5، 1/5 5 یضتیت تامین آ  3

 2/1، 21/1، 22/1 21/1 5/4، 8/4، 5 8/4 ایم ی زمین های بازی ی یرزشی 2

 21/1، 22/1، 23/1 22/1 2/4، 5/4، 8/4 5/4 ایم ی تجهیزات عمومی پارک 0

 22/1، 23/1، 25/1 23/1 4، 2/4، 5/4 2/4 کک ترل ام یت پار 1

 24/1، 25/1، 26/1 25/1 8/3، 4، 2/4 4 نوع گونب های گیاهی 9

 25/1، 26/1، 21/1 26/1 1/3، 8/3، 4 8/3 سیستم ریش ایی 6

 26/1، 21/1، 28/1 21/1 5/3، 1/3، 8/3 1/3 یضتیت یریدی ها ی مسیرهای عبوری 7

 21/1، 28/1، 29/1 28/1 4/3، 5/3، 1/3 5/3 یضتیت سرییس های بهداشتی 8

 28/1، 29/1، 31/1 29/1 3/ 3،3/ 5/3،4 4/3 های صحیح مبارز  با آفات ریش 0

 29/1، 31/1، 31/1 3/1 3/ 3،2/ 4/3،3 3/3 ها های سطحی ی فاضال  دفع آ  33

 31/1، 31/1، 32/1 31/1 3/ 2/3،1، 3/3 2/3 یجود امنانات امدادی 33

 31/1، 32/1، 33/1 32/1 3، 1/3، 2/3 1/3 راه ما ی هشدار ده د  تابلوهای 32

 32/1، 33/1، 35/1 33/1 8/2، 3، 1/3 3 نظافت مستمر پارک 30

 33/1، 35/1، 41/1 35/1 4/2، 8/2، 3 8/2 یضتیت سطل زبالب ها 31

 35/1، 41/1، 43/1 41/1 3/2، 4/2، 8/2 4/2 استفاد  از سموم 39

 41/1، 43/1، 45/1 43/1 2/2، 3/2، 4/2 3/2 زیست پارکداری محیط  نگب 36

 43/1، 45/1، 5/1 45/1 2، 2/2، 3/2 2/2 تهدید مخاطرات طبیتی 37

 45/1، 5/1، 53/1 5/1 9/1، 2، 2/2 2 فتالیت های  سبز 38
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همچ ین نتیجب رتبب ب دی متیارها بر اساس ریش شباهت بب 

ایب شد  است. این رتبب ب دی ار 2گزی ب اید  آل فازی در جدیل

نشان می دهد کب متیارهای یضتیت تأمین آ  ی ایم ی زمین 

های بازی ی یرزشی از اهمیت با تری نسبت بب بقیب 

برخوردارند. عالی  بر این متیارهای تهدید مخاطرات طبیتی ی 

یجود فتالیت های سبز کم ترین میزان اهمیت را بب خود 

 اختصا  داد  اند.

 

 

 F.TOPSISرتبه بندی معيارها بر اساس روش  -2 جدول

Table 2- Ranking of HSE criteria based on F.TOPSIS 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

نمودار اسنالوگراف نقطب ای متیارها بر اساس ریش 

F.TOPSIS نشان داد  شد  است. بر اساس محل  1ار در نمود

شنست نمودار ی مشخص نمودن نقاط در با  ی پایین خط 

 

 

 

 

 

 

بهترین برازش سب رد  خو ، متوسط ی ضتیف برای مشخص 

 پارک های شهری تتیین گردید. HSEنمودن یضتیت 

 وزن نهايی  معيار رديف

 138 1 یضتیت تامین آ  1

 12 1 ایم ی زمین های بازی ی یرزشی 2

 198 1 ایم ی تجهیزات عمومی پارک 3

 185 1 ک ترل ام یت پارک 4

 119 1 ینوع گونب های گیاه 5

 11 1 سیستم ریش ایی 6

 162 1 یضتیت یریدی ها ی مسیرهای عبوری 1

 152 1 یضتیت سرییس های بهداشتی 8

 141 1 های صحیح مبارز  با آفات ریش 9

 14 1 ها های سطحی ی فاضال  دفع آ  11

 129 1 یجود امنانات امدادی 11

 129 1 تابلوهای راه ما ی هشدار ده د  12

 124 1 نظافت مستمر پارک 13

 119 1 یضتیت سطل زبالب ها 14

 115 1 استفاد  از سموم 15

 111 1 داری محیط زیست پارک نگب 16

 113 1 تهدید مخاطرات طبیتی 11

 12 1 فتالیت های  سبز 18
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 F.TOPSISاسکالوگراف نقطه ای و رده بندی وزن معيارها بر اساس روش   -3نمودار

Chart 1- Scalograph of criteria’s weight based on F.TOPSIS 

 

با توجب بب این کب در تحقیق حاضار، هادف ارایاب الگاو  باا  باب 

کارگیری ریش اسنالوگراف مبت ی بر خریجای هاای حاصال از 

ماای باشااد، نتیجااب رد  ب اادی یضااتیت  F.TOPSISریش 

د  در سااب ر 3پااارک هاای شااهری در جادیل  HSEمادیریت 

 خو ، متوسط ی ضتیف آیرد  شد  است.

 

 و اسکالوگراف F.TOPSISرده بندی وضعيت پارک های شهری مبتنی بر روش های  -0جدول 

Table 3- Division of urban parks status based on F.TOPSIS and Scalograph 

 

 

 
 

بب دست  HSEبا توجب بب نتای  حاصل ازتتیین یزن متیارهای 

ی رد  ب دی آن ها بر اساس   F.TOPSISآمد  از تن ی  

ریش اسنالوگراف در قالب اعداد فازی، سب حالت یا یضتیت 

پارک ها  HSEشامل خو ، متوسط ی ضتیف برای رد  ب دی 

ارایب  4( کب براین اساس نتیجب در جدیل 2تتیین شد )نمودار 

 شد  است.

 
 

 HSEاسکالوگراف اعداد قطعی رده بندی وضعيت  -2نمودار 

Chart 2-Scalograph of crisp scores for division of HSE status of parks 

 ضعيف متوسط خوب وضعيت

 1- 128/1 129/1 – 185/1 186/1 -1 رده بندی فازی

 <51 51-89 91> رده بندی قطعی
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 آیرد  شد  است: 4با شرح فوق دام ب امتیاازات هار یا  از متیارهاا در جادیل 
 

 

 پارک های شهری HSEامتيازهای نهايی ارزيابی  -1جدول 

Table 4- Final scores regarding HSE evaluation of urban parks 

 ضعيف متوسط خوب معيارهای بهداشت، ايمنی و محيط زيست

 1 5 11 یضتیت تامین آ 

 1 5 11 ایم ی زمین های بازی ی یرزشی

 1 5/4 9 ایم ی تجهیزات عمومی پارک

 1 4 8 م یت پارکک ترل ا

 1 5/3 1 نوع گونب های گیاهی

 1 3 6 سیستم ریش ایی

    

 1 3 6 یضتیت یریدی ها ی مسیرهای عبوری

 1 3 6 یضتیت سرییس های بهداشتی

 1 3 6 ریش های صحیح مبارز  با آفات

 1 3 6 فاضال  ها ی سطحی آ  های دفع

 1 5/2 5 امدادی امنانات یجود

 1 5/2 5 ده د  هشدار ی راه ما تابلوهای

 1 5/2 5 پارک مستمر نظافت

 1 2 4 ها زبالب سطل یضتیت

 1 5/1 3 کود ی سموم از استفاد 

 1 1 2 پارک زیست محیط نگب داری

 1 5/1 1 طبیتی مخاطرات تهدید

 1 5/1 1 سبز  های فتالیت

 1 51 111 امتیازها مجموع

 

ظاور تتیاین ی الگاوی تادیین شاد  باب م  3بر اساس جادیل 

پارک های شهری، پارک ایران زمین ی ت درستی  HSEیضتیت 

در یضتیت متوسط ی پارک ابن سی ا در یضاتیت ضاتیف قارار 

 گرفت د.
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 در پارک های منتخب    HSEارزيابی وضعيت  -9جدول 

Table 5-Evaluation of HSE status in selected parks 

 

 بحث و نتيجه گيری 

در تحقیق حاضر بر اهمیات عوامال بهداشات ی ایم ای محایط 

زیست در مدیریت پارک های شهری تأکید شد  است. بر اساس 

تن یاا  شااباهت بااب گزی ااب ایااد  آل فااازی،  نتااای  محاساابب 

(، ایم ای 138/1یضاتیت تاامین آ  باا یزن نهاایی ) متیارهای

(، ایم ای تجهیازات عماومی 121/1زمین های بازی ی یرزشی )

( مهام تارین 185/1(، ی ک تارل ام یات پاارک )198/1پارک )

عوامل مدیریت پذیر در زمی ب بهداشت ی ایم ی محایط زیسات 

د. دسترسی بب آ  سالم برای کاربران پارک ها پارک ها می باش 

بسیار حایز اهمیت است. پارک ها تجهیزات ی امنانات متتاددی 

دارند کب شامل زمین های باازی ی یرزشای، تجهیازات عماومی 

مان د نیمنت ها، آ چیق ها ی آ  نماها می باشاد کاب از نقطاب 

. (18ی11)نظر ایم ی کاربران بایساتی ماورد توجاب قارار گیرناد

تحقیقات مشابب نشان می دهد کب سطوح نام اسب زمین هاای 

بازی ی یرزشی ی مسیرهای عبوری در پارک ها م جار باب باریز 

 (.21ی19) حوادو برای کاربران ی بب خصو  کودکان می شوند

ک ترل ام یت پارک از عوامل ضریری برای کاربران در اساتفاد  

ی  Wilsonاز پارک ها اسات کاب بار اسااس نتاای  تحقیقاات 

Kelling  در صورت فقدان ک ترل م اساب، زمی اب  زم بارای

 (.21) افزای  بزهناری در این محیط ها بب یجود می آید

(،  سیساتم ریشا ایی 119/1متیارهای نوع گونب های گیااهی )

(، 162/1(، یضااتیت یریدی هااا ی مساایرهای عبااوری )111/1)

ای (، کااربرد ریش ها154/1بهداشاتی )یضتیت سرییس های 

(، ی دفاع آ  هاای ساطحی ی 141/1جایگزین ک تارل آفاات )

( از نظر اهمیت بب ترتیب در جایگا  پ جم تا 141/1فاضال  ها )

دهم قرار دارند. یجود گونب های گیاهی مت وع در پارک هاا ناب 

سازی ت ها بب زیبایی پارک می افزاید،  بلنب تأثیر مثبتی در پاک

 پارک ابن سينا پارک تندرستی پارک ايران زمين زيستمعيارهای بهداشت، ايمنی و محيط 

 1 5/1 11 یضتیت تامین آ 

 11 11 11 ایم ی زمین های بازی ی یرزشی

 5/4 5/4 5/4 ایم ی تجهیزات عمومی پارک

 1 4 8 ک ترل ام یت پارک

 5/3 5/3 5/3 نوع گونب های گیاهی

 3 3 3 سیستم ریش ایی

 6 3 3 ییضتیت یریدی ها ی مسیرهای عبور

 3 3 6 یضتیت سرییس های بهداشتی

 3 3 6 ریشهای صحیح مبارز  با آفات

 3 3 3 دفع آ  های سطحی ی فاضال  ها

 1 1 1 یجود امنانات امدادی

 5 5/2 5/2 تابلوهای راه ما ی هشدار ده د 

 5/2 5 5 نظافت مستمر پارک

 2 2 2 یضتیت سطل زبالب ها

 5/1 3 3 استفاد  از سموم

 1 2 2 ب داری محیط زیست پارکنگ

 5/1 5/1 5/1 تهدید مخاطرات طبیتی

 5/1 5/1 5/1 فتالیت های  سبز

 49 5/51 5/12 مجموع امتیازها
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سیساتم هاای  (.22) اردهوای شهر ی کاه  آلاودگی صاوتی د

ریش ایی عامل مهمی در ک ترل ام یت پاارک هسات د ی یجاود 

آن ها بب تتداد کافی سبب پی  گیری از یقوع جرم بب خصو  

یریدی ها ی  (.23) در نواحی مخفی ی پوشید  پارک ها می شود

مسیرهای عبوری بایستی برای کلیب کاربران از جملب سالم دان، 

نشان  Greedتحقیقات . ل استفاد  باش دکودکان ی متلو ن قاب

می دهد کب یجود سرییس های بهداشاتی باب تتاداد کاافی در 

پارک های شهری سبب حفظ سالمت عمومی جامتب می شاود. 

همچ ین یجود امناناتی مان د آیی ب، ماایع دستشاویی ی ساطل 

 های بهداشتی در سرییس هاای بهداشاتی ضاریری مای باشاد

ایگزین ک ترل آفات مان د ریش های کاربرد ریش های ج (.24)

فره گی، بیولوژینی ی منانینی باعث حذف آفات باا اساتفاد  از 

دفاع آ  هاای  .ریش های دیست دار محیط زیست مای شاود

سطحی ی فاضال  ها نیاز از لحااظ جماع آیری ایان آ  هاا ی 

 بازیافت آن ها حایز اهمیت است.

از جملب جتباب ( 129/1عامل مهم دیگر یجود امنانات امدادی )

کم  های ایلیب است کب در زمان باریز حادثاب بارای اساتفاد  

ک  اادگان از پااارک هااا ضااریری اساات.  تابلوهااای راه مااا ی 

( متیار مهم بتدی می باشد. یجود تتداد 129/1هشدارده د  ) 

کافی، پراک   م اسب در محوطب پارک ی قابل رییت بودن این 

(، 124/1مساتمر پاارک )متیارهاای نظافات . تابلوها مهم است

( در 115/1(، استفاد  از ساموم )119/1یضتیت سطل زبالب ها )

رد  های بتدی از لحاظ اهمیت قرار دارند. متیارهای نگاب داری 

(، تهدیااد مخاااطرات طبیتاای 111/1محاایط زیساات پااارک )

( کم اهمیات تارین 112/1( ی یجود فتالیت های سبز )113/1)

زیست پاارک شاامل فتالیات  متیارها هست د. نگب داری محیط

های کود دهی، جمع آیری پسماندهای باغبانی ی کشایرزی می 

باشد. متیار تهدید مخاطرات طبیتی عامال مهمای در طراحای 

پارک های شهری است. فتالیت های سابز نیاز شاامل فتالیات 

هایی است کب در آن هاا از انارژی هاای پااک ی تجدیدپاذیر ی 

 ود.بازیافت زایدات استفاد  می ش

از آن جا کب مشخص نمودن متیارها ی یزن های مربوط باب هار 

ی  از آنها قابل انداز  گیری نبود ، از این ری برای تتیین آن هاا 

اسااتفاد  شااد. نتیجااب  F.TOPSISاز ریش غیاار پارامتریاا  

حاصل از بب کارگیری این ریش براساس ریش مثلاث فاازی باب 

عباارت دیگار م ظور کاه  حد اکثری عادم قطتیات ی یاا باب 

یاقتی تر نمودن مقاادیر کمای اخاتالف باین متیارهاای ماورد 

بررسی نشانگر کارایی ی عملنرد م اسب این ریش برای مشخص 

پاارک هاا اسات. نتیجاب یااد شاد  باا  HSEنمودن یضاتیت 

ی همنااران  Mahdevariی همناران ی  Fouladgarتحقیقات

 .(26ی25) همخوانی دارد

کب م جر باب اراهاب الگاویی بارای خریجی حاصل از این تحقیق 

پارک های شهری شد  است، نشان مای  HSEارزیابی یضتیت 

دهد کب با یاس جی ی صحت س جی کاربرد الگوی یااد شاد  در 

سب پارک مورد مطالتب در م طقب تحقیاق، ایان الگاو از دقات ی 

کارایی  زم برخوردار می باشد، یلی نمی توان آن را باب ع اوان 

ر بب دلیل انجام تحقیاق ت هاا در یا  م طقاب ی  الگوی فراگی

تلقی نمود، زیرا از ی  ساو متخصصاان ی کارش اساان در قالاب 

جامتب محدید آماری مشتمل بر کل کشور نبود  ی از سوی دیگر 

فرایانی امتیازات تخصیص داد  شد  بب هر ی  از عوامال نیاز از 

 سوی دیگر محدید بود  است.

ب شد  بب ع وان خریجای ایان یاگر چب صحت ی دقت  الگوی ارا

تحقیق  م اسب  یمطلو   است ، اماا نظار باب ایان کاب نتاای  

عملنارد  نشاان ده اد   افازای  دقات ی یافتبتحقیقات انجام  

  F.TOPSISی   F.SAW،F.AHPمان د  تلفیقی ریش هایی

ری پیش هاد می شود در تحقیقاات آتای  اقادام   می باشد، از این

بب این تحقیق  با اساتفاد  از ریش هاای تحقیقات  مشا انجامبب 

 ، جهت دستیابی  بب  الگو ی یا مادل  جاامع MCDMتلفیقی 

 ، پارک های شهری شود. HSEارزیابی مدیریت 

نظر بب این کب خریجی نهایی این تحقیق م ت  بب ارایب الگویی   

پارک های شهری گردید ، پیش هاد  HSEبرای ارزیابی یضتیت 

ت سا جی الگاو در پاارک هاای شاهری می شود نسبت بب صح

محادیدیت هاای دیگر م ااطق کشاور اقادام گاردد. همچ این 

آن با  یاحتمالی ی مزایای  الگو توأم با رفع محدیدیت ها ی ارتقا

 ش اسایی شود. استفاد  از سایر ریش ها )مان د تجزیب یاریانس(
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