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بهداشت کار و ارتقاء سالمت

ارزیابی وضعیت روشنایی پارک های شهری کرمان
زاهد احمدی ،1مقدمه میرزائی ،2محمد امراللهی

*3

چکیده
مقاله پژوهشی

مقدمه :فضاهای سبز شهری تاثیر مثبتی بر پیشگیری از بیماریهای روانی ،قلبی و عروقی دارند.
استفاده از المپها با توزیع صحیح منابع روشنایی باعث افزایش بهره وری از این مکانها میشود .هدف از
این مطالعه بررسی وضعیت روشنایی پارکهای شهر کرمان می باشد.

تاریخ دریافت1396/12/17 :
تاریخ پذیرش1397/01/24 :

روش بررسی :این پژوهش یک مطالعه توصیفی  -مقطعی بوده و در فصل بهار و تابستان سال  1395در
 38پارک شهری کرمان انجام شد .پس از محاسبه مساحت هر پارک ،به ایستگاهای  10×10متر تقسیم
شد و میزان شدت روشنایی توسط دستگاه لوکس متر هاگنر ( )Hagnerمدل  EC1در ارتفاع  1/2متر
از سطح زمین اندازه گیری شد .اطالعات به دست آمده با نرم افزار  SPSS16مورد تجزیه تحلیل قرار

ارجاع:

گرفت.

احمد زاهد ،میرزائی مقدمه،

یافته ها :میانگین شدت روشنایی در همه مناطق کمتر از میزان استاندارد ( 50-30لوکس) و بیشترین

امراللهی محمد .ارزیابی وضعیت

میزان روشنایی در منطقه دو ( 9/61لوکس) و کمترین میانگین شدت روشنایی در منطقه چهار (3/6

شهری

لوکس) بود .المپ های فلورسنت سدیمی کم فشار عمدهترین نوع المپ بوده و در هیچ کدام از این

روشنایی

پارک

های

کرمان .بهداشت کار و ارتقاء
سالمت .69-76 :)1(2;1397

پارکها الگوی توزیع روشنایی به کار گرفته نشده است.
نتیجه گیری :میانگین شدت روشنایی در پارک های شهر کرمان کمتر از مقدار استاندارد بوده و با توجه
به مقایسه مساحت و میزان روشنایی اندازه گیری شده ،مشاهده شد که پارکهای با مساحت بزرگتر
دارای میزان روشنایی کمتری بوده و این به دلیل عدم توجه به طراحی روشنایی و در نظر گرفتن بعد
مساحت و تعداد منابع روشنایی و هم چنین چیدمان چراغ ها بوده است که می بایستی اصالح گردد.
کلید واژه ها :شدت روشنایی ،پارک های شهری ،فضای سبز ،المپ فلورسنت

1گروه بهداشت محیط ،مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
2گروه آمار و اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
*3گروه بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
(نویسنده مسئول)Nebcha@gmail.com :

ارسیابی يضعیت ريشىایی پارک َای شُزی کزمان

ساَذ احمذ ي َمکاران

مقذمٍ
ثِ هٌظَس ایجبد هٌظشُای اص عجیؼت دس دسٍى ؿْشّب ،ثب کوک

فلَل گشم ػبل جوؼیت صیبدی دس پبسک ّبی ػغح ؿْش

سٍؽّبی هٌْذػی ٍ تحت هذیشیت اًؼبى ،پبسکّبی ؿْشی

حضَس هی یبثٌذ ،لزا ثشای احؼبع اهٌیت ثیـتش ٍ ًیض اػتفبدُ

عشاحی هی ؿًَذ .ایي پبسک ّب ثب داؿتي فضبی آسام ثخؾ ٍ

اص اهکبًبت سفبّی ،اکَػیؼتن ّبی کَچک ٍ یب عشح ّبی

ًقؾ هْوی کِ دس کبّؾ اػتشع ؿْشًٍذاى داسًذ ثِ ػٌَاى یکی

هَجَد دس پبسک ّب ٍ ،جَد یک ػیؼتن سٍؿٌبیی جْت تبهیي

اص ػٌبكش هْن دس تَػؼِ ؿْشّب هحؼَة هی ؿًَذ ( .)1پظٍّؾ-

حذاقل سٍؿٌبیی هَسد ًیبص ضشٍسی هی ثبؿذ (ّ .)14-13ذف

ّبی صیبدی ًـبى دادُ اًذ کِ فضبی ػجض دسٍى ؿْشّب تبثیش

اص اًجبم ایي هغبلؼِ ثشسػی کوی هیضاى ؿذت سٍؿٌبیی ػغح

هثجتی ثش سٍی پیـگیشی ثیوبسی ّبی قلجی ػشٍقی ،افضایؾ ٍصى،

پبسکّبی ؿْش کشهبى ٍ هقبیؼِ آى ثب هیضاى اػتبًذاسدّب ٍ

سٍاًی ،هـکالت اػکلتی ػضالًی چَى کوش دسد ٍ صاًَدسد هی-

اسائِ ساّکبسّبی کبسثشدی جْت ثْ شُ ٍسی اص اهکبًبت هَجَد

گزاسد ( .)8-2دس ایشاى عجق اػٌبد ػلوی ٍ تبسیخی ػبثقِ پشدیغ

دس پبسکّب ،كشفِ جَیی دس اًشطی ٍ ّضیٌِ ّب ،ایوٌی ثیـتش ٍ

ػبصی ثِ قشى چْبسم هیالدی ثش هیگشدد ٍ اص آًجب کِ عشاحی

ّوچٌیي آػبیؾ ؿْشًٍذاى هی ثبؿذ.

سٍؿٌبیی ثب عشاحی پبسک ّبی ؿْشی دس ایشاى ّوضهبى ًجَدُ

ريش بزرسی

اػت ،ثِ ّویي دلیل هی تَاى گفت کِ ؿْشًٍذاى اص ًَع ٍ هیضاى

ایي پظٍّؾ یک هغبلؼِ تَكیفی  -هقغؼی ثَدُ ٍ دس فلل

سٍؿٌبیی هٌبػت ثی ثْشُ ثَدُاًذ (.)9
ػیوبی ؿجبًِ پبسک ّب ٍ ػیؼتن تبهیي سٍؿٌبیی آىّب ًیض
جضئی اص هجبحث عشاحی هٌظشُ یک پبسک هی ثبؿذ.

ثْبس ٍ تبثؼتبى ػبل  1395دس پبسک ّبی ؿْشی ،ؿْش کشهبى
اًجبم ؿذُ اػت .پغ اص اخز هجَص الصم تؼذاد کل پبسک ّبی
ؿْشی کِ جبهؼِ ایي هغبلؼِ سا تـکیل هی دٌّذ ،ثِ دػت آهذ.

ًَسپشداصی فضبّبی هختلف یک پبسک ،ثِ عَس هجضاً ،یبصهٌذ

الف) تعییه پارک َای مًرد اوذاسٌ در َز واحیٍ :دس ػغح

ؿٌبخت سٍؽ ّب ٍ فٌَى هختلف ًَسپشداصی ،گشٍُّبی هختلف

ؿْش کشهبى تؼذاد  132پبسک دس چْبس هٌغقِ (هٌغقِ یک40 :

ػٌی حضَس یبفتِ دس پبسکّب ،هتٌبػت ػبصی ٍیظگیّبی ًَس

پبسک ،هٌغقِ دٍ 39 :پبسک ،هٌغقِ ػِ 32 :پبسک ٍ هٌغقِ چْبس:

ثب هحیظ پیشاهَى آى ،تَصیغ یکٌَاخت سٍؿٌبیی ٍ ًلت ٍ

 21پبسک)ٍ ،جَد داسد اص تؼذاد  38پبسک هَسد ثشسػی (حجن

جبًوبیی هٌبثغ سٍؿٌبیی هی ثبؿذ .ػیؼتن تبهیي سٍؿٌبیی

ًوًَِ)ً ،حَُ تقؼین ًوًَِ ّب دس هٌبعق هختلف ؿْشی ثِ ؿشح

پبسک ّب ثبیذ اص جٌجِ ّبی اسگًََهی ،ایوٌی ،ثْذاؿتی ،سٍاى

ریل هی ثبؿذ .دس هٌغقِ یک  ،12هٌغقِ دٍ  ،11هٌغقِ ػِ ٍ 9

ؿٌبػی ٍ ٌّشی ثِ گًَِ ای عشاحی ؿَد کِ ضوي سػبیت

دس هٌغقِ چْبس  6پبسک اًذاصُ گیشی سٍؿٌبیی اًجبم ؿذ .الصم ثِ

اكَل فٌی ٍ اص ًظش صیجبیی ٍ تٌبػت ،ساحتی اػتفبدُ کٌٌذگبى

رکش اػت پبسکّبی هَسد ثشسػی ثش اػبع هؼبحت ،ثِ ػِ گشٍُ

سا تبهیي کٌذ (.)11-10-9

(کَچک ،هتَػظ ٍ ثضسگ) عجقِ ثٌذی ؿذًذ .هؼبحت ایي ػِ

ًتبیج پظٍّؾّبی اًجبم ؿذُ ًـبى هیدٌّذ کِ ؿبخق

گشٍُ ثِ تشتیت کوتش اص چْبس ّضاس ،چْبس تب ّـت ّضاس ٍ ثیؾ اص

کیفیت دسک ساحتی ( )Perceived Comfort Qualityثِ

ّـت ّضاس هتش هشثغ ثَدُ اػت تب تؼذاد پبسک ّبی هَسد اًذاصُ

تَضیح دسک خغش اص هحیظ اعشاف ٍ کیفیت دسک سٍؿٌبیی

گیشی ّش گشٍُ هؼبٍی اًتخبة ؿًَذ.

( )Lighting Quality Perceivedثِ تَضیح تفبٍت ّبی

ب) وحًٌ اوذاسٌ گیزی شذت ريشىایی :ثشای اًذاصُ گیشی

ثلشی ٍ دسک ثیـتش افشاد اص سٍؿٌبیی دس فضبّبی ثبص کوک

ؿذت سٍؿٌبیی ػوَهی دس ّش پبسک اص سٍؽ ؿجکِای ()11

هی کٌذ ( .)12ثب تَجِ ثِ ٍجَد ثیؾ اص كذ پبسک ؿْشی ٍ

اػتفبدُ ؿذُ اػتّ .ش پبسک ثب تَجِ ثِ هؼبحت آى ثِ هشثغ ّبی

ؿشایظ آة ٍ َّایی ؿْش کشهبى ،دس ػبػبت ؿجبًِ ثخلَف دس

 10 10هتش تقؼین ٍ ٍػظ ّش هشثغ ،دس استفبع  120ػبًتیوتشی
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( 1/2هتشی) اص ػغح صهیي ؿذت سٍؿٌبیی اًذاصُ گیشی ؿذًَ .ع،

لَکغ) ثَد (جذٍل  .)1چیذهبى چشاؽ ّب دس توبم ایي پبسکّب

چیذهبى ٍ استفبع ًلت چشاؽ ّب دس ّش پبسک هَسد ثشسػی قشاس

ًبهٌظن ثَدُ ٍ اص چیذهبى خبكی اػتفبدُ ًـذُ ثَد 99 .دسكذ

گشفت .اًذاصُ گیشی ؿذت سٍؿٌبیی دس ػبػبت ؿت (3- 21

الهپ ّبی ثِ کبس ثشدُ ؿذُ اص ًَع فلَسػٌت کن فـبس 0/7 ،دسكذ

ثبهذاد) ثَدُ اػت .ؿشایظ جَی دس حیي اًذاصُ گیشی آسام ٍ

الهپ جیَُای ٍ ثقیِی الهپ ّب اص ًَع سؿتِای ثَد 79 .دسكذ اص

آػوبى كبف ثَد .ثشای اًذاصُ گیشی ؿذت سٍؿٌبیی اص دػتگبُ

چشاؽ ّب دس استفبع کوتش اص ػِ هتش ٍ ثقیِ آًْب دس استفبع ثیؾ اص

لَکغ هتش  Hagnerهذل  EC1اػتفبدُ ؿذ ٍ ثِ هٌظَس کبلیجشُ

ػِ هتش اص ػغح صهیي ًلت ؿذُ ثَدًذ .دس ّیچ یک اص پبسکّب،

ثَدى دػتگبُ ،قجل اص ّش اًذاصُ گیشی ثب پَؿبًذى فتَػٌؼَس

ثِ هٌظَس تبهیي سٍؿٌبیی هَضؼی صهیي ّبی ثبصی ،هٌجغ

دػتگبُ ،اعویٌبى حبكل ؿذ کِ دػتگبُ ػذد كفش سا ًـبى دّذ.

سٍؿٌبیی دس ًظش گشفتِ ًـذُ ثَد.

ج) تجشیٍ ي تحلیل دادٌ َا :ثشای ایي هٌظَس اص ًشم افضاس

هیبًگیي ؿذت سٍؿٌبیی چْبس هٌغقِ ،ثب ّن هقبیؼِ گشدیذُ ٍ

 ٍ SPSS16آصهَى ّبی آهبسی تَكیفی ثشای هحبػجِ هیبًگیي ٍ

ًتبیج ثش اػبع جذٍل  2اسائِ ؿذ .ثش عجق یبفتِّبی ایي جذٍل

اًحشاف هؼیبس ٍ ثشای تحلیل دادُ ّب ،پغ اص ثشسػی ًحَُ تَصیغ

هیبًگیي ؿذت سٍؿٌبیی دس ایي چْبس هٌغقِ هتفبٍت ثَدُ ٍ

دادُ ّب ،اص آصهَى  Mann-Whitneyثِ هٌظَس هقبیؼِ سٍؿٌبیی

داسای اختالف هؼٌی داسی هی ثبؿٌذ.

هٌبعق ثب یکذیگش ٍ آصهَى  Kruskal Wallisثِ هٌظَس هقبیؼِ
هیبًگیي سٍؿٌبیی پبسک ّب دس اًذاصُ ّبی هختلف اػتفبدُ ؿذ.

دس جذٍل  ،3هیبًگیي ؿذت سٍؿٌبیی دس ػِ دػتِ پبسک
ثضسگ ،هتَػظ ٍ کَچک آٍسدُ ؿذُ اػت .پبسکّبی ثضسگ

یافتٍ َا

ًؼجت ثِ دیگش پبسک ّب اص هیبًگیي ؿذت سٍؿٌبیی کوتشی

دس هجوَع ؿذت سٍؿٌبیی  38پبسک ؿْشی اًذاصُ گیشی ؿذ

ثشخَسداس ثَدًذّ .وچٌیي هیبًگیي ؿذت سٍؿٌبیی دس ایي ػِ

ٍ هیبًگیي ؿذت سٍؿٌبیی دس آىّب  5/42لَکغ هحبػجِ گشدیذ.

دػتِ اص پبسک ّب ثب یکذیگش هتفبٍت ثَد .الجتِ ثیي هیبًگیي ؿذت

هیبًگیي ؿذت سٍؿٌبیی ثِ تفکیک ثشای ّش پبسک دس ًوَداس 1

سٍؿٌبیی پبسک ّبی ثب هؼبحت کَچک ٍ هتَػظ اختالف هؼٌی

اسائِ ؿذُ اػت .ثیـتشیي ٍ کوتشیي هیبًگیي ؿذت سٍؿٌبیی ثِ

داس هشصی هی ثبؿذ ٍ ایي ًتبیج دس جذٍل  4آٍسدُ ؿذُ اػت.

تشتیت دس هٌغقِی  9/61( 2لَکغ) ٍ دس هٌغقِی 3/6 ( 4

ًوَداس  :1هیبًگیي ؿذت سٍؿٌبیی اًذاصُ گیشی ؿذُ پبسک ّب ثش حؼت لَکغ
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جذٍل  :1هیبًگیي ؿذت سٍؿٌبیی دس چْبس هٌغقِ ؿْش
بیشتزیه شذت ريشىایی

کمتزیه شذت ريشىایی

(لَکغ )Lux

(لَکغ )Lux

81/9

میاوگیه شذت ريشىایی

اوحزاف معیار

(لَکغ )Lux

مىطقٍ
1

0/1

11/66

5/25

125

0/1

11/43

9/61

2

68/5

0/1

9/38

4/27

3

131

0/1

8/27

3/6

4

جذٍل  :2هقبیؼِ هیبًگیي ؿذت سٍؿٌبیی هٌبعق هختلف ؿْش
p -value

مقایسٍ مىاطق مختلف

0/001

هقبیؼِ هیبًگیي ؿذت سٍؿٌبیی هٌغقِ  1ثب 2

0/028

هقبیؼِ هیبًگیي ؿذت سٍؿٌبیی هٌغقِ  1ثب 3

0/002

هقیؼِ هیبًگیي ؿذت سٍؿٌبیی هٌغقِ 1ثب 4

0/001

هقبیؼِ هیبًگیي ؿذت سٍؿٌبیی هٌغقِ  2ثب 3

0/001

هقبیؼِ هیبًگیي ؿذت سٍؿٌبیی هٌغقِ  2ثب 4

0/007

هقبیؼِ هیبًگیي ؿذت سٍؿٌبیی هٌغقِ  3ثب 4
جذٍل  :3هیبًگیي ؿذت سٍؿٌبیی دس ػِ گشٍُ پبسک ثب هؼبحتّبی هختلف
کمتزیه شذت ريشىایی

بیشتزیه شذت ريشىایی

(لَکغ )Lux

(لَکغ )Lux

کًچک

5/99

7/95

0/1

54/7

متًسط

6/05

11/64

0/1

120

بشرگ

4/9

10/69

0/1

131

مساحت

میاوگیه شذت ريشىایی
(لَکغ )Lux

اوحزاف معیار

جذٍل  :4هقبیؼِ هیبًگیي ؿذت سٍؿٌبیی پبسک ّب ثب هؼبحت ّبی هختلف ؿْش
مقایسٍ پارک َا با مساحت َای مختلف

P- Value

0/054

هقبیؼِ هیبًگیي ؿذت سٍؿٌبیی پبسک ّبی ثب هؼبحت کَچک ثب هتَػظ

0/001

هقبیؼِ هیبًگیي ؿذت سٍؿٌبیی پبسک ّبی ثب هؼبحت کَچک ثب ثضسگ

0/008

هقبیؼِ هیبًگیي ؿذت سٍؿٌبیی پبسک ّبی ثب هؼبحت هتَػظ ثب ثضسگ

0/001

هقبیؼِ هیبًگیي ؿذت سٍؿٌبیی پبسک ّبی ثب هؼبحت ػِ اًذاصُ ثب ّن

بحث
هیبًگیي ؿذت سٍؿٌبیی پبسک ّبی ؿْش کشهبى 5/42

ّب استجبط هؼٌی داسی ٍجَد داؿت ( .)P <0/001ثِ ػٌَاى هثبل

لَکغ اًذاصُ گیشی ؿذ کِ ایي هیضاى اص ؿذت سٍؿٌبیی دس

پبسک ّبی ثب هؼبحت کَچک تش داسای ؿذت سٍؿٌبیی ثیـتش ٍ

پبسکّبی ؿْش ًؼجت ثِ هیضاى اػتبًذاسد آى ( 50-30لَکغ)

پبسک ّبی ثضسگتش ؿذت سٍؿٌبیی کوتشی داؿتٌذ کِ ثِ دلیل

ثؼیبس کن ٍ ًبهغلَة هی ثبؿذ .ثیـتشیي ٍ کوتشیي هیبًگیي

کوجَد هٌبثغ سٍؿٌبیی ثِ ًؼجت هؼبحت پبسکّب ثَدُ اػت.

ؿذت سٍؿٌبیی ثِ تشتیت دس هٌبعق  4 ٍ 2ثِ دػت آهذّ .ن

اص آًجبیی کِ ّش پبسک داسای اهکبًبت هتفبٍتی اص جولِ صهیي

چٌیي ثیي هیبًگیي ؿذت سٍؿٌبیی ثب هٌغقِ ٍ هؼبحت پبسک

ّبی ثبصی ،آثـبس ،ػشٍیغ ّبی ثْذاؿتی ٍ… هی ثبؿذ ،هیضاى
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سٍؿٌبیی پبسک ثبیذ هتٌبػت ثب اهکبًبت آى ثبؿذ .اًجوي

هیؿَد ثب افضایؾ تؼذاد چشاؽ ّب ،اكالح چیذهبى ٍ کبّؾ

هتخللبى سٍؿٌبیی آهشیکبی ؿوبلی  IESNAؿذت سٍؿٌبیی

استفبع ًلت هٌبثغ سٍؿٌبیی ثب دس ًظش گشفتي فبكلِ اص دسختبى،

هَسد ًیبص پبسک ّبی تفشیحی فؼبل ٍ غیشفؼبل سا ثِ تشتیت ٍ 50

هتوشکض کشدى ؿبس ًَسی دس صاٍیِ هٌبػت ،گشدگیشی ٍ حفبػ

 30لَکغ قشاس دادُ اػت (.)11

گزاسی چشاؽ ّب ٍ اػتفبدُ اص اكَل ًَس پشداصی هی تَاى ؿذت

هغبلؼبت پظٍّـی کِ تبکٌَى جْت تؼییي ؿذت سٍؿٌبیی

سٍؿٌبیی سا تب حذ قبثل قجَلی استقبء داد.

اًجبم ؿذُ اػت ػوذتب هشثَط ثِ هحیظ ّبی كٌؼتی ٍ آهَصؿی

وتیجٍ گیزی

ثَدُ ٍ ساجغ ثِ اهبکي ػوَهی ٍ فضبّبی ػجض ؿْشی هغبلؼِ

پبسک ّب ٍ فضبّبی ػجض ؿْشی یکی اص هْن تشیي هکبى ّبی

کوتشی كَست گشفتِ اػت (ّ .)18-15وبًٌذ هغبلؼِی حبضش

تفشیحی دس دسٍى ؿْشّبی هی ثبؿذ .اػتفبدُ اص یک ػیؼتن

دس دیگش هغبلؼبت اًجبم ؿذُ ( )20-17هیضاى ؿذت سٍؿٌبیی

سٍؿٌبیی هٌبػت هی تَاًذ ایي هکبى ّب سا صیجبتش جلَُ دّذ.

کوتش اص هیضاى اػتبًذاسد ثَد ثب ایي تفبٍت کِ ؿذت سٍؿٌبیی دس

هیبًگیي ؿذت سٍؿٌبیی دس پبسک ّبی ؿْش کشهبى کوتش اص

هحیظّبی هختلفی ًظیش کتبثخبًِّب ،کالعّبی آهَصؿی،

هقذاس اػتبًذاسد ثَدُ ٍ چیذهبى چشاؽ ّب ًیض ًبهٌبػت هی ثبؿذ.

خَاثگبُ ّبی داًـجَیی ٍ هحیظ ّبی كٌؼتی اًذاصُ گیشی ؿذُ

ّن چٌیي ثب تَجِ ثب ایٌکِ دس پبسک ّبی ثب هؼبحت ثضسگتش،

ثَدً .تبیج پظٍّؾ ً Rengmaoـبى داد کِ الهپّبی دیَدی

هیضاى سٍؿٌبیی کوتشی اًذاصُ گیشی ؿذُ اػت هی ثبیؼتی

( )LEDهٌبثغ هٌبػجی جْت سٍؿٌبیی پبسک ّب هی ثبؿٌذ کِ ثب

عشاحی دقیقی ثش حؼت اثؼبد پبسک کِ یکی اص هَلفِ ّبی

ًَع هٌجغ سٍؿٌبیی ایي هغبلؼِ ّوخَاًی ًذاسد .الهپ ّبی

اػبػی دس عشاحی سٍؿٌبیی هی ثبؿذ اقذاهبت الصم كَست

دیَدی داسای سًگذّی پبییي ٍ هٌبػت هحیظ ّبی گشدؿی هی

پزیشد .ایي ًَاقق سا هی تَاى ثب افضایؾ تؼذاد چشاؽ ّب ،اكالح

ثبؿذ (.)21

چیذهبى ٍ اػتفبدُ اص الگَّبی هٌبػت جْت تَصیغ ٍ ًلت

ًتبیج هغبلؼِ ً Kate Painterـبى داد کِ افضایؾ ؿذت
سٍؿٌبیی دس خیبثبىّب هیتَاًذ ثبػث تشدد ثیـتش افشاد ،ثخلَف

چشاؽ ّب ٍ هٌبثغ سٍؿٌبیی ،کبّؾ استفبع ًلت هٌبثغ سٍؿٌبیی ٍ
اػتفبدُ اص اكَل ًَس پشداصی ،تب حذ صیبدی ثْجَد داد.

صًبى ٍ کَدکبى ؿَد ٍ ّوچٌیي احؼبع تشع ٍ احتوبل ٍقَع

تقذیز ي تشکز

جٌبیت سا کبّؾ دّذ ( .)14ثٌبثشایي کوجَد سٍؿٌبیی هی تَاًذ

ًَیؼٌذگبى ایي هقبلِ اص ؿْشداسی کشهبى ٍ داًـگبُ ػلَم

دلیلی ثش کبّؾ تؼذاد افشاد حضَس یبفتِ دس پبسکّبی ؿْشی

پضؿکی آى ؿْش ثبثت ّوکبسی كویوبًِ دس خلَف اًجبم ایي

ؿذُ ٍ احؼبع ًباهٌی دس افشاد ایجبد کٌذً .تبیج هغبلؼِ

هغبلؼِ کوبل تـکش ٍ قذسداًی سا داسًذ.

ً McCormackیض ًـبى داد کِ کوجَد سٍؿٌبیی هی تَاًذ ثش

مشارکت وًیسىذگان

ؿؾ ٍیظگی پبسک ّب اص جولِ اهکبًبت ،ؿشایظ ثْذاؿتی ،دس

عشاحی پظٍّؾ :ا .ص

دػتشع ثَدى ،صیجبیی ،ایوٌی ٍ ػیبػت ایجبد پبسک اثش ثگزاسد

جوغآٍسی دادُ :ا .ص

ٍ ثبػث کبّؾ حضَس افشاد دس پبسکّب ؿَد ( .)22پظٍّؾ

تحلیل دادُ :م .م

حبضش سا هی تَاى ثِ ػٌَاى اٍلیي هغبلؼِ دس صهیٌِ اسصیبثی

ًگبسؽ ٍ اكالح هقبلِ :م .ا

ٍضؼیت سٍؿٌبیی فضبّبی ػجض ؿْشی داخل کـَس ًبم ثشد.

تضاد مىافع

ؿذت سٍؿٌبیی دس ثیؾ اص یک چْبسم اص کل پبسک ّبی ؿْش

ثب تَجِ ثِ هبّیت هغبلؼِ ّیچ گًَِ تضبد هٌبفؼی ٍجَد

اًذاصُ گیشی ؿذ .اص آًجب کِ ؿذت سٍؿٌبیی ٍ چیذهبى هٌبثغ

ًذاسد.

سٍؿٌبیی پبسکّبی ؿْش کشهبى ًبهٌبػت هی ثبؿذ پیـٌْبد
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Evaluating the lighting Status of Urban Parks in Kerman in 2016
Zahed AHMADI1, Moghaddameh MIRZAEE2, Mohammad AMROLLAHI3*

Abstract

Original Article

Background: Urban green spaces have a positive impact on prevention of
mental illnesses and cardiovascular diseases. Using lighting and a proper
distribution of light sources in parks can increase the efficiency of these
places. This study aimed to investigate the lighting status of urban parks in
Kerman.
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Methods: This descriptive cross-sectional study was done on 38 urban parks

Accepted: 2018/04/13

in Kerman city in the spring and summer of 2016. After calculating the area
of the park, it was divided into 10×10 stations and the lighting intensity was

Citation:

measured by the Hagner lux meter (model EC1) at 2.1 meter height from the

AHMADI Z, MIRZAEE

ground. The data were analyzed using software SPSS16.

M, AMROLLAHI M.

Results: The lighting intensity mean was less than the standard level (30-50

Evaluating the lighting

lux) in all areas. The highest and lowest lighting intensity was recorded in the

Status of Urban Parks in

2nd and 4th areas, respectively (9.61 and 3.6 lux). Low-pressure sodium

Kerman

fluorescent lamps were the most common lamps, and none of studied parks

in

Occupational

2016.
Hygiene

and Health Promotion
Journal 2018;2(1): 69-76.

have used the lighting distribution pattern.
Conclusion: The mean lighting intensity in Kerman parks was less than the
standard. Considering the comparison of the area and the measured lighting,
it was observed that larger parks had less lighting, due to the lack of attention
to the lighting design and consideration of the area dimension and the number
of light sources, as well as the arrangement of the lights which has to be
corrected.
Keywords: Fluorescent Lamps, Green Spaces, Lighting Intensity, Urban
Parks
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