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Abstract   
 
Background and aims: Parks are a place for children's play and activity. Safety of these social 

environments is important in environmental planning. It is necessary to provide quality and 

sustainable conditions for park playgrounds and equipments to improve the safety and health of 

children. In general, the play equipments standards are formulated and published by the Institute 

of Standards & Industrial Research of Iran and the manufacturers are notified and required to 

design children's play equipment according to the most up-to-date standards. Since the 

municipality is responsible for purchasing, installing and managing the parks, it is required to 

purchase equipments with a standard certificate. Given the children's accidents in public parks 

duewhile usig such equipments, issues related to the safety of play equipment in the parks should 

be addressed as fast as possible. Therefore, the present study aimed to investigate the compliance 

of child play equipments in public parks in Gonabad with safety standards and national standards. 

Methods: The present study is an applied research conducted by combining descriptive and 

surveying methods and utilizing experts’ ideas and safety standards related to children's play 

equipments during fall and winter 2017 in Gonabad public parks where a number of children's 

playground equipment including slides, swing and flip-flop were installed. In this research, the 

features of each play equipment that should be recognized as safty features were studied. The first 

step in the process of implementation was to identify all the information assets in the area under 

investigation so that effective factors in the field of park equipment safety could be identified 

completely. At this stage, all national standards for the safety of children's playground equipment 

in the parks were collected, and all the safety aspects related to the safety of slide, swing, and flip-

flop were extracted from the standards and a researcher-made checklist was developed to examine 

these equipments in various fields. Safety evaluations of slides, swing and flip-flop were carried 

out according to the requirements of Institute of Standards & Industrial Research of Iran, standards 

no. 6436-2, 6436-3 and 6436-6, respectively. The method of data collection was in field and 

surveying and after evaluation, all non-conformities were collected through observation and check 

list and their deviation was determined. 

Results: Based on the results of the present study on swings, there were 11 cases of non-

compliance with the standard requirements of 6436-2. In general, the distance between the 

hanging points contrasts with the standard requirements. The minimum horizontal distance 

between the two adjacent seats was not observed. The distance from the surface to the rock was 

less than the standard. The horizontal distance between the swing seat and the adjacent structure is 

not in accordance with the standard. The results of the slide evaluation showed that there were 25 

cases of non-compliance with standard requirements of 6436-3. In 65% of the slides, the 

horizontal bar is not provided for open access and in 75% of the horizontal bar height was not 

standard. In 80% of the slides, the side height of the sliding guard was not 500 mm. In 60% of the 

slides, their starting section does not have a length of at least 350 mm. In 75% of them, the 

transition from the head section to the exit section is followed by a sudden gradient change. In 

55% of the slides, the minimum length of the exit section is not in accordance with the standard. 

The results of the flip-flop assessment showed that there were generally 9 cases of non-

compliance. In general, the swing ground had no suitable impact-absorption surface and back 

protection. Very low attenuation causes sudden suspicion. No pedestal was considered appropriate 

for any of the swabs examined. In all parks, the back of the seat had a curvature and was not 
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rounded. 

Conclusion: The present study showed that in all surveyed parks, there were various 

inconsistencies in children's play equipments including slide, swing, flip-flop that did not comply 

with national standards. Accordingly, it is necessary for city managers to consider national 

standards in the design of this equipment. In Iran, urban design, has no long history, while 

designing children's playgrounds, especially for the age group of 5 to 12 years, has had less 

priority. Much research has been done in European and American societies to improve urban 

spaces and design a new generation of playgrounds for children. But in Eastern societies, 

especially in Iran, there is no comprehensive study focusing on children's play spaces, especially 

for children aged 5 to 12 years. The results of evaluating the swings and slides of urban parks 

using national standards also indicate that there were various mismatches with relevant national 

standards in all parks. In all swings of all parks, the distance between the hanging points contrasts 

with the standard requirements of 6436-2. In some parks, the minimum horizontal distance 

between the two adjacent swing seats is not met, the swing distance from the ground floor is less 

than the standard, and the horizontal distance between the swing seat and the adjacent structure is 

not up to the standard. Also, the results of the slides’ evaluation showed that the horizontal bar 

was not provided for the open section, the height of the horizontal bar was not between 600 mm 

and 900 mm above the starting section, the lateral guard height of the sliding start section is not 

equal to 500 mm, their start section has no minimum length of 350 mm, the transition of the 

sliding section to the exit section is performed by abrupt change of slope and the minimum exit 

section length is not as standard. Accordingly, it is recommended to provide the necessary 

anthropometric data to design and manufacture ergonomically designed equipment for park safety 

while introducing integrated management of safety, health and environment, to introduce the game 

park equipment manufacturers in the country. It is also suggested that the relevant organizations 

and institutions strive to develop anthropometric and dimensional standards and provide the 

primary data that play an important role in the safe design of the playground equipment by 

properly interacting with research centers and the Institute of Standards & Industrial Research of 

Iran. Finally, the results of the present study emphasize the safety audit and enhancement of the 

safety level of children's play equipment and state the improvement of the safety level of children's 

play equipment as a necessity. The design of the slides as well as the modification of the 

playgrounds of children's playgrounds according to relevant standards should be prioritized. 
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 مطالعکه: یک  یمنیا یمل یاستانداردها با گناباد شهر یعموم هایپارک در کودکان یباز زاتیتجه مطابقت

 یمورد
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   چکیده

 مسنتلزم اینن تجهینزات یسازمنیاشود می تلقی کودکان سالمت برای جدی تهدیدی بازی کودکان تجهیزات از حوادث ناشی زمینه و هدف:

 بنا شنهر عمنومی هنایپارک در کودکنان بنازی تجهینزات ایمننی هدف مطالعه حاضر تعیین میزان مطابقنت .است استانداردهای ایمنی رعایت
 ایمنی است. ملی استانداردهای

 اسنتانداردهای و کارشناسنان از گینریبهره و پیمایشنی و توصیفی هایروش ترکیب با که است کاربردی نوع از حاضر پژوهش :بررسی روش

 مطالعه کلینه این در. گرفت صورت گناباد شهر عمومی هایپارک در 6931 زمستان و پاییز زمانی مقطع در کودکان باز تجهیزات به مربوط ایمنی
گرفتنند  قرار بررسی مورد شماریتمام صورت به االکلنگ و تاب سرسره، شامل عمومی شهر گناباد، هایپارککودکان موجود در  بازی تجهیزات

موسسنه اسنتاندارد و  1391-1و  1391-9، 1391-2اسنتانداردهای  به ترتیب بر اسنا  الزامنات هااالکلنگارزیابی میزان ایمنی تاب، سرسره و 
 تحقیقات صنعتی ایران انجام شد.

 بنین فاصنله طورکلیبنه .دارد وجود انطباق عدم 1391-2 استاندارد الزامات از مورد 66 در هاتاب بر اسا  نتایج مطالعه حاضر در مورد ها:یافته

 سنط  از هناتاب فاصله میزان. است نشده رعایت مجاور تاب 2 هاینشیمنگاه بین افقی فاصله حداقل. دارد مغایرت استاندارد الزامات با آویز نقاط
 که داد نشان سرسره نیست. نتایج ارزیابی استاندارد مطابق مجاور ساختار و تاب نشیمنگاه کناره بین افقی فاصله. است استاندارد حد از کمتر زمین
 اسنت نشده تهیه دسترسی باز قسمت برای محافظ افقی ها میلهسرسره %12 در. دارد وجود انطباق عدم 1391-9 الزامات استاندارد از مورد 22 در
 288 برابنر متصل سرسره شروع بخش پهلویی محافظ ارتفاع سرسره %08 در. باشددر حد استاندارد نمی محافظ افقی میله ارتفاع هاآن %52 در و

 بخش به سریدن بخش انتقال هاآن %52 در. باشدنمی مترمیلی 928 حداقل طول دارای هاآن شروع ها بخشسرسره %18 در. باشدنمی مترمیلی
هنا نشنان نتایج ارزیابی االکلنگ باشد.نمی استاندارد مطابق خروج بخش طول حداقل سرسره %22 در. شودمی انجام ناگهانی شیب تغییر با خروج
 مناسنب پشنتی حفنا  و ضنربه جنبب سنط  دارای االکلننگ زمنین طورکلیبه دارد. وجود انطباق عدم الزامات از مورد 3 در طورکلیبهداد که 
 گرفتنه نظنر در مناسنب پای جای شده بررسی هایاالکلنگ از کدامهیچ برای. شودمی ناگهانی شک باعث االکلنگ کم بسیار میرایی. باشندنمی
 است. نشده گرد و است آمدگیپیش دارای نشیمنگاه پشتی هاپارک تمام در. است نشده

 بنازی تجهینزات ایمنی سط  ارتقاء و دارد تأکید کودکان بازی تجهیزات ایمنی سط  ارتقاء و ایمنی ممیزی بر حاضر مطالعه نتایج گیری:نتیجه

 اسنتانداردهای اسنا  بنر کودکان بازی تجهیزات هایزمین اصالح همچنین و هاسرسره طراحی. کندمی بیان ضرورت یک عنوان به را کودکان
 .باشدمی اولویت در مربوطه

 

 : گزارش نشده است.تعارض منافع
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 و همکاران یبهشت نیحس محمد

 مقدمه
ناشي از حوااث  از للوا ايولي وللا،یو    هایآسیب
ثائمي و ورگ ثر كاثكان اس . ثر حوا   هایناهنجاری

حاضر وفهام ایمني بیشتر برای ينایع و افراث شوالا ثر 
ثر خانو  و  هایيوکانكاری وطرح اس  و،ي  هایوحیط

بوا،وا  خطرنواو و  خارج برای كاثكان وجواث ثارث كو 
هوا رراهمیو  بورای زا هسو . یکوي از ایوک وکانآسیب

همویک . ثر باشندويهای بازی و وکان هاراروكاثكان  
 سووازیایمک وسووتل م كاثكووان ایمنووي ترثیوودبي راسووتا
 .(4-1)باث  نی  خااهد بازی تجهی ات و وسایا
جسومي   هوایفلا،ی باید  ك ثرحا،يهای بازی زویک

فکری  هیجاني  اجتمالي و خالقانو  كاثكوان را سو ب 
سا،م و ایمک را بورای  هایيوحیطشاث از طرفي نی  باید 

كاثكووان بتااننوود ثر  كوو طاریب كنوود  فووراهمكاثكووان 
هوا بوازی وحیط گان ایکثر  سطحي از ایمني قابا ق ا 

ربوواب بوو  حووااثیي ناشووي از حووا  آوووار وكننوود. بووا ایک
هوا و فاواهای بوازی  تهدیودی تجهی ات نواایمک روارو

 (5)شوواثجوودی بوورای سووالو  كاثكووان تلوووي وووي
كمیسیان ایمني وحصاالت اوریکوا ثر سوا   ك طاریب 

سوا  را ثر  15های زیور گ ارش فات بچ  141  0222
های بازی ثریاف  نماث. از طرفوي ارت اب با وسایا زویک

ثقیووو   یوود كوواثو ثر  5/0 الووالم شوود  كوو  ثر هوور
 .(6)شاثهای بازی ثچار آسیب ويزویک

(  ثر 0222) Vollmanگوو ارش ک براسووا  همچنووی
كواثو بو  ث،یوا  011222ایالت وتحد  ساالن  حدوث 

های بازی راهي اورژانس حااث  ناشي از تجهی ات زویک
ثر بسویاری از كشوارها از جملو  ایوران ثر . (1)شاندوي

 هوواآنرابطوو  بووا حووااث  يوونلتي  ایوورات و للووا بووروز 
  و،وي بو  (2  8)يارت گرفت  اس  ایگسترث وطا،لات 

كاثكوان ثر  ث،یا اینک  حااث  ناشي از تجهی ات بوازی
 شواندنميثر ون ع وشوص  ی و  و ندهوداری  هارارو

 هواآناوکان استفاث  از نتایج آنا،ی  حااث  بلد از وقوا  
 كوا ایمنوي بررسي ونظار ك  ایوطا،ل  وجاث ندارث. ثر

 هایرارو ثر شهری هایرارو بازی هایزویک ثر ثكان
 كو  ثاث نشان شد  انجام تهران شهر ایناحی  - ایوحل 
 و وصواطرات تاانودووي راركي بازی وسایا %66 از بیش
 ثر .(5)باشد ثاشت  همرا  ب  كاثكان برای را هایيآسیب
 شد  گ ارش اس   گرفت  يارت وا،س ثر ك  ایوطا،ل 

 كو  بوازی هوایزویک ثر حوااث  ثريود 22 حدوث گ 

 وسوایا ث،یوا بو    شد  بیمارستان ب  وراجل  ب  ونجر
  رحماني ك  ایوطا،ل  ثر همچنیک. (12)اس  باث  بازی
 هایسوا  شود  ی و  هوایثاث  روی بر 0220 سا  ثر

 ثر آقاخووان ثانشووداهي بیمارسووتان ثر 0221 تووا 0222
 1410 از كو  شود وشوص  ثاث انجوام راكستان كراچي
 ناشي واارث %02/16   ثید آسیب كاثكان وراجل  وارث

 ایوک و باث  بازی هایزویک ثر افتاث  اتفاق هایآسیب از
 ونواز   ثر افتاث  اتفاق هایآسیب از بلد واارث از ثست 
 يدوات بیک از. اس  ثاث  اختصاص خاث ب  را ثوم رت  

 از افتواثن از ناشوي واارث %86 نی  بازی زویک ب  ورباب
 سور يدوات ب  ونجر لمدتاً ك  اس  شد  گ ارش هارل 
لوودم وراق وو  و . (11)اسوو  گرثیوود  فاقوواني انوودام و

ندهداری تجهی ات راركي بالث شد  اس  ك  وصاطرات 
 هایراشكفحرك   ثویدن و را  رفتک بر روی ناشي از 

بوازی  وجواث ثاشوت  باشود  هایوحاطو نصب شد  ثر 
وشکالت ایمني بالث ندراني واثران از بازی كاثكانشان 

 .  (5)شد  اس  هاراروثر 
هسووتند  اوووا ثر  ریشوودیریقاباكاثكووان  هایآسوویب

و  گذارانسیاسوو اللووب ونوواطی ثنیووا لاووو  ووورثم  
 هوواآنو ثرووواني بوو  خوودوات بهداشووتي  ثهنوودگانارائ 
كو  وحیطوي ایموک  وطمو ک و  گانو همان. اندتاج كم

 یشایسوت جاول  سا،م اسو   كاثكوان  نیازریشرایدار 
بیشتریک سوط  سوالوتي و زنودگي ثر وحیطوي ایموک 

 وسوو ا،ی كاثكووان  هایآسوویبهسووتند. ریشوودیری از 
ب رگي اس  ك  نیازوند تلهد و وشارك  كاوا وجمال  

  ا،مللويبیکولي و  هایسازوانشاوا ثو،    ایگسترث 
كاثكان باید  هایآسیبو حتي كاثكان اس .  هاخانااث 

 اساسي سالو  همداني باشند. هایاو،ای از 
ها  وحا بازی و فلا،ی  كاثكان اس  از ایوک رو رارو
ها ك  ب  نوالي یود وحویط كوار ایک وحیط سازیایمک

های ری یبرناوو  شاند از ا، اوواتاجتمالي وحساب وي
وحیطي اس . كاثكان ب  جه  روح بوا نشواب و جسوم 
سرشار از انرژی و بنا بر اقتاای سوک و لودم آگواهي از 

ای ك  ثر بازی با وسایا آنوان را تهدیود خطرهای با،وا 
 اندركارانثسو سوندیني را وتاجو   وسو ا،ی  كندوي

. از ایوک نماینودويخدوات تفریحي  سازیآواث تجهی  و 
 هایری یبرناوو از ا، اووات  هاوحیطایک  سازیایمکو ر

 بورای رایدار و كیفي شرایطي سازیفراهموحیطي اس . 
 و ایمنوي سوط  ارتووا جهو  هارارو بازی هایوحاط 

66/66/03تاریخ پبیرش:               22/2/00تاریخ دریافت:   
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ایک وهم نی  ثر  .ثاش  خااهد ضرورت كاثكان  سالو 
ورحل  نصس  وستل م برقراری شرایط فی یکي وناسوب 

و تني بر ايا  ایمني خااهد  و ساخ  و تجهی ات بازی
بوواث. ارتووواح سووط  ایمنووي و به وواث كیفیوو  تجهیوو ات 
وستل م رلایو  اسوتاندارثها اسو . استاندارثسوازی ثر 

هووا سووازی فراینوودها و فلا،یوو   بوو  یکسانهاسووازوان
و بستر قانانمندی را ثر كوا سوازوان  بورای كرث  كمد

كنود  همچنویک هرگانو  انجام كارها تدویک و اجورا ووي
به اثی ثر سازوان  نی  وتکي بور وجواث اسوتاندارثهای 
قابا التماث اس . ثر حا  حاضر هیچ سوازواني وییفو  

 را كاثكووان بووازی تجهیوو ات ایمنووي وضوولی  بررسووي
 سواخ  روند طاركليب . ندارث لهد  بر ایثور  يارتب 
 لمواوي هوایرارو ثر كاثكوان بازی تجهی ات نصب و

ك  اسوتاندارثهای وربواب بو   اس  يارت بدیک شهرها
هر ید از تجهی ات تاسط واسس  استاندارث و تحویوات 
ينلتي ایران تدویک و ونتشر شد  و ب  سوازندگان ایوک 

و سوازندگان وایوف هسوتند  گورثثويتجهی ات ابوال  
 روزتریکبوو تجهیوو ات بووازی كاثكووان را بوور اسووا  

استاندارثهای واجواث طراحوي نماینود. روس از رلایو  
ا، اوات ورباط  تاسط سازندگان  بورای ایوک تجهیو ات 
گااهي استاندارث ياثر خااهد شود. بوا تاجو  بو  اینکو  

بور لهود   هوارارووس ا،ی  خریود  نصوب و وودیری  
  شهرثاری وایف اس  تجهی اتوي را باشدويشهرثاری 

 خریداری نمایند ك  ثارای گااهي استاندارث باشند. و،وي
 ثر كاثكوان بوازی تجهیو ات از تلوداثی اینک  ث،یا ب 

 ایووک بوورای زوووان آن ثر و اندشوود  خریووداری زووواني
 ایوک از بلاوي اس  نداشت  وجاث استاندارثی تجهی ات
 باشووندنمي دارثیاسووتان گووااهي هوویچ ثارای تجهیوو ات

 هوایزوان ثر كو  نیو  تجهی ات از تلداثی ایک بر لالو 
 كو  هسوتند استاندارثی گااهي ثارای اندشد  خریداری

 .باشندمين الت اری هیچ ثارای حاضر زوان ثر
 اینکو  واضوا  با تاج  ب  اهمی  واارث ذكر شود  و

اجتموالي زیواثی را  اقتصاثی و وسائا كاثكان  حااث 
سوالو  ایوک  سوط  ارتووای هایبرناوو شاث. شاوا وي

تجهیو ات  وربواب بو  ایمنوي گرو  حسا  و واضالات
از  ق وا كو  اس  وهمي واارث جمل  از هارارو ثر بازی

وقا  حااث  و آیار ناوطلاب ثر كاثكان باید وارث تاج  
هوا بررسوي و ارزیوابي وضولی  ایمنوي رارو قرار گیرث.

تااند ضمک به اث و ارتوا سوالو  و كیفیو  زنودگي وي

گیووری از را ثر بهر  هوواآنبازثیدكننوودگان  آسوواثگي 
همویک ب  همرا  ثاشوت  باشوند. ثر  هارارواوکانات ایک 

  وطا،ل  حاضر بوا هودب بررسوي ویو ان وطابوو  راستا
لموواوي شووهر  هووایراروتجهیوو ات بووازی كاثكووان ثر 

 .گناباث از نظر ایمني با استاندارثهای ولي يارت گرف 
 

 روش بررسی
رژوهش حاضر از نا  كواربرثی اسو  كو  بوا تركیوب 

از  گیوووریبهر هوووای تايووویفي و ریمایشوووي و روش
كارشناسان و استاندارثهای ایمني ورباب بو  تجهیو ات 

ثر  1926بازی كاثكان ثر ووطع زواني رایی  و زوستان 
لماوي شهر گناباث يوارت گرفو . وحودوث   هایرارو

لماوي شوهر گنابواث  هایرارورژوهش ثر ایک وطا،ل   
ای از تجهیوو ات بووازی هووا ثسووت كوو  ثر ایووک رارو بوواث

االكلنووب بوو  يووارت  توواب و كاثكوان  شوواوا سرسوور  
شماری وارث بررسي قرار گرفتند كو  ایوک بررسوي تمام

ب  رووارو شوواوا هفوو  رووارو لموواوي )رووارو انوووال
  رووارو باسووتان نیلووافرجان ووازان  رووارو ووواثر  رووارو 

 سواا و رارو قاری( باث. ثر ایک روژوهش  ثانشدا  آزاث
او،ی  و آلازیني ك  ذهک رژوهشدران را ب  خاث ولطواب 

هریود از تجهیو ات بوازی "كرث  ایک بواث  اسو  كو  
باشوند كو  ایموک  هایيویژگيكاثكان باید وشما  چ  

ثر روي ایووک ررسوش او،یو  سوواختار  و "شوناخت  شواند
تحویی شکا گرف . او،یک گام اجرای فرایند  شناسوایي 

هووای اطاللوواتي واجوواث ثر حوواز  وووارث تموواوي ثارایي
ثر زوینو   ووایربررسي باث تا رس از آن بتواان لااووا 

كاوا وشوص  نمواث.  طارب  ها راایمني تجهی ات رارو
زوینو  ایمنوي ثر ایک ورحل  تمام استاندارثهای ولي ثر 

و كلیو   آوریجموعهوا تجهی ات بازی كاثكان ثر رارو
هووا  ها  تابسرسوور  ابلوواث ایمنووي وربوواب بوو  ایمنووي

هووا( از ثر رارو بووازی كاثكووان)ثر زووویک  هووااالكلنب
،یسو  وحووی براسا  آن  چد استاندارثها استصراج و

ای ایجاث شد ك  اسوتاندارثهای وربواب بو  ایوک ساخت 
كنوود. های وصتلووف بررسووي ويثر زوینوو تجهیوو ات را 

 ترتیب ب  هااالكلنب و سرسر  تاب  ایمني وی ان ارزیابي
 و 6496-9  6496-0 اسوتاندارثهای ا، اووات اسوا  بر
 ایوران يونلتي تحویووات و استاندارث واسس  6-6496

 و ویوداني يوارتب  هواثاث  گورثآوری شیا . شد انجام
ابي كلیوو  لوودم و رووس از انجووام ارزیوو بوواث  ریمایشووي
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 و همکاران یبهشت نیحس محمد

ورباطوو   ،یسوو چداز طریووی وشوواهد  و  هوواانط اق
 تلییک شد. هاآنو وی ان انحراب  آوریجمع
 

 هایافته
روارو(  1) هوایراروثر ایک وطا،ل  كلی   طاركليب 

 تواب و )سرسور   تجهیو ات بوازیشهر گناباث ك  ثارای 
باثند وارث بررسي قرار گرفتنود. الزم  ( كاثكاناالكلنب

ها ا، اوواتي كو  ب  ذكر اس  ك  ب  ث،یا حجم زیاث ثاث 
ها( از جداو  ها رلای  شد  باثند )انط اقثر كلی  رارو

حووذب شوودند و فوووط نتووایجي كوو  حووداقا ثر یکووي از 
( ثر جوداو  هواانط اقرلای  نشد  باشد )لودم  هارارو

 بیان شد  اس .
 هووایراروهووای واجوواث ثر نتووایج ارزیووابي االكلنب

ثاث كو   نشوان 6496 -6 اسوتاندارث ا، اووات شوهری بوا
 ثارث. وجاث انط اق لدم ا، اوات از وارث 2 ثر طاركليب 

 روارو و جان وازان روارو ثر واجاث هایاالكلنب زویک
 وناسوب رشوتي حفاظ و ضرب  جذب سط  ثارای قاری
 بسویار ویرایوي هوارارو ایک ثر ایک بر لالو . باشندنمي

 بوورای. شوواثوي ناگهوواني شوواو بالووث االكلنووب كووم
 وناسوب رای جای شد بررسي هایاالكلنب از كدامهیچ
 رشووتي هووارارو تمووام ثر. نشوود  اسوو  گرفتوو  نظوور ثر

 نشود  اسو  گورث و اسو  آودگيریش ثارای نشیمندا 
 هایرارو ثر واجاث یهااالكلنب هایانط اق لدم سایر

 نشوان 1 جدو  ثر 6496-6 استاندارث ا، اوات با شهری
 .اس  شد  ثاث 

شهری  هایراروواجاث ثر  هایسرسر نتایج ارزیابي 
 طاركليبو نشان ثاث كو   6496 -9 استاندارث ا، اوات با

لدم انط اق وجواث ثارث. ثر ایوک  وارث از ا، اوات 05ثر 
 19سرسر  وارث بررسي قرار گرفو  كو  ثر  02وطا،ل  
 بوواز قسووم  بوورای وحوواف  افوووي ویلوو  هوواآنوووارث از 
 افوي ویل  وارث ارتفا  15تهی  نشد  باث و ثر  ثسترسي

 بصوش باالی وترویلي 222 و وترویلي 622 بیک وحاف 

 رهلوایي  وحواف سرسر  ارتفوا  16. ثر باشدنميشرو  
 وتوورویلي 522 برابوور وتصووا سرسوور  شوورو  بصووش

 طوا  ثارای هاآن شرو  سرسر  بصش 10. ثر باشدنمي

 سرسور  انتووا  15. ثر باشودنمي وترویلي 952 حداقا

 1391-1 استاندارد الزامات های شهری باهای موجود در پارکاالکلنگ هایتعیین عدم انطباق -1جدول 

 علت عدم انطباق نام پارک دارای عدم انطباق 1391-1 استاندارد الزامات

 نقناط تمنام در ضنربه جنبب سنط  وجنود عدم 6پارک جانبازان االکنگ  دارد؟ مطابقت 1391-6 شماره به ایران ملی  استاندارد با االکلنگ آیا
 پشنتی، از بنین رفنتن حفنا  وجود برخورد، عدم

 بعضی نقاط جبب سط 
 پارک قوری

 بناالترین در آزاد سقوط ارتفاع که هنگامی ، ایستادن محل/ نشیمنگاه مرکز آیا
 مطنابق سنقوط ارتفاع حداکثر دارای باید شود می گیری اندازه حرکت موقعیت
 باشد؟ می استاندارد 6 جدول

 میلیمتننر 298  از کمتننر زمننین از فاصننله حننداقل 2و  6پارک جانبازان االکنگ 
 است

 شنود منی تعدیل ای گونه به حرکت انتهای به رسیدن تا تجهیزات حرکت آیا
 نیفتد؟ اتفاق ناگهانی واژگونی یا ناگهانی ایست هیچگونه که

 ناگهنانی شنک باعنث االکلنگ کم بسیار میرایی 2و  6پارک جانبازان االکنگ 
 پارک قوری شود می

 میرا سازه و متر میلی 988 از کمتر زمین از فاصله که شرایطی در پاها جای آیا
 است؟ شده تهیه پا جای نشستن محل هر برای  نشود

، 2و  6پارک جانبازان االکننگ 
 مادر،دانشگاه آزاد، قوری

 است نشده تهیه پا جای

 امکنان ابنزار از اسنتفاده بندون و  شنده ثابنت محکم صورت به پاها جای آیا
 ندارد؟ وجود آن چرخاندن

، 2و  6پارک جانبازان االکننگ 
 مادر، دانشگاه آراد، قوری

 است نشده تهیه پا جای

 از پنا جنای از قسنمت هنیچ اسنتاندارد، ث پیوست با مطابق آزمون هنگام آیا
 نیست؟ بیرون 9 سنجه دیگر سمت

، 2و  6پارک جانبازان االکننگ 
 مادر، دانشگاه آزاد، قوری

 است نشده تهیه پا جای

 برخنورد آن بنه هسنتند عبور حال در که کودکانی است ممکن که مقاطعی آیا
 بنا آمندگی پیش دارای کند برخورد آن با است ممکن کننده استفاده یا و کنند
 نیست؟ متر میلی 28از کمتر شعاع

پارک جانبازان االکننگ، منادر، 
 قوریدانشگاه آزاد، 

 گنرد و اسنت آمدگی پیش دارای نشیمنگاه پشتی
 است نشده

 بنا مقناطع، آمدگی پیش عقبی، و جلویی های قسمت لبه شکل در تغییرات آیا
 است؟ شده گرد کنر میلی 28 حداقل شعاع

 6پارک بلوار جانبازان االکننگ 
 ، مادر، دانشگاه آزاد، قوری2و 

 است نشده گرد نشیمنگاه پشتی

 انندازه که استاندارد ت پیوست طبق آزمون هنگام طرفین سمت به انحراف آیا
 از بزرگتنر شنود گینری انندازه محور نقطه از متر میلی 2888 فاصله در گیری
 باشد؟ نمی متر میلی 638

 میلیمتر می باشد 63انحراف به سمت طرفین  پارک بلوار مادر

 نیلوفر به دلیل اینکه االکلنگ نداشتند مورد بررسی قرار نگرفتنددر این مطالعه پارک انقالب ، پارک شهر و پارک بوستان 
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 ناگهواني شویب تغییور بوا خروج بصش ب  سریدن بصش
 خوروج بصش طا  سرسر  حداقا 11. ثر شاثوي انجام

 لوودم تلیوویک نتووایج سووایر باشوودنمي اسووتاندارث وطووابی
 بوا شوهری هایرارو ثر واجاث هایسرسر  یهاانط اق

 ثاث  نشووان 9 جوودو  ثر 6496 -9 اسووتاندارث ا، اوووات
 .اس  شد 

ووارث از  12ثر  طاركليب بر اسا  نتایج ایک وطا،ل  
لدم انط واق وجواث ثارث ثر  6496-0 استاندارث ا، اوات
 اسوتاندارث ا، اووات آوی  با نواب بیک فايل  هاراروكلی  

وغایرت ثارث. ثر رارو بلاار واثر  رارو شهر و  0-6496

 بووویک افووووي فايووول  روووار و ثانشووودا  آزاث حوووداقا
 وجاور رلای  نشد  اس . ثر رارو تاب 0 هاینشیمندا 

از سط  زوویک كمتور  هاتاب فايل  جان ازان وی ان بلاار
 بویک افووي از حد استاندارث اس . ثر رارو شهر فايول 

وجاور وطوابی اسوتاندارث  ساختار و تاب نشیمندا  كنار 
 یهواتاب یهواانط اق لودم تلیویک نیس  سوایر نتوایج

 -0 اسوتاندارث ا، اووات بوا شوهری هوایرارو ثر واجاث
 اس . شد  ثاث  نشان 0 جدو  ثر 6496
 
 

 1391-2 استاندارد الزامات های موجود در پارک های شهری با تاب نتایج تعیین عدم انطباق های -2جدول 

 علت عدم انطباق انطباق نام پارک دارای عدم 1391-2 استاندارد

 زمنین از میلیمتنر 928 حداقل است سکون درحالت تاب آیا هنگامیکه
 دارد؟ فاصله

 میلیمتر است2/93میزان فاصله  2و  6تاب  پارک جانبازان

 حالنت در مجناور تناب 2نشنیمنگاه هنای  بین افقی فاصله آیا حداقل

 می باشد؟ S سکون

 میلیمتر 2h 28% ≥ S+ 988   بطوریکه

 S=218mm, 28%h2+988=082mm پارک مادر

(218<082) 
 S=218mm, 28%h2+988=082mm پارک دانشگاه آزاد و پارک شهر

(218<082) 

 می باشد؟  F آویز  نقاط بین آیا فاصله

 2h 2%  +G ≥ Fبطوریکه  

انقالب،  جانبازان)تاب  پارک
(، مادر، بوستان نیلوفر، 2شماره

شهرو پارک  دانشگاه آزاد، پارک
 قوری

F=958mm, G+2%h2=311 mm  

(958>311) 

 ینا طبیعی دید با دائم شکل تغییر یا شکستگی ترک، از نشانی هیچ آیا
 شود؟ نمی مشاهده شده مسل  دید

 نامناسب جوش و اتصاالت پارک بوستان نیلوفر

 در چنانچه ندارد؟ وجود تاب نشیمنگاه دو از بیشتر چهارچوب هر در آیا
 قسننمتهای توسنن  آیننا دارد وجننود تنناب دو از بننیش چهننارچوب یننک

 از بنیش قسمت هر در بطوریکه  شده تقسیم قسمت چند به ساختاری
 باشد؟ نداشته وجود تاب دو

 هنای قسنمت توسن  و دارد وجنود نشنیمنگاه سه پارک دانشگاه آزاد
 افنزایش باعنث کنه.اند نشده جدا هم کننده تقسیم
 میشورد کودکان عبور

 بنرای کنه ای گهنواره نشنیمنگاه تناب چهارچوب از بخش یک در آیا
 بزرگتر کودکان برای که صاف نشیمنگاههای با است کوچکتر کودکان
 اند؟ نشده ترکیب یکدیگر با است

 دو و. اسنت بزرگتر دیگری و کوچکتر تابها از یکی پارک بوستان نیلوفر
 است بزرگساالن مخصوص تاب

انقالب،  جانبازان)تاب  پارک باشد؟ می استاندارد برابر ضربه جبب سط  وسعت آیا
(، مادر، بوستان 2و  6شماره 

 نیلوفر،

 است نشده استفاده جبب جهت مناسب وسیله از-
 باشد می نامناسب  زمین سط  -
 سننط  و اسننت میلیمتننر 908 نشننیمنگاه پهنننای -

 ندارد جبب
 با متفاوت های چهارچوب با مجاور تابهای به مربوط سقوط فضای آیا

 ندارند؟ همپوشانی یکدیگر
 دارد همپوشانی پشتی سط  رو پیاده فضای با (،6پارک جانبازان)تاب شماره 

 ینک از و بنوده میلیمتنر 288 از کمتر تاب نشیمنگاه پهنای چنانچه آیا
(  3 و 2 و 6 ننوع)  باشند شنده آویزان  چرخش محور یک از بیشتر یا

 باشد؟ می متر 6 ر 52 حداقل پهنای دارای ضربه جبب سط 

انقالب،  جانبازان)تاب  پارک
 (، پارک دانشگاه آزاد6شماره 

 میلیمتر 938 نشیمنگاه پهنای -
 ندارد جبب سط 
 است میلیمتر 38 نشیمنگاه پهنای -

 فرسوده جبب سط  ولی میباشد جبب سط  دارای
 .ندارد وجود نقاط برخی در و شده

 *** انطباق وجود دارد
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 و همکاران یبهشت نیحس محمد

 گیریبحث و نتیجه
وووارث  هووایراروثاث ثر تمووام وطا،لوو  حاضوور نشووان

هوای وصتلفوي وجواث ثارث كو  بوا بررسي  لودم انط اق
 هوایاالكلنب های ولي همصااني ندارث. زوویکاستاندارث
 ثارای وووارث بررسووي هووایراروتلووداثی از  ثر واجوواث
باشوند  نمي وناسوب رشوتي حفاظ و ضرب  جذب سط 
 شواث وي ناگهاني شاو بالث االكلنب كم بسیار ویرایي
 روای جوای شود  بررسي هایاالكلنب از كدامهیچ برای

 هوارارو تموام ثر اسو   نشود  گرفتو  نظر ثر وناسب
 گورث نشود  و اسو  آودگيریش ثارای نشیمندا  رشتي
 انوداز  بو  بایود بازی وسایا زیر سط  طاركليب اس . 
 ووانع ها بچو  سوواب تا هندوام باشد حجیم و نرم كافي
 سوندفرش  چموک  آسفا،   سیمان . شاث ثیدگيآسیب

 ثیدگيآسویببورای ریشودیری از  فشرث  خاو و خاو
. لالو  بر ایک زوویک ناوناسوب باشندميكاثو وناسب ن

گرثث زیرا بر اسا   كاثكانومکک اس  ونجر ب  افتاثن 
های بوازی  نتایج وطا،لات وصتلف  ثر بیک حااث  زویک

. نتوایج وطا،لو   (14-10, 1)بسیار شایع اس "افتاثن"
 بنوودیرت   و چندیوو ی و همکوواران بووا لنوواان بررسووي

 هوایرارو زیسو  ثر وحیط و ایمني بهداش   ودیری 
 سوالو  و ایمني ب  اهااز نی  نشان ثاث ك  تاج  شهری
ثر  هوارارو ك  باالیي سهم ب  تاج  با شهری هایرارو
انکوار لیرقابا ضورورتي ثارنود  جملي شهروندان حیات
. (15)ك  بوا نتوایج وطا،لو  حاضور همصوااني ثارث اس 

 حسیني و همکاران نیو  نشوان ثاث كو  ثرنتایج وطا،ل  
  هواوروثی طراحوي چوان ارم روارو وصتلف هایبصش

 1391-9 استاندارد الزامات های شهری باهای موجود در پارکسرسره هاینتایج تعیین عدم انطباق -3جدول 

 مادر جانبازان انقالب سوال

 سرسره
 مارپیچ 

 سرسره
 متصل 

متصل 
 مارپیچ

غیر 
 متصل

 سرسره
 متصل

سرسره 
 تونلی

سرسره 
 مارپیچ

سرسره 
 موجی

 1391-6 شماره به ایران ملی استاندارد در مندرج مقررات با ها سرسره آیا
 دارند؟ مطابقت کامال

 *** *** *** *** *** *** خیر/ فواصل دستیابی زیاد ***

 میله میلیمتر 6888 از بیش سقوط ارتفاع با متصل های سرسره آیا برای

 شده است؟ تهیه باز دسترسی قسمت برای محافظ افقی
 خیر

 
 *** *** خیر *** خیر خیر خیر

 بناالی میلیمتنر 388 و میلیمتنر 188 بنین محافظ افقی میله آیا ارتفاع

 باشد؟ می شروع بخش
 
 خیر

 *** *** خیر *** خیر خیر خیر

میلی متر  288متصل برابر  سرسره شروع بخش پهلویی آیا ارتفاع محافظ
 باشد؟می 

 228خیر/
 میلیمتر

 خیر خیر *** *** خیر خیر خیر

 خیر *** *** *** خیر خیر خیر خیر ؟می باشد میلیمتر 928 حداقل طول دارای سرسره هر شروع آیا بخش
 جهنت در درجنه 2 تا صفر پایین به سمت شیب دارای شروع آیا بخش

 باشد؟ می سرسره امتداد
 *** *** *** *** خیر *** خیر ***

 اگر
 است، میلیمتر 388 از بیش شروع بخش طول-

 بیش سقوط ارتفاع دارای است و دستر  قابل آسانی به شروع بخش-

 است، میلیمتر 6888 از
 .است میلیمتر 2888 از بیش شروع بخش آزاد سقوط ارتفاع-

در  منندرج حفا  الزامات با مطابق محافظ بخش دارای شروع آیا بخش
 است؟ 1391-6شماره ایران ملی استاندارد

 خیر

 
 
 
 
 
 

 خیر خیر *** خیر خیر خیر خیر

 جانبی حفا  صفحه از خارج یا جانبی حفا  امتداد در یا محافظ آیا بخش
 ؟باشد می

 *** *** خیر *** خیر *** *** ***

 حداکثر است جانبی حفا  از خارج یا از جدای محافظ بخش هنگامیکه آیا
 باشد؟ می میلیمتر 03از کمتر عمودی یا افقی انحراف

 *** *** *** *** خیر *** خیر ***

 بخنش پهننای معنادل حفنا  در باز قسمت متصل های سرسره برای آیا
 باشد؟ می محافظ بخش پهنای یا شروع

*** *** *** *** *** *** *** *** 

 در شروع بخش از قسمتی یا تمام هنگامیکه متصل های سرسره برای آیا
 288 حنداقل ارتفناع دارای محافظ بخش نقطه هر است سکو لبه آنسوی
 باشد؟ می میلیمتر

 608خیر 
 میلیمتر
 

 *** خیر خیر *** *** *** ***

 سنر شنروع بنا جهنت که شده است طراحی ای بگونه شروع آیا بخش

 می باشد؟ همراستا خوردن
 *** *** *** خیر *** *** *** ***

 جنانبی حفا  امتداد در و بوده پیوسته شروع بخش جانبی آیا حفاظهای

 ؟باشدمی سریدن بخش
 *** *** *** خیر *** *** *** ***

 افتادن دام به خطر جانبی حفاظهای سازه مختلف اجزاء اتصال آیا محل

نمی  فراهم او برای را خطری هیچ و نکرده ایجاد را کودکان بدن اعضاء
 ؟کند

 *** خیر خیر خیر *** خیر خیر ***

 وجود دارد *** انطباق         
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یمنیا یمل یاستانداردها با گناباد شهر یعموم هایپارک در کودکان یباز زاتیتجه مطابقت                         

  

 

 

 راشوش و ثرختان ا،دای كاش  وندی های  و خاانایي
 كوف برای استفاث  وارث وصا،  راركینب  فاای گیاهي 

زنوان   واننود اجتموالي خاص هایگرو  سازی  نیازهای
 ورزشوي و تفریحوي فااهای طراحي  وللاالن و كاثكان

 ووارث روارو فاای بر اجتمالي نظارت اوکان و ضرورت
 ایووک ثر طراحووي و كیفیوو  اسوو  ندرفتوو  قوورار تاجوو 
بر ایک اسا  الزم اس   .(16)باشدوي ناوطلاب هابصش

ودیران شهرها  از جملو  وودیران شوهرهای كاچود ثر 
طراحي ابلاث وصتلف ایمني ایک تجهی ات  استاندارثهای 

 طراحوي ووا كشوار قرار ثهند. چرا ك  ثر ودنظرولي را 
 و نودارث طاالني چندان سابو  اوروزی  وفهام ب  شهری

 گرو  خصاياً كاثكان بازی فااهای طراحي بیک ایک ثر
 ثاشووت  را كمتووری او،ایوو  هووم سووا  10 تووا 5 سووني
 اوریکووایي و ارورووایي جااوووع ثر توواكنان .(11)اسوو 

 بورای شوهری فاواهای ارتوای وارث ثر زیاثی تحویوات
 بوازی هوایزویکجدیود  نسا طراحي و كاثكان حاار
 ثر اووا .اس  شد  ارائ  وصتلفي هایحارا  و شد  انجام
 كو  جواولي تحویوی ووا كشار ثر ویژ  ب  شرقي جااوع

 گورو  ویوژ  بو  كاثكوان بوازی فااهای روی تمرك  آن

 توخخیر بوا و اس  ندرفت  انجام باشد  سا  10 تا 5 سني
 قا،ووب ثر جااوووع لربووي تجربیووات رووس ثر و زووواني
يوارت  اقوداواتي گواهي بهسوازی و ناسوازی هایطرح
وود  نتایج وطا،ل  لظمتي ثر رابطو  بوا  .(11)گیرثوي
 بواز فاواهای از كاثكوان وندیرضوای  سواختاری یابي

 لااووا وتغیرهوایوسکاني نشوان ثاث كو   یهاوجتمع
 طاربو  ارگانواوي و فاوا فورم  (گیاهي راشش) ط یلي

 بوواز فاوواهای ثر كاثكووان وندیرضووای  ثر وسووتویم
 وتغیرهوووای و ثارنووود توووخییر وسوووکاني هوووایوجتمع
 وحورو لااووا كاثكوان  بوازی وسوایا روذیریانلطاب
 ثر كاثكوان وندیرضوای  بر لیروستویم  طارب  بصری

 .(18)ثارند تخییر وسکاني هایوجتمع باز فااهای
واجوواث ثر  هایسرسوور و  هوواتابنتووایج ارزیووابي 

استاندارهای ولي نی  حواكي از ایوک  شهری با هایرارو
ی هوواانط اقلوودم  هوواراروثر تمووام  توری وواً اسوو  كوو 

وصتلفي با اسوتاندارثهای ولوي ورباطو  وجواث ثارث. ثر 
 آوی  با نواب بیک فايل  هاراروی واجاث ثر كلی  هاتاب

وغووایرت ثارث. ثر بلاووي  6496-0 اسووتاندارث ا، اوووات
 تواب 0 هاینشویمندا  بویک افوي فايل  حداقا هارارو

 1391-9 استاندارد الزامات با یشهر یهاپارک در موجود یهاسرسره یهاانطباق عدم نییتع جینتا -3جدول 

 مادر جانبازان انقالب سوال

 سرسره
 مارپیچ 

 سرسره
 متصل 

متصل 
 مارپیچ

غیر 
 متصل

 سرسره
 متصل

سرسره 
 تونلی

سرسره 
 مارپیچ

سرسره 
 موجی

 اسنا  بر مناسب ارتفاع با محکم جانبی حفا  دارای سریدن بخش سآیا
 باشد؟ می نظر مورد استاندارد

 *** *** خیر خیر *** *** *** ***

 نمی انجام ناگهانی شیب تغییر با خروج بخش به سریدن بخش انتقال آیا
 شود؟

 خیر خیر خیر *** *** *** *** ***

 *** خیر *** خیر خیر خیر خیر خیر باشد؟ می استاندارد 2جدول مطابق خروج بخش طول حداقل آیا

 *** *** *** خیر خیر *** خیر *** باشد می استاندارد 2 جدول مطابق خروج بخش انتهای آیا

 عمندی غینر شندن متوقف از که است شده طراحی ای بگونه سرسره آیا
 نماید؟ می پیشگیری خروج بخش به رسیدن از قبل کودک

 خیر *** *** خیر *** *** *** ***

 28 حداقل شعاع با زمین داخل به 6 نوع خروج بخش با سرسره انتهای آیا
 است؟ شده وارونه درجه 688 حداقل زاویه در یا  شده دوال میلیمتر

 خیر وارونه
 است نشده

 *** *** *** خیر خیر خیر خیر

 ای بگوننه آن دور دسنتر  قابنل هنای سازه و سرسره سط  طراحی آیا
 کند؟ گیر نتواند کودک لبا  از قسمت هیچ که است

 خیر/ ***
احتمال گیر کردن در قسمت 

 شروع

 *** *** *** *** خیر ***

 کنه اسنت شده ساخته ای بگونه آن جانبی حفاظهای و سرسره سط  آیا
 گنرفتن قرار از پس دیدگی آسیب باعث که احتمالی تغییر گونه هر بتوان
 آن در را شنود منی اسنتفاده از ناشنی تنشهای و جوی شرای  معرض در

 .نمود برطرف

 *** *** *** خیز خیر *** *** ***

 فواصل آن در که است ای بگونه آیا نیست یکپارچه سریدن سط  چنانچه
 .نماید پیشگیری تیز های -لبه ایجاد از تا شده حبف ها مفصل

*** *** *** *** *** *** *** *** 

 و( 6 ننوع خنروج بخنش برای( متر 2 حداقل فاصله در برخورد منطقه آیا
 آمناده خنروج بخنش انتهایی جلو در( 2 نوع خروج بخش برای( متر یک
 است؟ شده

 *** *** *** *** *** خیر *** ***

 حنداقل دارای تنونلی هنای سرسره در تونل با شده پوشیده بخشهای آیا
 باشد؟ میلیمترمی 528 ورودی پهنای حداقل و میلیمتر 528 ورودی ارتفاع

*** *** *** *** *** *** *** *** 
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 و همکاران یبهشت نیحس محمد

از سوط   هواتاب فايل  وجاور رلای  نشد  اس   وی ان
 بویک افووي زویک كمتر از حد استاندارث اسو  و فايول 

وجاور وطوابی اسوتاندارث  ساختار و تاب نشیمندا  كنار 
نشوان ثاث كو   هاسرسور نیس . همچنیک نتایج ارزیابي 

نشود  تهی   ثسترسي باز قسم  برای وحاف  افوي ویل 
 222 و وترویلي 622 بیک وحاف  افوي ویل  باث  ارتفا 

 وحواف    ارتفوا باشودنميشورو   بصش باالی وترویلي
 وتورویلي 522 برابر وتصا سرسر  شرو  بصش رهلایي

 952 حوداقا طوا  ثارای هاآن شرو    بصشباشدنمي

 خروج بصش ب  سریدن بصش انتوا   باشدنمي وترویلي

 طوا  و حوداقا شواثوي انجوام ناگهواني شیب تغییر با
 .باشدنمي استاندارث وطابی خروج بصش

وطا،لووات انجووام شوود  ثر رابطوو  بووا استاندارثسووازی 
و اكثور  باشودويتجهی ات بازی كاثكان بسیار وحودوث 

وضوولی   وطا،لووات انجووام شوود  ثر رابطوو  بووا بررسووي
و  (04-12)باشودوي هواراروبهداشتي و ایمني لماوي 

انجوام  هاراروتمام وطا،لاتي ك  ثر زوین  ایمني  توری اً
شد  اس  از طریی طراحي ررسشناو  و ررسش و راسخ 

وطا،لوو  نووائیني و  از وا،وودیک يووارت گرفتوو  اسوو . ثر
همکوواران ثر رابطوو  بووا واضووا  ایمنووي كاثكووان ثر 
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 1391-6 شنماره بنه اینران ملنی استاندارد در مندرج مقررات با ها سرسره آیا
 دارند؟ مطابقت کامال

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

 افقی میله میلیمتر 6888 از بیش سقوط ارتفاع با متصل های سرسره آیا برای

 شده است؟ تهیه باز دسترسی قسمت برای محافظ
 خیر خیر خیر *** خیر خیر خیر *** خیر خیر خیر *** ***

 بخنش بناالی میلیمتنر 388 و میلیمتر 188 بین محافظ افقی میله آیا ارتفاع

 باشد؟ می شروع
 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر *** خیر خیر خیر *** خیر

میلی متر منی  288متصل برابر  سرسره شروع بخش پهلویی آیا ارتفاع محافظ
 باشد؟

 خیر خیر خیر *** خیر خیر خیر *** خیر خیر خیر خیر خیر

 خیر *** خیر *** خیر خیر خیر *** *** خیر خیر خیر *** ؟می باشد میلیمتر 928 حداقل طول دارای سرسره هر شروع آیا بخش
 امتنداد جهت در درجه 2 تا صفر پایین به سمت شیب دارای شروع آیا بخش

 باشد؟ می سرسره
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

 اگر
 است، میلیمتر 388 از بیش شروع بخش طول-

 از بنیش سنقوط ارتفناع دارای است و دستر  قابل آسانی به شروع بخش-

 است، میلیمتر 6888
 .است میلیمتر 2888 از بیش شروع بخش آزاد سقوط ارتفاع-

در  منندرج حفنا  الزامنات بنا مطنابق محنافظ بخش دارای شروع آیا بخش
 است؟ 1391-6شماره ایران ملی استاندارد

 خیر خیر *** *** *** *** *** *** *** *** خیر *** خیر

 می جانبی حفا  صفحه از خارج یا جانبی حفا  امتداد در یا محافظ آیا بخش

 ؟باشد
 *** *** خیر *** خیر خیر خیر *** خیر خیر *** *** ***

 حنداکثر اسنت جنانبی حفنا  از خارج یا از جدای محافظ بخش هنگامیکه آیا
 باشد؟ می میلیمتر 03از کمتر عمودی یا افقی انحراف

 *** *** خیر *** خیر خیر خیر *** خیر خیر *** *** ***

 یا شروع بخش پهنای معادل حفا  در باز قسمت متصل های سرسره برای آیا
 باشد؟ می محافظ بخش پهنای

 *** خیر *** *** خیر خیر *** *** خیر خیر *** *** خیر

 در شنروع بخنش از قسنمتی ینا تمنام هنگامیکه متصل های سرسره برای آیا
 میلیمتر 288 حداقل ارتفاع دارای محافظ بخش نقطه هر است سکو لبه آنسوی
 باشد؟ می

 *** *** *** *** خیر خیر خیر *** خیر خیر خیر خیر ***

 خنوردن سنر شروع با جهت که شده است طراحی ای بگونه شروع آیا بخش

 می باشد؟ همراستا
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

 بخش جانبی حفا  امتداد در و بوده پیوسته شروع بخش جانبی آیا حفاظهای

 ؟باشدمی سریدن
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

 اعضاء افتادن دام به خطر جانبی حفاظهای سازه مختلف اجزاء اتصال آیا محل

 ؟نمی کند فراهم او برای را خطری هیچ و نکرده ایجاد را کودکان بدن
 *** *** *** *** *** *** *** خیر *** *** *** *** ***

 اسنا  بنر مناسنب ارتفناع بنا محکنم جانبی حفا  دارای سریدن بخش سآیا
 باشد؟ می نظر مورد استاندارد

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شود؟ نمی انجام ناگهانی شیب تغییر با خروج بخش به سریدن بخش انتقال آیا
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یمنیا یمل یاستانداردها با گناباد شهر یعموم هایپارک در کودکان یباز زاتیتجه مطابقت                         

  

 

 

 -وحلوي هایراروشهری ثر  هایراروبازی  هایزویک
نفور از او،یواح كاثكوان  162تهوران كو  ثر آن  ایناحی 

وارث ررسشدری قرار گرفتند و بررسي ایمني وحیطوي و 
تجهی اتووي نیوو  از طریووی وشوواهدات كارشناسووي انجووام 

 هایسرسور تاب و  %82اث ك  ثر بیش از گرف  نشان ث
 ایگان ب وارث بررسي  واارث ساختار فني ایک ثو وسیل  
 طاربوو بوواث  اسوو  كوو  رتانسوویا بووروز يوودو  را 

همچنویک بویش از  (09)خااهود ثاشو  ایوالحظ قابا
وصووواطرات و  تاانووودويوسوووایا بوووازی رووواركي  68%

را برای كاثكان ب  همرا  ثاشت  باشد. لودم  هایيآسیب
وراق   و ندهوداری تجهیو ات رواركي بالوث شود  كو  
وصاطرات ناشي از حرك   ثویودن و را  رفوتک بور روی 

بوازی وجواث  هایوحاطو نصب شود  ثر  هایراشكف
آواری وطا،ل  نوائیني و  آنا،ی هایثاشت  باشد. همچنیک 

واارث  وشوکالت ایمنوي  %18همکاران نشان ثاث ك  ثر 
شد   هاراروبالث ندراني واثران از بازی كاثكانشان ثر 

. همچنیک ثر وطا،ل  ابراهیم زاث  و همکواران (11)اس 

شهری شهر ایذ   هایراروك  ثر آن وضلی  ایمني ثر 
 12بویک  وارث وطا،ل  قرار گرف  نشان ثاث  شود كو  از

از شرایط نرووا  برخوارثار  كدامهیچرارو وارث بررسي 
بر ایوک اسوا  الزم اسو  وودیران شوهری  (00)ن اثند

بیش از ریش ب  ایک وهم لطف تاج  ثاشوت  و اقوداوات 
شوهری  هوایرارولاجا ثر به اث ارتواح شرایط ایمنوي 

اتصاذ نمایند. نتایج وطا،ل  كاكایي و همکاران ثر رابطو  
 لمواوي یوحاط  و ایاوس بهداش  و ایمني با وضلی 

ایوالم نشوان ثاث كو   شوهر هوایرارو ثر كاثكان بازی
 ثارای ایووالم شهرسووتان هووایرارو از ثريوود 49/11

 بهداشوو  و ایمنووي شوورایط نظوور از وتاسووطي وضوولی 
 ترتیوب بو . باثنود كاثكوان بازی هایوحاط  و وسایا
 بوا وفلودچرخ ایمنوي و بهداشوتي ضواابط هایشاخ 
 االكلنوب ناساني  وسایا سرسر   تاب  چرخان  يند،ي

 ثر كاثكووان بووازی وحاطوو  لموواوي ضوواابط و وحوواری
 وووووواارث %1/51و 62% 1/66%  1/66%  1/85%  122%
بور  .(05)باثند وتاسط بهداشتي و ایمني وضلی  ثارای

 ادامه -3جدول 
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 منی اسنتاندارد 2جندول مطنابق خنروج بخش طول حداقل آیا
 باشد؟

 *** *** *** خیر *** خیر خیر خیر *** *** خیر *** ***

 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** باشد می استاندارد 2 جدول مطابق خروج بخش انتهای آیا

 غینر شدن متوقف از که است شده طراحی ای بگونه سرسره آیا
 منی پیشنگیری خنروج بخش به رسیدن از قبل کودک عمدی
 نماید؟

 خیر خیر *** *** *** *** *** *** *** *** خیر خیر خیر

 شنعاع با زمین داخل به 6 نوع خروج بخش با سرسره انتهای آیا
 درجنه 688 حنداقل زاوینه در ینا  شده دوال میلیمتر 28 حداقل
 است؟ شده وارونه

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

 آن دور دسنتر  قابنل هنای سنازه و سرسره سط  طراحی آیا
 کند؟ گیر نتواند کودک لبا  از قسمت هیچ که است ای بگونه

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

 شنده سناخته ای بگونه آن جانبی حفاظهای و سرسره سط  آیا
 دیندگی آسنیب باعث که احتمالی تغییر گونه هر بتوان که است
 از ناشنی تنشهای و جوی شرای  معرض در گرفتن قرار از پس

 .نمود برطرف آن در را شود می استفاده

 *** *** *** *** *** *** *** *** *** خیر *** *** ***

 در کنه است ای بگونه آیا نیست یکپارچه سریدن سط  چنانچه
 تینز هنای -لبنه ایجناد از تنا شده حبف ها مفصل فواصل آن

 .نماید پیشگیری

 *** *** خیر *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

 خنروج بخنش بنرای( متر 2 حداقل فاصله در برخورد منطقه آیا
 انتهنایی جلنو در( 2 ننوع خروج بخش برای( متر یک و( 6 نوع

 است؟ شده آماده خروج بخش

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

 دارای تنونلی های سرسره در تونل با شده پوشیده بخشهای آیا
 528 ورودی پهنای حداقل و میلیمتر 528 ورودی ارتفاع حداقل

 باشد؟ میلیمترمی

 *** *** *** خیر خیر *** *** *** *** *** *** *** ***

 انطباق وجود دارد*** 
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 سوازیایمکبورای  شاثويایک اسا  همچنیک ریشنهاث 
وودیری  یکاارچو  ایمنوي   سوازیریاث ضومک  هارارو

آنترورواوتریکي الزم  هایثاث بهداش  و وحیط زیس   
برای طراحي و ساخ  ارگاناوید ایوک تجهیو ات بورای 

ثر  هواراروتجهیو ات بوازی  یسازند ولرفي ب  ينایع 
 شواثويثاخا كشار وهیوا گورثث. همچنویک ریشونهاث 

و نهاثهوووای ذیوووربط ثر راسوووتای تهیووو   هاسوووازوان
اسووتاندارثهای ابلوواثی و آنتروراوتریوود بکاشووند و بووا 

وراك  تحویوواتي و واسسو  اسوتاندارث و تلاوا وناسب 
او،ی  كو  ثر طراحوي  هایثاث تحویوات ينلتي كشار  

 فوراهم كننودويایمک وسایا بازی نوش وهموي را ایفوا 
 آورثند.

اس  از جملو   هایيوحدوثی  ثارای كناني یوطا،ل 
باث و بو  ث،یوا  ووطلي وطا،ل  ید ایک چان اوالً اینک 

اجتمالي حاكم بر شهرهای  شرایط اقتصاثی  فرهندي و
  اوکان تلمویم نتوایج ایوک شهرهاكالنكاچد نس   ب  

وطا،ل  ب  كا كشار وجاث ندارث ثوم  ثر وطا،ل  حاضور 
وارث از تجهی اتي ك  بیشتریک فراواني را ثاشتند  9فوط 

بررسي شد و ب  ث،یلي تنا  تجهی ات بازی كاثكوان ثر 
م اسوو  الز  شووهرهاكالن وصصايوواًشووهرهای وصتلووف 

 وطا،لو  ایوک حا  ایک با .وطا،لات بیشتری يارت گیرث
 اوتیوازات ثارای شود  انجوام وطا،لوات سوایر بو  نس  
ثر  اوالً :شواثوي اشوار  زیر يارتب  ك  باشدوي وهمي

 ایمنوي وضلی  بررسي ب  بار نصستیک برای ایک وطا،ل 
 ولوي اسوتاندارثهای اسوا  بور كاثكان بازی تجهی ات
وطا،لو  بور خوالب  نتایج ایوک ثوواً. اس  شد  ررثاخت 

و  شواندويسایر وطا،لاتي ك  ثر شهرهای ب رگ انجوام 
 توری واًكاچد )كو   شهرهایقابا تلمیم ب   وج هیچب 

( نیسو  بورای شواندوياكثر شهرهای كشوار را شواوا 
. باشودويودیران شهرهای كاچد بسیار قابا اسوتفاث  

،لاتي كو  ثر زوینو  وطا،ل   برخالب سایر وطا ایک ساوا
بو  كلیوات ایمنوي  هاآنانجام شد  و ثر  هاراروایمني 

ررثاخت  شد  اس  ید وطا،ل  كواربرثی اسو  و تموام 
ثر ایک وطا،ل  بررسي و بیان شود  اسو   هاانط اقلدم 
برای ودیران اجرایي و شوهری بسویار قابوا  تااندويك  

 استفاث  باشد.

 تخییودنیو  ووارث  ك  تواكنان گان همانبر ایک اسا  
قرار گرف   استاندارثسازی تجهیو ات بوازی كاثكوان از 

 هوایراروایمني و تاج  بو  سوالو  كاثكوان ثر  نظر
لماوي شهرها از جمل  شوهرهای كاچود  از ضورورتي 

لیر قابا انکار برخارثار اس  نتوایج وطا،لو  حاضور بور 
ومی ی ایمنوي و ارتوواح سوط  ایمنوي تجهیو ات بوازی 

ثارث و ارتواح سط  ایمني تجهی ات بوازی  دتخكیكاثكان 
. طراحوي كنودويكاثكان را ب  لناان ید ضرورت بیان 

تجهیو ات بوازی  هایزویک همچنیک ايالح و هاسرسر 
كاثكوان بور اسووا  اسوتاندارثهای ورباطو  ثر او،ایوو  

 .باشدوي
 

 تشكر و تقدیر
 یشومار  بو  رژوهشوي طورح لنواان بو  وطا،ل  ایک
ورك  تحویوات تاسل  اجتموالي و ارتوواح  ثر پ/ت/605

 گنابواث ر شوکي للوام ثانشدا  رژوهشي سالو  ولاون 
 و تشوکر وراتوب نایسوندگان كو  اسو  رسید  ی   ب 

 .ثارندوي ابراز را خاث قدرثاني
 
 

References 
1. Fathi S, Razavi MH. Describing how welcoming 

the citizens of amusement-sporting parks. Int J Sport 

Stud. 2015;5(1):87-96. 

2. Park JO, Shin SD, Song KJ, Hong KJ, Kim J. 

Epidemiology of emergency medical services-

assessed mass casualty incidents according to causes. 

J Korean Med Sci. 2016;31(3):449-56. 

3. Vatani J, Farhadi Hassankiadeh R, Faghihnia 

Torshiz Yi. The new structure of economic 

evaluation Health, Safety and Environment - 

Management System (HSE-MS) approach to estimate 

the cost of accident human. Iran Occup Health J. 

2019;15(6):0-.(Persian). 

4. Mohammadfam I. Strategic management based 

safety: why and how( Editorial ). Iran Occup Health 

J. 2008;5(1):1-5. (Persian). 

5. Azadeh A, Nouri J, Mohammad Fam I. The 

impacts of total system design factors on human 

performance in power plants. Am J Appl Sci. 

2005;2(9):1301-04. 

6. Takano T. Health and Environment in the 

Context of Urbanization. Environ Health Prev Med. 

2007;12(2):51-5. 

7. Vollman D, Witsaman R, Comstock RD, Smith 

GA. Epidemiology of playground equipment-related 

injuries to children in the United States, 1996–2005. 

Clin Pediatr. 2009;48(1):66-71. 

8. Ebrahimipour H, Khani M, Salehabadi S, 

Heidarabadi AB, Taleghani YM, Mirzaie N, et al. 

Demographically investigate the trauma resulting 

from road traffic accidents in injured patients referred 

to Taleghani Hospital in Mashhad (Khorasan razavi, 

Iran)-2013. Safe Prom Injur Prev. 2015;2(3):155-60 

(Persian). 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 io

h.
iu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            12 / 13

http://ioh.iums.ac.ir/article-1-2420-fa.html


 
 

 

  
              Iran Occupational health.2019 (Aug-Sep);16(3):13-25. 11 52 

 و همکاران یبهشت نیحس محمد

9. Organization WH. Child and adolescent injury 

prevention: a global call to action. 2005. 

10. Sherker S, Ozanne-Smith J, Rechnitzer G, 

Grzebieta R. Out on a limb: risk factors for arm 

fracture in playground equipment falls. Injur Prev. 

2005;11(2):120-4. 

11. Rehmani R. Childhood injuries seen at an 

emergency department. J Pakistan Med Assoc. 

2008;58(3):114-8. 

12. Adelson SL, Chounthirath T, Hodges NL, 

Collins CL, Smith GA. Pediatric playground-related 

injuries treated in hospital emergency departments in 

the United States. Clin Pediatr. 2018;57(5):584-92. 

13. Fiissel D, Pattison G, Howard A. Severity of 

playground fractures: play equipment versus standing 

height falls. Injur Prev. 2005;11(6):337-9. 

14. Hart R. Containing children: some lessons on 

planning for play from New York City. Environ 

Urban. 2002;14(2):135-48. 

15. Changizi M, Kazemi R, Fakhrian F. Reviews 

and Ranking of Health, Safety and Environmental 

Management in Ahvaz Urban Parks. J Environ Sci 

Technol. 2017;19(4):519-30 (Persian). 

16. Hoseini H, Rafiei G, Javadian S. Analyzing the 

pathology of public green spaces designing in urban 

areas (Case study: Eram Park in Sabzevar). J Environ 

Sci Technol. 2016;18(3):149-71 (Persian). 

17. Ebrahimi H, Saeidi Rezvani N, Maani Manjili 

A. Investigating the Development of Design 

Principles of Playground Areas for Children by 

Focusing on Age Group (5-12) (Case Study: Rasht). 

Baghe Nazar. 2011;8(19):31-42 (Persian). 

18. Azemati H, Feridonzadeh H. Structural 

Equation Modeling of Children Satisfaction in 

Residential Open Spaces. J Environ Sci Technol. 

2014;15(4):107-12 (Persian). 

19. Dinarvandi M, Jafari H, Salehi E, Yavari A, 

Tassa H. Health, safety and environment 

management in urban parks. J Environ Stud. 

2013;39(67):21-2 (Persian). 

20. Arjomandi R, Jozi S, Nouri J, Afsharnia A. 

Health, safety and environment management in urban 

parks. J Environ Sci Technol. 2008;1(10):75-89 

(Persian). 

21. Azizi JM, Danehkar A. Determination and 

Analysis of Critical Indicator’s Standard for Urban 

Parks Case Study: Karaj Urban Parks. Memari-Va-

Shahrsazi. 2012;17(2):75-85 (Persian). 

22. Ebrahimzadeh I, Amanpoor S, Hatami D. 

Assessment Of Safety In Urban Parks Case Study; 

The City Of Izeh. Res Urban Plan. 2015;5(19):57-72 

(Persian). 

23. Naeini H, Jafari H, Salehi E, Mirlouhi FA. 

Child Safety In Parks'playgrounds (A Case Study In 

Tehran's Sub-District Parks). Iran Occop Health J. 

2010;7(3):32-42 (Persian). 

24. Brahmand E, Ghodousi J. A review on health, 

safety and environment management in Iran's urban 

parks. J Manag Syst. 2014;11(27):10-22 (Persian). 

25. Kakayeh H, Rezaei S, Poornajaf A, Noormoradi 

H, Abbasi A, Ferasati F. Investigating the health and 

safety of children's playgrounds in the parks of Ilam 

City in 2011.  he 16th National Conference on 

Environmental Health of Iran; Tabriz: Tabriz 

University of Medical Science; 2011. 

 

 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 io

h.
iu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            13 / 13

http://ioh.iums.ac.ir/article-1-2420-fa.html
http://www.tcpdf.org

