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 چکیده  واژگان کلیدی

 در ارتباط با  ،ینیاز جنبه ع تی. امناست امالکموثر بر ارزش  یهاتیفیک نیاز مهمتر یشهر یفضاها تیامن

 و دارای ساکنین از فضا یشامل احساس ناامن ،یذهن از جنبهو  و قابل سنجش با میزان جرم انواع بزهکاری

 . است ملموسو غیر  یشهر یاز فضاها هاآن یذهن ریتصو با میرابطه مستق

 پژوهش نیاز ا هدفگیرد. توصیفی صورت می -و با روش تحلیلیکاربردی  ،پژوهش حاضر به لحاظ هدف

منظور امن به یشهر یفضاها یطراح یو ارائه راهنما یشهر یفضاها تیاز امن نیساکن یذهن ریخوانش تصو

اطراف  نیساکن اریدر اخت ،یعنوان نمونه موردشهر تهران به 1واقع در منطقه  ،پارک قلمستان ریتصاو منظور نیاست. بدامالک  ارزش ءارتقا

 یناامن یایجغرافنقشه  یک بر اساس آن به و مودهنمشخص  تصاویر بر رویرا که در آن احساس ناامنی دارند،  فضاهاییتا  ؛قرار داده شد پارک

موثر بر  فضایی -های کالبدیمولفه از تصویر ذهنی مردم با ادبیات موضوع، مستخرجهای لفهضمن همپوشانی مو دهدینشان م جی. نتادست یافت

 باشند.یم یشهر تیریو مد یو بصر یطیمح شیآسا ت،یفعال ،فوذپذیرینفضا،  شامل فرم امنیت فضاهای شهری ءارتقا

ما  یشهههری طراحی راهن

 امن یشهر یفضاها

 قشه جغرافیای ناامنین

 امالک ارزش

 پارک قلمستان تهران

 مقدمه  -1 

جزء  یمسکون یاطراف واحدها در یشهر یفضاها تیامن

  ت.در هر منطقه اس نیساکن ازیمورد ن یهاتیفیک نیتریاساس

خاطر و نبود هراس  نانیآرامش، اطم یعنی شهردر  تیامن

شهر، شهروندان،  هیو خطر عل دیشهروندان از هر گونه تهد

 ریز سات،یها، تأسها، سازمانساختمان ،یشهر یفضاها

 یوجود فضاها .یشهر یعناصر مهم در زندگ ریها و ساساخت

تواند ارزش یم یشهر نیساکن یناامن در اطراف محل زندگ

 ،یهر خانوار شهر ییعنصر سبد دارا نیعنوان مهمتربه ،مسکن

 یراهکارها قیاز طر توانمی لدر عین حا را کاهش دهد.

به نموده و  نیرا تام یشهر یفضاها تیامن ،ییفضا-یکالبد

 .دادرا ارتقاء  یمسکون یو ارزش واحدها تیفیکتبع آن 

دنبال که این پژوهش بهگردد میچند سوال مطرح  نجایدر ا

توان ناامن یدر فضا را م یچه نقاط .پاسخ به این سؤاالت است

نقاط را به ما نشان  نیتوانند ایم یکسانقلمداد کرد؟ چه 

 کدامند؟  یناامن نیگذار بر اریتاث یارهایدهند؟ مع

 هیاست که کل یو ذهن ینیدو جنبه ع یدارا تیامن مقوله

 هیلک ینیاز جنبه ع ی. ناامنردیگیرا در بر م یزندگ یهاعرصه

را شامل  رهیسرقت، قتل، خشونت و غ :مظاهر آن از جمله

در  یو داور یشامل احساس ناامن یجنبه ذهن شود و ازیم

رابطه  یاحساس ناامن ،یفضا است؛ از طرف تیخصوص امن

 یشهر یکنندگان از فضاهااستفاده یذهن ریبا تصو یمیمستق

احساس  زانیسنجش م یهااز شاخص یکی نیدارد.  بنابر

نسبت به امنیت  نیساکن یذهن ریدر فضا، همان تصو تیامن

 است.فضاهای شهر 
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های شهری بیش از سایر متاسفانه میزان ناهنجاری در حوزه

دلیل شرایط خاص کشور است. در این میان تهران، بهنقاط 

فضایی و جغرافیایی دارای باالترین آمار ناامنی بین شهرهای 

 .(kalantari, 2002) داردکشور 

در  1یطیمح یطراح قیاز جرائم از طر یریاصول جلوگ

 یسنت یاست. شهرساز یطوالن ایسابقه یدارا کشورمان

 جادیسبب ا یاجتماع-یفرهنگ یبر تجارب و غنا یمبتن

 رعامالنهیطور غدر سطوح محالت شهر به ینظارت شهروند

 قیاز جرائم از طر یریاصل جلوگ نیهمتراست. م شدهیم

تراکم  شیبر افزا یسنت یدر شهرساز یطیمح یطراح

ها در بافت خانه یهمجوار قیاز طر یو تراکم مسکون یتیجمع

را بر مناطق  یاستوار است که امکان نظارت عموم یشهر

، شهر یها در فضاهایدر نحوه دسترس یو مسکون یتجار

 یسنت یامر نشان از توجه طراح نینموده است. ایممکن م

  .به اصول مطرح شده دارد رانیا یو شهر یمعمار

فضاها را  تیموثر بر امن یمباحث شهر یظرن نهیو زم نهیشیپ

 هیو مطالعات اول کاگویش یشناسحداقل از مکتب جامعه دیبا

 یبرا یشهر یقرار داد. اکولوژ یمورد بررس یشهر یاکولوژ

وجود به یشهر یهایبررس نهیدر زم 1916بار در سال  نیاول

-شهرها به یماعاجت یمطالعات اکولوژ 1920دهه  یو ط آمد

 رفتیپذ ریتاث کاگویش یشناسمکتب جامعهشدت از 

(shokouei, 1990). 

 یابانیخ یگریموضوع وحش 2کوبزیج نیجسال بعد  چند

در  یو آزار از نظر و یقرار داد. ترس از تعد یرامورد بررس

با طرح  1961در سال  کوبزیوجود داشت. ج یشهر یهاطیمح

 یشهرها یدر کتاب خود با عنوان مرگ و زندگ اتشینظر

 یجرم شناس اتیدر نظر یریچشمگ اریبس ریتاث کا،یبزرگ آمر

 یاریپردازان بسهیپس از آن نظر .(jacobs, 1961) کرد فایا

 قیاز جرم از طر یریشگیپ"با انتشار مقاله   3یجفر یر :مانند

که به ادامه  4ومنیاسکار ن و 1971در سال   "طیمح یطراح

 تیبر اهم دیپرداخت، که همواره تاک کوبزینظرات ج لیو تکم

مشخص کردن  قیطر زاز جرم ا یریشگیپ یبرا یکالبد طیمح

به محل و انجام  یدسترس شیافزا ایکاهش و  ت،یحدود مالک

 سیدر خصوص نظارت و مراقبت شهروندان و پل یاقدامات

                                                           
1 CPTED – Crime Prevention Through Environmenta 

Design 

2 Jacobs, Jane 

 ,pourjafar, mahmodinegad) نام برد توانیداشت؛ م

rafieian, & ansari, 2008). 

 پژوهش اصلی یپیکره -2 

است که چه  نیادیپرسش بن نیپاسخ به ا یحاضر در پ قیتحق

تقاء تواند بر اریم ییفضا -یکالبد یمالحظات و راهکارها

و به تبع آن ارتقاء ارزش مسکن  یشهر یفضاها تیسطح امن

 میفاهبه م یشهر یتوان با ابزار طراحیبگذارد و چگونه م ریتاث

 پاسخ داد. یشهر یدر فضاها تیامن تیفیک یهاو ظرافت

است که؛ لزوماً تنها وجود جرم و  نیا تیحائز اهم نکته

 یاز سو یکه باعث احساس ناامن ستیدر فضاها ن یناهنجار

ذهن  نیاز مواقع ا یاریشود، بلکه در بسیمکنندگان استفاده

 کنندیاز فضا را ناامن ادراک م ییهامردم است که قسمت

(Bell, 1995). 

 یشهر یفضاها تیمرتبط با امن ینظر یبا مطالعه مبان قیتحق

مه شود. در ادایو جهان آغاز م رانیآن در ا خچهیو مرور تار

 یریگگذار بر شکل ریاثت فضایی -کالبدی یارهایعوامل و مع

و  هیبا توجه به مطالعات اول یناامن شهر یو وجود فضاها

سپس . دیآیدست مهپردازان بهینظر اتینظر یبندجمع

ویر ذهنی ساکنین شده از منظر تصفضاهای ناامن برداشت

 و گیردقرار میعنوان نمونه مورد خوانش پارک قلمستان به

 یطراح یپژوهش راهنما گیرییجهدر قسمت نت نبعد از آ

ارزش مسکن در نمونه  ءمنظور ارتقابه یامن شهر یفضاها

 گردد.  یارائه م یمورد

 نظری مبانی -2-1
 یاساس یازهاین ریدر کنار سا یزندگ یامن برا یطیمح وجود

و  اتیانسان مثل غذا، سرپناه و بهداشت از ضرور یکیولوژیزیف

-یو نگران طیدر مح یانسان است. احساس ناامن یاصل یازهاین

را  یانسان یهاتیفعال ریناامن سا یهااز مکان یناش یها

شهری بیشک یکی  امنیت فضاهایدهد. یالشعاع قرار متحت

های مسکونی های موثر بر قیمت زمیناز مهمترین کیفیت

 .(Ewing & Handy, 2009) ها استشهر

 یطیمح تیو امن یاجتماع تیدر دو ساخت امن تیامن مفهوم

از وجوه  یاریبا بس تیرسد امنینظر مهقابل طرح است. ب

3 Jeffery, Ray 

4 Newman, Oscar 
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اجتماع  کیخورده است. افراد  وندیپ یتعامالت اجتماع

مستتر  یهاتیفیمجموعه ک ندیعنوان برآرا به تیاحساس امن

 نیکنند. همچنیخود جستجو م یاجتماع طیدر فضا و در مح

توسط افراد حاضر در  زیتجربه شده ن طیدر فضا و مح تیمنا

و ادراک است. حاضران  یابیدر حال ارز وستهیصورت پآن به

هنگام گفتگو و هنگام  را هنگام مکث و عبور، تیدر فضا امن

 تیکنند. امنیم ریخود تفس یروشیها و اتفاقات پتمام تجربه

افراد در فضا  رحضو تیفیبر زمان و ک میصورت مستقبه طیمح

 .(Madriaza, 2014) گذار است ریتاث

 نیاز ا شیکه پ هاییپرسشاهداف پژوهش و پاسخ به  یبرا

 ست؛یچ تیکه مفهوم مورد نظر از امن دانست دیمطرح شد با

شتار نو نیکه در آغاز ا یراستا با وجود اشارات کوتاه نیدر هم

 الزم رتجامع تعاریفی گریشد، بار د تیمفهوم امن رامونیپ

 است.

 فضای شهرینام به یما مفهوم یسنت یدر شهرساز اگرچه

وده بهره نبیب مدنی یاز فضا زیوجود نداشته است اما شهرها ن

حالت در ساختار م تیامن نیتأم قهیند. با رجوع به اسناد، طر

 خالصه نمود: ریتوان در موارد زیرا م یسنت

در  یابهیوجود روابط چهره به چهره چنانچه که هر غر •

 . شدیشهروندان شناخته م لهیوسهب یمیساختار محالت قد

 یمثال اهل و کسبه محل ی: براطیظارت توسط فعاالن مح •

 . ، اماکن محل را تحت نظر داشتند

امر مهم بوده است که  نیدر ا زیها نروغهوجود شبگردها و دا •

نسبت  یانتظام یروهایرا به نتوان آنیدر حال حاضر هم ، م

مردم  تیو احساس مالک یتراکم ساختار شهر نیابرداد. عالوه

 ,Salehi)کرده است یامر کمک م نیبه ا زیمحله ن یبر فضاها

2008). 

 یطیمح یطراح قیاز جرائم از طر یریاصل جلوگ نیمهمتر

و تراکم  یتیتراکم جمع شیبر افزا یسنت یدر شهرساز

استوار  یها در بافت شهرخانه یهمجوار قیاز طر یمسکون

 یو مسکون یرا بر مناطق تجار یاست که امکان نظارت عموم

ساخت. یشهر ، ممکن م یها در فضاهایدر نحوه دسترس

 یالگو جوهره ساختار زبان یسنت یدر شهرساز همفهوم محل

، یتعامالت اجتماع شیبر افزااست که عالوه یسنت یشهرساز

. کردیشهر حاصل م یامکان نظارت شهروندان را بر قلمروها

نظر هناممکن ب یطراح گونهنیهر چند در حال حاضر امکان ا

                                                           
5 Hillier, Bill 

اصول  تیرعا ستیبایامر است که م نینشانگر ا یرسد ولیم

مورد توجه قرار  یطیمح یطراح قیطر از جرائم از یریجلوگ

 نیچند در ا یزمان و مکان اقدامات طیو با توجه به شرا ردیگ

 . ردیراستا صورت گ

 یشهرها ی، در کتاب معروف خود مرگ و زندگکوبزیج نیج

جرم و  انیکند که مینکته اشاره م نیبه ا ییکایبزرگ آمر

وجود دارد که قابل سنجش و  یانسان ارتباط یکالبد طیمح

از جرائم و  یریشگیدر جهت پ ییهاهیکنترل است و توص

. نمود رائهاز انجام جرم ا نیترس مجرم ادیموانع و ازد شیافزا

کرده  انیب یشهر یهاابانیخ یکه او برا یاصل تیفیسه ک

 ،یو خصوص یعموم یفضاها انیروشن م یمرزبند است:

و سوم  ابانین ناظر خمعروف او در مورد چشما هینظر

 .(jacobs, 1961) استمردم در معابر  یریحضورپذ

-واژه"کند: یم فیتعر نیقابل دفاع را چن یفضا ومنین اسکار

، نیو نماد ی، موانع واقعهازمیاست که معرف مکان یا

بتوانند  عاًینظارت است که جم تیمشخص و قابل یقلمروها

 ,Newman)قرار دهند نشیرا تحت کنترل ساکن طیمح

1996). 

 :درا دار ییهایژگیو نیچن ومنین دگاهیقابل دفاع از د یفضا

 از مراتب قلمرواز سلسله یروشن فیوجود تعر ،

 ؛یتا خصوص یخصوص مهی، نیعموممهیتا ن یعموم

 امکان  جادیا یها براقرار گرفتن درها و پنجره

 ؛باز یهاها و محوطهیاز ورود یعیمراقبت طب

 یکه برا یها و مصالح ساختماناستفاده از فرم 

 ؛ستندین یعاد ریغ ریپذبیآس یهاتیجمع

 یدر مناطق یمسکون یهامجموعه یابیمکان 

احساس  نیاطراف که در آن ساکن طیسازگار با مح

 ؛نکنند دیتهد

اعتقاد دارند که  5ریلیمانند ه یپردازانهینظر ومنیخالف ن بر

ها طیمح ستیبایتنها نمنه یشهر یفضاها تیامن نیتام یبرا

که  دیشیاند یریتداب ستیبایکرد بلکه م یها خالبهیرا از غر

 یبا فضاها دیبا اوارد شوند و هر فض یشهر یمردم به فضاها

و  ندیها عبور نماآن انیادغام شود تا عابران بتوانند از م گرید

 ,Hillier) فراهم شود گرید یفضا به فضا کیاز  یتبادل بصر

2004). 
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 "طیمح یطراح قیاز جرم از طر یریشگیپ"در آخر مدل  و

قابل دفاع  یفضاها جادیدر ا شرویپ یکردهایرو نیترکه از تازه

 یطیمح یبا استفاده از طراح میاز جرا یریشگیپ کردیاست. رو

کارآمد و  یهدفمند در جهت طراح کردیرو یتوان نوعیرا م

 طیمح نهیبه یریبا بکارگ یطیمح یهاهوشمندانه مولفه

 شیدر افزا یطور موثرمصنوع در کاهش جرائم دانست که به

 زانیم شیو افزا یزندگ تیفی، بهبود کیاجتماع هیسرما

جامعه  یبهبود رفاه اجتماع جهیو در نت یشهروند یتمندیرضا

 ,pourjafar, mahmodinegad, rafieian) دارد ییبسزا ریتاث

& ansari, 2008). 

 تیامن شیدر جهت افزا طیمح یطراح ینظر نهیو زم نهیشیپ

 تایاست. نظر دهیاز گذشته به انجام رس یدر مطالعات فراوان

 در رهیو غ ریلی، هآنجل ومن،ین ،یجفر کوبز،یچون ج یافراد

ه قرار گرفت یمورد نقد و بررس یفراوان یهامقاالت و پژوهش

حوزه  رد کیکالس یهاپژوهش نیچن نیاست. در ادامه ا

بر  تیامن یهاشاخص ریبر ضرورت تاث ریمطالعات ز ،یشهر

است  پژوهش نیمورد توجه ا شتریارتقاء ارزش مسکن که ب

 . ردیگیقرار م یمورد بررس

 زانیم یبه بررس 1387و همکاران در سال  انیعیرف یمجتب

از  در فضاهای شهری یطیمح یهااز ارزش کیهر  تیاهم

 شامل ارزش 7پژوهش  نیاند. در اپرداخته نینظر ساکن

 التیتسه بودن، یاجتماع ت،یامن ،یدسترس ،یطیمح یدگآلو

در مدل وارد و مورد سنجش  یواحد مسکون التیمحله و تسه

 نیهوا باالتر یآلودگ یارزش رینشان داد متغ جیقرار گرفت. نتا

انتخاب واحد  یبرا نیاز منظر ساکن ار یارزش اجتماع

 یهابهبود ارزش یبرا شتریب نهیو پرداخت هز یمسکون

 طیدر شرا یارزش یهاریمتغ ریبر آن داشته و سا ثرمو یطیمح

شود یم یریگجهینت نیپژوهش چن نیدر ا قرار دارند. یبرابر

همچون انواع  یکالبد ریغ یفیک یهابه ارزش نیکه ساکن

در محل  تیبودن محله و امن ریپذمعاشرت زانیم ها،یآلودگ

همچون امکانات  یکالبد یهاارزش تیاز مطلوب شتریسکونت ب

 التیامکانات و تسه ایمطلوب و  یدسترس محله، التیو تسه

 ,Rafieian)دهند  یم تیاهم یسکونت یداخل واحد ها

Asgary, & Asgarizade, 2008). 

تر است ییپا پردرآمد، یهاعموما در محله تیجرم و جنا نرخ

                                                           
6 Davies, Llewelyn 

7 Kitchen, J 

درآمد کم ،یتمام خانوارها یبرا یگریجاذبه د کیخود  نیکه ا

سالیوان، درکتاب خود با مطالعه  آورد.یفراهم م و پردرآمد،

به  لیاست که تما مساله نیکننده اانیب ،عنوان اقتصاد شهری

 شیباال رفتن درآمد افزا با ت،یکاهش جرم و جنا یپرداخت برا

 استیس کیعنوان به التیکتاب تحص نیعالوه در ا. بهابدییم

به اشتغال  یابیدست یهافرصت شیافزا قیمقابله با جرم از طر

 ,O'Sullivan)شود. یجرم مطرح مباعث کاهش بروز  ،یقانون

2009). 

سیستم پیشگیری از  :های امنمکان در کتاب 6لولین دیویس

ختار، عوامل موثر بر امنیت فضاها را به دسترسی، سا، جرم

مدیریت و کی، فعالیت و فیزی، حفاظت نظارت، مالکیت

 .(Davies, 2004)نگهداری تقسیم کرده است 

در لوبک تگزاس به  یافاصله پارک محله یبه بررس 7تچنیک

 جینتا مسکن و فاصله با پارک پرداخته است. متیق یوابستگ

 متیق نیب یمثبت و معنادار یکه همبستگ دهدمینشان 

 یهاصورت که از خانهنیبه ا وجود دارد، مسکن و فاصله

 یمساکن دورتر از پارک و در محدوده آن دارا موجود در محله،

 .(Rafieian, 2010)هستند  یشتریب یهامتیق

 جهینت نیباز به ا یارزش فضاها یدر مطالعه بر رو 8اندرسون

 دیباز با یشده توسط فضاها دیارزش تول یکه در بررس دیرس

طور مشترک مورد باز را به یفضا یهایژگیاز و یادامنه

 یهاشامل فاصله و اندازه یحیتوض یهاریقرار داد. متغ یابیارز

 قیتحق جهی. نتبودباز  یانواع مختلف از فضاها یمتفاوت برا

 متیق یرو یمنف ریبود که مجاورت با پارک و گورستان تاث نیا

 متیق یرو یمثبت ریگلف تاث یهانیبه زم یکیخانه دارد و نزد

 .(Anderson & West, 2006) مسکن خواهد داشت

های محیطی فضاهای ویژگی"صالحی در کتاب خود با عنوان 

، اندازه و فرم فضا، آسایش محیطی و بصری، "شهری امن

ها عنوان مولفهکیفیت سکونت و کاربری زمین را بهدسترسی و 

 ,Salehi)کند یارهای فضاهای شهری امن معرفی میو مع

2008). 

ه طور جامع مفاهیم مورد اشارهتوان بمی 1جدول شماره در 

ه پردازان مطرح شدرا از سوی نظریه امنیتبر ارتقاء مؤثر 

 مشاهده نمود.

8 Anderson, soren 
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 پردازانبندی مفاهیم مور اشاره نظریهجمع – 1جدول 

-نظریه

 پرداز

 ارتقاء امنیتمفاهیم  مورد اشاره  موثر بر 

همبستگی مثبت و معنادار بین قیمت وجود  کیتچن

 ؛تا فضاهای سبز مسکن و فاصله
شامل فاصله و  موثر بر ارزش زمینمتغیرهای  اندرسون

های متفاوت برای انواع مختلف از فضاهای اندازه

های ویژه ای، پارکهای محلهباز، شامل پارک

های ها و پارک)حفاظت گاه جانوران و باغ وحش

ها و های گلف، گورستان، دریاچهای(، زمینمنطقه

 ؛رودخانه ها
-لولین

 دیویس

ظت دسترسی، ساختار، نظارت، مالکیت ، حفا

 ؛فیزیکی، فعالیت و مدیریت و نگهداری
استفاده از ، مراتب قلمروتعریف روشنی از سلسله نیومن

 ؛یابی سازگارمکان، مراقبت طبیعی، های سادهفرم

 
CPTED های حمایت از فعالیت، تقویت قلمروهای طبیعی

، تعمیر و نگهداری، نظارت طبیعی، اجتماعی

 ؛کنترل دسترسی
پیاده، توالی بصری، عدم جداسازی  تداوم حضور هیلیر

 فضاها
جین 

 جیکوبز

مرزبندی روشن میان فضاهای عمومی و 

 ؛، نظارت طبیعی، حضور پذیری و فعالیتخصوصی
آلودگی محیط، دسترسی، امنیت، اجتماعی بودن،  رفیعیان

 تسهیالت عوامل مؤثر بر ارزش هستند؛
دارای فضاهای عنوان پارک خیابان و میدان به کالنتری

 های مجرمانه؛فرصت
، کاربری زمین، آسایش بصری، فرم و اندازه فضا صالحی

 ؛دسترسی

 

استخراج  ریزضایی ف-کالبدیمولفه  5 ،اتینظر یبندجمع با

 :دیگرد

ل فرم و شک یعبارتبه ایفضا  یکیزیساختار ف ( فرم فضا:الف

نقش  یناامن شهر یفضا کی جادیا یفضا در چگونگ

 تیهمفرم فضا ا تیفیرو توجه به ک نیدارد و از ا یریناپذانکار

شند که با یاگونهکه از نظر ساختار و فرم به یی. فضاهاابدییم

 طیبودن، شرا دیآن به حداکثر برسد و با در معرض د یانینما

نظارت  تیماندن سلب نموده و موجب تقو یمخف یرا برا

 . گرددیفضا م تیامن جهیو در نت یعیطب

 یو مرزها ییو وضوح سازمان فضا یروشن :یریپذ( نفوذب

از  یو عموم یعموممهین ،یخصوص مهین ،یقلمرو خصوص

و  ینظارت اجتماع شی، افزایریموجب کاهش نفوذپذ گریکدی

 یهاو شبکه یدسترس یهایژگیشود. ویم میاز جرا یریشگیپ

فضا  تیو امن یمنیا نیدر تأم یادیز ارینقش بس یارتباط

 دارند.

 وبر شهر  یراتیتأث نیزم یکاربر یهر گونه الگو :تی( فعالج

ها موجب یکاربر یبنددارد. منطقه یشهر یفضاها جهیدر نت

 یاهاز بخش یشود و بعضاً برخیها متیفعال یپراکندگ یالگو

و  تیبه لحاظ ماه یشهر یفضاها یو به تبع آن برخ یشهر

-هب امیا یاز شهر در برخ یشغالب در آن بخ یهاتینوع فعال

 شود. یم یخال تیاز جمع بایها، تقرشب ژهیو

 یکننده انیینقش تع طیمح :یو بصر یطیمح شی( آساد

 است که یبستر طیدر رفتار، ادراک و احساس انسان دارد. مح

اما  آورد.یوجود مهرفتار ب یرا برا ییهاتیامکانات و محدود

وز بلکه صرفا امکان بر ست،یکننده مطلق رفتار ن نییتع طیمح

 را یرفتارو اغتشاش  افتهیانعکاس  یاجتماع یرفتارها یبرخ

 .دینما هیتوج یشهر یدر فضا

و  تیریتفکر مد کیکه با  ییهامکان :یشهر تیری( مده

جرم و تخلف  زانیتواند میشده، م یمناسب طراح ینگهدار

 وهیش گریکاهش دهند. از طرف د ندهیرا در زمان حال و آ

، خاص یو برخورد بر اساس ضوابط، قواعد و قراردادها تیریمد

 یهاستمیاز س یریکارگهو ب ژهیو یو زمان ییقواعد فضا

 نزایبر م میمستق ریتواند تاثیم یتیریبه روز مد یطالعاتا

 یها نسبت به فضاهاآن تیشهروندان و احساس امن تیرضا

 داشته باشد. یشهر

 قیتحق روش -2-2
و از منظر  یمطالعه از نوع کاربرد یاز نظر هدفمند قیتحق

درک  است. چرا که بر آن است تا با یفیتوص -یلیتحل ،روش

 دکریبا رو زیو ن تیمفهوم امن یاتیو عمل ینظر یهایدگیچیپ

 یکارکرد یهایرا به خروج جیبستر مطالعه، نتا یبازشناس

مردم  یذهن رینوشتار خوانش تصو نیاز ا هدفمتصل سازد. 

به  دنیمنظور رسبه فضاهای شهر از طریق تیامن زانیاز م

 یدر فضاها یدر جهت کاهش احساس ناامن ییراهکارها

 یشهر یارزش مسکن خانوارها شیتبع آن افزاو به یشهر

امن در  یشهر یفضاها یطراح یارائه راهنما نی. همچناست

نها ت آن جیگرفت تا نتا اهدمورد استفاده قرار خو ینمونه مورد

  .ابدیطراحانه ب ینداشته باشد و مصداق یاهیجنبه نظر
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-را نشان میفرآیند تدوین پژوهش پیش رو  1نمودار شماره 

 .دهد

 

بررسی قیمت مسکن و مصاحبه با کارشناسان 
فروش امالک در حوزه پیرامون پارک 

قلمستان

تهیه نقشه جغرافیای نا امنی از طریق خوانش 
تصویر ذهنی ساکنین محدوده پیرامون پارک 

قلمستان

تهیه ماتریس راهنمای طراحی فضاهای امن 
شهری در جهت ارتقاء ارزش امالک

فضایی مؤثر بر -بررسی مؤلفه های کالبدی
ارتقاء امنیت فضاهای شهری

بیان مسئله

مرور پیشینه نظری و ادبیات مقوله امنیت 
فضاهای شهری

رم
ف

ی
رس

ست
د

ت
الی

فع

ش
سای

آ

ت
ری

دی
م

 
 فرآیند پژوهش -1نمودار 

 
های اجتماعی از جمله مشکالت ساکنین بروز انواع ناهنجاری

کونتشان است. طی سه دهه فضاها در اطراف محل سبرخی 

های جدید و ابزارهای گرافیکی بین متولیان امر اخیر روش

 ,Kalantari) مدیریتی شهر اهمیت فراوانی یافته است

Ghahremani, khosravi, & Jabari, 2009). پژوهش  نیا در

تفاوت در نحوه  یبا اندک 9نچیل  نیشده روش کو یسع

ن در محدوده اطراف پارک قلمستان شوندگاشپرس یهمکار

که مردم یجاکار گرفته شود. از آنبه یعنوان نمونه موردبه

 تیفضا دارند، نقشه کل میدر ترس تریکم ییمتخصص توانا ریغ

و در دو زمان روز و  پانوراما ریپارک در قالب سه تصو یفضا

آن،  یرو یگذارمتگذاشته وآنان با عال ارشانیشب در اخت

 لی. سپس با تحلکنندینقاط ناامن از منظر خود را مشخص م

 یناامن یاینقشه جغراف یشده بر رو گذاریعالمت هایمکان

 یدست آمده عوامل مؤثر بر احساس ناامنهب (3)نقشه شماره

 انیب یشهر منا یفضاها یطراح یو در انتها راهنما ییشناسا

 خواهد شد. 

 یمورد نمونه -2-3

ترین فضاهای عنوان عمدهها و میادین بهها، خیابانپارک

ی را برای بزهکاران شهری قرار اهای مجرمانهشهری فرصت

 . (tavallai, pourahma, & kalantari, 2008) دهدمی

بر وجوه  دیتنها با تأکنه یشهر ییعنوان فضاها بهپارک

تعامالت  یبرا یخود بلکه با هدف خلق مکان کیاکولوژ

ر قرا یبردارشهروندان ساخته و مورد بهره یو زندگ یاجتماع

ت برداش ازها،نی ها،اساس توجه به خواست نی. بر ارندیگیم

 اتیفیکنندگان از فضا درخلق کو احساس استفاده یذهن

ر مؤث اریبس ساکنیناستقبال  زانیم شیو افزا هایی پارکفضا

 است. 

ا ب هاییپارک خصوصبه هااز پارک یاریمتأسفانه امروزه بس

ه باند. با توجه شده لیرها شده تبد یبه فضاها یمحل اسیمق

، یاز لحاظ اقتصاد یارزشمند یهانیفضاها زم نیکه اآن

 ینظر ضرورشهرها هستند، به یبرا یطیمحستیو ز یاجتماع

 ییشدن استقبال مردم از آن را شناسا که علل کمرنگ رسدیم

 .ردیجهت رفع آن صورت گ یو اقدامات

 ابانیخ یو ابتدا شیمحله باغ فردوس از شمال به پل تجر

فرشته، از شرق  ابانیاز جنوب به بزرگراه مدرس و خ ،عصریول

 عصریول ابانیو از غرب به خ قایآفر یو انتها یدربند ابانیبه خ

محله در زمان  نیا شیدایشده است. پ یمنته یو پارک و

از محالت  یاریبس دهمانن زیمحله ن نیپادشاهان قاجار است. ا

با  یمیقد یهامساعد و ساختمان یآب و هوا یدارا رانیشم

موقعیت پارک  2و شماره  1نقشه شماره  باشد.یارزش م

و محله باغ  1نطقه در معنوان نمونه موردی را قمستان به

 دهد.یفردوس نشان م

 

                                                           
9 Lynch, Kevin 
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 و تهران 1موقعیت محله باغ فردوس در منطقه  - 1نقشه 

 

 موقعیت و محدوده مورد بررسی -2نقشه 

 
امالک و  نیاز مشاور یمسکون یواحدها متیاستعالم ق با

شهر تهران مشخص شد که  کیمستغالت محله منطقه 

-که بهموجود درمحدوده اطراف پارک قلمستان  یهایمسکون

رغم یعلنشان داده شده است؛  2رنگ قرمز در نقشه شماره 

نسبت  یترنییپا یهامتیمناسب به پارک، از ق دیدارا بودن د

به مناطق همجوار در محله برخوردار هستند. لذا با توجه به 

 لیتحل یبرا لوتیعنوان پابه یشهر یفضا نیمسئله ا نیا

 یموثر در ارزش مسکن انتخاب و بررس یشهر یفضاها تیامن

، مبین میزان تأثیر امنیت فضاهای اطراف 3نقشه شماره  شد.

 باشد.ستان بر قیمت امالک مجاور خود میپارک قلم
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 تاثیر امنیت فضاهای شهری اطراف پارک بر قیمت امالک مجاور -3نقشه 

 کیاست و  یمحل یعملکرد اسیمق یپارک دارا نیا

 یآن جا انیدر م یمعمار یباال تیفیبا ک یمیساختمان قد

و  یشهرساز یعنوان کتابخانه تخصصدارد  که در گذشته به

 یمومععنوان کتابخانه استفاده بوده و امروزه به ردمو یمعمار

پارک بر  خلوت و سکوت حاکم جهیکار است. در نتمشغول به

 رده که  خودوجود آوخود به نیرا در ساکن یحس ناامن ینوع

و  یانواع جرم و بزهکار یروباز شدن عرصه به یبرا یعامل

 اطراف پارک شده است. یکاهش ارزش مسکن در نواح

مهم  اریعامل بس کی تیموضوع که احساس امن نیبه ا توجه

 یسع قیتحق نیمردم به استفاده از فضاست، در ا قیتشو یبرا

در  نیدوباره مردم و ساکن یریو حضورپذ قیتشو یشده تا برا

 یشهروندان مورد بررس یپارک، نقاط ناامن ادراک شده از سو

 .ردیقرار گ

و زمان متفاوت روز ، در دناامن مشخص نمودن نقاط یبرا

این شد،  یمختلف پارک عکسبردار یهاوشب از قسمت

در زیر  3 الی 1توان در قالب تصویر شماره تصاویر را می

 مشاهده نمود.

هم نهادن نقاط مشخص شده توسط ساکنین در تصاویر از بر

 Arcmapدر محیط نرم افزار  "نقشه جغرافیای نا امنی"فوق 

 قابل مشاهده است. 4نقشه شماره تهیه شده و در قالب 
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 پارک به نسبت قلمستان ابانیخ از دید - نیساکن یذهن منظر از شده برداشت امن نا نقاط -1 ریتصو

 

 
 درون پارک به کتابخانه از دید - نیساکن یذهن منظر از شده برداشت امن نا نقاط -2 ریتصو

 

 
 خیابان قلمستان به پارک درون از دید - نیساکن یذهن منظر از شده برداشت امن نا نقاط -3 ریتصو
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 امنینقشه جغرافیای نا -4نقشه 

 

 گیرینتیجه -3 

این پژوهش سعی بر آن داشت تا با تاکید بر روش مشاهدات 

عنوان فضای ناامن بهعینی و خوانش تصیر ذهنی ساکنین یک 

نمونه موردی، و پس از اطمینان از کاهش ارزش امالک در 

حوزه بالفصل این محدوده توسط کارشناسان بخش امالک، 

 از پژوهشحاصل امنیت فضا را مورد بررسی قرار دهد. نتایج 

استخراج شده  ضاییف -های کالبدینشان داد که میان مولفه

از مرور ادبیات موضوع از یک سو، و خوانش تصویر ذهنی 

از  ساکنین محدوده از سویی دیگر رابطه معناداری وجود دارد.

ک سویی دیگر با مشاهده قیمت امالک در اطراف فضای پار

های دیگر ه در قسمتالک مشابقلمستان و مقایسه آن با ام

رزش مسکن و میزان توان اذعان داشت که میان امنطقه می

هایت فضا نیز رابطه مستقیم وجود دارد. در نناامنی موجود در 

راهنمای طراحی فضاهای شهری امن در جهت ارتقا ارزش 

ی عنوان نمونه مورددر حوزه بالفصل پارک قلمستان به مسکن

لیت فضا، نفوذپذیری بافت، فعا مولفه فرم 5ارائه و در قالب 

 تقسیم بندی شد. زمین، آسایش محیطی و مدیریت شهری

پردازان در حوزه امنیت فضاهای نظریه ءاز بر هم نهادن آرا

و مقایسه آن با نقشه جغرافیای ناامنی برداشت شده از  شهری

بر موثر  رهای مصورراهکاو  معیارهاتصویر ذهنی ساکنین، 

 :گرددبندی زیر استنتاج میقالب تقسیم امنیت در

 الف( فرم فضا

 و نقاط کور واقع های پنهانممانعت از ایجاد گوشه 

 .هادر کنج

 و ارتقاء گیر سرعت توسط نصبسازی ترافیک آرام

 ایمنی پیاده.

  قابلیت تبدیل شدن به  بااستقرار عناصری در فضا

 استراحت.فضای 

  چیدمان از طریق اصالح امکان تعامالت اجتماعی

 .مبلمان شهری

 نقاط اختفاء با مسیرهای همجواری جلوگیری از 

 .پیاده

  های های شدید در مسیرسطحپرهیز از اختالف

  .پیاده

 وسیله تغییر هدر محدوده عابرین پیاده ب فافیتش

سازی برای مشخص شدن رنگ کف مصالح و

 ها.عرصه

 های نشانهوسیله ایجاد هافزایش خوانایی در فضا ب

 های موجود در بافت.الهام گرفته از فرم

 منظور افزایش نفوذپذیری های محدب بهایجاد فرم

 بصری
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  قابلیت دید از باای حاشیههای پارکینگقرارگیری 

 های مسکونی.ها و مکانسمت مغازه

  اجتناب از بکارگیری مصالح شکننده در مقابل

 تخریب.

 
و کاهش  یورود یدر فضا یعقب نشستگ جادیا -4 ریتصو

 فرصت ارتکاب جرم

 
 ابانیسبز و لبه خ یمرز فضاها انیفاصله م جادیا -5 ریتصو

 هادر لبه یبصر یرینفوذپذ جادیا لیدلهب

 
اء با جداکردن فضاها و الق ییفضا یقلمروها جادیا -6 ریتصو

 فضا انیبه متول تیحس مالک

 
 فضا پذیریب( نفوذ

 ها برای نشان اه و بوتههای کوت، پرچینهاحصار

 مومی و خصوصی بخش عقلمروهای دادن 

 های فرار و دسترسی به امداد در فضاهایایجاد راه 

 مخفی پارک 

  به فضاهای های متعددی ورودی و خروجیایجاد

  باز

  فضاهای اصلی در راههای تیز به وجود لبهعدم 

  و فضاهای عمومی با مسیرهای پیاده ارتباط پارک

 حضورپذیریمنظور افزایش به

  امکان دسترسی به فضاهای پارک با وسایل نقلیه

 متنوع

 ورود و  مسیرهای متعددگیری جلوگیری از شکل

 خروج به منطقه 

  مانع دیدهای بلند حصارجلوگیری از ایجاد 

 ها توسط ایجاد عالئم خوانا بودن ورودی و خروجی

 .های اطالعاتیو نشانه

 یابی ویت شبکه حمل و نقل عمومی و مکانتق

ها جهت کاهش تردد اتومبیل در مناسب ایستگاه

 فضای شهری.

 ی در گیری محیط منزوجلوگیری از امکان شکل

 هایی در خیابان.ساعات تاریکی با ایجاد شکاف

 
 یهادر تعداد تقاطع نیکاهش احتمال فرار مجرم -7 ریتصو

 یشطرنج ینسبت به الگو یمراتبسلسله یکمتر الگو

 
 یهادر مکان یمحل یهاتیفعال یریگعدم شکل -8 ریتصو

 یعموم یمشاهده از فضاها رقابلیغ

 و کاربری فضاج( فعالیت 

  های روفعالیتی در پارک مانند کافهمولدهای ایجاد 

 هاباز و رستوران

 ی فضاها سازهایی جهت سرزندهبرگزاری فعالیت

 .تعزیه ،های خیابانیمانند تئاتر

 های جاذب جمعیت در ها و فعالیتاستقرار کاربری

 .های نخست پارکالیه
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 ورزشی شبانه در -های تفریحییجاد فعالیتا

و در امتداد ای بازی کودکان هنزدیکی مکان

 های پیاده در پارک.مسیر

 با های وابسته به پیاده فعالیتسازی سطحهم

 ان.خیاب های اطرافخیابان

   متنوع ساختن اقتصاد شبانه از طریق تقویت و

 .سازگار با پارک مراکز فرهنگیتشویق 

 ه های دیرپا رو بها و کاربریفروشیقرارگیری خرده

 فضاهای عمومی.

 
در لبه  یمسکون ریغ یهاتیفعال یعقب نشستگ -9 ریتصو

 مقابل واحدها یفضا یاهیحاش نگیپارک جادیو ا ابانیخ

 
لوگیری از ایجاد جداره های صلب و یا غیر ج -10 ریتصو

 فعال

 

 و بصری د( آسایش محیطی

 یا سکو های  کتابخانه حذف دیوارهای بلند اطراف

پذیری بصری انع نفوذمکه شکل گرفته در محوطه 

 اند.شده

  با حداقل مبلمان مورد استفاده در پارک استقرار

شناسایی صورت منظور بهپردازی استانداردهای نور

  .متری 10از فاصله یک فرد 

 صوتی ناشی از تردد  هوا و آلودگی کاهش آلودگی

در اسب من گیری از پوشش گیاهیسواره با بهره

  .لبه

 برای  مانند انواع آالچیق و سایبان ایجاد عناصری

 کنندگان از فضا در مقابل شرایطحفاظت استفاده

  .اقلیمی سخت

 روز روشنایی فضای شهری در طول شبانه تامین

 .کنندگاناستفادهشدن فضاها و برای دیده

 منظور های مسکونی بهطراحی نمای ساختمان

 نظارت طبیعی. افزایش

 هایجاد سطوح حرکتی با کیفیت مناسب مصالح ب-

 .منظور تامین آسایش حرکت ساکنین

 های پر تردد کنترل سرعت حرکت سواره در مسیر

مسیرهای اطراف سازی از طریق آرام ساکنین

 .پارک

  برای جلوگیری جای نیمکت صندلی به ازاستفاده

 فضا.خوابیدن در رسمی مانند رفتارهای غیراز 

 لوکس،  100تا  50های دارای یوجود نورپرداز

 مناسب برای روشنایی شب.

  حصول اطمینان از انسجام و تداوم نورپردازی در

 شب.

  عدم قرارگیری منبع نور بدون حفاظ در سطح

 چشم ناظر.

 

 
 پارک یبه فضاها نیساکن یعینظارت طب -11 ریتصو

 

 
امکان  شیو افزا یبرداشتن موانع بصر انیاز م -12 ریتصو

 نظارت جادیا
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 قیاز طر یارتباط یامکان نظارت به فضا -13 ریتصو

 دهندهشکل یهامتخلخل نمودن جداره

 و نگهداری از فضاه( مدیریت 

 مردم نسبت  آگاهیها جهت استفاده از عالئم و تابلو

 .های مدار بستهبه استفاده از دوربین

 صورت به اضطراریهای تلفن ایجاد عالئم مربوط به

 کنندگان.برای راهنمایی استفادهبرجسته و خوانا 

  در نقاط  و گرافیک محیطی عالماتاستقرار

  .کلیدی

  و نگهداری عناصر تعمیر وجود متولیان ویژه برای

 پارک.

  های پیشهای نگهبانی در نزدیکی راهدکهاحداث-

 .بینی شده

  طراحی شده برای مردم ناتوان و  فضاهایایجاد

 .منخروجی ایمعلول در کنار 

  و  یامنیت نیروهایوسیله هزنی بگشتتشویق

  .یخدمات

 ی ارائه تعریف روشن از مالکیت و قانونمند از فضاها

 عمومی.

  منظور بهنورپردازی در فضاهای کاشت گیاهان

 جلوگیری از ایجاد فضاهای مخفی.

  ی هااستفاده شیشه وسیلههوندالیسم بجلوگیری از

 های مخصوص روشنایی.خاص و کالهک

 

 
با توجه  عبور یرهایدر اطراف مس اهانیکاشت گ -14 ریتصو

 اختفاء یفضا یریگبه عدم شکل

 

 
و  یاهیحاش نگیپارک یامکان مشاهده به فضاها -15 ریتصو

 یحذف موانع بصر

 

 
متناسب با  ییروشنا یهااستفاده از چراغ -16 ریتصو

 مشخص تمیبا ر یانسان اسیمق

 

 
اطراف  یموجود در فضاها یهاحذف پلکان -17 ریتصو

 یمسکون یواحدها
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