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Background and Objectives: Playgrounds play a very important role in the 

development of children's communities and their physical skills. If these spaces are 

designed according to safety standards, they can contribute to the better social and 

physical growth of children. The purpose of this study was to evaluate the safety 

status of children's playground equipment in Hamadan Luna Park according to the 

standards of the U.S. Consumer product safety commission (CPSC). 

Methods: The present study was a descriptive and analytical one. The statistical 

population included a total of 600 persons, working in one of the regions in the 

Tehran Municipality. Of the 600 staff, a total of 255 were selected as the available 

sample group. The instruments consisted of the questionnaires, including the 

individual and occupational information, the Nordic questionnaire, the Walton 

Quality of work life, and the checklist of the ergonomic indices of the working 

environment for the administrative staff. In order to analyze the data, Student’s t-test 

and multiple regression analysis were used.  

Results: The results showed that among the main playground equipments, the 

spiral slide has the highest ratio of 76.1% and the seesaws with 25% minimum 

compliance with the CPSC standard. Among the most commonly problems in this 

field the non-standard design of play equipment, incorrect assembly, installation and 

placement in use zones can be pointed. 

Conclusion: According to this paper’s report, given the undeniable role of the 

safety of playground equipment in preventing possible harm to children, they must 

be secured and adapted to global standards. 
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 پژوهشی مقالۀ  
 

 کودکان   بازی زمین   بررسی وضعیت ایمنی تجهیزات 

 مطالعۀ موردی: پارک مردم شهر همدان 
 

 2سهرابی، محمدصادق  *1زهرا مریخ پور

 سینا همدان، همدان، ایران صنعتی، دانشکدة هنر و معماری، دانشگاه بوعلی صنعتی، گروه طراحی ارشد طراحی کارشناسی  .1

 ران ی دانشگاه هنر، اصفهان، ا   ، ی و شهرساز   ی دانشکدة معمار   ، ی صنعت   ی گروه طراح  .2

 

 خالصه  اطالعات مقاله

 17/07/1398 :افتیدر

 22/10/1398 :رشیپذ

 22/10/1398: نیآنال انتشار

 
 ایفا  آنها  فیزیکی  هایمهارت  و  کودکان  جوامع  توسعة  در  مهمی  بسیار  نقش  بازی  هایزمین  :هدفینه و  زم

 اجتماعی   بهتر  و  بیشتر هرچه  رشـد  در  تواننـدمی  باشند ایمنی  معیارهای  براساس فضاها  این  اگر.  کنندمی

 کودکان بازیزمین تجهیزات ایمنی وضعیت با هدف ارزیابی مطالعه باشـند. این مؤثر کودکان فیزیکی و

 انجام شده است. محصوالت آمریکا ایمنی کمیسیون استانداردهای براساس همدان مردم پارک در
 

  المل ن ی ب   ی مطالعة استانداردها   ق ی در شهر همدان انجام شد. پژوهش از طر   ی طور مقطع مطالعه به   ن ی ا   : کار روش 

  ی اصل  زات ی از تجه  ی و اندازه بردار  ی کودکان، با استفاده از مشاهده، عکاس  ی باز ن ی زم  زات ی تجه  ی موجود برا  ی ل 

  ت ی نها  ( صورت گرفته است. در ی ب ی و ترک  چ ی مارپ  م، ی ها )مستق شامل االکلنگ، تاب و انواع سرسره  ی باز ن ی زم 

 شد.   ی بررس   کا ی محصوالت آمر   ی من ی ا   ون ی س ی براساس استاندارد کم   ی باز   زات ی تجه   ی من ی ا   ت ی وضع 
 

درصد   2۵  و االکلنگ با  نیشتریب   درصد  1/7۶با    مارپیچ  سرسرة  ،بازیزمین  یاصل  زاتیتجه  نیاز ب   ها:یافته 

شکاالت اِ نیشتربی از. ندرا داشت آمریکا محصوالت ایمنی کمیسیون استانداردانطباق با  زانیم نیکمتر

 محوطهنادرست آنها در  یینصب و جانما ،یباز لیوسا یراصولیغ یتوان به طراحمی نهیزم نیموجود در ا

 اشاره کرد.
 

 بازی درانکار ایمنی تجهیزات زمینکه با توجه به نقش غیرقابل دهداین پژوهش نشان می :نتیجه گیری

کردن و انطباق هرچه بیشتر آنها با احتمالی وارد بر کودکان، باید در راستای ایمنهای میزان آسیب

 جهانی و کنترل مستمر وسایل موجود ازنظر ایمنی کوشید. استانداردهای

 

 بازی، کودکان، استاندارد ایمنی، تجهیزات زمین :هادواژهیکل
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 مقدمه

، جمعیت ریزیبرنامهغیرقابل  افزایش و سریع شهرنشینی

 افزایش  توسعه درحال کشورهای در کودکان برای را خطراتی

های شهری در غالب که بخشی از این خطرات در محیط  دهدمی

. با توجه [1]شود  های بازی ایجاد میهای شهری و پارکمحوطه 

گیری شخصیت کودکان، فضاهای بازی به اهمیت بازی در شکل 

ای طراحی شوند که مشوق حضور آنها در این فضاها گونهباید به

های عمومی برای آموزش مؤثرِ زی مکانهای با. زمین[2]باشند  

کودکان هستند که به آنها در فراگیری بهتر قوانین اجتماعی و 

. این [3]کنند توجهی میکنترل احساساتشان کمک قابل

و تجهیزاتـی متناسب برای بازی و فعالیت  وسایلها بـا محیط

براساس معیارهای ایمنی اگر این فضاها .  اندشدهکودکان تجهیز  

هرچه بیشتر و بهتر  تواننـد در رشـدمی باشند شدهطراحی 

که . درحالی[4]  اجتماعی و فیزیکی کودکان نقش داشته باشـند

ترین منبع سرگرمی برای کودکان عنوان اصلیهای بازی بهزمین

عنوان تهدیدی شوند، تجهیزات آنها بهتمامی سنین محسوب می

. [۵، ۶]روند شمار می کنندگان بهمت استفادهبزرگ برای سال

طور ها در کاهش صدمات، ساالنه بهرغم تمامی تالشعلی

هزار کودک در آمریکا در اثر جراحات وارده  200تقریبی 

کنند های بیمارستانی احتیاج پیدا میدرزمینة بازی به مراقبت 

 1/۵8ها و تجهیزاتی مانند افتادن روی سطوح . فعالیت[2]

http://orcid.org/0000-0001-7706-1475
http://orcid.org/0000-0002-3543-578x
http://journal.iehfs.ir/article-1-663-en.html
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  2۶ها  درصد و تاپ   29ها  درصد، سرسره   32درصد، وسایل باالرونده  

[.  7اند ] شده درصد عامل اصلی این صدمات و جراحات شناخته 

  2011براساس نتایج مطالعه مروری نائینی و همکاران در سال 

های بازی، شکستگی در  بیشترین صدمه کودکان در ارتباط با پارک 

ی کنترل و کاهش آن الزام  اندام ها مشخص شده است که برا 

برقراری استانداردهای ایمنی تجهیزات بازی، جلوگیری از افتادن و  

همچنین در خصوص   [.1]ایمنی محیط بازی توصیه شده است 

ایمنی تجهیزات بازی، موارد ایمنی در متریال و ابعاد تجهیزات به  

های جسمی  عنوان بخشی از حلقة ایمنی در کنار رفتار و ویژگی 

. در مطالعة  [1]اند و فاکتورهای محیطی در معرفی شده  کودک 

های بازی  ی و همکاران با هدف بررسی ایمنی کودکان در زمین ن ی نائ 

درصد وسایل بازی   ۶8های شهری، مشخص شد که بیش از پارک 

زا برای کودکان به همراه داشته  تواند مخاطراتی آسیب پارکی می 

گرفتن از استانداردهای  ه گیری آن پژوهش، بهر باشند. در نتیجه 

های بازی کودکان برای کاهش  ایمنی و ارگونومی مرتبط با محوطه 

 . [8]صدمات کودکان توصیه شده است  

طور که پذیری کودکان، هماننظر به حساسیت و آسیب 

استانداردهای الزم در مورد سایر محصوالت مرتبط با آنها مهم 

توجه کودکان به لزمان قابکردن مدتبه سپری است، با توجه

ها جزو ملزومات های بازی باید ایمنی این مکانبازی در زمین

تردید ایمنی کودکان . بی[7]شهری هر منطقه قرار گیرد 

های مرتبط با ایشان وهمچنین ایمنی سازی محیط مستلزم ایمن

. اولین کتاب راهنما [1]بازی خواهد بود  وسایل و تجهیزات

ی کتابی تحت عنوان »راهنما برای  بازدرزمینة ایمنی زمین 

توسط کمیسیون  1981است که در سال  1بازی« ایمنی زمین

این  در ها. بیشتر توصیه [9]چاپ شد  2ایمنی محصوالت آمریکا

بازی سقوط کودکان از تجهیزات زمین   از  کتاب بر صدمات ناشی

 ترین خطر در این موارد است و چگونگیعنوان بزرگ که به

های مهم این است. از توصیه مکانیزم این صدمات متمرکز شده

وجود   هایی درزمینة جلوگیری از بهتوان به پیشنهاد مجموعه می

های جدی سر، بر اثر افتادن کودکان بر روی زمین، آمدن آسیب

هایی با قابلیت بازی و استفاده از متریالمتریال سطوح زمین 

کرد  کودکان و ... اشاره کاهش شدت ضربه به سر هنگام سقوط

 تجهیزات  ایمنی وضعیت . هدف این مطالعه، ارزیابی[۶، 10]

 استانداردهای  براساس  همدان  مردم  پارک  در  کودکان  بازیزمین

 محصوالت آمریکا است. ایمنی کمیسیون

 
1 A Handbook for Public Playground Safety: General guidelines for 

new and existing playgrounds 

 کارروش

در شهر  1398صورت مقطعی در بهار پژوهش حاضر به

روی استانداردهای همدان انجام شد. این پژوهش با مطالعه 

بازی کودکان، از طریق المل لی موجود برای تجهیزات زمینبین

بازی مشاهده، عکاسی و اندازه برداری از تجهیزات اصلی زمین

ها )مستقیم، مارپیچ و شامل االکلنگ، تاب و انواع سرسره 

ترکیبی( صورت گرفته است. نهایتاً وضعیت ایمنی تجهیزات  

  محصوالت  ایمنی کمیسیون تاندارداس مورد مطالعه براساس

 منطبق شد. 3آمریکا

ای از پرترددترین و عنوان نمونه پارک مردم همدان به

سال  40های کودک استان با قدمت بیش از ترین پارکقدیمی

هکتار واقع در چهارراه پژوهش شهر همدان   1۵و وسعتی حدود  

 ۵:30-8صبح و  10:30-12قرار دارد. در ساعات پرتردد روز )

زمان در کودک به طور هم  ۶0بعدازظهر( به طور میانگین حدود  

محوطة بازی مشغول به فعالیت هستند. محوطة زمین بازی واقع 

متر و  30متر در  40در ضلع شمالی پارک و با ابعاد تقریبی 

تاب(،   ۶عدد تاب دوتایی )در مجموع    3مجموع تجهیزات شامل  

سرسرة  ۵سرة ترکیبی )سر 7سرسرة تکی و  3االکلنگ،  ۵

سرسرة ترکیبی( دارد. نقشة  4سرسرة مارپیچ، و  3مستقیم، 

گذاری تاب، االکلنگ و سرسره را در شکل شماتیک و اندازه

 ایم.نشان داده 1شمارة 

 

 هایافته

شدة جهانی درخصوص ابتدا مجموعة استاندارهای تدوین

ِی تجهیزات پارک بازی کودکان شامل استانداردهای اروپای

EN1177  وEN1176 استانداردهای کمیسیون ایمنی ،

 :F1487 ASTMمحصوالت آمریکا و استاندارد تجهیزات بازی 

. با توجه به جامعیت و در دسترس  [13-11]را بررسی کردیم 

بودن استاندارد، نهایتاً استاندارد کمیسیون ایمنی محصوالت 

ردارندة ترین استاندارد موجود که دربعنوان جامع آمریکا به

هایی درزمینة ایمنی برای طراحی، ساخت، نصب و راهنمایی

عنوان مبنای کار بازی عمومی است بهنگهداری تجهیزات زمین 

در این پژوهش قرار دادیم. سپس استانداردهای مربوط به 

عنوان وضعیت مطلوب استخراج  بازی بهتجهیزات اصلی زمین

تجهیزات نمونة  کردیم و با استاندارهای وضعیت موجود در 

موردمطالعه در غالب جداول مقایسه و ارزیابی کردیم. میزان 

2 U.S. Consumer Product Safety Commission 
3  U.S. Consumer product safety commission (CPSC) 
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انطباق هریک از این تجهیزات با استاندارد کمیسیون ایمنی 

 محصوالت آمریکا در غالب نموداری ارائه شد.

 االکلنگ

ترین نوع االکلنگ به شکل متداول :یاهرم  یهاکلنگاال

شوند یک تخته یا تیرک با صندلی در هر دو طرف آن ساخته می

شوند. ازآنجاکه استفاده و در مرکز توسط یک اهرم حمایت می

از این وسیله مبتنی بر همکاری و مشارکت دو کودک است و 

ریتم آن تحت کنترل یک فرد نیست، این وسیله برای کودکان 

 1. مطابق با جدول شماره [10]شود ل توصیه نمی زیر پنج سا

 شده مقایسه شد.وضعیت االکلنگ با استاندارد مطرح

 

 

 
 

 

 
 االکلنگ )پایین(؛ ابعاد به مترنقشۀ شماتیک تاب )باال راست(، سرسره )باال چپ( و  .1شکل 

 

 

 

 

 یکیدموگراف یرهایمربوط به متغ  یفیتوص یهاافته. ی1جدول 

 وضعیت نمونۀ موردمشاهده استاندارد() وضعیت مطلوب ف یرد
مطابقت با  

 استاندارد

 االکلنگ نباید با خطر سقوط همراه باشد. 1
جلوی دسته ممکن است منجر شیب روبه

 ارتفاع باال شود.به خطر سقوط در 
 مطابقت ندارد.

2 
گیر مانند بخشی از یک الستیک و ... باید روی زمین در های ضربهمتریال

قسمت زیر نشیمنگاه جاسازی شوند تا از ایجاد ضربة ناگهانی به اعضای 

 بدن کودک و برخورد اعضا بین نشیمن و زمین جلوگیری کنند.

نشیمن شده در قسمت زیرِ پایة فلزی تعبیه

شدن فوم مرور زمان موجب سوراخبه

شود و عمل یورتان زیر آن میپلی

 شود.درستی انجام نمیگیری بهضربه

 مطابق

3 
 2۵حداکثر زاویه ایجادشونده بین میلة اصلی االکلنگ و خط افق باید 

 درجه باشد.
 مطابقت ندارد. درجه است. 3۵زاویة حداکثری حدود 

 مطابق نمونه فاقد زیرپایی است. گونه زیر پایی نباید استفاده شود.ها هیچاالکلنگدر طراحی این نوع  ۴
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۵ 

  کایمحصوالت آمر یمنیا ونیسیکم یبا استانداردها یبیو ترک چیمارپ م،یسه نوع سرسرۀ مستق یسکو تیوضع سۀیمقا: 2جدول 
 استانداردمطابقت با  وضعیت نمونۀ مورد مشاهده وضعیت مطلوب )استاندارد( ردیف

و برای متر  سانتی  47/ ۵برای کودکان زیر پنج سال دارای حداقل عمق   1

 باشد.متر سانتی  3۵کودکان باالی پنج سال دارای حداقل عمق برابر با 
 مطابق در هر سه نوع  متر سانتی   70عمق برابر با  

 مطابق دارای شیب در محدودة استاندارد قبول است(.درجه قابل   2  - کامالً افقی باشد )شیب + و   2

گونه شکافی که امکان گیرکردن بخشی از لباس یا عضوی از بدن هیچ  3

کودک در آن باشد بین انتهای سکو و ابتدای شروع شیب وجود نداشته 

 باشد. *

 مطابقت ندارد. دارای شکاف سرتاسری

های متقاضی ای باشد که تعداد بچه گونه طراحی ورودی سکو باید به  ۴

 استفاده از وسیله را به حداقل برساند. 

توجهی در این زمینه انجام طراحی قابل 

 نشده است.
 مطابقت ندارد.

 مطابق دارای عرض برابر با شیب سرسره دارای حداقل عرض برابر با قسمت شیب سرسره باشد. ۵

 مطابق مترسانتی   90احاطه با گاردریل به ارتفاع   باشد.  گارد ریل و موانع، احاطه شدهبا   ۶

دارای دستگیره، نرده یا هر چیز دیگری که کودکان را تشویق به گرفتن از  7

کردن امکان راحت تغییر حالت از ایستاده به نشسته منظور فراهم آن به 

 باشد. 

 مطابقت ندارد. فاکتور موردنظر وجود ندارد.

 80ارتفاع سکو از سطح زمین برای کودکان زیر پنج سال نباید از  8

 بیشتر باشد. مترسانتی

 است.متر سانتی 70ارتفاع سکو برابر با 
 مطابق

 .شوندمیآن افتادن از ارتفاع، دچار صدمات جدی و حتی مرگ  دنبال *ساالنه کودکان زیادی در اثر گیرکردن بخشی از لباس آنها به سرسره و به

 

 سرسره

  بر شیوة معمول سرخوردن سرسره   رود کودکان عالوه انتظار می 

های  ها و در موقعیت حالت نشسته و از باال به پایین( به شیوه  در ) 

ر کاهش میزان  منظو بدنی مختلفی از شیب سرسره فرود بیایند. به 

های  شود که کودکان به شیوه   ای انجام گونه   صدمات، طراحی باید به 

ها  . سرسره [10]غیرمعموِل استفاده از سرسره تشویق نشوند 

دار و منحنی را فراهم کنند.  توانند مسیرهای مختلف راست، موج می 

ها یا بخشی  عنوان اجزای مستقل در پارک است به   همچنین ممکن 

شوند و در برخی از موارد، روی   نظر گرفته  ی ترکیبی در ها از بازی 

 بازی قرار گیرند.  شیب طبیعیِ قسمتی از زمین 

کارگیری فلزهای لخت در ها، باید از به فارغ از نوع سرسره 

که دمای این  ها خودداری شود. زمانی قسمت سکو، شیب و پله 

خصوصًا در )   فلزات در اثر قرارگیری در برابر تابش مستقیم آفتاب

است باعث بروز سوختگی   یابد ممکن فصول گرم سال( افزایش می 

توان و آسیب در کودکان شود. برای حل این مشکل می 

های جایگزین هایی روی نواحی فلزی ایجاد کرد یا متریال سایبان 

. [14]شده را به کار برد ها و فلزهای روکش مانند انواع پالستیک 

بازی قرار به صورت مستقل در زمین هایی که  دسترسی به سرسره 

گیرد و گیرند غالبًا از طریق نردبان با پله یا پلکان صورت می می 

تری عنوان بخشی از بازی ترکیبی بزرگ که سرسره به درصورتی 

های مختلف، خود را به توانند از طریق دسترسی باشد کودکان می 

 سکوی   . هر سرسره از سه بخش اصلی[10]باالی سرسره برسانند  

است  سرسره و نقطة خروج از شیب تشکیل شده  سرسره، شیب

که در طراحی و ساخت باید از نظر مطابقت با ایمنی و 

  استانداردهای موجود مورد توجه قرار گیرند. 

ها باید دارای بخشی با طول تمامی سرسره  سکوی سرسره:

 کافی باشند که امکان تغییر حالت از ایستاده به نشسته در باالی

سرسره را برای کودکان فراهم کند. سایر موارد بررسی وضعیت 

نشان داده   2تطابق با استاندارد سکوی سرسره در جدول شماره  

 شده است.

شده : باید دارای تمامی استانداردهای تعریفسرسره  بیش

های در زمینة ارتفاع، شیب و نقطه خروج از شیب برای سرسره

احتمالی که در اثر استفاده از مستقیم باشند. باید به مشکالت 

 ای شود )مانندآید، توجه ویژهاین نوع سرسره پیش می

 ۵آن(. برای کودکان زیر  کناری هایلبه  از کودکان شدنخارج

سال که توانایی حفظ تعادل و کنترل وضعیت بدنی برای آنها 

ها کوتاه طراحی شوند )یک شود مارپیچمشکل است توصیه می

 (.3درجه یا کمتر( )جدول  3۶0دور 

ها باید دارای : تمامی سرسرهنقطۀ خروج از شیب سرسره

بخش خروج از شیب باشند تا کودکان بتوانند تعادل خود را  

حفظ کنند و تغییر حالت از نشسته به ایستاده در هنگام خروج 

 (.4راحتی و مالیمت انجام شود )جدول از شیب به 
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 کا یمحصوالت آمر یمنیا ونیسیکم یسرسره با استانداردها بیش تیوضع سۀیمقا: 3جدول 

 مطابقت با استاندارد وضعیت نمونۀ مورد مشاهده وضعیت مطلوب )استاندارد( ردیف

1 
در   متر سانتی   10هایی به ارتفاع حداقل  باید دارای لبه 

 سرتاسر طول شیب باشد.
 مطابق در سرتاسر مسیر متر  سانتی  10های دارای لبه 

2 
گونه های کناری سرسره در طول مسیر نباید دارای هیچ لبه 

 ای با شیب سرسره باشند. فاصله 
 مطابق ها فاقد درز با شیب سرسره هستند.لبه 

3 
ای بین صورت یکپارچه و بدون هرگونه فاصله سرسره باید به 

 های مختلف آن طراحی شود. بخش 
 مطابق یکپارچه بودن بدنة شیب هر سه نوع سرسره

۴ 

باز با  هایی که دارای گودال اندازة افقی گودال در سرسره 

 20دایره یا منحنی هستند باید برابر با مقطع دایره، نیم 

برای کودکان متر سانتی  30ان نوپا، برای کودکمتر سانتی 

 باشد. برای کودکان دبستانی متر سانتی  40دبستانی و  پیش 

 30در نمونة فعلی، این اندازه برای کودکان نوپا  

های مستقیم و  است و در سرسره   مترسانتی 

و   متر سانتی  30ترکیبی برای کودکان بزرگسال 

 40فقط در سرسرة مارپیچ، این اندازه برابر با 

 و در محدودة استاندارد موردنظر است.  مترسانتی 

 سرسرة مارپیچ مطابق؛

 

های مستقیم و سرسره 

 ترکیبی مطابقت ندارد.

۵ 

برای کودکان زیر پنج سال، متوسط شیب سرسره نباید 

 درجه باشد.   24بیشتر از  

برای کودکان باالی پنج سال متوسط شیب سرسره نباید 

 درجه باشد.   30بیشتر از  

 2۵شیب سرسره برای کودکان زیر پنج سال 

درجه  27درجه و برای کودکان باالی پنج سال  

 به دست آمد.

 

برای کودکان زیر پنج سال 

 مطابقت ندارد. 

برای کودکان باالی پنج سال 

 مطابق است.

۶ 

برای کودکان زیر پنج سال، هیچ مقطعی از گودال سرسره 

 باشد.درجه    30نباید دارای شیب بیشتر از 

برای کودکان باالی پنج سال، هیچ مقطعی از گودال سرسره 

 درجه باشد.  ۵0نباید دارای شیب بیشتر از 

درجه  3۵ها دارای شیب متوسط  تمامی سرسره 

 هستند. 

برای کودکان زیر پنج سال 

 مطابقت ندارد. 

برای کودکان باالی پنج سال 

 مطابق است.

 
 کا یمحصوالت آمر یمنیا ونیسیکم یبا استانداردها یبیو ترک چیمارپ م،یسه نوع سرسرۀ مستق بینقطۀ خروج از ش تیوضع سۀیمقا .۴جدول 

 مطابقت با استاندارد وضعیت نمونۀ مورد مشاهده وضعیت مطلوب )استاندارد( ردیف

1 
درجه نسبت به خط موازی  4ای بین صفر تا دارای زاویه

 زمین باشد.
 مطابق محدوده استاندارددارای زاویه در 

2 
های قسمت خروجی آن دارای انحنا باشند تا از ایجاد لبه

های تیز و چنینی که در مواجهه با لبهپارگی و صدمات این

 شود جلوگیری شود.دار ایجاد میزاویه

 مطابق های منحنیدارای لبه

3 

برای کودکان زیر پنج سال، نقطة خروج از شیب باید دارای 

و برای کودکان باالی پنج سال متر سانتی ۵/17-2۵طول 

 باشد.متر سانتی ۵/27دارای طولی برابر با 

برای کودکان زیر پنج سال در سه نوع سرسره، 

و برای کودکان  مترسانتی 40 این مقدار برابر با

باالی پنج سال این مقدار در سرسره مستقیم و 

، و در سرسرة مترسانتی 4۵ترکیبی برابر با 

 است. مترسانتی 1۵مارپیچ 

 مطابقت ندارد.

 

 سال پنج ریزکودکان  یبرا سرسره استفادۀ محوطه

منطقة استفاده باید دارای حداقل یک  :محدود یهامحیط  در

های هایی با دسترسیمتر فضا در اطراف سرسره و در محیط

نامحدود برای یک سرسرة تکی، منطقة استفاده باید حداقل برابر 

بازی با دومتر باشد و با فضاهای استفاده سایر تجهیزات زمین

ی عنوان بخشهایی که بهباشد. برای سرسره پوشانی نداشتههم

های ترکیبی هستند حداقل فضای استفاده بین دسترسی از سازه

های شیب سرسره باید برابر با یک متر باشد دیگر اجزا و لبه  به

و برای کودکان باالی پنج سال، منطقة استفادة جلوی سرسره 

و اطراف آن باید دارای حداقل دو متر فاصله با دیگر تجهیزات 

 بازی باشد.زمین

رسره نباید با فضاهای متعلق به سایر قسمت انتهای س

باشد. )در صورتی که دو  پوشانی داشتهبازی همتجهیزات زمین 

 صورت موازی در کنار هم قرارگرفته بازی به  سرسره در محوطة

باشند داشتن محوطة استفادة مشترک بالمانع است(. برای 

در   هایی با ارتفاع کمتر یا برابر با دو متر، منطقة استفادهسرسره 
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جلوی قسمت خروج از سرسره باید برابر با حداقل دو متر و برای 

هایی با ارتفاع بیشتر از دو متر، منطقة استفاده در جلوی  سرسره 

قسمت خروج باید حداقل برابر با ارتفاع سرسره و حداکثر برابر 

متر باشد. در نمونة مورد مطالعه، منطقة استفاده در  ۶0/2با 

دو گروه سنی کودکان باالی پنج سال و جلوی سرسره برای هر  

زیر پنج سال مطابق با استاندارد یادشده است و با فضاهای سایر 

پوشانی ندارد. ارتفاع افتادن برای سرسره بازی همتجهیزات زمین 

به فاصلة بین سکوی سرسره تا سطح محافظ زیر سرسره 

 شود. پوشی که سرسره روی آن قرار گرفته است( اطالق می)کف

شده برای انواع نکتة مهم دیگر در استانداردهای تعریف

سرسره، توجه به خطرات ناشی از گیرکردن بخشی از لباس 

های مختلف سرسره است که ساالنه کودکان در فاصله بین بخش

شود. به همین منجر به ایجاد جراحات یا حتی مرگ کودکان می

ت که  منظور در طراحی سرسره باید به این امر توجه داش

گونه شکافی که امکان گیرکردن بخشی از لباس یا عضوی هیچ

از بدن کودک در آن باشد بین انتهای سکو و ابتدای شروع شیب 

 وجود نداشته باشد.

 تاب

بودن ایجادشده در کودکان در تمام سنین از احساس معلق

کنند. اغلب اوقات آنها هنگام استفاده بازی احساس لذت میتاب

تر، گاهی نشینند، اما کودکان بزرگصندلی میاز تاب روی 

خوردن روی شکم یا ایستادن روی صندلی را دارند. تمایل به تاب

ای گونهبرای کاهش صدمات ناشی از این حرکات، طراحی باید به

. [10، 1۵]باشد که کودکان کمتر به این حاالت تشویق شوند 

محوره که تکشوند:  ها در حالت کلی به دو دسته تقسیم میتاب

عقب و عموماً دارای صندلی  جلو وفقط دارای حرکت روبه 

ها حداقل با دو بخشِ معلق که هر سمت هستند. این نوع از تاب

به محوری جداگانه در باالی سر سازه متصل است حمایت 

های دارای حفاظ ها عموماً دارای صندلیشوند. این تابمی

شوند. تاب ده میهستند که بدون کمک بزرگساالن استفا

چندمحوره شامل یک صندلی معلق )عموماً تایر( از یک محور 

سازد. های چهارگانه را میسر میاست که حرکت تاب در جهت 

بازی از های موجود در زمیندر نمونة موردمطالعه تمامی تاب

محوره و براساس نیاز کودکانِ باالی چهار سال طراحی نوع تک

(. مطابق با استانداردهای ۵مارة اند )جدول ششده و نصب

سال   کمیسیون ایمنی محصوالت آمریکا برای کودکان زیر چهار

پیشنهاد   4محوره دارای صندلی تمام محافظت شدههای تکتاب

جلو   های اصلی مانند حرکات روبهها در ویژگیشود. این تابمی

محوره هستند با این تفاوت که های تکو عقب مشابه سایر تاب

به دلیل ایمنی باال و محافظت بیشتر از کودکان )دارای حفاظ 

در اطراف و فضای بین پاها( برای سنین زیر چهار سال مناسب 

است که طناب یا زنجیر  ته ضروریهستند. توجه به این نک

شدگی ها نباید با احتمال خطر خفهکاررفته در این نوع تاببه

کودک همراه باشد و طراحی صندلی آنها امکان سوارشدن یا 

تنهایی را فراهم نکند. همچنین باید دارای شدن کودک بهپیاده

-2۵00ها با ارتفاع در محدودة سازة مجزا از سایر تاب 

 .[10]باشند متر سانتی117

 1/7۶مارپیچ با  بازی، سرسرةاز بین تجهیزات اصلی زمین

درصد کمترین میزان انطباق  2۵درصد بیشترین و االکلنگ با 

اند )جدول آمریکا را داشته  ایمنی  کمیسیون با استانداردهای

توان به (. از بیشترین اشکاالت موجود در این زمینه می۶شمارة  

یل بازی، نصب و جانمایی نادرست آنها طراحی غیراصولی وسا

 بازی اشاره کرد.در محوطة زمین 
 

 کمیسیون ایمنی آمریکا  محوره در پارک مردم با استانداردهای . مقایسۀ وضعیت تاب تک۵جدول 

 استانداردمطابقت با  وضعیت نمونۀ موردمشاهده وضعیت مطلوب )استاندارد( ردیف

1 
های معلقِ متصل کردن بخشکه برای ایمن همة تجهیزاتی

اند نباید بدون کاررفتهبه صندلی تاب و حمایت از سازه به

 کردن و تغییر باشند. آسانی قابل بازاستفاده از ابزار و به

اتصاالت، ایمن هستند و برای بازکردن آنها 

 نیاز به ابزارهای تخصصی است.
 مطابق

2 

شکل در قسمت اتصال تاب  Sکار رفتن قالب  صورت بهدر 

به سازة اصلی یا صندلی تاب، دهانة آن کامالً بسته باشد 

)ممانعت از گیرکردن لباس کودکان در آنها و ایجاد 

 های احتمالی(.جراحت

کاررفته در سازه فواصل و زوائد اتصاالت به

منجر به گیرکردن اعضا یا لباس کودکان در 

 شود.اد جراحت میآنها و ایج

 مطابقت ندارد.

3 
منظور جلوگیری از تشویق کودکان به باالرفتن از سازه، به

 صورت معلق باشند.ها باید از باالترین نقطة اتصال بهتاب

صورت ها از باالترین نقطة اتصال بهتاب

 معلق هستند.
 مطابق

 
4 Full Bucket Seat Swings 
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 استانداردمطابقت با  وضعیت نمونۀ موردمشاهده وضعیت مطلوب )استاندارد( ردیف

۴ 
شکل خودداری  aهای دادن میلة افقی در وسط فریم از قرار

 شود.

و دارای  Uهای فعلی به شکلفریم نمونه

 میلة افقی در وسط آن است.
 مطابقت ندارد.

۵ 
ای به دلیل افت کیفیت در طول های پارچهاستفاده از طناب

 شوند.زمان توصیه نمی
 مطابق کاررفته فلزی هستند.تمامی زنجیرهای به

۶ 
منظور جلوگیری از خطر احتمالی دویدن سهوی کودکان به

ها باید از دیگر به جلوی تاب و ایجاد آسیب، سازة تاب

 بازی دارای فاصله باشند.تجهیزات زمین

های موجود دارای فضای یکی از نمونه

 مشترک با سرسرة ترکیبی است.
 مطابقت ندارد.

7 
است در اثر  احتمالی که ممکن منظور کاهش خطراتبه

شود حرکت و برخورد تاب با کودکان ایجاد شود توصیه می

 روی یک سازه، تعداد بیشتر از دو تاب نصب نشود.

 مطابق است. شده روی هر سازه دو تاب نصب

 مطابق سازة اصلی تاب از جنس فلز آهن است. های کامپوزیتی متصل باشند.ها نباید به سازهتاب 8

9 
شود که امکان سوارشدن  ای طراحیگونهبهصندلی تاب 

 بیش از یک نفر روی آن وجود نداشته باشد.

امکان سوارشدن بیش از یک نفر روی تاب 

 وجود ندارد.
 مطابق

1۰ 
منظور کاهش صدمات ناشی از جراحات، در ساخت به

های سبک وزنی مانند پالستیک و صندلی، متریال

 ها جایگزین چوب و فلز شوند.الستیک

اتیلن با جنس صندلی از پالستیک پلی

 چگالی باال است.
 مطابق

 مطابق های نشیمن دارای انحنا است.لبه های نشیمن باید دارای انحنای مالیمی باشد.لبه 11

 
 آمریکا  ایمنی کمیسیون پارک مردم با استانداردهای بازیزمین . درصد انطباق تجهیزات ۶جدول 

 درصد مطابقت بازیزمین نوع تجهیزات  ردیف

  2۵ االکلنگ 1

 ۶/۶3 سرسرة مستقیم  2

 ۶/۶3 سرسرة ترکیبی 3

 7/72 همحورتکتاب  4

 1/7۶ سرسرة مارپیچ ۵

 

 و نتیجه گیریحث ب

 تجهیزات  ایمنی وضعیت ارزیابی پژوهش حاضر که با هدف

 مبنای بر همدان مردم پارک در کودکان بازیزمین

اجرا شد،  آمریکا محصوالت ایمنی کمیسیون استانداردهای

مشخص کرد که بیشترین درصد مطابقت تجهیز بازی با 

استاندارد مورداستفاده مربوط به سرسرة مارپیچ و کمترین 

مطابقت متعلق به االکلنگ به دست آمد. نتایج مطالعة حاضر، 

ردهای ایمنی تجهیزات بازی همسو با لزوم رعایت استاندا

ی و نینائ، چیتونوویچار و یناواکوسککودکان بنابر مطالعات 

و همکاران  توکلو همکاران،  نورتونو همکاران،  تانهمکاران، 

در مورد تجهیزات کشورهای [. 1، 4، ۶، 8، 1۶، 17] است

یافته با توجه به اجباری بودن اجرای استانداردهای توسعه 

زی کودکان، لزوم اجرای تحقیق مشابه وجود باتجهیزات زمین 

نداشت ولی نویسندگان بنابر تعداد مطالعات اندکی که در ایران 

اند، تنها بازی کودکان پرداختهبه بررسی وضعیت تجهیزات زمین 

 کنند.نتایج را با این مطالعات مقایسه می

 شده،معرفی استانداردهای با االکلنگ وضعیت بررسی در

 میلة  بین  زاویة  حداکثر  و  باال ارتفاع  در  سقوط  خطر  وجود  موارد

 امکان. شدند تعیین مطابقت بدون افق خط و االکلنگ اصلی

 و  سقوط خطر ریسک دتوانمی االکلنگ ایدرجه  3۵ زاویة

 افزایش شدتبه را سال پنج زیر کودکان به فیزیکیهای آسیب 

ط نیز در مطالعة خود به این امر و افزایش سقو توکل .دهد

 سرسره، وضعیت بررسی . در[17]کودکان اشاره کرده است 

 وجود  سکو، ورودی طراحی سرتاسری، شکاف وجود موارد

 شیب مارپیچ، سرسرة در گودال افقی اندازة نرده، یا دستگیره

 از   خروج  نقطة  و  سال  پنج  زیر  کودکان  برای  آن  گودال  و  سرسره



  1398پاییز |   3 شماره 7دوره  |ارگونومی فصلنامة علمی پژوهشی 
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 آمریکا محصوالت ایمنی کمیسیون استانداردهای با شیب

ی و همکاران، فاصلة نینائهمچنین بنابر مقالة  .ندارد مطابقت

 [؛8]متر تعیین شد  سانتی  182ایمنی در اطراف سرسره حداقل  

هایی کمتر از این مقدار است. در پارک موردبررسی، در قسمت

ی نینائبندی نتایج پژوهش  در مقایسة نتایج این پژوهش با جمع

های تاب با در خصوص ابعاد و اندازه 2010و همکاران در سال 

؛ لیکن در مورد [8]شده هماهنگی وجود دارد استاندارد معرفی

 وسط در افقی میلة دندا شکل، قرار S قالب رفتن کار به

  شکل، فاصله با سایر تجهیزات با استاندارد کمیسیون   aی  هافریم

 آمریکا مطابقت ندارد.  ایمنی

حاضر، استانداردهای متعدد آمریکایی و اروپایی  در حال

یافته درزمینة ایمنی وسایل بازی در کشورهای توسعه

به جهگرفته در این پژوهش باتوشده که مطالعات انجامتدوین

بودن استانداردهای آمریکایی و ارائة راهکارهایی درزمینة جامع

ایمنی برای طراحی، ساخت، نصب و نگهداری تجهیزات براساس 

رسد با توجه به این استاندارد صورت گرفت. البته به نظر می

های آنتروپومتری، نژادی و خصوصاً رفتاری کودکان ایرانی تفاوت

تواند ناسب با نیاز کودکان ایرانی میتدوین استانداردهایی مت

 تر نسبت به موضوع باشد. تر و جامعدربرگیرندة نگاهی دقیق

انکار که با توجه به نقش غیرقابل دهداین پژوهش نشان می

های احتمالی وارد میزان آسیب بازی درایمنی تجهیزات زمین 

ر کردن و انطباق هرچه بیشتبر کودکان، باید در راستای ایمن 

جهانی و کنترل مستمر وسایل موجود از  آنها با استانداردهای

نظر ایمنی کوشید. در نهایت، نتایج این پژوهش در لزوم تدوین 

استانداردهای ملی متناسب و همچنین در ارزیابی، طراحی و 

اصالح تجهیزات پارک بازی کودکان برای جامعة طراحان، 

 فید خواهد بود.های مربوط ممهندسان، سازندگان و سازمان

توان به عدم امکان های اصلی این مطالعه میاز محدودیت

بررسی ابعاد تجهیزات با بانک اطالعات آنتروپومتری کودکان 

 2اشاره کرد. نیاز به استانداردهای ملی با توجه به ابعاد کودکان  

آوری سال مشهود است و تیم پژوهش، موضوع جمع 14تا 

ان و تدوین استانداردهای مرتبط با اطالعات کامل ابعادی کودک

ها و طراحی وسایل و تجهیزات برای کودکان را برای طرح

 کند.مطالعات آتی پیشنهاد می

 

 تقدیر و تشکر

نویسندگان از تمامی کسانی که آنها را در نوشتن این مقاله 

 یاری رساندند، کمال تشکر و قدردانی را دارند.

 

 تعارض منافع

 .تعارضی در منافع وجود ندارد گونهچیهبین نویسندگان 

 

 منابع مالی

 منابع مالی این مطالعه توسط نویسندگان تامین شده است. 
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