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 چکیده

مقاله حاضر با ، در همین راستا ای برخوردار است.های شهری از اهمیت ویژهمسأله ایمنی در فضاهای عمومی به خصوص بوستان، در جهان امروزه

ها های مزبور بر اساس این شاخصبندی بوستانهای منطقه یک شهر شیراز و سنجش و رتبههای ایمنی در بوستانهدف ارزیابی متغیرها و شاخص

 033تحلیلی و نوع آن کاربردی است. اخذ اطالعات از طریق توزیع پرسشنامه در میان -ته است. این پژوهش از نظر روش توصیفیصورت گرف

ای و کروسکال والیس به تجزیه و تحلیل پژوهش پرداخته شد. نتایج تک نمونه Tهای آماری انجام و با استفاده از آزمون، نفر بعنوان حجم نمونه

های درصد که نزدیک به حد متوسط قرار گرفته و شاخص 59/2های مورد بررسی آنست که میانگین کلی ایمنی در بوستانپژوهش بیانگر 

، 41/2، 90/2، 99/2، 95/2، 30/0، 14/0های احساس ایمنی و ایمنی بهداشتی با میانگین، ایمنی فیزیکی، روشنایی، طراحی خوانا، دسترسی فیزیکی

کوثر و ، خلدبرین، قدوسی غربی، بعثت، های آزادیاند و بوستانبه ترتیب در وضعیت متوسط رو به پایینی قرار گرفته، (0نرمال )با توجه به میانگین 

های ایمنی مورد های اول تا ششم از نظر شاخصبه ترتیب در رتبه 14/03، 21/53، 03/405، 40/449، 01/455، 45/201های چمران با میانگین رتبه

ی شبانه ها جهت استفادهی بوستانپیشنهاداتی از قبیل: بهبود وضعیت روشنایی محوطه، های پژوهشبا توجه به یافته، ار دارند. بنابراینمطالعه قر

اندیشی و انجام تدابیری جهت ممانعت از ورود های بهداشتی و چارهرسیدگی به سرویس، و حفاظت از تجهیزات در بوستان کنندگاناستفاده

 گردد.های مورد پژوهش ارائه میها و غیره جهت بهبود وضعیت ایمنی بوستانن و ولگردان خیابانی به داخل بوستانمعتادا

 

 شهر شیراز.، بوستان آزادی، های شهریبوستان، فضای عمومی، ایمنی واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

ی شهرها را زشت و شود و چهرهآنچه امروزه در سرآغاز قرن بیست ویکم برای شهرهای ما بحران محسوب می

گسستن تدریجی پیوند انسان و طبیعت است که ، خسته و آزرده کرده است، روحنابسامان و شهروندان را افردای بی

شهری و نظام شهرنشینی کشور به این مسئله کمتر توجه شده است )یوسفی  در کار توسعه های اخیرمتأسفانه در سال

هرچه این گهواره ، به عبارت دیگر اگر شهر را گهواره انسان امروزی تلقی کنیم (.554: 5939، روبیات و دیگران

شود. امنیت و آرامش و رشد بهنجار و موزون انسانی در آن بیشتر تأمین می، سرسبزتر و شکوفاتر باشد، ترشاداب

-های زیستی و فعالیتشهرها را به کانون تجمع، قرار گرفتن در فضای مدرن و افرایش جمعیت و رشد شهرنشینی

، الحسینی و دیگرانرو ساخته است )خادمهای مختلف تبدیل کرده و آن را با کمبود فضاهای سبز عمومی روبه

باشد که خدمات محیطی و اجتماعی فضای سبز شهری از عناصر مهم اکوسیستم شهری می (. از این رو105: 5931

جایی که امروزه مفهوم شهر بدون وجود فضای سبز تا آن، (60: 5931، کند )الیاسی و دیگرانمفیدی را فراهم می

(. بنابراین فضای سبز شهری بخش 9: 5936، )حیاتی و دیگران قابل تصور نیست، مؤثر در اشکال گوناگون آن

شهرهایی چون شیراز بسیار مهم بوده و وجود آن بخش که کارکرد آن در کالن، جاندار ساخت کالبدی شهر است

(. همچنین فضای سبز یکی از راههایی است 510: 5934، ری از مجموعه شهری است )حسینی و دیگرانجداناپذی

های موجود در هوا و آب و خاک را بوهای نامطبوع و دیگر آالینده، صوتی، های گازیکه به شکلی مؤثر آلودگی

های تنفسی شهرها به ریه، به جنگلیفضاهای سبز ش، کنترل کرده و به ویژه در ارتباط با گرد و غبار و آلودگی هوا

-کف، دستشوئی، آبخوری، باشند. وجود نیمکتروند از سوی دیگر این فضاها واجد بازدهی اجتماعی میشمار می

(. از 40: 5911، روند )اکبرپور سراسکانرودهای فضاهای سبز عمومی به شمار میسازی معابر و دسترسی از مؤلفه

ایجاد ، شود که یکی از اشکال عمده آنهای متفاوتی در شهرها دنبال میبه شکل، شهریاین رو ایجاد فضاهای سبز 

های مهمی از شبکه های شهری بخش(. پارک116: 5931، الحسینی و دیگرانهای شهری است )خادمپارک

کیفیت ، در واقعها محبوبیت باالیی برای فضاهای عمومی دارند. بنابراین اکوسیستم پیچیده شهری هستند. این پارک

به عنوان  و (.Nady, 2016: 475داشته باشد ) ای بر روی شهر یا واحد همسایگیتواند یک تأثیر گستردهمی پارک

های مردم مخصوصاً در محیط ای جهت سرزندگیگردهمایی اجتماعی و شیوه، های تفریحیمکانی برای فعالیت

-(. همچنین این پارکSyed OthmanThani at al, 2016: 506)شود کننده سبک زندگی تلقی میشهری از روال گیج

محیطی مطلوب ، های روحیبا مزایایی چون درمان بیماری، اقتصادی و اکولوژیکی هستند، دارای نقش اجتماعی، ها

که در عین حال شاخصی برای ارتقای ، حفظ آسایش و نظایر اینها، یکپارچگی اجتماعی، برای پرورش کودکان

 (.Balram, 2005: 149شود )فضای زندگی و توسعه جامعه محسوب میکیفیت 

گیرد و کاربران فضاهای عمومی هنگامی ها وقتی به معنای واقعی شکل میاستفاده مطلوب از فضای تفرجی پارک

فضا داشته  ها بپردازند که احساس ایمنی در آنهای تدارک دیده شده در پارکتوانند با آرامش به استفاده از زیباییمی

مشی و راهکارهای ماندگار و بنیادی را  ضرورت اتخاذ خط، هاباشند. مشکالت موجود در زمینه مسائل ایمنی پارک

ها مکانی تر از اینتمیز و جذاب باشد و مهم، الزام آور ساخته است. به نظر شهروندان پارکی خوب است که ایمن

گیرد که در زمانی با آرامش و آسودگی خیال شکل می، اری ارتباطکنند؛ این برقراست که یکدیگر را مالقات می
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ای از ها که سطح گستردهها احساس ایمنی در فضا وجود داشته باشد و در نتیجه ارتقای سطح ایمنی پارکپارک

-ها ضرروی میریزی و مدیریت علمی و منطقی را برای پارکلزوم برنامه، فضای شهرها را به خود اختصاص داده

-(. بنابراین ضرورت توجه به موضوع ایمنی از موارد مهمی است که می99: 5913، دیگران سازد )صادقی نایینی و

، مدیریت و نگهداری مطرح باشد. امروزه در جهان، اجرا، تواند قبل از بروز حوادث به طور جدی در حوزه طراحی

ای برخوردار است و بررسی و تحلیل ت ویژههای شهری از اهمیمسأله ایمنی در فضاهای عمومی به خصوص پارک

هایی برای پیشگیری و افزایش ایمنی در فضاهای شهری در دستور کار قرار گرفته است جوییشرایط موجود و چاره

های شهری به (. بنابراین با توجه به مسأله ایمنی در فضاهای عمومی باالخص پارک91: 5931، زاده و روستا)ابراهیم

وجود زواید تیز و ، های بازی کودکانپوش مناسب در زمینمسائل و مشکالت ناشی از فقدان کفدلیل ایجاد 

استفاده از المپ یا سیم برق بدون مالحظات ایمنی در آب نمای ، های تفریحی فرسودهاستفاده از قایق، خطرناک

های شهری و ی در پارکچگونگی وضعیت ایمن، ها و غیره باعث شده است پاسخگویی به سواالتی همچونپارک

به عنوان یک ضرورت مورد توجه قرار ، هاگذار بر وضعیت ایمنی در این پارکترین پارامترهای تأثیرشناسایی مهم

ترین منطقه این شهر( بخش )به عنوان بزرگ، (. منطقه یک شهرداری شیراز11: 5939، زاده و دیگرانگیرد )ابراهیم

، گیرد. این منطقه از شمال به دامنه کوه باباکوهی و بلوار جمهوریشیراز را در برمیمرکز و غرب ، ای از شمالعمده

از شرق به خیابان سعدی و ، چهار راه گاز و همت جنوبی تا تقاطع کمربندی، از جنوب به خیابان هنگ و پاسداران

گردد )شمس و محدود میهای جبل دراک تا فلکه احسان و محور شمس معالی آباد خیابان حر و از غرب به باغ

مترمربع بوده و سرانه فضای  416161بوستان با مساحت  51دارای ، این منطقه در حال حاضر (.0: 5939، دیگران

مربع بدون احتساب ارتفاعات پیرامونی شهر در نظر گرفته شده است. با توجه به متر 51سبز به ازای هر شهروند 

های ی شهری شامل: بوستانبوستان مهم و بزرگ این منطقه 0و تحلیل ایمنی الذکر این مقاله به بررسی موارد فوق

 غربی پرداخته است.چمران و قدوسی، کوثر، بعثت، خلدبرین، آزادی

های مورد پژوهش در چه سطحی و رو پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که وضعیت ایمنی بوستاناز این 

های منطقه یک شهر شیراز در سطح پایینی رسد وضعیت ایمنی بوستاننظر میبه »ای قرار دارد؟ و با فرض اینکه رتبه

های امروزه با توجه به اهمیت مقوله ایمنی بوستان این مقاله به تجزیه و تحلیل این مهم پرداخته است.« باشدمی

ط ساکپ و های متعددی در جهان توسپژوهش، شهری و تأثیر به سزای آن در آسایش و آرامش شهر و شهروندان

و در ایران توسط ، (6660) 4ریزوی و دیگران، (6656) 9کوهن و دیگران، (6655) 6ویلیام و توویتز، (6651) 5دیگران

( انجام 5936سرایی و دیگران )، (5939فربدنیا و دیگران )، (5934حسینی و دیگران )، (5931زاده و روستا )ابراهیم

 اند.متنوعی به اهمیت این موضوع پرداختههای که هر کدام از دیدگاه، شده است

                                                                                                            نظری پژوهش  مبانی

ای باریکهبه طوری که این فضاها محدود به ، در گذشته تصویری محدود از فضاهای سبز و باز شهری وجود داشت
                                                                                                                                                               
1.Sakip et al 
2.Williams and Thwaites 
3.Cohen et al 
4.Rizavi et al 
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شد که شد. نداشتن چارچوب و رویکرد جامع در این خصوص باعث میچند بوته گل و باغچه می، فواره، از آب

موضوع فضاهای باز و سبز شهری و تأثیرات آنها بر ساز و کار آدمی به ندرت مورد توجه قرار گیرد. ولی در زمان 

چنانکه در  .همیتی که که از نظر تفریحی و تفرجی داردبه ویژه ا، حاضر اهمیت فضای سبز بر کسی پوشیده نیست

تواند کیفیت زندگی اجتماعی را ارتقا ها و فضاهای سبز شهری به عنوان عامل مهمی که میاغلب مطالعات بر پارک

توان اینگونه تعریف کرد: امروزه مفهوم آن را می، رو(. از این546: 5931، تأکید شده است )شیخی و دیگران، دهد

شود. ای هستند که در مالکیت عموم قرار دارد و جزئی از فضای شهری محسوب میها فضای سبز طراحی شدهپارک

نگهداری و یا احداث ، حفظ، این فضاها توسط گیاهان و درختان پوشیده شده و بر اساس نظارت و مدیریت انسان

دهی به سبز شهری از مهمترین عوامل مؤثر در شکلها و فضای (. بنابراین پارک4: 5939، شود )فربدنیا و دیگرانمی

ریزی اگر هنگام برنامه، شوندیافتگی جوامع محسوب میهای توسعهاند و به عنوان یکی از شاخصپایداری اجتماعی

تواند مشکالت زیادی به گونه فضاها به مسائل مهم بخصوص ایمنی و امنیت آن توجه نشود میبرای احداث این

نقش بسیار مهمی در برطرف ساختن نیازهای ، اما در صورتی که این شرایط در نظر گرفته شود، باشد همراه داشته

، ها(. برای این منظور ضروری است این مکان14: 5911، متفاوت شهروندان خواهد داشت )آزادی نجات و دیگران

سازگاری و ، دسترسی راحت ،تسهیالت، تجهیزات، امنیت، ها )ایمنیواجد شرایط و معیارهای مدیریت پارک

هماهنگی و مدیریت فعال( باشند. اساساً هر چقدر فضاهای سبز عمومی با عرصه خدمات فرهنگی و اجتماعی حتی 

همچنین  .خدماتی کوچک تلفیق و ترکیب گردد این امر با موفقیت بیشتری توأم خواهد شد-های اداریواحد

مانند جستجوی تنوع و کیفیت و ، تفاده از فضاهای سبز شهریها و ترجیحات مردمی برای اسانگیزه، تمایالت

ریزان و مدیران شهری قرار گیرد. زیرا هر تواند مورد توجه برنامهای است که میکنندهعامل تعیین، مطلوبیت احساسی

در ای خواهد داشت که باید تقاضای تفرجگاهی ویژه، شناختی ویژه خودهای جمعیتطیفی از جمیعت با ویژگی

 (. 60: 5935، نژاد و کیانیعرضه امکانات تفرجگاهی ملحوظ شوند )خلیل

 ایمنی 

صدمه یا خسارت ، ایمنی در لغت بمعنی شرایط آزاد بودن از مشکالت یا آزاد بودن از شرایطی که موجب آسیب

و عوارض نامساعد شود. درواقع ایمنی دربرگیرنده مجموعه تمهیداتی که جهت جلوگیری از بروز یا تخفیف آثار می

گیرد تصادف رانندگی و غیره صورت می، سوزیآتش، طوفان، جانی و مالی حوادث طبیعی و غیر طبیعی نظیر سیل

-(. ایمنی عبارتی است که دارای گستره وسیعی از مفاهیم نظری است که نشان10: 5930، است )خاکپور و دیگران

گیرد که ها زمانی صورت میز فضای سبز شهری و پارکدهنده عوامل عینی و ذهنی است و استفاده مطلوب ا

ها در کاهش مشکالت زیستی کامالً کنندگان در این فضاها احساس آرامش و ایمنی کنند. نقش این پارکاستفاده

-های فرهنگیها برای گذراندن اوقات فراغت شهروندان و انجام فعالیتترین مکانملموس بوده و از جمله مناسب

امنیت و ، ایمنی، شود؛ اما عوامل متعدد مانند مانند مشکالت زندگی شهریتفریحی و غیره نیز شمرده می، اجتماعی

(. 5931:45، ها را کاهش داده است )ابراهیم زاده و روستاروند استفاده از این مکان، متناسب بودن امکانات موردنیاز

 ( ارائه شده است.5شماره ) که در جدول، در زمینه ایمنی رویکردها و نظریاتی مطرح شده
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 رویکردها و نظریات مطرح شده در زمینه ایمنی -1جدول 
نظریات و 

 رویکردها
 تشریح نظریات و رویکردها

رویکرد 

 کالسیک

ها و فرایندها به صورت جداگانه و بدون رویکرد بخش شود. در اینمدت تأکید می تمرکز انحصاری بر الزامات فنی و بدست آوردن نتایج کوتاه، در این رویکرد به جنبه خاصی از ایمنی همچون

 افتد.شوند. و سازمان فقط پس از وقوع حادثه به فکر چاره جویی میدر نظر گرفتن ارتباطات و تعامالت با یکدیگر مدیریت می

رویکرد 

 سیستمی

هر یک از اجزا و عناصر متشکله سیستم در ارتباط با وظیفه و نقش خود در کلیت سیستم مورد ارزیابی  آورند. وترکیبی از عناصری است که یک کل را به وجود می، در این رویکرد ایمنی حاصل

و تبدیل یک فرایندهای سیستم که تغییر -6اند.گرفته و با هم در ارتباطگیری سیستم را در برهای قابل اندازهعناصر سیستم که بخش-5شود:گیرند. این رویکرد دوبخش اصلی را شامل میقرار می

 (.561: 5936، گیرد )سرایی و دیگرانعنصر به عنصر دیگر را در بر می

 نظریه فارلی
وری (. این تئ54: 5913، دانند)جعفری و دیگرانبرند کمتر از آنهایی است که محیط خارج از منزل خود را ایمن میکنند در محیطی ناامن به سر میهای فیزیکی شهروندانی که احساس میفعالیت

 (551: 5939، گذار خواهد بود )روستایی و دیگراناما احساس ناامنی کند در نوع رفتار او تأثیر، به طوری که فرد در صورتی که در محیط امنی قرار گیرد، شوداهمیت درک ایمنی را یادآور می

 نظریه دومینو
توان از بروز حادثه و به تبع آن از ایجاد فضاهای ناامن جلوگیری کرد. این فاکتورها می، که با شناسایی و تعدیل آن، افتدطبق نظریه دومینو حادثه در صورت وجود یکسری فاکتورها اتفاق می

 (.534: 5934، اعمال و شرایط ناامن)حسینی و دیگران، اشتباه خاص، اقتصادی(، علمی، عبارتند از شرایط اجتماعی )مثل موارد فرهنگی

 ینریشها هنظری
درصد حوادث بر اثر اقدامات  11هاینریش انجام شد. در این پژوهش هاینریش به بررسی هفتاد و پنج هزار حادثه صنعتی پرداخت و طبق نتایج حاصله پژوهشی توسط هربرت 5361در سال 

 (551: 5939، درصد باقیمانده نیز حوادث اجتناب ناپذیر هستند)روستایی و دیگران 6درصد وجود شرایط ناامن و  56، ناصحیح افراد

 5931، های پژوهش منبع: یافته
 شناسی پژوهش روش

تحلیلی است. بخشی از اطالعات مورد نیاز تحقیق به روش -روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی

های به دست آمده از پرسشنامه با سپس داده، آوری شده استای و مطالعات میدانی به روش پرسشنامه جمعکتابخانه

و  T.Testهای ها از آزمونمورد پردازش و تحلیل قرار گرفته و در تحلیل پرسشنامه، Spssافزار استفاده از نرم

 5934کروسکال والیس استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش کل جمعیت منطقه یک شهر شیراز در سال 

نفر برآورد شد. اطالعات  966کوکران معادل  باشد. که حجم نمونه از طریق فرمولنفر( می 506309)برابر با 

و به ویژه ، پیمایشی یعنی مشاهدات میدانی ولی در ادامه به صورت موردنیاز تحقیق در آغاز به روش اسنادی شروع

در میان واحدهای نمونه با ساختار سنی و جنسی مختلف ، های مورد پژوهشبا حضور در بوستان ایروش پرسشنامه

را ، (6های کلی درج شده در جدول )توان شاخصست. با توجه به مطالعات و ادبیات پژوهش میآوری شده اجمع

 برای این پژوهش ارائه داد. 
 های مربوط به هر شاخصهای شهری و گویههای ایمنی بوستانشاخص -2جدول 

 هاگویه هاشاخص

طراحی 

 خوانا

بوستان در  دهنده قابلیت رویت تابلوهای راهنما و هشدار -9جنس مناسب مصالح کف بوستان  -6افراد به خصوص کودکان و معلوالنطراحی مناسب فضای کنار آب خوری ها جهت دسترسی -5

استقرار  -0ویژگی بوستان از نظر ویژگی خاص حرکت و تاثیر آن در هنگام عبور -1لبه فضای بوستان تا بازدید کنندگان بتوانند جلو و اطرافشان را ببینند و توسط دیگران دیده شوند  -4روز و شب

 مناسب تجهیزات ایمنی

ایمنی 

 بهداشتی

تعداد کافی سطل  -0وجود تجهیزات مناسب در سرویس بهداشتی -1وجود تعداد کافی سرویس بهداشتی -4تهیه اغذیه سالم را در بوستان  -9فی آب خوریتعداد کا -6داشتن آب آشامیدنی سالم-5

 -56ایی توسط کارکنان بوفه یا رستورانرعایت نمودن اصول بهداشتی در سرویس دهی مواد غذ -3نظافت مستمر سرویس های بهداشتی  -1وجود سطل های زباله درب دار و کیسه دار -1زباله

 مراقبت جهت جلوگیری از آلوده شدن مواد خوراکی و آشامیدنی موجود در بوستان

دسترسی 

 فیزیکی

فقدان  -9متر( 6)حداقل عرض مورد نیاز امکان تردد ماشین های امدادی و دیگر ماشین آالت موردنیاز در بوستان  -6سانتی متر( 566امکان عبور صندلی چرخ دار )حداقل عرض موردنیاز  -5

 0ی تفریحی بوستان از نظر فقدان موانع حرکتها هراهها و محدود، وضعیت ورودی -1وضعیت بوستان از نظر دسترسی آسان معلولین و کودکان به نقاط مختلف  -4ی فراوان در سطح بوستان ها هپل

 نظر تناسب خطوط عابرین پیاده و پارکینگ وضعیت بوستان از -1در سطح بوستان  نبود اشیای اضافی -

 روشنایی
بسته  -1داشتن برچسب خطر برق گرفتگی  -4داشتن درپوش عایق در تاسیسات برقی -9ی روشنایی خارج از سرویس و یا المپ های سوختهها هفقدان پای -6ی روشناییها همکان مناسب پای -5

 وضعیت روشنایی المپ ها و تعویض به موقع المپ های سوخته -1وضعیت وجود نور مناسب در محل تجهیزات -0ی روشنایی یا تابلوهای برقها هبودن درب پای

ایمنی 

 فیزیکی

و اندازه وجود میز و نیمکت هایی با ساختار  -4وجود کپسول اطفای حریق در سطح بوستان  -9وجود جعبه کمک های اولیه در سطح بوستان  -6وجود تلفن عمومی در نزدیکی بوستان  -5

 ی تیز و برنده در وسایل بوستانها هنبود زایده اضافی و لب -1ترمیم و نگهداری مستمر از امکانات ایمنی -0فقدان سیم برق یا المپ در آب نما بدون کنترل ایمنی -1استاندارد و متناسب با ایمنی افراد 

احساس 

 ایمنی

کنترل مداوم نگهبان ها در  -4طیف های مختلف گروههای سنی و در نظر گرفته شدن نیازهای آنان -9لوگیری از هرگونه تنش جسمیایجاد سایه جهت ج -6کاهش اثرات سوء صداهای ناهنجار-5

 عدم حضور افراد ناباب اجتماعی و معتادان. -1سطح بوستان 

-595: 5936، سرایی و دیگران، 536: 5934، حسینی و دیگران، 16: 5931، ناصر و محمدی، 46: 5931، زاده و روستاابراهیم، 19-14 :5930، منبع: خاکپور و دیگران

 .5931، های پژوهشو یافته 13-19: 5911، ارجمندی و دیگران، 94: 5936: 5936، نسبمحمدی و رخشانی، 596
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 قلمرو جغرافیایی تحقیق

مرکز آمار ایران در سال ی آخرین سرشماری شیراز یکی از شهرهای بزرگ ایران و مرکز استان فارس است. برپایه

نفر داشته داشته است. شهر شیراز در بخش مرکزی استان  5406011این شهر جمعیتی بالغ بر ، خورشیدی5936

 91درجه و  16دقیقه جنوبی و طول  96درجه و  63دقیقه شمالی و  90درجه و  63فارس و در عرض جغرافیایی 

متری از سطح دریا در نقاط مختلف شهر متغیر  5016تا  5410اع دقیقه غربی در ارتف 60درجه و  16دقیقه شرقی و 

ی کوهستانی زاگرس واقع شده و آب و هوای معتدلی دارد. این ( و در منطقه5936است )مرکز آمار ایران سرشماری 

-هکو چهل مقام و باباکوهی از رشته، پوشانسبز، های بمواز سمت شمال به کوه، شهر از سمت غرب به کوه دراک

تعداد مناطق ، (. بر اساس تقسیمات فضایی جدید14: 5936، )سرایی و شمشیری های زاگرس محدود شده است

-هکتار می 611/9، منطقه مستقل شهری تقسیم شده است. مساحت کنونی منطقه یک شهر شیراز 56شهر شیراز به 

(. جدول 5934، مه آماری شیرازرا در خود جای داده است )سالنا نفری 506.309جمعیت ، یاشد که این مساحت

 دهد. های مورد مطالعه در منطقه یک شهر شیراز را نشان می( مشخصات بوستان9شماره )

 
 .5931، ترسیم نگارندگان .5931، منبع: پایگاه داده علوم زمین های مورد مطالعهنقشه موقعیت منطقه یک شهر شیراز و بوستان -1شکل 

 های منطقه یک شهر شیرازتجهیزات بوستان، مساحت، اسامی -3جدول شماره 
 تجهیزات و امکانات مساحت)متر مربع( هااسامی بوستان شماره

 666/656 آزادی 5

فاقد تجهیزات مناسب ، آبخوری، سطل زباله، فاقد چاه، چمن کاری، وسایل بازی مثل سرسره، آبنمای بزرگ، سرویس بهداشتی، وسایل ورزشی، نمازخانه

سنگ فرش کف. ، فاقد چاه آب جهت آبیاری، تلفن عمومی، میز تنیس و میز شطرنج، االکلنگ، تندیس، نگهبان مداوم، غذا، کردن چایبرای درست 

 شهر بازی، وسایل بدنسازی، داردرختان متراکم و سایه

 وسایل بدنسازی.، خانهنماز، فاقد چمن، آبخوری، سطل زباله، فاقد تلفن عمومی، دارای سرویس بهداشتی، فاقد نگهبان، نیمکت 666/16 چمران 6

 فاقد چاه.، دارای نگهبان، سنگ فرش کف، های بهداشتیسرویس، آبخوری، سطل زباله، نیمکت، وسایل ورزشی 666/16 بعثت 9

 661/91 خلدبرین 4
، نمازخانه، میز شطرنج. تابلو خطر برق فاقد تمیز تنیس و، فاقد چاه جهت آبیاری، تلفن عمومی، االکلنگ، دستشویی فاقد سرویس، وسایل ورزشی

 شهر بازی.، وسایل بدنسازی، وسایل بازی، پارکینگ

 وسایل بدنسازی.، کف پوش نسبتاً مناسب، آبشرب جهت آبیاری، سطل زباله، آبخوری، های بهداشتیسرویس، نمازخانه، نیکمت، وسایل ورزشی 166/1 قدوسی غربی 1

 وسایل بدنسازی.، پوشکف، ، فاقد نگهبان مداوم، نیمکت، آب شرب جهت آبیاری، آبخوری، های بهداشتیسرویس، کتابخانه، وسایل ورزشی 166/0 کوثر 0

  متر مربع461/916 جمع

 .5931، های پژوهشداری شیراز و یافتهها و فضای سبز شهرسازمان پارک:منبع
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 نتایج تحقیق

های مربوطه با حضور در بوستان، شهری منطقه یک شهر شیرازهای به منظور ارزیابی و تحلیل ایمنی بوستان

 10دهد که دهندگان نمونه تحقیق نشان میساختار جنسی پاسخ، (4پرسشگری شده است. با توجه به جدول شماره )

مردان را اکثریت ، دهند. بنابراین در میان جامعه نمونه این پژوهشدرصد آنان را زنان تشکیل می 93درصد مرد و 

 91، سال 96تا  51درصد در گروه سنی  44دهندگان بیانگر آن است که دهند.همچنین ساختار سنی پاسختشکیل می

سال و  05درصد در گروه سنی  6سال و  06تا  40درصد در گروه سنی  55، سال 41تا  95درصد در گروه سنی 

درصد  3/51گرفت و مشخص شد که  دهندگان نیز مورد بررسی قراربیشتر قرار دارند. وضعیت تحصیلی پاسخ

درصد فوق دیپلم و لیسانس هستند و  0/90، درصد دیپلم هستند 4/91راهنمایی و -تحصیالت ابتدایی، دهندگانپاسخ

 1/15دهندگان حاکی از آن است که درصد نیز دارای مدرک فوق لیسانس و باالتر بودند. وضعیت اقامتی پاسخ 5/1

درصد مسافر بودند. بررسی وضعیت سکونتی در میان جامعه آماری  4/59شته و درصد در شهر شیراز سکونت دا

 درصد ویالیی قرار داشتند.  9/66های آپارتمانی و در واحد مسکونی، دهندگاندرصد پاسخ 0/16نشان داد که 
 مشخصات عمومی نمونه آماری -4جدول شماره 

 وضعیت نوع سکونت محل اقامتوضعیت  وضعیت تحصیالت و سواد ساختار سنی ساختار جنسی

 درصد تعداد واحد مسکونی درصد تعداد منطقه سکونت درصد تعداد تحصیالت درصد تعداد سن درصد تعداد جنسیت

 %10 511 مرد
 %3/51 06 راهنمایی-ابتدایی .44% 516 51-96

 %0/16 644 آپارتمانی %1/15 614 شیراز
 %4/91 553 دیپلم % 91 561 95-41

 %93 595 زن

 %0/90 569 دیپلم و لیسانسفوق 55% 91 40-06

و  05 %9/66 11 ویالیی %4/59 41 مسافر

 باالتر
 %5/1 51 فوق لیسانس و باالتر 5/6% 1

 5931، های پژوهش منبع: یافته
 ها تحلیل استنباطی یافته

های شهری منطقه یک شیراز در در بوستانهای ایمنی برای رسیدن به پاسخ سواالت پژوهش مبنی بر اینکه شاخص

ای استفاده شده است. با توجه به اینکه سؤاالت در طیف تک نمونه Tاز آزمون ، ای قرار دارد؟چه سطحی و رتبه

، 9متوسط:، 6بد:، 5ها یک امتیاز )خیلی بد:لیکرت از بسسیار کم تا بسیار زیاد طراحی شده و به هر کدام از گزینه

که حد متوسط است مورد بررسی قرار  9ها با توجه به عدد ( داده شده است وضعیت پاسخ1خوب:و خیلی  4خوب:

دهنده رضایت باال نسبت به آن شاخص و در صورتی که باالتر باشد نشان 9گرفته است. بنابراین اگر میانگین از 

 باشد.باشد رضایت نسبت به آن شاخص پایین می 9پایین تر از 

 های شهری منطقه یک شهر شیراز های ایمنی بوستانشاخصبررسی وضعیت کلی 

دهد که در مجموع های شهری در سطح منطقه یک شهر شیراز نشان میهای ایمنی بوستانارزیابی شاخص

( پایین تر از حد متوسط قرار گرفته است. بعد دسترسی فیزیکی با میانگین 319/6ی ایمنی با میانگین )ها شاخص

های باشند. بنابراین وضعیت ایمنی بوستانمی باالتر از حد متوسط، (616/9طراحی خوانا با میانگین)( و بعد 453/9)

اند و در حد متوسط رو به باال قرار گرفته و طراحی خوانا مناسب بوده شهری در این منطقه در بعد دسترسی فیزیکی

باشد. بنابراین وضعیت ایمنی در این د متوسط می( پایین تر از میانگین ح046/6و بعد ایمنی بهداشتی با میانگین )

( و احساس ایمنی با 111/6ایمنی فیزیکی با میانگین )، (133/6باشد. و ابعاد روشنایی با میانگین )بعد مطلوب نمی
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کسب بعد دسترسی فیزیکی باالترین امتیاز را ، باشند. از میان ابعاد مورد بررسینزدیک به حد متوسط می (195/6میانگین)

 (.1کرده و بعد ایمنی بهداشتی در نظر شهروندان کمترین امتیاز رو به خود اختصاص داده است.)جدول شماره 
 های شهریهای ایمنی در بوستانبرای بررسی کلی ابعاد شاخص Tآزمون  -5جدول شماره 

 T انحراف معیار میانگین هاشاخص
Sig 

 اختالف میانگین ی(دار معنی)
 %31با ضریب اطمینان 

 حد باالی رضایت حد پایین رضایت

 560/6 654/6 616/6 666/6 436/6 .436/6 616/9 طراحی خوانا

 -966/6 -935/6 -910/6 666/6 -161/53 956/6 046/6 ایمنی بهداشتی

 415/6 /.911 453/6 666/6 060/61 619/6 453/9 دسترسی فیزیکی

 -614/6 -541/6 -.566/6 666/6 -610/4 461/6 133/6 روشنایی

 -561/6 -661/6 -.501/6 666/6 -195/1 161/6 195/6 احساس ایمنی

 -565/6 -519/6 -546/6 666/6 -143/0 905/6 111/6 ایمنی فیزیکی

 -650/6 -611/6 -640/6 666/6 -634/9 613/6 319/6 جمع کل

 5931، های پژوهش منبع: یافته
 های شهری منطقه یک شهر شیراز در بعد طراحی خوانا ارزیابی وضعیت ایمنی بوستان

ای استفاده شده تک نمونه Tهای شهری در منطقه یک شهر شیراز از آزمون بوستان برای بررسی وضعیت ایمنی

( استفاده 1تا  5(. با توجه به این که برای پاسخگویی به سؤاالت پرسشنامه از طیف لیکرت )0است.)جدول شماره 

شود. به منظور بررسی وضعیت بعد طراحی خوانا در ایمنی محسوب می 9این اساس حد متوسط آن عدد  بر، گردیده

ها امتیاز وزنی در حد متوسط و باالتر توان گفت نیمی از گویهگویه استفاده گردیده است. می 0های شهری از بوستان

لبه فضای بوستان تا بازدید کنندگان بتوانند جلو و  گویه مربوط به، های مورد مطالعهاند. از میان گویهبه دست آورده

( و 156/9ویژگی بوستان از نظر حرکت و تأثیر آن در هنگام عبور با میانگین)، (009/9) شان را ببینند با میانگینعقب

های مربوط به ( دارای میانگینی باالتر از حد متوسط هستند. گویه990/9) جنس مصالح کف بوستان با میانگین

بوستان در  دهنده قابل رویت بودن تابلوهای راهنما و هشدار، (190/6) ستقرار مناسب تجهیزات ایمنی با میانگینا

ها جهت دسترسی افراد بخصوص کودکان و ( و طراحی مناسب فضای کنار آبخوری009/6) روز و شب با میانگین

 تر از حد متوسط هستند.( پایین459/6) معلوالن با میانگین
 ها.های بعد طراحی خوانا بوستانبرای بررسی گویه Tآزمون  -6جدول 

 میانگین هاگویه
انحراف 

 معیار
T 

S
ig

(
نی

مع
 

دار
ین ی(

نگ
میا

ف 
تال

اخ
 

 %31با ضریب اطمینان 

حد پایین 

 رضایت

حد باالی 

 رضایت

طراحی مناسب فضای مناسب کنار آب خوری ها جهت دسترسی افراد به خصوص کودکان و 

 معلوالن
459/6 193/6 56/56- 666/6 110/6- 016/6- 435/6- 

 461/6 601/6 990/6 666/6 64/3 096/6 990/9 جنس مناسب مصالح کف بوستان

 -601/6 -461/6 -990/6 666/6 -96/3 061/6 009/6 بوستان در روز و شب دهنده قابلیت رویت تابلوهای راهنما و هشدار

 105/6 101/6 009/6 666/6 90/59 113/6 009/9 کنندگان بتوانند جلو و اطرافشان را ببینند و توسط دیگران دیده شوندلبه فضای بوستان تا بازدید 

 053/6 465/6 156/6 666/6 65/3 311/6 156/9 ویژگی بوستان از نظر ویژگی خاص حرکت و تاثیر آن در هنگام عبور

 -566/6 -660/6 -509/6 666/6 -61/1 111/6 190/6 استقرار مناسب تجهیزات ایمنی

 5931، های پژوهش منبع: یافته
 های شهری منطقه یک شهر شیراز در بعد ایمنی بهداشتی ارزیابی وضعیت ایمنی بوستان

دهنده آن است که بیشتر نشان Tگویه استفاده شده است. نتایج آزمون  56ها از برای بررسی وضعیت ایمنی بوستان

گویه ، های مورد بررسی(. از میان گویه1اند.)جدول شماره کمتر از حد متوسط را کسب کردهها امتیاز وزنی گویه

های مربوط به رعایت ( باالتر از حد متوسط قرار دارد. گویه516/9مربوط به تعداد کافی سطل زباله با میانگین)



 489 ...های شهریسنجش سطح ایمنی بوستان

)با توجه به ، (360/6با میانگین) دهی مواد غذایی توسط کارکنان بوفه یا رستوراننمودن اصول بهداشتی در سرویس

شود( و وجود سطل های زباله درب داری آن رد میباشد معنیمی 61/6داری بدست آمده باالتر از اینکه سطح معنی

تعداد کافی آبخوری با  ی مربوط بهشود. و گویه( به حد متوسط نزدیک می146/6) دار و کیسه دار با میانگین

 های شهری بودند.ترین میزان رضایت شهروندان از بوستان( دارای کم636/6میانگین)
 ها.های بعد ایمنی بهداشتی بوستانبرای بررسی گویه Tآزمون  -7جدول 
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 %31با ضریب اطمینان 

 حد باالی رضایت حد پایین رضایت

 -935/6 -111/6 -419/6 666/6 -96/55 164/6 160/6 سالمداشتن آب آشامیدنی 

 -196/6 -313/6 -356/6 666/6 -15/66 166/6 636/6 تعداد کافی آب خوری

 -994/6 -153/6 -460/6 666/6 -63/3 156/6 119/6 تهیه اغذیه سالم را در بوستان

 -613/6 -416/6 -916/6 666/6 -61/1 134/6 066/6 وجود تعداد کافی سرویس بهداشتی

 -969/6 -430/6 -456/6 666/6 -63/3 104/6 136/6 وجود تجهیزات مناسب در سرویس بهداشتی

 611/6 616/6 516/6 666/6 61/9 316/6 516/9 تعداد کافی سطل زباله

 -693/6 -616/6 -506/6 666/6 -05/6 606/5 146/6 وجود سطل های زباله درب دار و کیسه دار

 -951/6 -161/6 -459/6 666/6 -16/1 193/6 110/6 سرویس های بهداشتینظافت مستمر 

 659/6 -506/6 -619/6 631/6 -00/5 109/6 360/6 رعایت نمودن اصول بهداشتی در سرویس دهی مواد غذایی توسط کارکنان بوفه یا رستوران

 -453/6 -100/6 -439/6 666/6 -65/59 040/6 160/6 بوستانمراقبت جهت جلوگیری از آلوده شدن مواد خوراکی و آشامیدنی موجود در 

 5931، های پژوهش منبع: یافته
 های شهری منطقه یک شهر شیراز در بعد دسترسی فیزیکیارزیابی وضعیت ایمنی بوستان

بررسی های مورد گویه استفاده گردیده است. بیشتر گویه 1های شهری از برای بررسی بعد دسترسی فیزیکی بوستان

-های ایمنی میمطلوبیت این شاخص نسبت به دیگر شاخص دهنده میانگینی باالتر از حد متوسط قرار داشته و نشان

وضعیت بوستان از نظر تناسب ، (516/4های مربوط به نبود اشیای اضافی در سطح بوستان با میانگین )باشد. گویه

ی تفریحی بوستان از نظر ها هراهها و محدود، وضعیت ورودی، (009/9خطوط عابرین پیاده و پارکینگ با میانگین )

وضعیت بوستان از نظر دسترسی آسان معلولین و کودکان به نقاط مختلف با ، (009/9فقدان موانع حرکت با میانگین)

رفته و ( در حد متوسط رو به باال قرار گ469/9ی فراوان در سطح بوستان با میانگین )ها ه( و فقدان پل139/9میانگین )

)البته ، (369/6سانتی متر( با میانگین ) 566ی مربوط به امکان عبور صندلی چرخ دار )حداقل عرض موردنیاز گویه

شود( و امکان تردد ماشین داری آن رد میباشد معنیمی 61/6داری بدست آمده باالتر از با توجه به اینکه سطح معنی

( نزدیک به 166/6) متر با میانگین 6ر بوستان )حداقل عرض مورد نیاز های امدادی و دیگر ماشین آالت موردنیاز د

 (.1حد متوسط قرار دارند.)جدول شماره 
 ها.های بعد دسترسی فیزیکی بوستانبرای بررسی گویه Tآزمون  -8جدول 
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 %31با ضریب اطمینان 

پایین  حد

 رضایت

حد باالی 

 رضایت

 660/6 -513/6 -610/6 544/6 -40/5 361/6 369/6 سانتی متر( 566امکان عبور صندلی چرخ دار )حداقل عرض موردنیاز 

 6امکان تردد ماشین های امدادی و دیگر ماشین آالت موردنیاز در بوستان )حداقل عرض مورد نیاز 

 متر(
166/6 164/6 41/55- 666/6 416/6- 106/6- 931/6- 

 166/6 964/6 469/6 666/6 69/1 103/6 469/9 ی فراوان در سطح بوستانها هفقدان پل

 013/6 161/6 139/6 666/6 19/59 113/6 139/9 وضعیت بوستان از نظر دسترسی آسان معلولین و کودکان به نقاط مختلف

 194/6 136/6 009/6 666/6 90/51 061/6 009/9 نظر فقدان موانع حرکتی تفریحی بوستان از ها هراهها و محدود، وضعیت ورودی

 699/5 560/5 516/5 666/6 40/90 111/6 516/4 در سطح بوستان نبود اشیای اضافی

 141/6 111/6 009/6 666/6 91/51 141/6 009/9 وضعیت بوستان از نظر تناسب خطوط عابرین پیاده و پارکینگ

 5931، های پژوهش منبع: یافته
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 های شهری منطقه یک شهر شیراز در بعد روشناییارزیابی وضعیت ایمنی بوستان

(. 3گویه مورد مطالعه صورت گرفته است )جدول شماره  1های شهری با استفاده از بررسی بعد روشنایی در بوستان

اند. در حد متوسط کسب نکردهها وزنی باالتر از دهنده آن است که بیشتر گویهنشان Tنتایج حاصل از آزمون آماری 

داشتن ، (616/9گویه مربوط به داشتن درپوش عایق در تاسیسات برقی با میانگین )، های مورد بررسیبین گویه

وضعیت روشنایی المپ ها و تعویض به موقع المپ های سوخته ، (646/9برچسب خطر برق گرفتگی با میانگین )

ی روشنایی ها ههای مربوط به بسته بودن درب پایاالتری قرار دارند. و گویه( در حد متوسط رو به ب66/9با میانگین )

ی روشنایی خارج از سرویس و یا المپ های سوخته با میانگین ها هفقدان پای، (360/6یا تابلوهای برق با میانگین )

ی روشنایی با ها ه( و مکان مناسب پای000/6وضعیت وجود نور مناسب در محل تجهیزات با میانگین )، (050/6)

 تری قرار دارد.( در حد متوسط رو به پایین110/6میانگین )
 ها.های بعد روشنایی بوستانبرای بررسی گویه Tآزمون  -9جدول 

 هاگویه
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 %31با ضریب اطمینان 

 حد باالی رضایت حد پایین رضایت

 -943/6 -431/6 -469/6 666/6 -646/55 016/6 110/6 ی روشناییها همناسب پایمکان 

 -966/6 -400/6 -919/6 666/6 -516/3 163/6 050/6 ی روشنایی خارج از سرویس و یا المپ های سوختهها هفقدان پای

 916/6 513/6 616/6 666/6 410/1 111/6 616/9 داشتن درپوش عایق در تاسیسات برقی

 .944/6 591/6 646/6 666/6 166/4 353/6 646/9 برچسب خطر برق گرفتگی داشتن

 651/6 -661/6 -639/6 569/6 -091/5 311/6 360/6 ی روشنایی یا تابلوهای برقها هبسته بودن درب پای

 -641/6 -451/6 -999/6 666/6 -199/1 140/6 600/6 وضعیت وجود نور مناسب در محل تجهیزات

 616/6 -136/6 600/6 146/6 666/6 111/6 66/9 المپ ها و تعویض به موقع المپ های سوختهوضعیت روشنایی 

 5931، های پژوهش منبع: یافته
 های شهری منطقه یک شهر شیراز در بعد ایمنی فیزیکی ارزیابی وضعیت ایمنی بوستان

نشان  Tگویه در نظر گرفته شده است. و نتایج حاصل از آزمون آماری  1برای بررسی وضعیت بعد ایمنی فیزیکی 

های مورد اند. که از میان گویهها امتیاز وزنی کمتر از حد متوسط را به خود اختصاص دادهدهد که بیشتر گویهمی

( و فقدان سیم 009/9برنده در وسایل پارک با میانگین ) ی تیز وها هگویه مربوط به نبود زایده اضافی و لب، بررسی

های ( در حد متوسط رو به باالیی قرار دارند. و گویه966/9برق یا المپ در آب نما بدون کنترل ایمنی با میانگین )

وجود کپسول اطفای حریق در سطح ، (919/6مربوط به وجود جعبه کمک های اولیه در سطح پارک با میانگین )

( از حد مطلوب بسیار 419/6( و ترمیم و نگهداری مستمر از امکانات ایمنی با میانگین )410/6با میانگین ) پارک

 (.56اند.)جدول شماره تر قرار گرفتهپایین
 ها.های بعدایمنی فیزیکی بوستانبرای بررسی گویه Tآزمون -11جدول 
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 %31با ضریب اطمینان 

 حد باالی رضایت حد پایین رضایت

 -949/6 -163/6 -.460 666/6 -56/56 196/6 119/6 وجود تلفن عمومی در نزدیکی بوستان

 -141/6 -164/6 -.060 666/6 -11/51 014/6 919/6 وجود جعبه کمک های اولیه در سطح بوستان

 -939/6 -039/6 -.149 666/6 -59/1 953/5 410/6 سطح بوستانوجود کپسول اطفای حریق در 

 -656/6 -661/6 -.556 666/6 -654/6 106/6 136/6 وجود میز و نیمکت هایی با ساختار و اندازه استاندارد و متناسب با ایمنی افراد

 451/6 514/6 .966 666/6 561/1 659/5 966/9 فقدان سیم برق یا المپ در آب نما بدون کنترل ایمنی

 -661/6 -960/6 -.610 666/6 -505/56 491/6 419/6 ترمیم و نگهداری مستمر از امکانات ایمنی

 105/6 101/6 .009 666/6 904/59 113/6 009/9 ی تیز و برنده در وسایل بوستانها هنبود زایده اضافی و لب

 5931، های پژوهش منبع: یافته



 484 ...های شهریسنجش سطح ایمنی بوستان

 شهری منطقه یک شهر شیراز در بعد احساس ایمنیهای ارزیابی وضعیت ایمنی بوستان
های حاصل از آن از گویه استفاده شده است. و برای تحلیل داده 1های شهری از در بررسی وضعیت احساس ایمنی بوستان

گرفته  ها در وضعیت نامطلوبی قراردهنده این بود که اکثر گویهای استفاده شده و نتایج این آزمون نشانتک نمونه Tآزمون 

( در وضعیت 996/9گویه مربوط به کاهش اثرات سوء صداهای ناهنجار با میانگین )، های مورد مطالعهاست. از میان گویه

های مربوط به طیف های مختلف گروههای سنی و در نظر گرفته شدن نیازهای آنان با مطلوبی قرار گرفته است و گویه

( و ایجاد سایه جهت جلوگیری از هرگونه 010/6اجتماعی و معتادان با میانگین )عدم حضور افراد ناباب ، (166/6میانگین )

 (.55( در وضعیت نامطلوب و رو به پایین قرار دارد.)جدول شماره 119/6تنش جسمی با میانگین )
 ها.های بعد احساس ایمنی بوستانبرای بررسی گویه Tآزمون  -11جدول 
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 %31با ضریب اطمینان 

 حد باالی رضایت حد پایین رضایت

 460/6 699/6 996/6 666/6 16/0 116/6 996/9 کاهش اثرات سوء صداهای ناهنجار

 -546/6 -916/6 -640/6 666/6 -11/4 396/6 119/6 ایجاد سایه جهت جلوگیری از هرگونه تنش جسمی

 -449/6 -110/6 -166/6 666/6 -63/51 166/6 166/6 مختلف گروههای سنی و در نظر گرفته شدن نیازهای آنانطیف های 

 669/6 -503/6 -619/6 666/6 -13/5 106/6 350/6 کنترل مداوم نگهبان ها در سطح بوستان

 -640/6 -446/6 -949/6 666/6 -39/0 111/6 010/6 عدم حضور افراد ناباب اجتماعی و معتادان

 5931، های پژوهش منبع: یافته
 های ایمنی های منطقه یک شهر شیراز از نظر شاخصبندی بوستانسنجش و رتبه

های مورد مطالعه از نظر شاخص ایمنی از آزمون کروسکال والیس که از یک طرف معادل بندی بوستانبه منظور سنجش و رتبه

های ویتنی است و از جمله آزموناز طرف دیگر گسترش یافته آزمون یومان ناپارامتریک آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و

( ضمن نشان 56سه وجهی یا بیشتر است. جدول )، استفاده شده است. در این آزمون متغیر مستقل، شودتفاوت محسوب می

 ل والیس را نشان دهد.های مورد مطالعه نتایج آزمون خی دو و سطح معناداری آزمون کرسکادادن رتبه شاخص در بوستان
 های ایمنیهای مورد مطالعه و شاخصنتایج آزمون کروسکال والیس بین بوستان -12جدول 

ص
اخ

ش
 

 نام بوستان
میانگین 

 رتبه
 Chi-square رتبه

Asym 

p. Sig. ص
اخ

ش
 

 نام بوستان
میانگین 

 رتبه
 Chi-square رتبه

Asym 

p. Sig. 
وانا

 خ
حی

طرا
 

 9 01/511 آزادی

693/661 666/6 

تی
اش

هد
ی ب

من
ای

 

 5 40/609 آزادی

653/561 666/6 

 4 01/551 خلدبرین 1 41/551 خلدبرین

 1 61/555 بعثت 6 16/661 بعثت

 6 91/519 چمران 0 63/61 چمران

قدوسی 

 غربی
93/641 5 

قدوسی 

 غربی
41/545 9 

 0 19/34 کوثر 4 41/566 کوثر

کی
یزی

ی ف
رس

ست
د

 

 6 56/514 آزادی

966/540 666/6 

یی
شنا

رو
 

 5 04/603 آزادی

031/509 666/6 

 9 61/516 خلدبرین 1 59/556 خلدبرین

 6 01/506 بعثت 5 69/611 بعثت

 0 96/14 چمران 0 55/16 چمران

قدوسی 

 غربی
46/513 9 

قدوسی 

 غربی
30/561 1 

 4 91/546 کوثر 4 53/551 کوثر

کی
زی

 فی
نی

یم
ا

 

 5 15/651 آزادی

969/31 666/6 

نی
یم

س ا
سا

اح
 

 5 16/611 آزادی

916/691 666/6 

 6 16/511 خلدبرین 9 16/514 خلدبرین

 4 16/541 بعثت 6 66/539 بعثت

 0 66/96 چمران 0 11/11 چمران

قدوسی 

 غربی
11/559 1 

قدوسی 

 غربی
66/504 9 

 1 16/34 کوثر 4 14/560 کوثر
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و بوستان چمران  93/641بوستان قدوسی غربی با میانگین رتبه ، دهد که از نظر شاخص طراحی خوانانتایج نشان می

میانگین  بوستان آزادی با، از نظر شاخص ایمنی بهداشتی، و بدترین شرایط به ترتیب در بهترین 63/61با میانگین رتبه

از نظر شاخص دسترسی ، به ترتیب در بهترین و بدترین شرایط 19/34و بوستان کوثر با میانگین  40/609رتبه 

، به ترتیب در بهترین و بدترین شرایط 55/16و بوستان چمران با میانگین  69/611بوستان بعثت با میانگین ، فیزیکی

به ترتیب در بهترین  96/14و بوستان چمران با میانگین  04/603بوستان آزادی با میانگین ، از نظر شاخص روشنایی

و بوستان چمران با میانگین  15/651بوستان آزادی با میانگین ، از نظرشاخص ایمنی فیزیکی، و بدترین شرایط

ن و بوستا 16/611بوستان آزادی با میانگین ، به ترتیب در بهترین و بدترین شرایط و از نظر احساس ایمنی 11/11

به ترتیب در بهترین و بدترین شرایط قرار دارند. در این ارتباط مقدار آزمون خی دو  66/96چمران با میانگین

 31( گویای قابل اطمینان بودن این آزمون با سطح اطمینان 666/6ها با سطح معناداری )محاسبه شده برای شاخص

بندی نهایی آنها بر اساس وضعیت ایمنی رتبه، مطالعه های موردی بوستان( میانگین رتبه59باشد. جدول )درصد می

 دهد.نشان می
 های مورد مطالعهبندی نهایی بوستانرتبه -13جدول 

 بوستانرتبه ایمنی  میانگین رتبه از نظر ایمنی نام بوستان

 5 03/614 آزادی

 4 16/593 خلدبرین

 6 14/533 بعثت

 0 40/96 چمران

قدوسی 

 غربی
51/501 9 

 1 64/36 کوثر
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های ایمنی در بهترین شرایط از نظر شاخص 03/614دهد که بوستان آزادی با میانگین رتبه نتایج پژوهش نشان می

، 51/501، 14/533های کوثر و چمران با میانگین رتبه، خلدبرین، قدوسی غربی، های بعثتو بوستان، قرار دارد

 های دوم تا ششم از نظر ایمنی قرار دارند.به ترتیب در رتبه 40/96و  64/36، 16/593

های مورد سنجش در سطوح متفاوتی حاکی از آن است که بوستان، هامطالعات صورت گرفته در زمینه ایمنی بوستان

ه است در ( نماهایی از آن آورده شد6های ذکر شده که در شکل )اند. بدین معنی که بوستاناز ایمنی قرار گرفته

ها در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار ها در شرایط مطلوب و مناسبی قرار داشته و در بعضی شاخصبعضی از شاخص

های ایمنی نسبت به سایر های کوثر و چمران در شرایط نامطلوبی از نظر شاخصدارند. که در این بین بوستان

توجهی به کم، هاعدم نظارت و کنترل بر وضعیت ایمنی بوستان بهتوان ها قرار داردند. که دالیل این امر را میبوستان

توجه ، های مردم و عدم مشارکت و نظرخواهی از آنان در خصوص تصمیمات و مسایل مربوط به بوستانخواست

های ایمنی و عدم تخصیص بودجه کافی صرف و بیش از حد مدیران به توسعه فیزیکی بدون در نظر گرفتن شاخص

 ها دانست. سازی بوستانجهت ایمن
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 پژوهشهای مورد بوستاننمایی از . 2شکل 

 5931، های پژوهشمنبع: یافته

 گیری و دستاوردهای پژوهشینتیجه

تقاضا برای گسترش فضای سبز و ایجاد ، با توجه به اینکه گسترش فیزیکی شهرها و همچنین نوع زندگی امروزی

ها از الزاماتی است که برای بی تردید تمهیدات ایمنی برای بوستان، را در شهرها به دنبال داشته است بوستان

ریزان و طراحان شهری را بخود مشغول ساخته است. بنابراین ها مهم است و همواره ذهن برنامهشهرداری

ثرات نامطلوب و جهت رفع موضوعات ایمنی از جمله موارد مهمی است که قبل از بروز حوادث و همچنین ا

داری مدیریت و نگه، اجرا، ریزیباید در حوزه طرح، ها و به نوعی تمام شهروندانکنندگان از بوستاننیازهای استفاده

های شهری منطقه یک شهر شیراز به آن توجه شود. در این پژوهش به ارزیابی و تحلیل وضعیت ایمنی بوستان

درصد که نزدیک به حد متوسط  13/6های مورد بررسی میانگین کلی در بوستان پرداخته شد. نتایج حاکی است که

، طراحی خوانا، های دسترسی فیزیکیهای مورد مطالعه از نظر شاخصقرار گرفته است. همچنین وضعیت بوستان

به  04/6، 19/6، 11/6، 13/6، 61/9، 45/9احساس ایمنی و ایمنی بهداشتی با میانگین رتبه ، ایمنی فیزیکی، روشنایی

، ترتیب در بهترین و بدترین شرایط قرار دارند. که در این بین بوستان قدوسی غربی از نظر شاخص طراحی خوانا
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بوستان بعث از نظر ، ایمنی فیزیکی و احساس ایمنی، روشنایی، بوستان آزادی از نظر شاخص ایمنی بهداشتی

، دسترسی فیزیکی، خوانا ن از نظر شاخص طراحیشاخص دسترسی فیزیکی دربهترین شرایط و بوستان چمرا

بوستان کوثر از نظر شاخص ایمنی بهداشتی در بدترین شرایط از نظر ، ایمنی فیزیکی و احساس ایمنی، روشنایی

های آزادی و چمران به ترتیب در بهترین و بدترین شرایط ایمنی قرار دارند. بنابراین نتاج گویای آن است که بوستان

های حاصل قدوسی غربی و کوثر در شرایط متوسطی از نظر ایمنی قرار دارند. یافته، بعثت، های خلدبرینو بوستان

فربدنیا و ، (5934حسینی و دیگران )، (5931نتایج مقاالت پیشین از جمله ابراهیم زاده و روستا )، از این پژوهش

های شهری را های ایمنی در سطح بوستانکه هرکدام وضعیت شاخص، (5936سرایی و دیگران )، (5939دیگران )

 نماید.در سطح نامطلوبی ارزیابی کرده بودند را تایید می

گیری از خطرات و حوادث و جهت حمایت به منظور پیشهای شهری در بوستانرعایت اصول ایمنی ، به طور کلی

. ه همواره باید مورد توجه قرار گیردترین اقداماتی است کترین و با اهمیتاز منابع انسانی و مادی یکی از ضروری

های فراوان و که موجب آسیب حوادثی به دنبال دارددر بوستان های شهری ناآگاهی و رعایت نکردن اصول ایمنی 

های منطقه یک شهر شیراز نیز از این . از این رو بوستانشودزیست می ها و محیطناپذیری به انسانخسارات جبران

ها از لحاظ وضعیت های حاصل از پژوهش حاکی از آن بود که این بوستانبه نحوی که یافته قاعده مثتثنی نبوده

-در این بوستانبرای ارتقای ایمنی  نمایدکهاند. بنابراین ضروری میهای ایمنی در شرایط نامطلوبی قرار گفتهشاخص

یابی به این دستبنابراین  .دهیم مخاطرات و حوادث پیرامون شناسایی کنیم و آن ها را تا حد امکان کاهش، ها

در گیری از آن ها بدون شناخت مخاطرات و حوادث و کسب دانش و مهارت الزم در مورد نحوه پیش، هدف

پیشنهاداتی در جهت بهبود وضعیت ، های پژوهش. از این با توجه با یافتهامکان پذیر نیستبوستان های شهری 

 گردد: ارائه میهای مورد پژوهش به شرح زیر بوستان

 طراحی مناسب فضای کنار آب خوری ها جهت دسترسی افراد به خصوص کودکان و معلوالن -

 ها در روز و شببوستان دهنده قابلیت رویت تابلوهای راهنما و هشدار-

 ها مختلف برای عموم مردم و احداث مسیرهای مناسب جهت افراد معلول.وروردی بوستان سازی مناسب-

 ی کاربران. آشامیدنی سالم جهت استفاده تآمین آب-

های مواد غذایی رعایت کردن اصول بهداشتی در سرویس، های بهداشتی )وضعیت تغذیه سالمرسیدگی به سرویس-

 توسط کارکنان تغذیه بوستان(

-خدمات آالت مورد نیاز در بوستان جهتهای امدادی و دیگر ماشینبهبود و استانداردسازی عبور و مرور ماشین-

 رسانی به مردم در صورت وقوع حوادث. 

در  کنندگان و حفاظت از تجهیزاتی شبانه استفادهجهت استفاده، های بوستانبهبود وضعیت روشنایی محوطه-

 بوستان. 

 های مناسب به تعداد کافی.های عمومی در مکاننصب تلفن-

 تعطیلی در بوستان الزامی استهای اولیه و استقرار اورژانس در مواقع وجود جعبه کمک-

 های سنی با توجه به نیاز آنها.در نظر گرفتن امکانات و خدمات برای همه گروه-
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 ها.اندیشی و انجام تدابیری جهت ممانعت از ورود معتادان و ولگردان خیابانی به داخل بوستانچاره-

 کارکنان و مردم جهت استفاده از آنها.های مناسب و آموزش نصب کپسول اطفاء حریق به تعداد کافی در محل-

 منابع 
جغرافیا و آمایش ، «های شهری )موردشناسی: شهر جهرم(ارزیابی و تحلیل ایمنی پارک(: »5931مجتبی )، عیسی و روستا، زادهابراهیم

 .91-16صص، 51شماره ، ایمنطقه-شهری

های شهر های شهری )نمونه موردی: پارکارزیابی وضعیت ایمنی در پارک»(: 5939داود )، سعید و حاتمی، عیسی؛ ملکی، زادهابراهیم

 .11-16صص، شماره نوزدهم، سال پنجم، ریزی شهریمجله پژوهش و برنامه، «ایذه(

های ایمنی و محیط زیست در پارک، مدیریت بهداشت(: »5911آزاده )، جعفر و افشارنیا، نوری، سیدعلی، جوزی، رضا، ارجمندی

 . 11-13، 5شماره ، دوره دهم، زیستمجله علوم و تکنولوژی محیط، «شهری

موردی: منطقه  ریزی شهری )نمونهبررسی کاربری فضای سبز )پارکهای شهری( از دیدگاه برنامه(: »5910محمد )، اکبرپور سراسکانرود

 49-19شهرداریها و دهداریهای کشور.سازمان ، جزیره کیش، سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری، «یک شهرداری تبریز(

ریزی و مدیریت بندی معیارهای طراحی در برنامهاولویت(: »5911سید حسن )، پورسید غالمعلی و قدسی، سعید؛ جاللی، نجاتآزادی

شهرداری ، دومین همایش جامعه ایمن شهر تهران، «گیری چند معیارهها و فضاهای سبز شهری با به کارگیری متد تصمیمایمنی پارک

 19-10، تهران

ها با رهیافت های بازی کودکان در پارکبررسی ایمنی زمین(: »5913حسن )، اسماعیل و صادقی نایینی، حمیدرضا؛ صالحی، جعفری

 .59-64صص، 10شماره ، سال سی و ششم، شناسیمجله محیط، «ریزی محیطیبرنامه

های شهری )نمونه ارزیابی و تحلیل وضعیت ایمنی در پارک(: »5934ابوالفضل )، معصومه و صدیقی، معصومه؛ مهدیان بهنمیری، حسینی

، 64شماره پیاپی ، 5شماره ، سال سیزدهم، ایمجله جغرافیا و توسعه ناحیه، «موردی: پارک کوهسنگی و پارک بسیج شهر مشهد(

661-511 . 

کنندگان از کیفیت خدمات عوامل مؤثر بر رضایتمندی مراجعهبررسی (: »5936رسول محمد )، مجید؛ رضایی، زادهباب اله؛ تقی، حیاتی

 . 5-51، دبیرخانه اولین کنفرانس اقتصاد شهری، مشهد، اولین کنفرانس اقتصاد شهری، «های شهر تبریزارایه شده در پارک

گانه شهر ر مناطق پانزدهارزیابی پایداری فضاهای سبز شهری د(: »5931زهرا )، صفر و جمشیدی، احمد؛ قائدرحمتی، الحسینیخادم

 . 115-109، 4شماره ، 41دوره ، های جغرافیای انسانیپژوهش، «اصفهان

ای شهر های منطقههای ایمنی در پارکبررسی وضعیت شاخص(: »5930سیدمصطفی )، محسن و حسینی، کمانداری، براتعلی، خاکپور

 . 15-14، 66شماره ، ایمنطقه-جغرافیا و آمایش شهری، «کرمان

سازی استفاده شهروندان از آن در شهر های شهری و بهینهی پارکبررسی کیفی توسعه(: » 5935واحد )، سیدمحمدرضا و کیانی، نژادخلیل

 . 65-94، 1شماره ، ایمنطقه -جغرافیا و آمایش شهری، «بیرجند

های شهری های ایمنی پارکت فضایی در شاخصبررسی تطبیقی عدال(: »5939معصومه )، نعیمه و حسینی، نیاشهریور؛ ترکمن، روستایی

شماره بیست ، سال ششم، ایهای شهری و منطقهمطالعات و پژوهش، «)مطالعه موردی: پارک کوهسنگی و پارک وحدت شهر مشهد(

 .563-560، و دوم

 .«منطقه یک شهر شیرازفضای سبز  یتوضع»، (5931داری شیراز )ها و فضای سبز شهرسازمان پارک

 ریزی شهرداری شیراز.(: معاونت برنامه5934فرهنگی استان فارس )، اجتماعی، گزارش اقتصادی، سالنامه آماری شیراز
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