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چکيده
زمينه و هدف :با توجه به اهمیت فضای سبز شهری و جدا ناپذیر بودن آن ها از مجموعه شهر ،جهت به حددال سسداندن ارداسا هدای
جانی ،مالی و اثراا نامطلوب و ایجاد امنیت دس پاسک ها ضروسا اتخاذ اط مشی و ساهکاسهای ماندگاس و بنیادین الزام آوس می باشد .از این
سو دس این تحقیق برسسی مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیرت دس پاسک های شهری اهواز و اسائده ساهکاسهدای مددیریجی جهدت بهبدود
وضعیت موجود انجام گرفت.
روش بررسی :دس این مطالعه دس ابجدا  6پاسک از انواع مخجلف بر اساس تعداد جمعیت اسدجقاد ننندد  ،تعدداد تجهیدزاا ،مرداحت ،ندوع
پاسک ،نزدیکی به مح شهر جهت مطالعه انجخاب و سپس مجموعه ای از معیاس ها و شااصهای مرتبط با معیاسهدا شناسدایی گردیدد و بدر
اساس سوش دلفی و نظرسنجی از ابرگان از  0-01امجیازدهی گردید ،بعد از حذف شااص های ند اهمیدت معیداس هدا و شدااص هدای
شناسایی شد نهایی شدند .س پس با اسجفاد از تکنیک فرایند سلرله مراتبی بر اساس دیدگا  01نفر از ابرگان و بر اساس مقایرده هدای
زوجی الدام به اولویت بندی معیاسها و شااص ها گردید .دسانجها برای انجخاب بهجرین معیاس از معیاس های محیط زیرت ،بهداشت و ایمنی و
همچنین انجخاب بهجرین پاسک از تکنیک تاپریس اسجفاد گردید.

يافته ها :نجایج حانی از آن است نه امجیاز نرب شد شااص های ایمنی پاسک های تحت مطالعه بدا  1/626امجیداز ،از امجیداز
شااص محیط زیرت با  1/666ن تر و از امجیاز شااص بهداشت؛ 1/314بیش تر است .همچنین نجایج ستبه بندی پاسک های

 -0ناسشناسی اسشد مدیریت محیط زیرت ،دانشگا آزاد اسالمی واحد اهواز ،اهواز ،ایران.
( -*2مروول مکاتباا) :اسجادیاس گرو مدیریت محیط زیرت ،دانشگا آزاد اسالمی واحد اهواز ،اهواز ،ایران.
 -3اسجادیاس گرو مدیریت محیط زیرت ،دانشگا آزاد اسالمی واحد اهواز ،اهواز ،ایران.

تحت مطالعه نشان دهند آن است نه پاسک جزیر از نظر وضعیت ایمنی ،بهداشت و محیط زیرت نربت به سایر پداسک هدای
تحت مطالعه دس وضعیت بهجری لراس داسد و پاسک دولت نیز پایین ترین امجیاز سا به اود ااجصاص داد است.
بحث و نتيجهگيری :از آنجا نه توجه به ایمنی و سالمت پاسک های شهری با توجده بده سده بدا یی نده پداسک هدا دس حیداا جمعدی
شهروندان داسند ،ضروستی غیرلاب انکاس است و با عنایت به نجایج اسزیابی وضعیت پاسک های شهری شهر اهواز بر اساس معیاس های ایمندی،
بهداشت و محیط زیرت ،ذنر این مه ضروسا داسد نه موفقیت برنامه های اصالحی برای بهینه سازی شرایط سالمت پاسک های شدهری
دس همراهی و یکپاسچگی سه عام یاد شد و اجرای مدیریت یکپاسچه آن ها نهفجه است و این بدان مفهوم است نه اجرای الگوی HSE-
 MSمی تواند ساهکاسی موفقیت آمیز للمداد گردد.
واژههای کليدی :پاسک شهری ،بهداشت ،ایمنی ،محیط زیرت ،فرایند تحلی سلرله مراتبی ،سوش .TOPSIS
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Abstract
Background and Objective: Considering the importance of urban green space and their inseparability
from the city's complex, in order to minimize damage to life, financial and adverse effects and to
create security in the parks, necessity to adopt the policies and persistent solution is binding.
Therefore, in this research, health, safety and environmental management in Ahvaz urban parks was
reviewed and management solutions were proposed in order to improve current situation.
Method: In this research, at first 6 parks from the different kinds of parks based on the number of
user, equipment, land measurement, type of parks, proximity to city places have selected to study,
Then collection of criteria and indexes for all of these criteria identified accoding to the Delphi method
and asking from experts have scored from 1-10, and after removing least important indexes have
specified the identified criteria and indexes. Then, by using of hierarchical analysis process technique
base on 10 people expert's viewpoint based on binary comparisons and by using of expert's
questionnaire in hourly scale have preferred the main criteria and the identified indexes for health,
safety and environment management, then used TOPSIS method for choosing the best option of
health, safety and environmental criteria and also the best park.
Results: Results show that scores of safeties indicator of parks with 0.526 point is lesser than
environment indicator score with 0.656 and more than health score with 0.403. Also, the result of
ranking of studied parks indicate that Island Park in term of health, safety and environmental condition
is the best and State park allocated the lowest point. Thus, collection of standards and indexes for all
of these standards identified and based on asking from experts and determining their importance
degree had specified the identified standards and indexes.
Conclusion: since the giving priority to health, safety of urban parks according to that parks have
high portion in the citizen's collective life, is inevitable necessity and according to valuating results of
Ahvaz's urban parks situation base on health, safety and environment standards, it is important to cite
that the success of revision programs for making optimum the health condition of urban parks is hided
in accompanying and integration three mentioned factors and performing of their integrated
management and this means that implementation HSE-MS model may consider successful method.
Keywords: Urban Park, Health, Safety and Environment, Analytic Hierachy Process (AHP), TOPSIS
Method.
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مقدمه
فضاهای شهری مح براوسد سفجاسها ،افکاس و دس عین حال مح

محددیط زیرددت ،زمیندده مناسددبی جهددت اسددجفراس و اجددرای

سفع برای از نیازهای سوزمر شدهروندان اسدت .فضداهای سدبز

اسجانداسدهای مدیریت محیط زیرجی (2)ISO 14001و معیداس

شهری بخشی از فضاهای باز شهری اسدت نده بده عندوان یدک

های ایمنی و بهداشت حرفه ای (  4)OHSAS 18001ایجداد

عام زند و حیاتی دس نالبد بی جان شهر تعیین ننند ساات

می نماید .از آن جا نه جهت اداس علمی اموس زندگی می توان از

موسفولوژیکی شهر می باشد .پاسک ها و فضای سبز شهری بایدد

الگوی اداس و مددیریت صدنعت بهدر گیدری نمدود ،دس امدوسی

از نظر نمیت و نیفیت مجناسب با سااجاس فیزیکی شهر ،اعد از

همچون اداس و مدیریت پاسک های شهری نیز می توان از شیو

ابیندده ،معددابر و همچنددین نیازهددای اججمدداع از لحددا سوانددی و

سایج دس صنایع اسجفاد ندرد و موضدوعاا بهداشدت  ،ایمندی و

بهداشددجی باشددد .پدداسک هددای شددهری داسای نقددش اججمدداعی،

محیط زیرت پاسک های شدهری سا دس فالدب سدامانه مددیریت

الجصادی و انولوژیکی هرجند ،با مزایایی چون دسمدان بیمداسی

بهداشت  ،ایمنی و محیط زیرت طراحی نمود (.)4

های سوانی و جرمی ،محیطی مطلوب بدرای پدروسش نودندان،

با توجه به اهمیت با بردن سدط بهداشدت ،ایمندی و محدیط

یکپاسچگی اججماعی ،حفظ آسایش و نظایر این ها ،دسعین حال

زیرت دس پاسک های شهری مطالعاا مجعددی دس سط ایران و

شااصی برای استقای فضای زندگی و توسدعه جامعده محردوب

جهان انجام یافجه است ،میرزا محمدی با هدف تعیدین اهمیدت

می شوند(.)0

اسجقراس سامانه مدیریت بهداشت ،ایمنی و محدیط زیردت ایدن

پاسک های شهری به واسطه عملکرد و همچنین طیف مجندوع و

سامانه سا مدوسد برسسدی لدراسداد و ایدن سیردج سا یدک ابدزاس

گرجرد مخاطبان اود داسای بیش ترین سه دس حیاا جمعی

مدیریجی می داند نه بدون توجه به آن حفدظ سدالمجی فضدای

شهروندان می باشند و با توجه به این نه جمعیت زیادی از افراد

سبز امکان پذیر نمی باشد( .)3صدالحی و همکداسان بدا مطالعده

بددا وضددعیت هددای مجفدداوا فرهنگددی ،الجصددادی ،اججمدداعی و

موسدی پاسک های منطقه یک شهرداسی تهران از طریق برسسی

بهداشجی به این مکان مراجعه و تردد می نمایند و همچنین بده

های میدانی و پرسشنامه ،شااص های مربوط به مواسد ایمندی،

دلی امکان انجفال و انجشاس بیماسی ها و مرای ایمنی و آلودگی

بهداشت و محدیط زیردت سا اسائده داد اندد( .)6دیناسونددی بدا

های زیرت محیطی دس آن ها ،سعایت ضوابط بهداشت ،ایمنی و

اسجفاد از سوش  AHPو سوش دلفی ،به دنبال سنجش وضعیت

محیط زیرت دس ساسجای حفظ سالمت پاسک های شهری امری

بهداشت ،ایمنی و محیط زیرت پداسک هدای شدهری منطقده 6

اججناب ناپدذیر اسدت .از ایدن سو دسدجیابی بده ابدزاس مددیریجی

تهران ،چهاسچوب سنجش این عوام سا دس پاسک هدای شدهری

هدفمند و بر پایه اصول و معیاسهدای هماهندو و منردج نده

مهیا و به تدوین مدل ویژ سنجش وضعیت بهداشدت ،ایمندی و

بجواند مخاطراا بدالقو و بالفعد موجدود دس زمینده بهداشدت،

محیط زیرت دس پاسک های شدهری پردااجده اسدت( .)6نجدایج

ایمنی و محیط زیرت مکان ها و فضا های شهری به ویژ پاسک

پژوهشی نه توسط  Rabareو همکاسان دس شهرنیردومو ننیدا

های شهری سا به گونه ای دلیق تعیین و به طدوس مدوثر ننجدرل

انجام یافت نشان داد نه پاسک های شهری نه تنها برای تفری و

نند ،ضروسی به نظر می سسد(.)2

گذساندن اولاا فراغت ،بلکه به عندوان بخدش مهمدی از توسدعه

دس سال های اایدر نظدام مددیریت بهداشدت ،ایمندی و محدیط

سااجاس شهری می باشد و توجه ن و نبود امکاناا زم مدانعی

زیرت ( 0)HSEبه عنوان ابزاس مدیریجی جهت ننجدرل و بهبدود

برای فواید اججماعی ،الجصادی ،زیرت محیطی و آموزشی پاسک

مرای دس نلیه طرح هدای توسدعه ای و صدنعجی مطدرح شدد

ها به شماسمی آید( Irvin .)7و همکاسانش نیز دس پژوهش ادود

است .این سامانه با برسسی همزمان سه عام بهداشت ایمندی و
1-Health , Safety ,Environment

2-International Standard Organization
3-Occupational Health and Safety Assessment
Series
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به این مرئله پردااجندنه دس محیط هدای شدهری بدیش تدر از

مخاطراا بالقو و بالفع موجود دس زمینده بهداشدت ،ایمندی و

سایر مکان ها انران و طبیعت بدا هد همزیردجی داسندد و ایدن

محیط زیرت پاسک ها و فضای سبز شهر ی به گونده ای دلیدق

آگاهی نه فضدای سدبز شدهری منبدع بدا اسزشدی بدرای ایجداد

تعیین و به طدوس مدوثر ننجدرل نندد ،مدی باشدد( .)01دس ایدن

شهرهای پایداس می باشد دسحال افزایش است  ،این مکان ها نده

پژوهش با هدف برسسی مرائ ایمنی ،بهداشت و محیط زیرت

تنها دسدسجیابی به حفاظت از تنوع زیردجی نقدش داسندد بلکده

 HSEدس پاسک های اصلی شهر اهواز انجام یافجه است.

مهمجرین سوشی است نه ساننان شهرها می توانند از آن طریق
از طبیعددت سددود ببرنددد ( .)8دس تحقیددق Van Herzeleو
Vriesنه به مطالعه دس موسد استباط بین فضای سدبز محدیط و
سالمت و سفا حال ساننان پردااجه اند ،برسسدی یدک سشدجه از
عوام نظیر فعالیت فیزیکی ،اسجرس ،توانایی تمرنز نشان مدی-
دهد نه بین شادی افراد و سبزی محیط استباط وجدود داسد(.)9
دسپژوهش انجام یافجه توسط محمدی آشنایی هدف دسجیابی به

روش بررسی
الگوسیج اجرائی این پژوهش براساس مددیریت محدیط زیردت،
ایمنی و بهداشت دس پاسکهای شهر اهواز طراحدی شدد اسدت.
الگوسیج اجرایی پژوهش حاضر طی مراحلی نظامند و مبجنی بر
سوش تحقیق علمی طراحی شد است .هریک از مراحد انجدام
یافجه دس ساسجای نی به هدف تحقیق دس نموداس ( )0آمد است.

ابزاس مدیریجی هدفمند و بر پایه اسجانداسدهای موجود نه بجواندد

گام اول :شناسایی منطقه موسد مطالعه
شناسایی پاسک ها ی شهر اهواز و انجخاب  6پاسک

گام دوم :شناسائی شااصهای تصمی گیری

شناسایی مه ترین شااصهای مدیریت محیط زیرت ،ایمنی و
بهداشت بر اساس ادبیاا پژوهش و دیدگا اساتید و ابرگان

گام سوم :اولویتبندی شااصها با تکنیکAHP

نمایش مجموعه شااصهای شناسایی شد هر معیاس به صوسا سااجاس
فرایند تحلی سلرلهمراتبی و تعیین اولویت معیاسها

گام چهاسم :شناسائی بهجرین پاسک با تکنیک تاپریس

انجخاب بهجرین پاسک براساس شااصهای مدیریت محیط زیرت ،ایمنی
و بهداشت و اولویت پاسکهای شهر اهواز
نمودار  -1الگوريتم اجرای تحقيق
Chart 1- Research implementation algorithm
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گام اول :شناسايی منطقه مورد مطالعه
با توجه به این نه شهر اهدواز دس منداطق هشدجگانه ادود داسای

 01نفر از ابرگان و براساس مقایرههای زوجدی بدا اسدجفاد از

 212پاسک محله ای ،همردایگی ،ناحیده ای و منطقده ای مدی

پرسشنامه ابر با مقیاس ساعجی صوسا گرفجه است.

باشد نه جمعا مراحت 3،734،406مجدر مربدع سا تشدکی مدی

گام چهارم :انتخاب راهکار بهينه با تکنيک تاپسيس

دهد ،نربت به انجخاب تعدادی نمونده تصدادفی جهدت برسسدی

دس این مطالعه شااصهای مجعددی شناسایی شد و هریدک از

مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیرت دس این پاسک هدا الددام

شااصها با تکنیک  AHPستبهبنددی شدد اند ،دس انجهدا بدرای

شد .از این سو  6پاسک از انواع مخجلف پاسک ها شدام پانهدای

انجخاب گزینه مناسب از تکنیک تاپریس اسدجفاد شدد اسدت.

له و  32هکجاسی دس مقیاس منطقه ای ،پداسک هدای سداحجی

سپس ماتریس امجیازدهی گزیندهها براسداس معیاسهدا تشدکی

سدداح و جزیددر دس مقیدداس ناحیدده ای ،پدداسک هددای دولددت و

میشود .برای امجیازدهی گزینهها براسداس هدر معیداس از طیدف

شهربازی دس مقیاس محله ای بر اساس تعداد جمعیت اسدجقاد

لیکرا پنج دسجه اسجفاد شد است ،بدا اسدجفاد از ایدن سوش

ننند  ،تعداد تجهیزاا ،مراحت ،نوع پاسک ،نزدیکدی بده محد

وضع موجود پاسک ها برسسی شد و به معیاس ها امجیاز داد شدد،

شهر جهت مطالعه انجخاب شد.

به طوسی نه امجیاز  0بده معیداس ایلدی ضدعیف و امجیداز  6بده

گام دوم :شناسايی معيارها و شاخصهای تصميمگيری

معیاسی نه دس وضعیت عالی لدراس داشدت ااجصداص داد شدد.

دس این گام به مطالعه و برسسی ادبیاا پژوهش موجود دس زمینه

امجیازاا داد شد بر اساس سوش تاپریس موسد تجزیه وتحلی

مدیریت محیط زیرت ،ایمنی و بهداشت پردااجه شد .بدر پایده

لراس گرفت .دس تکنیک تاپریس ،گزینه بهینه ،گزینهای است نه

مطالعاا انجام یافجه و برداشتهدای حاصد شدد دس محاصدبه

بیش ترین فاصدله سا از عوامد منفدی و ند تدرین فاصدله سا از

های تخصصی ضمن طرح موضوع به تهیده فرضدیاا تحقیدق و

عوام مثبت داشجه باشد .بدا توجده بده ایدن نده شدااصهدای

مطالعاا نظری آن پردااجه شد .ضمن این نه از نشریاا ،نجب

مخجلف موسد اسجفاد دس این تحقیق بعضاً مقیاسهای مجفداوتی

و پایان نامههای مرتبط نیز دس این زمینه اسجفاد شد است .به

داسند ،بنابرین زم است شااصهای مدوسد اسدجفاد از مقیداس

این ترتیب مجموعهای از زیرمعیاسها و شااصها برای هریدک از

آزاد شوند و عدم تجانس آن ها از بین برود .داد های گدردآوسی

این معیاسها شناسائی گردید و بر اساس نظر سنجی از ابرگدان

اولیه باید بیمقیاس شوند .برای انجخاب گزینه اید آل باید برای

و تعیین دسجه اهمیت آن ها بدر اسداس سوش دلفدی معیاسهدا و

هر شااص یک اید آل مثبت و یک اید آل منفی محاسبه شود.

شااص های شناسایی و از  0-01امجیاز دهدی شددند و سدپس

برای شااصهایی نه حالت مثبت داسند ایدد آل مثبدت بدزس

شااص های ن اهمیت حدذف و شدااص هدای داسی اهمیدت

ترین مقداس سجون مربوط دس مداتریس بیمقیداس شدد مدوزون

انجخاب شدند .به این طریق معیاسها و شدااص هدای شناسدایی

میباشد و اید آل منفدی نوچدک تدرین مقدداس سدجون مربدوط

شد نهایی شدند.

میباشد .برای شااصهایی نه حالت منفی داسند ،اید آل مثبت

گام سوم :اولويتبندی شاخصها با تکنيک AHP

نوچک ترین مقداس سجون مربوط دس مداتریس بیمقیداس شدد
تدرین مقدداس سدجون

دس گام سوم این مطالعه بدا اسدجفاد از تکنیدک فرایندد تحلید

موزون میباشد .اید آل منفی نیدز بدزس

سلرددلهمراتبی الدددام بدده اولویتبندددی معیاسهددای اصددلی و

مربوط میباشد.

شااصهای شناسایی شد برای مدیریت محیط زیرت ،ایمندی

میزان نزدیکی نربی هر یک از شش گزینه موجدود بده سا حد

و بهداشت گردید است .پند مدوسد نظدر براسداس ترنیبدی از

اید آل حراب میشود .هرچه این مقداس به یک نزدیک تر باشد

ابرگان با تخصصهای گوناگون تعیین گردید و از نموندهای بده

گزینه به جواب اید آل نزدیک تر است و گزینه بهجری میباشد.

حج  01نفر اسجفاد شد است .این تحلید براسداس دیددگا

بنابراین با توجه به مقادیر محاسبه شد میتوان نجیجده گرفدت
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اولویت پاسکها براساس شدااصهای مددیریت محدیط زیردت،

اساس نظر سنجی از ابرگان و تعیین دسجه اهمیدت آن هدا بدر

ایمنی و بهداشت چگونه است.

اساس سوش دلفی معیاسها و شااص های شناسایی شد از -01
 0امجیاز دهی شدند و شااص های ن اهمیت حذف وشااص-

نتايج

های داسی اهمیت انجخاب شدند .معیاس ها و شااص های نهایی

 -0همان طوس نه دس گام اول الگوسیج اجرای تحقیق اشاس شد
دس ابجدا  6پاسک از انواع مخجلف پاسک ها شام پاسک های له
و  32هکجاسی دس مقیاس منطقه ای ،پاسک های سیاحجی ساح
و جزیر دس مقیاس ناحیه ای ،پاسک های دولدت و شدهربازی دس
مقیاس محله ای بر اساس تعداد جمعیت اسجقاد ننند  ،تعدداد
تجهیزاا ،مراحت ،نوع پاسک ،نزدیکدی بده محد شدهر جهدت
مطالعدده انجخدداب شددد .سددپس طبددق گددام دوم مجموعددهای از
شااصها برای هریک از ایدن معیاسهدا شناسدایی گردیدد و بدر

شد دس شک  0آمد است.
 -2دسایددن مرحلدده بددا اسددجفاد از تکنیددک فرآینددد تحلیدد
سلرددلهمراتبی الدددام بدده اولویتبندددی معیاسهددای اصددلی و
شااصهای شناسایی شد برای مدیریت محیط زیرت ،ایمندی
و بهداشت گردید .برای این منظوس سااجاس سلرلهمراتبی تحقیق
به صوسا شک 0ترسی شدد اسدت .همچندین نجدایج اولویدت
بند ی معیاسها نه از طریق نرم افزاس سوپردسیژن انجام یافجده دس
شک های  2،4،3آمد است .

شکل -1معيارها و شاخصهای اصلی مديريت محيط زيست ،ايمنی و بهداشت
Figure1- Factors and main indicators of environmental, safety and health management
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 نمايش گرافيکی اولويت معيارهای اصلی-1 شکل
Figure 2- Graphical representation of the priority of the main criteria

نمايش گرافيکی تعيين اولويت معيارهای عوامل ايمنی-9 شکل
Figure 3- Graphical representation of the priority of the safety criteria
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 برونداد نرمافزار سوپردسيژن، اولويت نهايی شاخصها-5شکل
Figure4- The final priority of indicators, the output of super decision
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-4برای تعیین نمر وضع موجود پاسک های موسد مطالعه ،پدس

بوفه دس پاسک جزیر ضعیف می باشند و معیاسهدای گونده هدای

از بازدید میدانی و برسسی وضعیت موجود و مصاحبه ،معیاس ها با

گیاهی مناسب و مقاوم به آلودگی هدوا دس پداسک دولدت ،ایمدن

اسجفاد از طیف لیکرا پنج دسجه امجیاز دهی شدند .به طدوسی

سازی زمین بازی نودندان دسپداسک سدیاحجی سداح تهیده و

ندده امجیدداز ( 0ایلددی ضددعیف)  (2 ،ضددعیف) ( 4 ،مجوسددط)3 ،

سرویس دهی اغذیه دس بوفه و سسجوسان پاسک دسپاسک شهربازی

(اوب ) ( 6 ،عالی) دس نظر گرفجه شد .معیاسهایی نه امجیاز  6سا

داسای وضعیت اوبی می باشند .

داسا می باشند ،داسای وضعیت مطلوب و معیاسهایی نه امجیداز 0

 -3دس این مرحله پس از شناسایی معیاسها ماتریس امجیدازدهی

و  2سا داسا می باشند وضعیت نامطلوبی سا دس پاسک هدای مدوسد

گزینددهها براسدداس معیاسهددا تشددکی گردیددد .برمبنددای وزن

نظر داسند .نجایج برسسی نشان داد نه معیاسهدای آب آشدامیدنی

شااصهای شناسایی شد  ،بده مقایرده پداسک هدا بدا تکنیدک

دس پاسک له ،سیردج سوشدنایی دس مردیرها و محددود هدای

تاپریس پردااجده شدد .اروجدی ندرم افدزاس  TOPSISبدرای

تفریحی دس پاسک  32هکجاسی ،تهیه و سرویس دهدی اغذیده دس

محاسباا انجام شد به صوسا جدول 0نشان داد شد است.

جدول  -1مقادير  CLمحاسبه شده
Table1- Calculated CL value

+D

-D

CL

له

13141

13131

13671

 32هکجاسی

13149

13140

13334

سیاحجی ساح

13136

13128

13480

جزیر

13123

13163

13693

دولت

13139

13124

13404

شهربازی

13132

13146

13364

دس جدول با  + Dایدا آل مثبت -D ،اید آل مثبت  CL،سا

نزدیکتر است و گزینه بهجری میباشد .نجایج ستبه بندی پاسک-

ح اید آل می باشد .مقداس  CLبین صفر و یک است .هرچده

ها دس شک  6آمد است.

این مقداس به یک نزدیدک تدر باشدد گزینده بده جدواب ایدد آل

شکل - 2رتبه بندی پارک ها
Figure5- Parks ranking
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با توجه به مقادیر محاسدبه شدد منددسر دس جددول 2میتدوان

آن است پاسک های تحت مطالعه از نظدر شدااص مردیر هدا و

نجیجه گرفت پاسک جزیر بهجرین پاسک است .پاسک له نیز بدا

مولعیددت پدداسک ،شددااص ایمنددی بددا داشددجن  13667امجیدداز دس

امجیازی مشابه دس جایگا دوم لراس داسد .پداسک شدهربازی و 32

وضعیت بهجری نربت به بقیه شااص های ترهیالا ایمندی بدا

هکجاسی نیز دس حد میانی هردجند .پداسک سدیاحجی سداح دس

 13660و زمین بازی و تجهیزاا با  13620امجیاز لراسداسد .زیدرا

مکان پایینی لدراس داسد .پداسک دولدت نیدز از بددترین وضدعیت

پاسک های موسد مطالعه از نظر امکان عبدوس صدندلی چدرا داس،

براوسداس است .سایر نجایج حاص از برسسی وضدعیت بهداشدت،

وضعیت سطوح نف ،ترمی و نگده داسی مردجمر سدطوح ندف،

ایمنی و محیط زیردت ناشدی از تجزیده و تحلید داد هدا از

مناسب بودن پاسک برای فعالیدت بددنی ،لابد دسدجرس بدودن

طریق نرم افزاس  TOPSISبه این شرح است نه بده طدوس نلدی

پاسک برای عموم و لاب دسدجرس بدودن پداسک بده ایابدان دس

وضعیت محیط زیرت و ایمنی پاسک های تحدت مطالعده شدهر

وضعیت مناسبی می باشند.

اهواز مجوسط و وضعیت بهداشت آنها دس سط پایین تری لدراس

نجایج برسسی ستبه بنددی پداسک هدا بدر اسداس شدااص هدای

داسد .امجیاز نرب شد شااص ایمنی پاسک های تحت مطالعده

بهداشت ،محیط زیرت و ایمنی طبق شک هدای  8 ،7و 9نیدز

 13626از امجیاز شااص محیط زیرت آن ها با  13666ن تدر و

حانی از آن است نه پداسک سدیاحجی سداح از نظدر شدااص

از امجیاز بهداشت با امجیاز  13314بیش تر است.

محیط زیرت به علت براوسداسی از گونه های گیاهی مجندوع و

این وضعیت به دلید آن اسدت نده دس انثدر پداسک هدا از نظدر

مناسب و مقاوم به آلودگی هوا و آلدودگی صدوتی نظیدر برهدان،

معیاسهایی همچون وضعیت نگه داسی ازمحیط زیردت پداسک و

نخ ارما ،انالیپجوس ،نهوس ،توا ،انجیر معابد ،نار و غیدر دس

سسیدگی منظ به وضدعیت پوشدش گیداهی پداسک و وضدعیت

ستبه اول و پاسک شهربازی به علت نداشجن پوشدش مناسدب دس

تجهیزاا عمومی شام تعمیر ،تفکیک زمین بدازی نودندان دس

ستبه آار لراس داسد .بر اساس شااص بهداشجی نیز شهر بازی به

پاسک ،ایمن سازی زمین بدازی نودندان و همچندین بده علدت

علت داشجن آب آشدامیدنی مناسدب و سدرویس دهدی مناسدب

جنس مناسب زمین بازی نه انثرا از نف پدوش اسدجفاد شدد

اغذیه دس بوفه و سسجوسان پاسک دس ستبه اول لراس داسد .بر اسداس

بود دس وضعیت مناسبی لراسداسند .دس عین حال پاسک های موسد

شااص ایمنی نیز پاسک جزیر به علت سعایت نکداا ایمندی دس

مطالعه از نظر شدااص هدای بهداشدجی بده علدت نداشدجن آب

ایمنی وسای بازی ،جنس مناسب زمین بازی ،وجود تابلو هدای

آشامیدنی مناسب ،تعداد ندافی سدرویس بهداشدجی مخصدوص

ساهنما ،لاب سویت بودن تابلو های ساهنما و هشداسدهند دس سوز

معلولین ،فقدان سط های زباله هدای دسب داس ونیرده داس بده

و شب دس ستبه اول لراس داسد.شک  6نیز وضعیت هر شدااص سا

تعداد نافی دس سط پایین تری لراس داسند .دیگر نجایج حانی از

دس هر پاسک به طوس جداگانه نشان می دهد.

شکل-1رتبه بندی پارک ها بر اساس شاخص محيط زيست
Figure6. Parks ranking based on environmental indicators
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شکل-0رتبه بندی پارک بر اساس شاخص بهداشت
Figure7- Parks ranking based on health indicators

شکل  - 0رتبه بندی پارک بر اساس شاخص ايمنی
Figure8- Parks ranking based on safety indicators

شکل -3وضعيت شاخص ها در هر کدام از پارک ها
Figure9- Status of indicators in each of the parks

بحث و نتيجه گيری
نجایج برسسی پاسک های شهر اهواز نشان داد وضدعیت شدااص

الداماا مناسب جهت ناهش آلودگی صدوتی بهجدرین پداسک و

ایمنی پاسک های تحت مطالعه  13626از امجیاز شااص محدیط

پاسک دولت به علت مناسب نبدودن وسودی هدا و محددو هدای

زیرت آن ها با  13666ند تدر و از امجیداز بهداشدت بدا امجیداز

تفریحددی ،فقدددان نددوس نددافی دس محد تجهیددزاا ،عدددم وجددود

 13314بیش تر است .برسسی های بیش تدر نشدان میدهدد نده

تابلوهای ساهنما و هشداسدهند  ،فقدان تعداد مناسب پایه هدای

پاسک جزیر به علت سعایت نکاا ایمنی دس ایمنی وسای بازی،

سوشنایی ،فقدان آبخوسی ،فقددان سدط هدای زبالده دسب داس و

جنس مناسب زمین بازی ،وجود تابلو های ساهنما ،لابد سویدت

نیره داس به تعداد نافی ،عدم جلوگیری از وسود موتوس سدواس دس

بودن تابلو های ساهنما و هشداسدهند دس سوز و شب ،وجود ندوس

پاسک بدترین پاسک می باشد .با عنایت به نجایج اسزیابی وضعیت

دستجهیزاا ،مناسب بودن وضعیت مریرهای اصلی پاسک ،وجود

پاسک های شهری شدهر اهدواز بدر اسداس معیداس هدای ایمندی،

تعداد نافی سط زباله ،وضعیت مناسب سرویس های بهداشجی،

بهداشت و محیط زیرت ،ذنر این مه ضروسا داسدنه موفقیت

علوم و تکنولوژی محيط زيست ،ويژه نامه 1931

297

چنگيزی و همکاران

برنامه های اصالحی برای بهینه سدازی شدرایط سدالمت پداسک

 -3میرزامحمدددی ،نگدداس؛ مرادیددان ،سددجاس و جددوزی،

های شهری دس همراهدی و یکپداسچگی سده عامد یداد شدد و

سیدعلی« .ضروسا اسجقراس سامانه مدیریت ایمندی و

اجرای مدیریت یکپاسچه آن ها نهفجه است و ایدن بددان مفهدوم

بهداشت و محیط زیرت دس پاسنهای شهری و تداثیر

است نه پیاد سازی الگوی HSE-MSساهکاسی موفقیت آمیدز

آن دس مدددیریت بحددران» ،دومددین ننفددرانس ملددی

می تواند للمداد گردد .از این سو نظر به اهمیت حیداتی پداسامجر

مدیریت بحران ،0490،تهران.

ها و عوام ایمنی ،بهداشجی ومحیط زیرجی دس محیط شهری و

 -6صالحی ،اسماعی ؛ حاجی بالری ،هدی و لوانلو لاجاس،

نیز ضروسا انجام برسسی های دوس ای_پایشدی آنهدا از طریدق

مری « .اسجقراس مدیریت ایمندی ،بهداشدت و محدیط

شناسایی عوام زیان آوس و اطرزا ابزاس مفیدی دس برنامه سیدزی

زیرت دس پاسک های شهری مطالعده مدوسدی پداسک

و مدیریت سالمت پاسک های شهری است .لذا پیشنهاد می شود

های منطقه یک شهرداسی تهران» ،دومین ننفرانس

دس حیطه ایمنی پاسک های شهری از دیدگا ایمندی  ،فضداهای

برنامدده سیددزی و مدددیریت محددیط زیرددت،0490،

پاسک بخصوص زمین بازی نودنان و مح های تجمع برسسدی

دانشکد محیط زیرت دانشگا تهران.

شد و مخاطراا مدوسد آندالیز لراسگیدرد .دس بخدش بهداشدجی،

 -6دیناسوندی ،مرتضی«.مدیریت  HSEدس پداسک هدای

عوام زیان آوس (از جمله عوام شیمیایی ،فیزیکی ،بیولوژیکی و

شهری» ،پنجمین جشنواس ملی و نخرجین جشنواس

سوانشناسی) آنالیز شود و سا های تماس با آنها ،همچنین ساز و

بددین المللددی برتددرین هددای پددژوهش و نددوآوسی دس

ناسعم  ،زمان های مواجهه و دیگر مواسد مشابه برسسی شود .دس

مدیریت شهری ،0490،تهران.

حیطه زیردت محیطدی نیدز نلیده اثدراا و پیامددهای زیردت
محیطی موجود و حاص از عملکرد های پاسک برسسی گردد.
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