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 19/4/85: تاریخ پذیرش            14/1/85 :تاریخ دریافت

  چکیده 
 که قبل   است، از جمله موارد مهمی      وعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست     ، موض اهمیت وجود پارک ها در فضای شهری      با توجه به    

 رفع نیازهای استفاده کنندگان از پارک ها و به نـوعی تمـام شـهروندان ، بایـد در حـوزۀ                      اثرات نامطلوب و جهت     همچنین از بروز حوادث و   
، تعیین و بررسی عوامل موثر بر مدیریت بهینۀ بهداشـت،           هدف از این پژوهش   . دیت و نگه داری مورد توجه قرار گیر       ریزی، اجرا ، مدیر     طرح

بـدین منظـور، پـس از تعیـین         . باشـد   یتی جهت بهبود وضعیت موجود می      راهکارهای مدیر  ارایۀایمنی و محیط زیست پارک های شهری و         
هـای  میـدانی ، از           هـای و بررسـی     کتابخانـه عوامل موثر در مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست پارک های شهری از طریق مطالعات                 

  و محیط زیست تعـدادی از پـارک هـای             وضعیت بهداشت، ایمنی   موردروش  پرسشنامه ای جهت دریافت نظرات مسئولین  پارک ها  در                
نتایج بیانگر آن است کـه      . افزارهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است          منطقه پنج تهران، استفاده گردیده و نتایج آن به کمک نرم          

کمتر و از   % 2/59ا با   از میزان مطلوبیت شاخص های ایمنی آن ه       % 9/58میزان مطلوبیت شاخص های بهداشتی پارک های تحت مطالعه با           
همچنین شاخص های وضعیت مناسب بهداشـتی اتـاق کارکنـان           . بیشتر است % 1/46میزان مطلوبیت شاخص های محیط زیستی آن ها با          

 جهـت    در پارک و  وضـعیت اقـدامات صـورت گرفتـه            سم پاشی  هشدار دهنده در هنگام عملیات       عالیمرسانی و نصب      پارک، وضعیت اطالع  
، کمتـرین میـزان   %3/28و % 3/3، %35، در سه بخش بهداشـت، ایمنـی و محـیط زیـست، بـه ترتیـب بـا                   وتی در  پارک   کاهش  آلودگی ص   

  .اند مطلوبیت را در پارک های تحت مطالعه به خود اختصاص داده
  

ی و محـیط     ایمنـ   ،، شاخص های بهداشتی   )HSE(، ایمنی و محیط زیست      ای شهری، سامانه مدیریت بهداشت     پارک ه  :واژه های کلیدی  
  زیستی
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  مقدمه
حوادث اخیر در پارک های شهری به دالیل گوناگون از          

 بـازی کودکـان،     زمـین هـای    مناسب در    کف پوش  فقدانجمله  
 تیز و خطرناک، استفاده از قایق های        زوایدوجود وسایل بازی با     

تفریحی فرسوده و نظارت ننمودن بر حمـل تعـداد مجـاز افـراد              
ز المپ یا سیم بـرق بـدون مالحظـات          استفاده کننده، استفاده ا   

 امکانات امدادی در پارک ها و   نبود پارک ها،    آب نمای ایمنی در   
هایی را فراهم نموده که از دیـدگاه اجتمـاعی            موجبات نگرانی ... 

 دیگـر رعایـت نکـردن اصـول     سـوی از .  اهمیت است  حایزبسیار  
  امکانات بهداشـتی نبودهای پارک ها،      بهداشتی در اغذیه فروشی   

هـای بهداشـتی از       کافی در پارک ها، وضعیت نامناسب سـرویس       
هـا، عـدم      آوری نامناسـب زبالـه      لحاظ نظافت و تجهیزات، جمـع     

 بهداشـتی توسـط کـارگران در حـین          _رعایت مـوازین ایمنـی      
...  یا کـاربرد کودهـای شـیمیایی در پـارک و             سم پاشی عملیات  

 هـا   جهت حفظ سالمتی کارکنان و مراجعه کنندگان بـه پـارک          
اد محیطی سالم، زیبا و آرامش      همچنین ایج . باشد  قابل توجه می  

زیـست پـارک هـا و انجـام            از محـیط   نگـه داری  ، حفـظ و     بخش
  در های زیست محیطـی     اقدامات الزم جهت جلوگیری از آلودگی     

زیـست     که در مـدیریت محـیط        استپارک ها، از جمله مواردی      
بـر  . دگیـر   ر  راپارک های شهری، باید مـورد توجـه مـسئوالن قـ           

اساس بررسی هایی که از مرکز اطالعات و مدارک علمی کـشور            
 پژوهـشی تحـت عنـوان مـدیریت         صورت گرفته اسـت، تـاکنون     

، ایمنی و محیط زیست در پـارک هـای شـهری انجـام              بهداشت
 عوامـل مـوثر بـر       مـورد نشده است، لـیکن اخیـرا مطالعـاتی در          

آغـاز  وضعیت ایمنی و بهداشـت پـارک هـای شـهری در کـشور         
، نتایج حاصل از این مطالعات    . باشد اهمیت می    حایزگردیده که   

 رعایـت   بـارۀ هـای خالصـه ای در        تدوین مقاالت و دستورالعمل   
برخی از نکات مهم ایمنـی و بهداشـتی در پـارک هـای شـهری                

است که تاکنون مورد  توجه  مـسئوالن مربوطـه  قـرار  گرفتـه                  
، ایمنـی و    ح  بهداشـت    افزایش  سـط     این که با توجه  به       . است

مالحظات محیط زیستی پارک هـا، جهـت پاسـخگویی بـه نیـاز          
باشد، الزم است که بـا        شهروندان، از اهمیت باالیی برخوردار می     

  تـصور    ،استفاده از تحقیقات و دستاوردهای کشورهای پیشرفته      
، قبل از بروز حـوادث و       دود نسبت به پارک ها و مدیریت آن       مح

تی و محیط زیـستی مـورد بـازنگری قـرار           اثرات نامطلوب بهداش  
ــرد  ــین  در. گی ــدیریت  همچن ــامانه  م ــر  س ــای  اخی ــال ه     س

 ، بـه عنـوان ابـزار        1(HSE)زیـست     بهداشت،  ایمنی  و محـیط      
 در کلیـۀ طـرح هـای        مـسایل مدیریتی جهـت کنتـرل و بهبـود         

این سامانه با بررسی  همزمـان        . ای و صنعتی مطرح است      توسعه
  مناسبی   زمینهشت،  ایمنی  و  محیط زیست،         سه  فاکتور  بهدا    

جهــت  اســتقرار  و اجــرای  اســتانداردهای   مــدیریت  محــیط 
  و معیارهــای  ایمنــی  و  بهداشــت  (ISO 14001)زیــستی  

جـا   از آن). 8(نمایـد     ایجاد می(OHSAS 18001)ای  حرفه
توان از الگـوی ادارۀ علمـی          زندگی می  که جهت ادارۀ علمی امور    

گیـری نمـود، در امـوری همچـون اداره و مـدیریت               هرهصنعت ب 
پارک های شهری نیز می توان از شیوۀ رایج در صنایع اسـتفاده             

ی زیـست پـارک هـا       کرد و موضوعات بهداشت، ایمنی و محـیط       
 بهداشـــت، ایمنـــی و شـــهری را در قالـــب ســـامانه مـــدیریت

این سامانه بـه طـور      ) 2. (ریزی نمود    طرح (HSE)زیست    محیط
ای هفت عنصر کلیدی و الزامات ویژه ای می باشـد کـه             کلی دار 
  :ند از  اعبارت

اعتقـاد نیـروی انـسانی در سـطوح         : رهبری و تعهد   *
  مختلف سازمانی 

تعیـین و مـستند     : خط مشی و اهداف راهبـردی      *
 سامانهنمودن اهداف و خط مشی راهبردی توسط مسئول نهایی          

تمـام سـطوح     در    هـا  بودن آن  توجه   او از مورد  و اطمینان یافتن    
هــای  خطــر کــاهش هــا جهــت کــاربردی بــودن آن ســازمانی و
  ، ایمنی و محیط زیستیبهداشتی

طراحـی  : ، منـابع و مـستندسازی     سامان دهـی   *
نمودار سازمانی مناسب، انتخاب نماینـدگان مـدیریت  و تعیـین            

 آنــان، تخــصیص منــابع کــافی، تعیــین ســطح مــسئولیت هــای
گونگی انتخاب آن ها براسـاس     و چ  سامانهشایستگی کارکنان در    

معیارهای تعیین شده، تدوین روش های اجرایی جهـت نظـارت           
بر عملکرد پیمانکاران و افزایش یـا کـاهش دسـتمزد آن هـا بـر                

، برقـراری ارتبـاط و   سامانهاساس رعایت و یا عدم رعایت ضوابط   

                                                 
1- Health, Safety & Environment Management 
System (HSE)  
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ـ تبادل اطالعات    هـای مردمـی و        کارکنـان، مـدیران و تـشکل       اب
هـای امـدادی و        آن ها، برقراری ارتباط با گروه      استفاده از نظرات  
، روش هـای اجرایـی،      نظام نامـه   از قبیل    سامانهتهیه مستندات   

  ) 1(، چک لیست و سوابق فرم ها کاری، دستور العمل های
آموزش به کلیه کارکنـان     : خطرارزیابی و مدیریت     *

هـای بهداشـتی، ایمنـی و         خطـر سازمان و شناسـایی و ارزیـابی        
 هـای شناسـایی و ارزیـابی        فـن آوری  تی بـه کمـک      محیط زیس 

، تجزیه و تحلیل خرابـی و       1خطرات از جمله تحلیل درخت خطا     
، تجزیه و تحلیل مقـدماتی      3، مطالعات عملیات و خطر    2اثرات آن 

 همچنـین تـدوین روش      5 و ارزیابی اثرات محـیط زیـستی       4خطر
هـا، معیارهـای اجـرا در سـطوح           خطـر های اجرایی جهت ثبـت      

 اعمـال الزم جهـت کـاهش        اجـرای هـایی بـرای       رویـه مختلف و   
  ) 6. (ها خطر

های الزم جهت دستیابی بـه        ریزی  برنامه: ریزی  طرح *
های بهداشت، ایمنـی     اهداف و اقدامات مربوط به اجرای انضباط      

ها جهـت تطـابق تجهیـزات و مـواد            زیست، تدوین رویه    و محیط 
ــستی،    ــیط زی ــی و مح ــتی، ایمن ــای بهداش ــا معیاره ــود ب  موج

 وضـعیت هـای   ریزی و کنترل تغییرات در سازمان ، تعیین           طرح
  .هایی جهت مقابلۀ موثر با آن ها  اضطراری و تدوین برنامه

هــایی جهــت پــایش  رویــهتــدوین : اجــرا و پــایش *
عملکردهای سازمان با الزامات برقرار شده نظیر اهـداف و معیـار            

 مـسیر    عملکرد سامانه، ثبت پیشرفت عملکرد سازمان در       کارآیی
اهداف تعیین شده، ثبت سوابق و موارد عدم انطباق بـا الزامـات             

  .ها   و اقدامات الزم جهت رفع عدم انطباقسامانه
تدوین روش های اجرایی بـرای      : ممیزی و بازنگری   *

 جهـت   سـامانه  صورت گرفته در     فعالیت های انجام ممیزی کلیه    
شـده و   اطمینان از تطابق آن ها با عملیات از قبل طـرح ریـزی              

  در فواصل معین جهت بررسی اثربخـشی و یـک          سامانهبازنگری  
  .) 5(پارچگی آن 

                                                 
1- Fault Tree Analysis (FTA) 
2- Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) 
3- Hazard & Operability Study (HAZOP)  
4- Preliminary Hazard Analysis (PHA) 
5- Environmental Impact Assessment (EIA) 

 کیلومتر  585/61 شهر تهران با مساحتی برابر       5منطقه  
باشـد     گانۀ شهر تهران مـی     22ترین مناطق    مربع، یکی از بزرگ   

ایـن منطقـه از شـمال بـه         . که در شمال غربی شهر واقـع اسـت        
، از شـرق  )دآباد، حصارک، سولقانمناطق مرا(سلسله جبال البرز  

به بزرگراه محمد علی جناح و بزرگراه آیت اهللا اشرفی اصـفهانی،            
از جنوب به جاده مخصوص کرج و از غرب به حریم روخانۀ کـن              

 ناحیه است   7ه مورد مطالعه، مشتمل بر      صعر. محدود شده است  
، دارای جمعیتی   1381و طبق برآوردهای صورت گرفته در سال        

ــر 590000 در حــدود ــار ) 4. (اســت نف همچنــین براســاس آم
، تعداد کل پارک هـای شـهری        1384شهرداری منطقه در سال     

 متـر مربـع     780499 پارک و مساحت کل آن هـا         119منطقه،  
  )3. (باشد می

  
  روش تحقیق 

 شده اجراجهت انجام این تحقیق به ترتیب مراحل ذیل        
  : است

کـل  (گیری از جامعـۀ آمـاری مـوردنظر            نمونه _1
 ): تهـران  5 منطقـه     ناحیه 7 موجود در    پارک های شهری  

ـ   متخصـصان علـوم آمـاری       این کار طبق نظـر     برای ه کمـک   ـ، ب
های  در مرحله اول از میان پارک  6»ای  گیری مرحله   نمونه« روش

ای  یـا     منطقـه، دو پـارک  یکـی  بـا  مقیـاس منطقـه            هر ناحیه 
 داشـتن    و براسـاس  محـل هـای  ای  و دیگری  با مقیاس            ناحیه

کثرت مراجعه کنندگان انتخاب شـدند،  امکانات  قابل مالحظه و    
هـارده پـارک انتخـابی در    ، شش پارک از میـان چ    در مرحله دوم  

، براساس مالحظات کلی بهداشتی،  ایمنی و  محـیط           مرحلۀ اول 
 کـه دو     ای برگزیده شـده     ویژه، به گونه  زیستی و داشتن امکانات     

 و دو   پارک در مقیاس ناحیـه ای     ای، دو     پارک در مقیاس منطقه   
لــذا پــارک هــای گالیــل . د باشــمحــل هــایپــارک در مقیــاس 

، پـارک   محـل هـای   در مقیاس   ) 1ناحیه(و بهار آزادی    ) 6ناحیه(
ای و    در مقیاس ناحیه  ) 5ناحیه(و استقالل   ) 7ناحیه(های ساحل   

در مقیــاس ) 5ناحیــه (و میعــاد ) 3ناحیــه(پــارک هــای شــاهد 
 مطالعـۀ ایـن تحقیـق انتخـاب      امعه مـورد  ای، به عنوان ج     منطقه
 کـه از دقیـق      یادشدهالزم به ذکر است که با کمک روش         .گردید

                                                 
6- Stage Sampling 
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، بـه علــت  نمونـه گیـری آمـاری اسـت     نـوین  تـرین روش هـای  
پراکندگی نمونه ها در سطح جامعه و انتخاب آن ها بـر  اسـاس               

 با موضـوع ایـن تحقیـق، نتـایج حاصـل از             مرتبط   خاص   عوامل
، می تواند   )جامعه مورد مطالعه  ( انتخاب شده    بررسی نمونه های  

کل پارک هـای شـهری منطقـه        (معرف جامعه آماری مورد نظر      
  .باشد) پنج تهران
 در ایـن مرحلـه بـه کمـک          :جمع آوری اطالعات   -2
هـای    های، جستجوهای اینترنتـی ، بررسـی   کتاب خانه مطالعات  
 و مـصاحبه بـا    ) بـرداری   ، نمونـه  عکس بـرداری  مشاهده،  (میدانی  

کارشناسان پارک ها و فضای سبز، وضـعیت بهداشـت، ایمنـی و             
زیست پارک های تحت مطالعه و عوامل موثر بر مـدیریت             محیط

زیست در پـارک هـای شـهری و           بهینۀ بهداشت، ایمنی و محیط    
  . آوری گردیدند دیگر اطالعات، مشخص و جمع

 در این مرحله بـا      :ها  تدوین و تکمیل پرسشنامه    -3
کلیۀ اطالعات مرحلۀ قبل و شـرایط پـارک هـای           در نظر گرفتن    

ای جهت بررسی وضعیت بهداشـت،        گیری شده، پرسشنامه    نمونه
زیـست پـارک هـای تحـت مطالعـه، از دیـدگاه               ایمنی و محـیط   

در . مسئوالن پارک ها و فضای سبز،توسط محققین تهیه گردید         
 بـاره  شـاخص در   8نـی،    ایم مورد شاخص در    16این پرسشنامه،   

جـدول  . (زیست تالیف شـد      محیط مورد شاخص در    9بهداشت و   
، نام این شاخص ها و عوامل موثر بر وضـعیت آن هـا را نـشان        1

جهت اعتبار پرسشنامه بـا بهـره گیـری از روش دلفـی             ).دهد  می
مه تـدوین شـده بـه       شناپرس،  )استفاده از نظر خبرگان فن    (ساده  

 و کارشناسان با تجربـه پـارک هـا و فـضای        صاحب نظران  تیؤر
 آنـان بز و متخصصان علوم آمـاری رسـید و نظـرات اصـالحی              س

 در هر یک از پـارک هـای          نهایی سپس پرسشنامه . لحاظ گردید 
  .  توسط مسئول مربوطه تکمیل گردیدتحت مطالعه

 در ایـن    :هـا   دهی به سـواالت پرسـشنامه       نمره-4
صصان علوم آماری  با اسـتفاده       مرحله پس از نظر خواهی از متخ      

های مربوط به هر یک از سواالت  ی، ابتدا گزینه  روش دلفی فاز  از  
پرسشنامه  توسط چند نفر از کارشناسان پارک ها و فضای سبز            

دهـی    فاصلۀ عددی یک تا ده وزن       منطقه و براساس اهمیت، در      
را   اهمیـت بیـشتر آن     ،که وزن باالتر به هر گزینه      طوریه  ، ب شد

 آن. ود مربوط به هـر سـوال ده شـ         های  نشان دهد و جمع گزینه    

دهـی هـر گزینـه     میانگین نظرات کارشناسان نسبت بـه وزن    گاه
 1ا مطـابق بـا جـدول        ه  دهی نهایی گزینه    تخمین زده شد و وزن    

دهی به سواالت، به هـر یـک از           سپس جهت نمره  . صورت گرفت 
، 1ها، مطابق بـا جـدول    های عالمت زده شد در پرسشنامه   گزینه

های هر    بوط به گزینه  وزن داده شده و پس از جمع وزن های مر         
.  شـد  دهـی   سوال، آن سوال در فاصلۀ عـددی صـفر تـا ده نمـره             

حداکثر نمره مطلوب هر سوال عدد ده و حداقل نمره صفر است            
بـه منظـور    . که نـشانۀ ضـعیف بـودن شـاخص مـوردنظر اسـت            

 5  در اطمینان از روایی یافته های آماری حاصل از پرسشنامه ها         
مجدد کار تکمیل پرسـشنامه هـا       درصد از جامعه آماری به طور       

 تجزیـه و    Lingoسپس با استفاده از نـرم افـزار         . انجام پذیرفت 
ج نشان داد کـه تـا سـطح         نتای.  صورت گرفت  1تحلیل حساسیت 

روایـی  ( .دعتبر می باش   آمده م  به دست  داده های    %97اطمینان  
  )ددار

                                                 
1- Sensitive Analysis  
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  حیط زیست پارکهایجدول وزن دهی به گزینه های مربوط به شاخص های ایمنی، بهداشت و م
  مورد مطالعه براساس نظر خبرگان

  وزن  شاخص ها
در صورت وجود   بخش ایمنی) الف

بزرگ زمین بازی 
   در پارکساالن

 زمین بازی فقداندر صورت 
   در پارکبزرگ ساالن

  وضعیت مکان صحیح قرار گیری زمین بازی کودکان در پارک -1
  ا چهار راه عدم استقرار زمین بازی در مجاورت خیابان ی-1-1
 عدم استقرار زمین بازی در معرض نور شدید آفتاب -2-1

  استقرار زمین بازی کودکان در نزدیکی محوطه استراحت والدین-3-1
  بزرگ ساالنتفکیک زمین بازی کودکان از -4-1

  
4  
3  
5/1  
5/1  

  
5  
3  
2  

-  
  )اسفنجی، مخلوط ماسه و شن( وضعیت ایمن سازی زمین بازی کودکان در پارک -2

   جنس مناسب زمین بازی-1-2
   امکان برخورد وسایل بازی با افرادفقدان عدم -2-2
  های خطرناک در زمین بازی  ناهمواریفقدان  عدم -3-2
   اضافی در زمین بازیی  اشیافقدان  -4-2
   وجود پوشش گیاهی مناسب در اطراف زمین بازی-5-2
   زی وجود نور کافی جهت استفاده شبانگاهی از زمین با-6-2

  
5/2  
5/1  
5/1  
5/1  

1  
2  

بزرگ زمین بازی 
  ساالن

   یا شهر بازی در پارک بزرگ ساالن وضعیت ایمن سازی زمین بازی -3  شهر بازی
   اضافی در زمینی اشیافقدان -1-3
   از سطوح کفنگه داری ترمیم و -2-3
  راهه های مناسب در اطراف زمین  تعیین آب-3-3
   وجود نور کافی جهت استفاده شبانگاهی از زمین-4-3
  ار زمین در معرض نور شدید آفتاب عدم استقر-5-3
   تعبیه قاب و حفاظ ایمنی جهت تجهیزات روشنایی موجود-6-3
   تعبیه وسایل بازی به گونه ای مناسب جهت عدم برخورد با افراد -7-3

5/1  
5/2  
5/1  

3  
5/1  

-  
-  

1  
5/1  

1  
2  
1  
5/1  

2  
   در پارکبزرگ ساالنان و وضعیت ایمن سازی وسایل بازی کودک-4

   داشتن حفاظ جانبی-1-4
   اضافی در وسایل بازیزایده لبه تیز و نبود -2-4
 طراحی استاندارد وسایل بازی براساس سن، تناسـبات انـدامی، رعایـت زوایـا و فاصـله                  -3-4

   بازییمناسب بین اجزا
   سالم بودن وسایل و وجود اتصاالت محکم بین قطعات آن ها-4-4
پالستیک یا فایبر گالس در بخش هایی از وسیله که در تمـاس             (تن جنس مناسب     داش -5-4

  )هایی که در داخل زمین قرار دارد مستقیم با افراد است و فلز جهت بخش

  
2  
3  
1  

  
3  
1  

آب در صورت وجود 
   در پارکنما

     در پارکآب نما فقداندر صورت 
  )ما خوری و آبن میز و نیمکت، آب( وضعیت ایمن سازی تجهیزات عمومی پارک -5

  رنده اضافی و لبه های تیز و بزایده نبود-1-5
  هایی با ساختار و اندازه استاندارد و متناسب با ایمنی افراد  وجود میز و نیمکت-2-5

5/2  
5/2  

4  
4  
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  هیزات وجود نور مناسب در محل تج-3-5
  ما بدون کنترل های ایمنیفقدان سیم برق یا المپ در آب ن -4-5

5/1  
5/3  

2  
-  

   موانع حرکتیفقدان و محدوده های تفریحی پارک از نظر راه ها وضعیت ورودی، -6
   چاه یا حفره بازنبود -1-6
   میله های فلزی یا زنجیر در ورودی پارکفقدان -2-6
   اضافیی اشیانبود -3-6
   پله های فراوانفقدان -4-6
   استقرار مناسب تجهیزات عمومی-5-6
  ی ناتمام عملیات عمراننبود -6-6

  
2  
1  
2  
1  
2  
2  

 پرهیز از کاشت گونه های گیاهی آلرژی زا، سمی یا خـاردار در کنـار مـسیرهای حرکتـی           -7
  پارک و زمین بازی و رعایت فاصله استاندارد کاشت گیاهان از کنار معابر و بناهای پارک

حـداقل  ( رعایت فاصله استاندارد کاشت گیاهان از کنار معابر و بناهای پـارک              -1-7
  ) متر5/2
 پرهیز از کاشت گونه های گیاهی آلرژی زا، سـمی و خـاردار در کنـار زمـین                   -2-7

  ...)مانند یاس زرد، خرزهره، پیراکانتا و( بازی و مسیرهای حرکتی پارک

  
  

4  
  
6  

   وضعیت مسیرهای اصلی پارک از نظر داشتن عرض مناسب و استاندارد-8  پارک ناحیه ای و منطقه ای  پارک محله ای 
  )سانتی متر 120 مورد نیاز حداقل عرض(دار   چرخندلی امکان عبور صن-1-8
 امکان تردد ماشین های امدادی و دیگـر ماشـین آالت مـورد نیـاز در پـارک                   -2-8
  ) متر2حداقل عرض مورد نیاز (

10  
-  

4  
6  

   مختلف سالول وضعیت ایمن سازی سطوح کف مسیرهای پارک در فص-9
  )بتن ، بتن آسفالتی( جنس مناسب مصالح کف -1-9
   مستمرنگه داری ترمیم و -2-9

  
6  
4  

   وضعیت سیستم روشنایی مناسب در مسیرها و محدوده های تفریحی پارک-10
   تعداد مناسب پایه های کوتاه و بلند روشنایی-1-10
   مکان مناسب پایه های روشنایی2-10
   سوخته و کم نورهای نایی خارج از سرویس و یا المپش پایه های روفقدان -3-10

  
4  
3  
3  

در صورت وجود 
 پروژکتور در محل
  های مرطوب پارک

  پروژکتور در محلفقداندر صورت 
  های مرطوب پارک 

  
 وضعیت ایمن سازی تجهیزات  برق و روشـنایی در مـسیرها و محـدوده هـای تفریحـی                    -11

  پارک
   داشتن درپوش عایق-1-11
   داشتن برچسب خطر برق گرفتگی-2-11
   بسته بودن درب پایه های روشنایی یا تابلوهای برق-3-11
  ترس افراد سیم برق بدون مالحظات ایمنی در دسفقدان -4-11
 محـل هـای    یـا    آب نمـا   استفاده از ولتاژ مناسب جهت تغذیـه پروژکتورهـای داخـل             -5-11

  ) ولت12ولتاژ مجاز از لحاظ ایمنی (مرطوب 

5/1  
5/0  
5/2  
5/2  

3  

5/2  
5/1  

3  
3  
-  

  ت پارک از نظرداشتن تعداد کافی تابلوهای راهنما و هشدار دهندهوضعی-12
   داشتن تابلوهای هشدار دهنده به تعداد کافی در مکان های ضروری-1-12
   داشتن تابلوهای راهنما به تعداد کافی در مکان های ضروری-2-12

  
7  
3  

    وز و شب بودن تابلوهای راهنما و هشدار دهنده پارک در ر ؤیتر وضعیت قابل -13
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   اندازه مناسب تابلوها-1-13
   وجود نور کافی در محل-2-13
   رنگ مناسب تابلوها-3-13
   محل قرار گیری صحیح تابلوها-4-13
   شعارهای نوشته شده یا آگهی های چسبانده شده روی تابلوها-5-13

25/1  
5/2  
25/1  
5/2  
5/2  

 سم پاشیم عملیات  هشدار دهنده در هنگاعالیم وضعیت اطالع رسانی و نصب -14
  در پارک

   سم پاشی اطالع رسانی در هنگام عملیات -1-14
  سم پاشی ساعت پس از عملیات 48 اطالع رسانی تا -2-14

  
  
5  
5  

   وضعیت پارک از نظر داشتن امکانات امدادی-15
   وجود تلفن عمومی در نزدیکی پارک-1-15
   جعبه کمک های اولیه-2-15
  حریقی  کپسول اطفا-3-15

  
2  
4  
4  

 وضعیت پارک از نظر کنترل مداوم نگهبانان و عدم حضور افراد ناباب اجتماعی              -16
  و معتادان

   کنترل مداوم نگهبانان-1-16
   عدم حضور افراد ناباب اجتماعی و معتادان-2-16

  
  
5  
5  

  بخش بهداشت) ب
آب  وضعیت پارک از نظر داشتن آب آشامیدنی سالم و کافی و طراحی مناسب               -17

   هاخوری
   داشتن آب آشامیدنی سالم-1-17
  آب خوری داشتن تعداد کافی -2-17
 ها و ارتفاع آن هـا جهـت دسترسـی           آب خوری  طراحی مناسب فضای کنار      -3-17

  افراد بخصوص کودکان و معلولین
 شـرب بـودن و     قابـل   آزمایش نمودن سـالیانه آب آشـامیدنی پـارک جهـت           -4-17

  نداشتن آلودگی میکروبی

  
  
3  
2  
2  

  
3  

   وضعیت تهیه و سرویس دهی اغذیه سالم در بوفه یا رستوران پارک-18
   تهیه اغذیه سالم-1-18
 رعایت نمودن اصول بهداشتی در سرویس دهی مواد غذایی توسط کارکنان            -2-18

  بوفه یا رستوران

  
5  
5  

پارک های محله 
  ای 

 وضعیت پارک از نظر داشتن تعداد کافی سرویس بهداشتی با تجهیزات مناسب       -19  پارک های ناحیه ای و منطقه ای
  س بهداشتی مخصوص معلولین و داشتن سروی

   وجود تعداد کافی سرویس بهداشتی-1-19
   وجود تجهیزات مناسب در سرویس های بهداشتی-2-19
   وجود تعداد کافی سرویس بهداشتی مخصوص معلولین-3-19

5  
5  
-  

4  
4  
2  

ی سـطل زبالـه بـا تجهیـزات مناسـب و       وضعیت پارک از نظر داشتن تعداد کاف     -20
  جمع آوری صحیح زباله در ایام مختلف
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   وجود تعداد کافی سطل زباله-1-20
   وجود سطل های زباله درب دار و کیسه دار-2-20
   جمع آوری صحیح و انتقال سریع زباله در ایام مختلف-3-20

5/3  
5/2  

4  
در صورت وجود 

بوفه یا رستوران در 
  پارک

 بوفه یا رستوران فقداندر صورت 
  در پارک

   وضعیت نظافت مستمر در داخل پارک-21
  
  مسیرهاو محدوده های تفریحیمستمر  نظافت -1-21
   نظافت مستمر سرویس های بهداشتی-2-21
   نظافت مستمر بوفه یا رستوران پارک-3-21

2  
4  
4  

4  
6  
-  

شـیمیایی   کـاربرد سـموم و کودهـای         مورد وضعیت رعایت موارد بهداشتی در       -22
  توسط کارکنان پارک

   استفاده از لباس مناسب و وسایل حفاظت فردی-1-22
  های بهداشتی فردی  رعایت نمودن مراقبت-2-22
 مراقبت جهت جلوگیری از آلوده شدن مواد خوراکی و آشامیدنی موجود در             -3-22

  پارک

  
  
3  
3  
4  

   رسیدگی منظم و مستمر به وضعیت سالمتی کارکنان پارک-23
   رسیدگی منظم و مستمر به وضعیت سالمتی کارکنان پارک-1-23

  
10  

   وضعیت مناسب بهداشتی اتاق کارکنان پارک-24
 وضعیت مناسب بهداشتی اتاق کارکنـان پـارک از نظـر وجـود نـور، تهویـه،                  -1-24

   رطوبت و آلودگینبودتجهیزات مناسب و 

  
10  

  بخش محیط زیست) ج
   پارک از محیط زیستنگه داری وضعیت -25
 پرورشی، رسیدگی و بهبود وضـعیت پوشـش گیـاهی در            مراقبت های  انجام   -1-25

  پارک
  ، نظافت و رنگ آمیزی تجهیزات عمومی در پارکنگه داری، تعمیر، تعویض-2-25

  
6  

  
4  

   وضعیت کاشت گونه های گیاهی مناسب و مقاوم به آلودگی هوا در پارک-26
افرا، توت، (وم به آلودگی هوا در پارک  کاشت گونه های گیاهی مناسب و مقا     -1-26

  ... )عرعر، اقاقیا، کاج تهران، ابریشم و 

  
10  

   وضعیت اقدامات صورت گرفته جهت کاهش آلودگی صوتی در پارک-27
 کاشت صحیح گیاهان مناسب جهت کاهش آلودگی صوتی در اطراف پـارک          -1-27

به همراه زیر اشـکوبی از      مخلوطی از پهن برگان و سوزنی برگان        ( یا زمین بازی آن     
  )درختچه ها و پرچین سبز

   فعال در پارکآب نمای وجود -2-27
   احداث دیوار مانع صوتی در اطراف پارک یا زمین بازی آن-3-27
   جلوگیری از ورود دوچرخه سوار و موتور سوار به پارک توسط نگهبانان آن-4-27

  
4  

  
2  
2  
2  

  
ارزه با آفـات و بیماریهـای گیـاهی در           وضعیت استفاده از روش های صحیح مب       -28

  پارک
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   استفاده از روش شیمیایی و کاربرد آفت کش ها-1-28
  )زراعی، مکانیکی، بیولوژیکی ، فیزیکی( استفاده از روش غیر شیمیایی -2-28

4  
6  

   وضعیت استفاده از سموم کم خطر جهت مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی-29
 کم خطر جهت مبـارزه بـا آفـات و بیمـاری هـای گیـاهی                 استفاده از سموم   -1-29
سمومی که مطابق با طبقه بندی سازمان بهداشـت جهـانی و آژانـس بـین المللـی                  (

  .)حفاظت از محیط زیست آمریکا، کم خطر می باشند

  
10  

   وضعیت مصرف صحیح انواع کود در فضای سبز پارک-30
   کاربرد کودهای شیمیایی-1-30
  ی آلی گیاهی و حیوانی کاربرد کودها2-30
مصرف کودهای شیمیایی و آلی به نسبت مناسب و       ( مصرف بهینه انواع کود      -3-30

  )با توجه به نیازهای گیاهان، آب و هوا، شرایط خاک و زمان آبیاری

  
2  
3  
5  

 وضعیت رعایت موازین زیست محیطی در کاربرد سـموم وکودهـای شـیمیایی              -31
  توسط کارکنان پارک

   در شرایط جوی مساعدیسم پاش -1-31
   مراقبت جهت آلوده نشدن محیط و منابع آبیاری پوشش گیاهی پارک-2-31
   صحیح سموم و کودهای شیمیایی در انبارنگه داری حمل و نقل و -3-31
   سموم شیمیایینگه داری استفاده از انبار مخصوص -4-31
  ایل کار دفع صحیح قوطی های خالی و مواد بجا مانده و شستشوی وس-5-31

  
  
2  
2  
2  
2  
2  

  وضعیت دفع صحیح فاضالب انسانی در پارک-32
   استفاده از چاه جاذب-1-32
   استفاده از مخزن سپتیک-2-32

  
3  
7  

 وضعیت اقدامات صورت گرفته جهت کـاهش آلـودگی صـوتی ناشـی از منـابع                 -33
  آالینده پارک

  ن های مجاورا رعایت حریم مناسب در اطراف پارک تا ساختم-1-33
به عنوان  (  احداث دیوار مانع یا جاذب صوتی در اطراف پارک یا زمین بازی              -2-32

  ) مثال دیوار بتونی یا فضای سبز

  
  
6  
4  

  

افـزار    در این مرحله، به کمک نـرم      : ها  توصیف داده -5
هـا،    های کمی حاصل از پرسشنامه      ، توصیف داده  Excell یآمار

  .  شده استارایهدر قالب نمودارهایی 
  

  جنتای
ها، مطـابق بـا     آمده از پرسشنامهبه دستبراساس نتایج   

 میزان مطلوبیت شاخص های بهداشتی کل       3 و   2،  1نمودارهای  
از میزان مطلوبیـت شـاخص      %  9/58پارک های تحت مطالعه با      

تـر و از میـزان مطلوبیـت          پـایین %  2/59های ایمنی آن هـا بـا        

براساس . باالتر است% 1/46شاخص های محیط زیستی آن ها با      
های  پرهیز از کاشت گونه   ( ی  ـ ایمن 7ارۀ  ــ، شاخص شم  4نمودار  

هـای   زا، سمی و خاردار در کنار مسیرها یـا زمـین            گیاهی آلرژی 
بازی پارک و رعایت  فاصلۀ اسـتاندارد کاشـت گیاهـان از کنـار               

وضـعیت مـسیرهای    ( ایمنـی    8و شـاخص شـمارۀ      ) معابر پارک 
% 90بـا   ) ب و اسـتاندارد   اصلی پارک از نظر داشتن عرض مناسـ       

ای تحت مطالعه به باالترین درصد مطلوبیت ایمنی را در پارک ه     
ر آن اسـت کـه در اکثـر        ـعلت این امـ   . ه است خود اختصاص داد  

زا همچون یـاس    های گیاهی آلرژی    پارک های تحت مطالعه گونه    
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های گیـاهی سـمی ماننـد خرزهـره، سـرخدار و          زرد، چنار، گونه  
دار از جملـه زالزالـک، بـه ژاپنـی، زرشـک،            های گیاهی خار    گونه

  های بازی پارک کاشته نشده     پیراکانتا، در کنار مسیرها یا زمین     
 بـه تعـداد معـدود کاشـته شـده و خطـری را بـرای                 این که و یا   

ــ  ور از کودکــان در زمــین بــازی و یــا بــرای افــراد در هنگــام عب
 دیگـر در اکثـر پـارک        سـوی از  . دکن  مسیرهای پارک ایجاد نمی   

ای مورد مطالعه، فاصلۀ استاندارد کاشت گیاهان از کنار بناها و      ه
رعایـت شـده اسـت، لـذا امکـان          )  متـر  5/2حداقل  (معابر پارک   

صدمه به بناها و یا عابرین پارک ها به علت ریشه دوانی درختان             
همچنین براسـاس   . های تیز و متراکم آن ها کم است         و یا شاخه  

 عالیـم اطالع رسانی و نصب     ( ایمنی   4، شاخص شماره    4نمودار  
 % 3/3بـا   )  در پـارک   سم پاشی هشدار دهنده در هنگام عملیات      

  مطلوبیت ایمنی را در پارک های تحـت مطالعـه          میزانکمترین  
پـاش    و دلیل آن نیز بی توجهی مسئوالن و کـارگران سـم            دارد

 رفته در عملیات مذکور     به کار پارک ها نسبت به خطرات سموم       
ان و کارکنان پارک و یـا ناآگـاهی آن هـا از             برای مراجعه کنندگ  

خطرات سموم مورد استفاده و عواقب ناشی از تماس افراد با آن            
 شاخص های ایمنی در پارک ها نیز طبـق نمـودار         بقیه. باشد  می
، 5مطـابق بـا نمـودار      . ، در وضعیت متوسط تا خوب قرار دارند       4

 وضعیت پـارک از نظـر داشـتن آب        ( بهداشتی   1شاخص شمارۀ   
بـا  ) هـا   آب خـوری  آشامیدنی سالم و کـافی و طراحـی مناسـب           

، بیشترین درصد مطلوبیـت بهداشـتی را در پـارک هـای          3/83%
زیرا در کل پارک های تحـت مطالعـه آب          . مطالعه داراست  مورد

 آشامیدنی موجود توسط ناظران بهداشتی منطقه هر سـال یـک          
شــرب بــودن و نداشــتن آلــودگی میکروبــی قابــل بــار از جهــت 

آب همچنـین اکثـر   . گیـرد  آزمایش شده و مورد نظارت قرار مـی  
های پارک ها از نظر ارتفاع جهت استفادۀ کودکـان ایمـن              خوری

هـای الزم بـرای اسـتفادۀ         هستند و تنها از جهت داشتن ویژگـی       
 از کف و فـضایی      سانتی متر  80 تا   75ارتفاعی معادل   ( معلولین  

، 5راسـاس نمـودار     ب. باشـند   مناسب نمـی  ) برای صندلی چرخدار  
وضـعیت مناسـب بهداشـتی اتـاق        ( بهداشـتی    8شاخص شمارۀ   

کمتـرین درصـد مطلوبیـت      % 35بـا   ) کارگران و کارکنان پـارک    
بهداشتی را در میان دیگر شاخص ها داراسـت و دالیـل آن نیـز               

 نـور و تهویـه کـافی در اتـاق کارکنـان پـارک و همچنـین                  نبود
 آلـودگی و رطوبـت      بهداشتی نبودن محل مذکور از نظر داشـتن       

باشد کـه ممکـن اسـت سـبب بـروز بیمـاری گـردد و بـرای                    می
ی  شـاخص هـا    بقیـه . سالمتی کارکنان پارک خطر آفرین باشـد      

، در وضعیت متوسـط تـا خـوب         5بهداشتی نیز مطابق با نمودار      
 حـاکی از آن اسـت کـه         6نتـایج حاصـل از  نمـودار         . ر دارند قرا

ــمارۀ    ــاخص ش ــستی  1ش ــیط زی ــظ و ( مح ــهحف  از  دارینگ
، بـاالترین درصـد مطلوبیـت       %3/63بـا   ) زیست پارک هـا     محیط

باشد، به این معنـا کـه در اکثـر پـارک              محیط زیستی را دارا می    
های پرورشی و اقـدامات الزم جهـت         های تحت مطالعه مراقبت   

گیرد و همچنـین      بهبود وضعیت پوشش گیاهی پارک صورت می      
 و رنـگ آمیـزی      رینگـه دا  ی از جمله تعمیر، تعـویض،       مسایلبه  

تجهیزات عمومی پارک ها، بیشتر از دیگر شاخص هـای محـیط            
  ،6دیگـر نتـایج حاصـل از نمـودار          . شـود   زیستی توجه داده مـی    

اقـدامات  ( محـیط زیـستی      3دهد که شـاخص شـماره         نشان می 
، %3/28بـا   ) صورت گرفته جهت کاهش آلودگی صوتی در پارک       

 به خود اختـصاص     ترین درصد مطلوبیت محیط زیستی را      پایین
داده است، زیرا در اکثر پـارک هـای مـورد مطالعـه اقـداماتی از                

های گیـاهی مناسـب جهـت کـاهش آلـودگی             قبیل کاشت گونه  
ترکیبی از درختان پهن بـرگ انبـوه بـا ارتفـاع            (صوتی در پارک    

های خود را مدتی در پاییز و اوایـل زمـستان نگـه              بلند که برگ  
 با درختان سوزنی برگ متراکم بـا        دارند همانند بلوط و ممرز      می

، احـداث   )ها و پـرچین سـبز       صمغ زیاد و زیراشکوبی از درختچه     
آب دیوار مانع صوتی در اطراف پارک یا زمین بازی آن، احـداث             

سـوار و موتورسـوار  بـه  پـارک،             ، جلوگیری از ورود دوچرخه    نما
استفاده  از  وسایل  مدرن  باغبانی  بـا  آلـودگی  صـوتی  کـم،                     

ویض  ابزار کار  فرسوده  و کهنه،  عایق کاری ماشـین آالت و                تع
 بقیــه، 6ودار ــــق نمــــهمچنــین طب. صــورت نگرفتــه اســت... 

  . دط زیستی در وضعیت متوسط قرار دارشاخص های محی
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نمودار1: ميانگين درصد شاخصهای ايمنی در پارك های مورد مطالعه    

گاليل  بهار آزادی ساحل استقالل   ميعاد شاهد كل پارك ها پارك
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نمودار  2  :  ميانگين درصد شاخصهای بهداشت در پارك های مورد مطالعه   

گاليل  بهار آزادی استقاللساحل  ميعاد  شاهد كل پارك ها پارك

  
  
  
  
  

  میانگین درصد شاخص های ایمنی در پارک های مورد مطالعه-1نمودار

  میانگین درصد شاخص های بهداشت در پارک های مورد مطالعه-2نمودار

 ها
ص

شاخ
صد 

 در
ین

انگ
 می

 ها
ص

شاخ
صد 

 در
ین

انگ
 می

   بهارآزادی           گالیل      استقالل         ساحل     میعاد    شاهد پارک   کل پارک ها    

       گالیل    استقالل      بهارآزادی         ساحل    میعاد  شاهد پارک   کل پارک ها
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نمودار 3 : ميانگين درصد شاخصهای محيط زيست در پاركهای مورد مطالعه  
گاليل  بهار آزادی ساحل  استقالل ميعاد  شاهد كل پارك ها پارك
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شاخصهاي ايمني
ميانگين نمرات مسئولين به شاخصهاي ايمني پاركهاي مورد مطالعــه نمودار4  : 

  میانگین درصد شاخص های محیط زیست در پارک های مورد مطالعه-3نمودار

  میانگین درصد شاخص های ایمنی پارک های مورد مطالعه-4نمودار
 شاخص های ایمنی
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 گالیل     بهارآزادی                استقالل               ساحل     میعاد    شاهد پارک   کل پارک ها    
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نمودار  6  :  ميانگين نمرات مسئولين به شاخصهاي محيط زيست پاركهاي مورد مطالعه     
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نمودار 5 : ميانگين نمرات مسئولين به شاخصهاي بهداشت پاركهاي مورد مطالعه

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  میانگین درصد شاخص های بهداشت پارک های مورد مطالعه-5نمودار بهداشتشاخص های 

 شاخص های محیط زیست
 ک های مورد مطالعه میانگین درصد شاخص های محیط زیست پار-6نمودار
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  گیری  بحث و نتیجه
 بررســی وضــعیت بهداشــت، ایمنــی و نتــایج حاصــل از

زیست پارک های تحت مطالعۀ منطقه پنج تهران نـشان            محیط  
دهد که به طور کلی وضعیت شاخص های ایمنی و بهداشتی             می

پارک های تحت مطالعه متوسط و وضعیت شاخص های محـیط        
همچنــین میــزان . زیــستی آن هــا در حالــت ضــعیف قــرار دارد

ارک هـای تحـت مطالعـه بـا         مطلوبیت شاخص های بهداشتی پـ     
% 2/59از میزان مطلوبیت شاخص های ایمنی آن ها بـا          %  9/58

کمتر و از میزان مطلوبیت شاخص های محیط زیستی آن ها بـا             
دیگر نتایج حاکی از آن است کـه شـاخص          . بیشتر است %  1/46

های وضعیت مناسب بهداشتی اتـاق کارکنـان پـارک، وضـعیت            
سم شدار دهنده در هنگام عملیات       ه عالیمرسانی و نصب      اطالع  
 در پارک و وضعیت اقدامات صورت گرفته جهـت کـاهش            پاشی

آلودگی صوتی در پارک، به ترتیب در سه بخش بهداشت، ایمنی           
، کمتــرین میــزان  %3/28و % 3/3، %35زیــست بــا   و محــیط

  . اند مطلوبیت را به خود اختصاص داده
، ایمنی  آنچه به عنوان دالیل ضعف در مدیریت بهداشت       

 نمـود  ارایـه تـوان   زیست پارک های تحـت مطالعـه مـی        و محیط 
  : دباش شامل موارد ذیل می

آگاهی کم مسئوالن و کارکنان پارک ها از عوامـل مـوثر در              •
ک هـا و چگـونگی      زیست پـار    وضعیت بهداشت، ایمنی و محیط    

   مدیریت بهینۀ آن 
نبـود قــوانین و اســتانداردهای کـافی، متناســب بــا موضــوع    •

زیست پارک ها و بی توجهی        یت بهداشت، ایمنی و محیط    مدیر
نسبت به بازنگری و اصالح قـوانین و ضـوابط موجـود براسـاس              

 المللی  دستاوردهای ملی و بین

عدم تخـصیص بودجـۀ کـافی جهـت دسـتیابی بـه اهـداف                •
 زیست پارک ها  مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط

 گیــری در موضــوع مــدیریت وجــود مراکــز متعــدد تــصمیم •
 هماهنگی در   فقدانزیست پارک ها و       بهداشت، ایمنی و محیط   
 ساختار مدیریتی موجود 

نبود بازرسی ها و پایش های ادواری از وضـعیت بهداشـت ،              •
 ایمنی و محیط زیست پارک ها

 روشی کارآمد جهت نظارت منطقی بر نحوۀ عملکـرد          فقدان •
ی  رعایت ضوابط بهداشت، ایمن    موردپیمانکاران در پارک ها در      

 زیست  و محیط

هـای مناسـب جهـت جلـب مـشارکت مراجعـه              نبود زمینـه   •
 مـدیریت   مـورد های مردمـی در       کنندگان به پارک ها و تشکل     
  زیست پارک ها  بهینۀ بهداشت، ایمنی و محیط

، استقرار سامانه مدیریتی    یادشده رفع دالیل ضعف     برای
در پارک هـای شـهری      (HSE)زیست    بهداشت، ایمنی و محیط   

 تطبیـق دادن الگـوی      از طریق  پارک های مورد مطالعه،      از جمله 
مورد استفادۀ این سامانه در صنایع کشور با شـرایط موجـود در             

  : براساس این تطبیق. دگرد پارک ها پیشنهاد می
 در پارک های شهری شامل موارد       سامانهفواید استقرار این    ) الف

  :دشوذیل می 
  اداره و مدیریت علمی پارک های شهری *  
، ایمنی و محیط زیست پارک  بهداشتمسایلمطالعه دقیق  *  

 های شهری

ــرات  *  ــروز حــوادث و اث ــوگیری از ب  شناســایی خطــرات و جل
 نامطلوب بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی

، ایمنی و محیط زیستی، اولویت      های بهداشتی  خطرارزیابی  *   
  هاخطربندی آن ها و انجام اقدامات الزم جهت کاهش 

 شهردار مسئول نهایی در سامانه بهداشـت، ایمنـی و           شخص) ب
تواننـد   زیست پارک هاست و مـدیران پـارک هـا نیـز مـی          محیط

  . نمایندگان مدیریت سامانه در پارک ها باشند
ر پارک ها شامل    اقدامات اولیه جهت استقرار سامانه مذکور د      ) ج

  : دباش موارد ذیل می
لـف از   ن هـای مخت   اایجاد هماهنگی الزم میان سـازم      

جمله سازمان پارک ها و فـضای سـبز شـهر تهـران،             
... معاونت فضای سبز و خدمات شـهری شـهرداری و           

  سامانه استقرار مورددر 

 یادشده سامانهآگاهی شهردار از فواید و عناصر  

ایجاد واحدی متشکل از کارشناسان بهداشت، ایمنـی      
و محیط زیـست، بـه نـام واحـد بهداشـت، ایمنـی و               

ر شهرداری هر منطقه که وظـایف آن        زیست د   محیط
 :ند از  اعبارت
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 هدایت کلیه کارکنان شهرداری، مدیران و کارکنان پارک هـا           *
  زیست پارک ها   بهداشت، ایمنی و محیطمسایل مورددر 
زیست پارک ها      اولیه وضعیت بهداشت، ایمنی و محیط      بازدید* 

بـا  های حاکم بر پارک هـا و تطـابق آن هـا               جهت بررسی برنامه  
های موجود و بهتـرین روال کـاری و عملکـردی و             دستورالعمل

  ها  مشخص نمودن دامنه فعالیت
 ،چک  فرم ها تهیه مستندات الزم از جمله روش های اجرایی،         * 

  ها ها و دستورالعمل لیست
هــای الزم و بــازنگری و  تــدوین اســتانداردها و دســتورالعمل* 

های ملـی و    اصالح ضوابط موجـود مطـابق بـا آخـرین دسـتاورد           
برخی از این قبیل دستاورد های بین المللـی شـامل           (المللی    بین

ــست  ــک لی ــهری،      چ ــای ش ــارک ه ــی پ ــزی ایمن ــای ممی ه
استانداردهای ایمنی زمین  و  وسایل  بـازی کودکـان در پـارک           

و آژانـس   WHO) (جهـانی  ، توصیه های  سازمان  بهداشت ها
  EPA)(  ریکاـــ ط زیـست  آم    ـــ بین المللی  حفاظت  از  محی       

، طرتر  و ناپایدارتر در محـیط زیـست         کاربرد سموم کم خ    بارهدر
 در مـورد    )FAO(رهنمودهای سـازمان خواروبـار و کـشاورزی         

کیفیت مناسب آب آبیاری فضای سبز می باشند که به تعـدادی            
ع مرتبط با آن ها در بخش منابع و ماخـذ اشـاره شـده               ـاز مراج 
  . )13و 9، 7(است

یی ها و کارگاه های تخصـصی در خـصوص           برگزاری گرد هما   *
 مـذکور و وظـایف      سـامانه آشنایی مدیران و کارکنان پارک ها با        

  آن ها در سامانه
، آموزش و ایجاد زمینـه هـای مناسـب جهـت            فرهنگ سازی * 

های مردمی و استفاده کنندگان از پـارک هـا در            جلب مشارکت 
  سامانهراستای اهداف مدیریتی 

ندهای صورت گرفته و عملکرد کارکنان      فرآی  پایش و بازنگری    * 
  سامانهو مدیران در 

پس از انجام اقدامات اولیه ، می توان با در نظر گرفتن هفـت              ) د
بهداشت ،ایمنی و محـیط زیـست       مدیریت  عنصر کلیدی سامانه    

)HSE (          و رعایت الزامات مربوطه، جهت استقرار این سـامانه در
  .پارک های شهری اقدام نمود
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