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  چکیده

یکی از اساسی ترین مشکالت جوامع امروزي ما وجود تهدیدات و خطراتـی اسـت کـه بطـور     

ایـن امـر زمـانی مشـکل     . روزمره و در فضاهاي شهري شهروندان را تحت تاثیر قرار می دهـد 

سازتر می شود که افراد در فضـاي زنـدگی روزمـره خـود یعنـی در محـل سـکونت خـود بـا          

م  احساس امنیت آن ها در فضاهایی باشد که می بایستی رفتارهایی روبرو شوند که باعث عد

بنـابراین  . در آن ها راحت بوده و با فراغ بال خود و خانوادشان از آن فضـاها اسـتفاده نماینـد   

مسئله امنیت واحساس امنیت در همه فضاهاي شهري و مخصوصا در فضـاهاي بـاز محـالت    

در این تحقیق سعی بر آن است تا بـا  بر این اساس . مسکونی از اهمیت خاصی برخوردار است

شناسایی و بررسی عوامل ایجاد کننده امنیت و نیز یافتن فضـاهاي شـهري امـن و نـاامن در     

در فصـل اول تحقیـق   .محالت مسکونی در جهت یافتن چاره اي بـراي ایـن موضـوع باشـیم     

ع بیـان  در فصل دوم تعاریف مرتبط بـا موضـو  .کلیاتی در مورد این موضوع بحث گردیده است

هم چنین فصل سوم با بررسی روش شناسی تحقیق و تحلیل پرسشنامه بـه روش  . شده است

SPSS در فصـل چهـارم بـا مطالعـات     . در پی یافتن پاسخ هایی به فرضیات تحقیق می باشد

وضع موجود نمونه مطالعاتی مسیر براي شناخت محله و دسـتیابی بـه طـرح بهتـر در فصـل      

است با انجام چنین تحقیق هایی در  جهت یافتن مسیر به سمت امید . پنجم محیا می گردد

  .فضاهاي امن گام برداشته و فضاهاي شهریمان روز به روز از امنیت بیشتري برخوردار گردد

  

  



 

 

  بیان مسئله

امروزه با گسترده شدن شهرها نقش فضاهاي شهري در زنـدگی روزمـره بـیش از پـیش     

ا روزانه در خیابان ها، پارك ها و فضاهایی سپري نمایان شده است؛ بدین صورت که زندگی م

می گردد که ما آن ها را فضاي باز شهري می نامیم ، این فضاها از سـطح محلـه تـا شـهر در     

یکی از مهمترین فضاهاي بازي که بسـیار مـورد اسـتفاده افـراد     . همه جا به چشم می خورند

حقیقت صحنه نمـایش زنـدگی    قرار می گیرد، فضاهاي باز محالت مسکونی شهر است که در

از آنجاییکـه  . روزمره مردم است و در تقابل با فضاي زندگی خصوصی آن ها تعریف می  شـود 

داشتن تعامالت اجتماعی جز نیازهاي فطري بشراست، امروزه در شهرهاي کشـور و بـه ویـژه    

ی کالنشهر تهران فضاهاي باز درون محالت شهري یکی از بسـترهاي مهـم تعـامالت اجتمـاع    

اما متاسفانه روزانه از طریق نشریات و رسـانه هـا از وقـوع جـرم هـایی از      . انسان ها می باشد

. قبیل کیف قاپی، چاقوکشی، دعوا و مرافه و سایر جرائم دیگر در این فضاها آگـاه مـی شـویم   

این موضوع کامال واضح است که این فضاها براي قابل اسـتفاده بـودن، بایسـتی واجـد حـس      

بـه عقیـده   . وگرنه کیفیت خود را به عنوان فضاي مطلوب از دسـت مـی دهنـد    امنیت باشند

زوکین، بارزترین تهدید براي انسان ها نگرانی ها و ترس هاي ناشی از تهدیدات و هرج و مرج 

هایی نظیر شورش ناگهانی، جنایات نفرت انگیز و نظایر اینهاست که حضـور انسـان هـا را در    

ز طرفی الین معتقد است که اگر مردم فضایی را بـه علـت عـدم    ا. فضاهاي باز تهدید می کند

در حـال حاضـر نکتـه اي    . راحتی یا ترس استفاده نکنند، فضاي باز عمومی از بین رفته است

که در نمونه موردي به چشم می خورد این است که ترس از وقوع جرم در فضـاهاي بـاز ایـن    



 

 

ساکنان در این فضاها گردیده اسـت، و  محله در ساعات خلوت روز و شب منجربه عدم حضور 

وقتی این مسئله در محله را با سه فاکتور افزایش جرم نیومن در محالت مسکونی تطبیق می 

دهیم، متوجه می شویم عدم شناخت اهالی محل از یکدیگر که امروزه یکی از موارد عادي در 

دم طراحـی مناسـب   محالت شهر تهران می باشد، وجود فضاهاي مخروبه و بـال اسـتفاده، عـ   

 .فضاي باز و وجود راه هاي فرار براي مجرمان از دالیل مهم وجود این مسئله است

اگرچه شاید حضور پلیس و اتومبیل گشت تا حدي از شدت این مسئله کاسته باشـد امـا   

بنـابراین مـی   . این به معناي حل مسئله نبوده و نخواهد بود و موضـوع همچنـان ادامـه دارد   

زیکی را به گونه اي سازماندهی نمود کـه وقـوع جـرم و تـرس را بـه وسـیله       بایست محیط فی

کاهش حمایت از رفتار مجرمانه به حداقل رساند، بدین صـورت کـه ایجـاد محـیط امـن بـه       

از این رو سعی بر آن است که با بهـره گیـري   . وسیله طراحی با عملکرد پلیس هماهنگ شود

نیت در این فضاهاي باز ساکنان و گردشـگران و  از طراحی هاي مناسب در راستاي افزایش ام

حتی شاغلین با خیالی آسوده از این فضاها استفاده نمایند و در غیر این صورت مـا همچنـان   

شاهد افزایش جرم و جنایت در فضاهاي باز و کاهش حضور ساکنان در این فضـاها خـواهیم   

لـت گسـترده بـودن مسـئله     بود نکته اي که در این پژوهش بسیار مهم است این است که بع

امنیت از لحاظ کالبدي و اجتماعی و اقتصادي، در این تحقیق سعی بر آن است تا این مسئله 

  .از جنبه کالبدي مورد بررسی قرار گیرد

  

  



 

 

  انجام تحقیق ضرورتاهمیت و 

فضاهاي باز محالت مسکونی از جمله فضـاهایی هسـتند کـه افـراد هـر روز در آن قـرار       

عبور می کنند این فضاها داراي نقش بسیار مهمی در زندگی شـهروندان مـی   گرفته یا از آن 

در شهر تهران نیز این فضاهاي باز درون محـالت مسـکونی از عمـده تـرین فضـاهایی      . باشند

هستند که همه گروه هاي سنی و جنسی ومهمتر  از همه کودکان، زنـان و سـالمندان از آن   

در این فضاها به گونه اي وجود داشته باشد کـه آنهـا    استفاده می کنند، لذا الزم است امنیت

اما متأسفانه به علـت دور از  . بتواند به راحتی و با آسودگی خیال از این فضاها استفاده نمایند

رفتارهـایی  ...نظارت بودن فضاهاي باز شهري و غریبه بودن افـراد اسـتفاده کننـده از فضـا و     

اعث می گردد امنیت در این فضـاها کـاهش یافتـه و     نابهنجار در این فضاها رخ می دهد که ب

اگر چه در بروز و ظهور الگوهاي رفتـاري در انسـان   . حضور انسان در این فضاها کمرنگ شود

ها متغیرهاي جامعه شناختی در اولویت قرار دارند، اما از نقش ویژگی هاي کالبدي و فضـایی  

ر و امکان بروز جـرایم نیـز نبایـد غافـل     محیط مصنوع، به عنوان بستر وقوع رفتارهاي نابهنجا

در شرایط امروز تالش براي پیشگیري از وقوع جرایم می بایست با عنایت به همه وجـوه  . بود

موثر در این امر صورت پذیرد و الزم است طراح شهري با تدوین ضوابط کارآمد و متناسب بـا  

صـت هـاي جـرم خیـزي در     شرایط محیطی و ارائه الگوهاي مناسب، زمینه را براي کاهش فر

تمامی فضاهاي باز و مخصوصا فضاهاي باز درون محالت مسکونی بعلت اینکه اولـین فضـایی   

  .می باشد که ساکنان پس از خروج از خانه هایشان به آن وارد می شوند، مساعد نماید



 

 

پژوهش هایی تقریبا مشابه در برخی از قسمت هاي ایـن پـژوهش در کشـورهاي دیگـر     

ت؛ اما آنچه مسلم است این است که بستر اجتماعی و فرهنگی طرح، تاثیر غیـر  انجام شده اس

فرهنـگ خـاص کـاربران در ایـران و نبـودن      . هاي تحقیـق دارد  قابل انکاري در نتایج و یافته

استانداردهاي کیفی بومی، نیاز به بومی سازي مطالعات و نیازسنجی و برنامه ریـزي خـاص را   

تقادات بومی، الگوي مورد استفاده در طراحی فضـاهاي شـهري در   در حوزه اع. الزم می نماید

با توجه به اینکه اجرا کردن . ایران باید مطابق با روش زندگی و فرهنگ مردم این کشور باشد

برخی از الگوهاي ارائه شده در سایر کشورها در کشور ما امکان پذیر نمی باشد، الزم است بـا  

. به تدوین معیارهاي طراحی در این زمینه پرداخته شود توجه به پیشینه شهروندان ایرانی  

  

  جنبه جدید بودن و نوآوري در تحقیق

با توجه به این نکته که تحقیقات مشابه در این زمینه در ایران همواره به صـورت تئـوري   

انجام پذیرفته است و بیشتر برداشت تقلیدي از نمونه کارهاي مشابه اسـت و نظـر بـه اینکـه     

ي در قسمت راهکار و ضوابط به صورت موضعی و موضوعی بررسـی مـی شـود،    طراحی شهر

موضوع پایان نامه در این زمینه در ایران نسبتا جدید می باشـد و تـاکنون از ایـن منظـر بـه      

  .فضاهاي باز محالت مسکونی شهر تهران نگاه نشده است

  

  

  



 

 

  سؤاالت تحقیق

بـاز محـالت مسـکونی شـهر     این پژوهش در جستجوي افزایش حس امنیت در فضـاهاي  

سوال اصلی تحقیق، چگونگی تحقق قابل دفاع بودن فضا توسط طراح شـهري  . باشد تهران می

  :گردد در این راستا سواالت پایه زیر مطرح می. در محالت مسکونی است

  فضاهاي باز محالت مسکونی باید چه ویژگی هایی داشته باشند تا استفاده کنندگان

 اشته باشند؟در آن احساس امنیت د

 ایجاد احساس امنیت چه تاثیري در کیفیت فضاي باز و نوع استفاده از آن دارد؟ 

          چگونه می توان بوسـیله مولفـه هـاي کالبـدي فضـاهاي قابـل دفـاع را در محـالت

 مسکونی ایجاد نمود؟

  

  هاي تحقیق فرضیه

ن جـرایم و  رسد طراحی فضاهاي باز قابل دفاع در محالت مسکونی با کاهش میـزا  به نظر می

کاربران نسبت بـه  : تحقیق حاضر بر این فرض کلی استوار است. بزهکاري رابطه مستقیم دارد

از اینـرو شـناخت و     داننـد،  مکانی احساس امنیت دارند که آنرا واجـد کیفیـاتی مطلـوب مـی    

هاي شکل دهنده حس امنیـت بـه مکـان، طراحـان شـهري را در طراحـی        ارزشگذاري مولفه

  .کند ي میفضاي مطلوب یار

  :الزم به ذکر است که فرضیات تحقیق به شرح زیر می باشد



 

 

 فرضیه هاي پژوهش

  فرضیات پژوهش  شماره

1  
به نظر می رسد با افزایش احساس امنیـت میـزان اسـتفاده از    

  .فضاهاي باز محله باغ فیض باال می رود

2  
به نظر می رسد با ارتقاء سطح کیفی فضـاهاي بـاز محلـه بـاغ     

  .استفاده از فضا در محله افزایش می یابدفیض میزان 

3  

به نظر می رسد با اسـتفاده از مولفـه هـاي کالبـدي مناسـب،      

احساس امنیت در فضاهاي باز محله بـاغ فـیض افـزایش مـی     

  .یابد

  

  نمونـه . گیـرد  مطالعه نمونه موردي در محله باغ فـیض بخـش اعظمـی از کـار را در برمـی     

تالش محقق بـر  . که تاثیر متغیرهاي مزاحم، کنترل گرددموردي به نحوي انتخاب شده است 

این است که موضوع از محیط روزمره و تعلقات مکانی مجزا نگردد و بر مکـان طبیعـی طـرح،    

  .تاکید خواهد شد

  

  اهداف مشخص تحقیق 

  هدف آرمانی

 شناخت عوامل موثر در ارتقا کیفی امنیت  



 

 

  هدف کلی

 حفظ فضاي باز کاراي موجود  

 افراد و نظارت پذیري فضا افزایش حضور  

  جلوگیري از بروز جرایم  

 افزایش سرزندگی در فضاهاي باز  

  اهداف ویژه و کاربردي

 جایگزینی فضاهاي باز طراحی شده به جاي فضاهاي باز نامطلوب  

 افزایش نفوذپذیري در فضاهاي باز  

 کاهش میزان جرم و جنایت با استفاده از اصول مناسب در طراحی 

 

  نتیجه گیري

توجه به روند قابل مشاهده در بافت محدوده می توان ادعا کرد که سیستم اقتصاد شهري  با

و تقاضاي باالي مسکن باعث جذب و حذف بافت ارگانیک و باغات به شکل احداث مجتمع 

چون این روند از دیدگاه جزء انگارانه و بدون . هاي مسکونی و واحدهاي آپارتمانی شده است

پذیرد و صرفا افق دید حرکت در سطح پالك و دسترسی هاي مجاور  برنامه ریزي صورت می

آن می باشد، توجهی درخور به مسئله خدمات شهري نمی شود و از سوي دیگر غلبه وجه 

با توجه به سکونتی بودن محدوده  امنیت . سکونتی در محدوده و منطقه را تشدید  می کند

د اما عدم توجه به ویژگی هاي کالبدي ساکنین از اهمیت ویژه اي بایستی برخوردار باش



 

 

جهت افزایش امنیت و وجود مکان هاي مخروبه و عدم توجه به نورپردازي و دید به  فضاهاي 

باز باعث استفاده کمتر از فضاهاي شهري گردیده است این موارد به همراه مسئله  نداشتن  

یی شهر که در نهایت هویت منطقه و عدم توزیع سلسله مراتبی خدمات شهري در نظام فضا

به نظر می رسد مقابله با این روند از طریق تالش در . مشکالت عدیده اي را باعث می شود

تامین فضاهاي باز پاسخگو و حفظ بافت ویژه در قالب نوسازي و بهسازي آن جهت هویت 

  . بخشی و ایجاد تمایز فضایی می باشد

در بافت مشاهده می شود که بسیاري از  در فرایند گذار وضعیت استفاده از زمین، به تعدد

این وضعیت نیز نوعی . باغات به کارگاه هاي نجاري و کابینت سازي و با انبار تبدیل شده اند

  .که در طرح ساماندهی شهر تهران نیز مورد اشاره قرار گرفته است. ناهنجاري تلقی می شود

گردشگري -از نقاط زیارتی فضاهاي عمومی محدوده، شامل امامزاده جعفر و حمیده خاتون

  .مهمی در سطح منطقه و مناطق مجاور به شمار می رود که این  نیازمند تاکید می باشند

درخصوص نحوه توزیع خدمات و پراکنش خدمات در حواشی بافت قدیم بهره گیري از 

کاربري هاي مختلط و فعال در تمام ساعات شبانه روز در باال بردن امنیت محدوده موثر 

 .است

  

 منابع

مجله مطالعات اسالمی، "امنیت و ابعاد آن در قران")1386(اخوان کاظمی، بهرام .1
  .75شماره



 

 

 .انتشارات دانشگاه تهران"فرایند طراحی شهري")1377(بحرینی،حسین .2

انتشارات پژوهشکده مطالعات  "مردم، دولتها و هراس")1378(بوزان، باري .3
 .راهبردي

مجله آبادي، ویژه طراحی "چیستطراحی شهري ")1376(پاکزاد،جهانشاه .4
انتشارات مرکز مطالعات و :،تهران30-36،صص25شهري،سال هفتم،شماره 

 .تحقیقات شهرسازي و معماري ایران

ماهنامه شهرداریها "طراحی شهري،ضرورت یا تجمل؟")1380(پاکزاد،جهانشاه،الف .5
 .23شماره 

نامه مدیریت فصل"فرهنگ کارشناسی و فرهنگ مردم") 1380(پاکزاد،جهانشاه، ب .6
 ..80زمستان  8شهري،شماره 

فصلنامه مدیریت شهري "کیفیت محیطی و طراحی شهري")1381(پاکزاد،جهانشاه .7
 .9شماره 

 .انتشارات شهیدي"مقاالتی در باب طراحی شهري")1386(پاکزاد،جهانشاه .8

ارتقا امنیت محیطی  ")1387(پورجعفر، محمدرضا و محمودي نژاد، هادي و دیگران .9
نشریه بین المللی علوم و  "CPTEDیم شهري با تاکید بر رویکرد و کاهش جرا

مهندسی، ویژه نامه مهندسی معماري و شهرسازي، دانشگاه علم و صنعت ایران، 
 .19، جلد 6شماره 

فضاهاي شهري : طراحی فضاهاي شهري")1386(توسلی، محمود، بنیادي، ناصر .10
حقیقات شهرسازي و مرکز مطالعات و ت"وجایگاه آن در زندگی و سیماي شهر

 .معماري ایران

 "آفرینش محالت و مکان ها در محیط انسان ساخت"،)1384(چپ من، دیوید .11
  .ترجمه شهرزاد فریادي و منوچهر طبیبیان، انتشارات دانشگاه تهران



 

 

چگونگی الگوپذیري و تجدید سازمان استخوانبندي "،)1382(حبیبی، سید محسن .12
 .13هران، شماره نشریه هنرهاي زیبا، دانشگاه ت"محله

تأثیر طراحی شهري در پیشگیري و کاهش جرایم و ")1384(حشمتی، محمد .13
 .،دانشگاه شهیدبهشتی41پژوهشی صفه،شماره-فصلنامه علمی"نابهنجاري ها

مهاجرت نحبگان، پدیده اي اجتماعی یا موضوع امنیت ")1381(خلیلی، رضا .14
 .فصلنامه مطالعات راهبردي، سال پنجم، شماره دوم"ملی

بررسی نمادها و نشانه هاي امنیت در ساختار خیالی و ")1380(درانی، کمال .15
 .2، شماره31مجله روانشناسی و علوم تربیتی، سال "نمادگرایی نوجوانان شهر تهران

پژوهشی در زمینه پتانسیل (آنومی یا آشفتگی اجتماعی")1378(رفیع پور،فرامرز .16
 .انتشارات سروش")آنومی در شهر تهران

بررسی ناپایداري هاي ")1385(محمد تقی، پور موسوي، سید موسیرهنمایی،  .17
فصلنامه "امنیتی کالن شهر تهران بر اساس شاخص هاي توسعه پایدار شهري

 .57پژوهش هاي جغرافیایی، شماره 

دفتر "فضاهاي شهري در بافت هاي تاریخی ایران")1385(سلطان زاده، حسین .18
 .پژوهش هاي فرهنگی

مرکز مطالعاتی "ویژگی هاي محیطی فضاهاي شهري امن")1387(صالحی،اسماعیل .19
 .و تحقیقاتی شهرسازي و معماري

طراحی شهري بسوي یک شکل پایدارتر ")1382(فري،هیلدربراند .20
 .بحرینی،حسین،انتشارات پردازش و برنامه ریزي شهري"شهر

 .، هاشمی نژاد، خسرو، نشر خاك"فضاي شهري")1383(کریر، راب .21

مرکز مطالعات و  "دوکاوي در تعریف طراحی شهريکن")1378(گلکار، کوروش .22
 .تحقیقات شهرسازي و معماري ایران



 

 

انتشارات پژوهشکده مطالعات  "چهره متغیر امنیت ملی")1379(ماندل، رابرت .23
 .راهبردي

 .انتشارات آن: تهران "وندالیسم"،)1383(محسنی تبریزي،علیرضا .24

: مرتضایی، تهرانترجمه فرهاد  "طراحی فضاي شهري")1379(مدنی پور،علی .25
 .انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزي شهري

 .انتشارات امیر کبیر: جلد اول، تهران"فرهنگ فارسی معین"،)1378(معین، محمد .26

بررسی تحوالت مفهومی امنیت در محیط هاي ")؟(هندیانی، عبداهللا .27
  .3، شماره9فصلنامه دانش انتظامی، سال "امنیتی

28. Atlas, Randell (1986)"crime prevention through building 
codes" journal of security administration, Vol.9. 

29. Barton, Hugh (2003),"Shaping Neighbourhoods: A guide 
for health, sustainability and vitality" Spon press, London 
and New York. 

30. Carmona, Matthew, Heath Tim, oc, taner and ties dell 
Steven (2003)”Public place urban spaces” Architectural 
press. 

31. Carmona,Matthew, (2010)"contemporary Public 
Space: Critique and Classification, Part One: 
Critique"Journal of Urban Design, Vol.15, No.1. 

32. Chang, S.E.; Nojima, N. (1998). "Measuring Lifeline System 
Performance: Highway Transportation Systems in Recent 
Earthquakes" Seattle, Washington,United States: Earthquake 
Engineering Research Institute.  

33. Cozens, Paul & hillier, David (2002)"defensible space, 
Community Safety, the British City and the "active 
Citizen"Penetrating the Criminal Mind, Am International 
Journal Crime Prevention and Community Safety. 

34. CPTED strategies-prince William County, Virginia (?), A 
Nationally Accredited Law Enforcement Agency. 



 

 

35. Cranz, G. (1982)"The Politics of Park Design: A history of 
urban parks in America", London: MIT Press. 

36. Crime prevention through environment Design- Guide book 
(2003), national crime prevention council. 

37. Cowan, Robert.(2005)”Dictionary of Urbanism“Street 
Wise Press. 

38. Crow, T.D (2000)"Crime prevention through environment 
design", Stoneham, MA: Butterworth-Heinemann, pp.87-95. 

39. Gehl, J. (1987)"Life between Buildings: Using public spaces", 
New York: Van Nostrand Reinhold. 

40. Giritoglu , C., N. Ergun &F.Yirmibesoglu (1994)“Social 
Change and Crime in the City Centre of Istanbul”presented at 
Societies in Transition  conference, Edinburgh College of 
Art/Heriot-Watt University, Edinburgh.  

41. Gold, S.M. (1980)“Recreation Planning and 
Development"New York: McGraw-Hill. 

42. Gosling, D. and Maitland, B.(1984)"Concepts of Urban 
Design"Academy Editions, London. 

43. Gronland, B(2000)"Towards the human city for the 21st 
century"Stockholm. 

44. Floyed, Jeff (1978)"Urban Design… a new 
profession?"In Environment Quarterly. 

45. Marilyn. (1975)“Decision Making in Allocating Metropolitan 
Open Space: State of the Art.” Transactions of the Kansas 
Academy of Science, pp 149-153. 

46. Martin, Laurence (1983)" Can there be national security in an 
insecure age" Encounter. 

47. Mostaedi Arian (2002)"Urban spaces", 
carlerbroto&JosepMaminguet. 

48. Newman, Oscar (1973)" Defensible space: people and design in 
the violent city" London: architectural PRESS. 

49. Newman, Oscar (1996)"creating defensible space", us. 
Department of housing. 



 

 

50. Oxford English Dictionary(1998), 2nd edition, Oxford 
University PRESS. 

51. Robinson, Matthew (1996)"The theoretical of CPTED 25 years 
of responses to C.ray Jeffry", edited by: William Laufer and 
Freda Adler, Appalachian state university department of 
political science and criminal justice. 

52. Scruton, Roger.(2007)”The Palgrave Macmillan 
Dictionary of Political Thought”  New York: Palgrave 
Macmillan 

53. Sherman, barrie(1988),"cities fit to live in(themes of 
variations)"edited by Derek jones, CHANNEL Four 
TELEVISION. 

54. Shirvani, Hamid(1985)"The Urban Design Process, 
Van NostrrandRainhold" Newyork,1985. 

55. Sumpf,Joseph-Michel Hugues(1973),"Dictionary de 
sociologies larousse", Paris. 

56. Tankel, S. (1963) "The importance of open spaces in the urban 
pattern" in Wing, L. (Ed.) Cities and Spaces: The future use of 
urban spaces, Baltimore: Hopkins. 

57. Trancik, Roger (1986)"finding lost space" van 
Nostrand Reinhold co. 

58. Wheeler, Stephen (2004)"Planning for 
Sustainability"Routledge, London and New York. 

59. Woolley, Helen (2003)"urban open spaces" New York, Spon 
PRESS. 

60. Zuker, Paul (1959)"Town and Square" MIT. 
 


