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تحلیل وضعیت نورپردازی و ارزیابی ایمنی فضاهای شهری با استفاده از راهبردهای
 CPTEDو مدل ارزیابی ( Safety Auditمطالعۀ موردی :پارک ملت شهر زنجان)
سمیه محمدی حمیدی ـ کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه زنجان
محسن کالنتری ـ دانشیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه زنجان
محمد ویسیان ـ کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه خوارزمی تهران
پذیرش مقاله 1394/2/25 :تأیید مقاله1394/8/11 :

چکیده
احساس آسایش و ایمنی از جمله مسائل مهمی است که سابب پایاداری شاهرها مایشاود و وقاوع بزهکااری از
مهمترین عوامل کاهشدهندة سطح ایمنی جامعه است .با توجه به هزینهبر باودن و ناکارآمادی دیگار روشهاای
مقابله با بزهکاری ،بهکارگیری راهبردهای پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطهای شاهری و مطالعاه و بررسای
اصول این رویکرد بیش از پیش ضرورت پیدا میکند .از جمله راهبردهای ایمنسازی محایطهاای شاهری اصاالح
روش های نورپردازی فضاهای شهری است .بر این اساس ،در پژوهش حاضار وضاع ناورپردازی و ساطح ایمنای
محدودة پارک ملت شهر زنجان با تأکید بر اصول سپتد ) (cptedو روش ارزیابی ایمنی ( )safety auditمطالعه شده
است .روش تحقیق توصیفی -تحلیلی است و دادههای تحت مطالعه به روش اسنادی و مشاهدات میدانی گردآوری
شده است .بهمنظور سنجش سطح ایمنی پارک تحت مطالعاه از روش ارزیاابی ایمنای ( )safety auditو سیساتم
اطالعات جغرافیایی برای تجزیه و تحلیل اطالعات و تهیۀ نقشههای پهنهبندی سطح ایمنی محدودة تحت مطالعاه
استفاده شده است .یافتههای پژوهش نشان میدهد که وضعیت نورپردازی بخشهای زیادی از پارک ضعیف است
و همین امر سبب کاهش ایمنی این پارک شده است .افزون بر این ،ارزیاابیهاای انجاامگرفتاه در زمیناۀ میازان
روشنایی و تجهیزات موجود بیانگر طراحی نادرست سامانۀ نورپردازی پارک و ناکارایی آن است که مغایر با اصول و
راهبردهای طراحی محیطی پیشگیری از جرم (سپتد) است.

کلیدواژهها :ارزیابی ایمنی ،پارک ملت ،زنجان ،سپتد ،نورپردازی.
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نویسندۀ مسئول09391422635 :
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مقدمه
در دنیای کنونی به لحاد گسترش شهرنشینی و تعامالت ویژۀ شهروندان با یکدیگر و همچنین از من ر طراحی شهری و
معماری ،امنی در شهرها اهمی خاصی پیدا کرده اس و شهر به عنوان نماد زندگی جمعی در دنیای کنونی نیازمند نگاه
ویژه در مقول امنی اس (علیآبادی .)4 :1383 ،توجه به مفهوم امنی شهروندان و روشهـای ارتقـای آن بـه یکـی از
اولوی های اساسی ن ریهپردازان ،مدیران و برنامهریزان شهری تبدیل شده اس  .جـدا از تـأثیرات اجتمـاعی و فرهنگـی
ناشی از برنامهریزی و طراحی محیطهای امن شهری بر الگوهای رفتار شهروندی و بهبود کیفی محیط نواحی مسکونی،
تبیین ویژگیها و تأثیرات متقابل نقش کالبدی شهر و کاهش جرائم شهری ،یا کاستن از وقوع جـرم ،موضـوع مسـتقل و
بااهمیتی اس که در قالب تئوریهای نوین شهرسازی به آن اشاره میشود (گیوهچیان .)18 :1380 ،عوامل جرمزا متعـدد
اس  ،هر چند رایجترین طبقهبندی عوامل جرمزا طبقهبندی دوگان عوامل داخلی یا فردی و اجتمـاعی یـا بیرونـی اسـ .
عوامل دست اول عوامل آمادهکننده یا عوامل مهد جرم نامیده میشود .عوامل دوم به منزل جرقههای ناچیزیاند کـه بـه
انبار باروت میرسند و موجب انفجار میشوند یعنی در بروز جرم نقش تعیینکننده دارنـد (کـی نیـا .)56 :1369 ،امـروزه،
جرم و جنای به عنوان بخشی از زندگی عمومی باعم افزایش جرم و بزهکاری و آسیب های اجتماعی شـده و مشـکالت
فراوانی را برای شهرها بهوجود آورده اس  .با توجه به این مسائل و مشکالت که در محیطهای انسانساخ و فیزیکی از
مناطق شهری نمود پیدا میکند ،برنامهریزی الزم خاص شهری و روش طراحی مربوط به امنی و ایمنی ضروری اسـ .
ایدۀ پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی  CPTEDبرای محیط های شهری نقش مهمی در کاهش جرم و جنای
ایفا میکند ( .)Tavanaei Marvia & Behzadfar, 2015: 410الیزاب وود اولین کسـی بـود کـه در سـال  1961بـه
رابط جرم و محیط فیزیکی اشاره کرد .وی این بحم را مطرح کرد که چگونه ویژگیهای ساختاری مربوط بـه گسـترش

ساخ منازل عمومی ،مانع تماس و ارتباط میان ساکنان آن میشود .جین جیکوبز ( ،)1961در کتاب خود با عنوان مـرگ
و زندگی شهرهای بزرگ آمریکا دیدگاه دقیقتری را دربارۀ جرم و طراحی کالبدی ارائه داد (حناچی و مژگـانی.)4 :1387 ،
راهبردهای پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی ( )cptedشاخهای از رهیاف های مکانیکی برای پیشگیری از جرم
اس  .این رهیاف بر این باور اس که تأثیر گذاشتن بر عوامل وضعی راح تر از تغییر و مبارزه بـا ضـعفهـای بشـری و
اصالح شخصی افراد مجرم اس  .در نتیجه ،وی راه حل مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را کم کردن فرصـ هـای
مجرمانه میداند (محمودی جانکی و قوچی بیگی .)6 :1388 ،محققان و پژوهشگران راههای بسیاری را برای جلوگیری و
کاهش جرم و جنای در شهرها بررسی کردهاند .یکی از راههای جذاب ( CPTEDپیشـگیری از جـرم از طریـق طراحـی
محیطی) اس که رویکردی چندرشتهای به جلوگیری از رفتار مجرمانـه دارد و از طریـق طراحـی محـیط زیسـ انجـام
میگیرد ( .)Ha et al, 2014: 2از سوی دیگر ،مقابله با جرائم از طریق طراحی محیط اثبات میکند کـه جامعـه ،مالکـان
خانهها ،طراحان و عوامل توسعه و معماران میتوانند نقش بارزتری را در حفاظ و کنتـرل جامعـه و خودشـان در مقابـل
جرائم از طریق اعمال تمام و کمال اصول و مفاهیم  cptedدر طراحی و مدیری محیط فیزیکی و انسانساز ایفا کنند .در
این زمینه ،رویکرد حاضر ممکن اس به عنوان زیرمجموعهای از اقدامات و پیشـگیریهـای مـورد نیـاز بـرای کنتـرل و
محاف

مؤثر جرائم به ن ر رسد (الماسیفر و انصاری .)22 :1389 ،پیشگیری از وقوع جرم از طریق طراحی محیطی ،به
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محیطهایی که در آنها جرم اتفا میافتد متمرکز میشود و روشهایی برای کاهش آسیبپذیری در این محیطهـا ارائـه
میدهد .برای پیادهسازی این رویکرد در شهرها روشهای متفاوتی از سوی پژوهشگران داخلـی و خـارجی معرفـی شـده
اس که یکی از بهروزترین آنها استفاده از روش ارزیابی ایمنی  S.Aاس  .این رویکرد موضوع جدیدی اس که تا کنـون
مطالعات و پژوهشهای چندانی در زمین آن صورت نگرفته اس و اگر هم مطالعاتی انجام گرفته باشد ،بیشـتر در حیطـ
مطالعاتی بهداش حرفهای و دیگر رشتههای فنی اس  .در حقیق  ،تا کنون مطالعات زیادی دربارۀ این رویکرد بهویژه بـا
تکیه بر رویکرد پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی انجام نگرفته اس  .خاستگاه این رویکـرد در کشـورهای غربـی
بوده اس و در زمین بررسی امنی شهرها و اماکن خاص از جمله پارکهای شـهری کـاربرد داشـته اسـ  .در زیـر بـه
نمونههای موفقی از آن اشاره میشود:
 در  13نوامبر سال  2008کمیت فعال در زمین مقابله با خشون علیه زنان و کودکان شهری 1موضوع ایمن یا ناایمن
بودن محیط اجتماعی و فیزیکی ناحی میدان گلدنمیـل 2را کـه شـامل پـارک ویکتوریـا و قسـم شـرقی خیابـان
اگلینتون 3بخش  37مرکز اسکابرو شهر لندن بود ،بررسی کردند .این کمیتـه هـدف از ارزیـابی ایمنـی را مقابلـه بـا
تهدیدات امنیتی ،ترس و امنی در برابر هر گونه خشون در محیطهای فیزیکی ،شامل معابر و خیابانهای اصـلی و
فرعی و ساختمانها با استفاده از چكلیس های طراحیشدۀ متخصصان دانسـتهانـد .آنهـا در نهایـ پیشـنهادهایی
دربارۀ پیادهسازی اصول پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی در این منطقه ارائه کردهاند.


در اقدامی دیگر ،در نوامبر سال  2010بنا به درخواس مراجعهکنندگان ،پارک مرکزی گلب 4واقع در خیابان بانـك

5

بین خیابانهای پترسون 6و کلمو 7انجمن مقابله با خشون علیه زنان شهری ( )WISEارزیابی شد .این بازرسـی بـه
عل نگرانی مراجعهکنندگان پارک از امنی خود و خانوادههایشان انجام گرف  .این انجمن با هـدف بهبـود محـیط
فیزیکی برای جلوگیری از بزهکاری با استفاده از چكلیس های تهیهشده برای ارزیابی ایمنی  S.Aفعالی کرد کـه
سرانجام پیشنهادهایی کاربردی دربارۀ بهبود میزان امنی این پارک ارائه شد.


در  12ژانویه سال  2011نیز ادارۀ خدمات اجتماعی ،شعب برنامهریزی و توسعه ،پارک آپتایمیس  8واقـع در منطقـ
ریورزدال 9شهر ساسکاتون کانادا را که قلب تاریخی این منطقه شناخته میشود ،بازرسی ایمنی کردهاند .این شعبه در
نهای با تهی گزارشی وضعی این پارک را از لحاد ایمنـی و بـا توجـه بـه راهبردهـای  CPTEDبررسـی کـرد و
پیشنهادهایی برای افزایش امنی در این پارک ارائه داد.
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1. Metropolitan action committee on violence against women and children
2. Golden mile
3. Eglinton
4. Gleb
5. Bank
6. Patterson
7. Clemow
8. Optimist Park
9. Riversdale
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 در سال  2007روجر استروت 1و همکارانش در طرحی با همکاری شهرداری ،ایمنی و امنی در پارکها و زمینهای
بازی و تفریح کودکان در شهر تامپا 2واقع در ایال فلوریدا را بازرسی و بررسی کردند .هـدف ایـن طـرح از بازرسـی
ایجاد فرص های تفریح و سرگرمی برای هم گروههای سنی همچنین کمك به افزایش کیفی در سیسـتم پـارک
برای تفریح و یادگیری به نفع سالم و امنی و نیازهای جامعه بوده اس  .در نهای  ،آنها با بررسـی و ن ـارت بـر
پارک پیشنهادهایی برای بهبود این فضاها دادهاند.
از دیگر تحقیقات انجامگرفته در زمین روشنایی بهعنوان یکی از مؤلفههای مهم رویکـرد پیشـگیری جـرم از طریـق
طراحی محیطی نیز میتوان به مطالع فلمین

و باروز 3اشاره کـرد .ایشـان در گزارشـی متشـکل از مطالعـات متعـدد در

آمریکا ،با تجزیه و تحلیل آمار جرم و جنای در چهار حوزۀ شهر کلمبیا نشان دادند که با بهبود روشنایی و نور میزان جرم
و جنای به میزان شایان توجهی کاهش یافتـه اسـ ( .)Hartley, 1974: 7در مطالعـهای دیگـر نیـز کـه در مجموعـ
مادرشهری ساوت همپتون در زمین روشنایی و نورپردازی انجام گرف  ،بهبود شایان تـوجهی در کـاهش میـزان جـرم و
جنای در این منطقه مشاهده شده اس  .همچنین نتایج نشان داد که تأثیر روشنایی بیشتر از دوربین مداربسته بوده اس

( .)Atkins & Lee, 1990مالکم رامسی نیز در کتابی با عنوان بررسی تأثیر روشنایی بر کاهش تـرس و جـرم و جنایـ
که در سال  1991منتشر شد ،به بهبود و کاهش میزان جرم و ترس اشـاره کـرده اسـ ( .)Ramsay, 1991: 9امنیـ
مؤلفهای اساسی در توسع پایدار انسانی به شمار میرود ،و از این رو ،افزایش رضـای منـدی شـهروندی و شـکلگیـری
سرمای اجتماعی را در ساختار شهری ممکن میکند .بدین من ور باید عالوه بر سنجش میزان واقعی امنی  ،میزان امنی
در اماکن عمومی شهرها را ارزیابی کرد .یکی از کاربریهای شهری با کارکرد عمومی که بیشترین استفادهکننده نیز دارد،
پارکها و اماکن تفریحی اس  .به عبارتی دیگر ،وجود پارکها در بین هم طبقات اجتماعی جامعه یك ضرورت احساس
شده اس و دارای موقعی اجتماعی ممتازی اس و وجود آن برای هم طبقات جامعه ،بهویژه طبقـات کـمدرآمـد دارای
ارزش اس  .پارک مل زنجان به عل میزان باالی استفادهکنندگان در این شهر یکی از تفرجگاههـای مهـم شـهروندان
اس و دارای موقعی بهتری نسب به بقی پارکهای واقعشده در داخل شهر اس  .این پارک نهتنها بـرای اهـالی شـهر
زنجان ،بلکه با توجه به موقعی راهبردی شهر زنجان که محل عبور و ارتباط استانهای کردستان ،آذربایجـان شـرقی و
غربی و اردبیل با تهران اس  ،برای مسافرانی که بین نقاط مذکور در ترددند نیز کاربردی اس  .از این تحلیـل و ارزیـابی
سطح ایمنی پارک حائز اهمی زیادی اس  .بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر شناسـایی مکـانهـای بـا ایمنـی پـایین
شهری بهویژه مکانهایی اس که قشر آسیبپذیر (کودکان و زنان) در آن حضور مییابند .راهبردهای سپتد در محـدودۀ
تح مطالعه که با روش ارزیابی ایمنی  safety auditبه عنوان رویکردی نوین در حوزۀ ارزیابی و تحلیل میـزان ایمنـی
کاربریهای شهری اس  ،ارزیابی و اجرا شده اس  .بنابراین با توجه به اهمیـ ایمنـی پـارکهـای شـهری در پـژوهش
حاضر ،پرسشهای اساسی زیر مطرح اس :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Roger Strout
2. Tampa
3. Fleming and Burrows
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وضعی نورپردازی پارک مل شهر زنجان به عنوان نمون مطالعه چگونه اس و محدودههـای دارای وضـعی
نورپردازی کجاس

 کیفی نورپردازی در بخشهای مختلف پارک چه تأثیری بر سطح ایمنی پارک تح مطالعه داشته اس
 مهمترین راهبردهای ایمنسازی پارک تح مطالعه بر پای نگرش سپتد کدام اس

مبانی نظری
پژوهشهای متعدد به خوبی اثبات کرده اس که با تغییر شرایط محیطی و طراحی مناسب فضـا سـطح جـرائم خـاص را
میتوان کاس و سطح ایمنی را افزایش داد ( .)Heal & Laycock, 1986درک مردم از جرم و جنای بسته به نگـرش
آنها نسب به شرایط اجتماعی و محیطی به طور شایان توجهی متفاوت اس  .اعتقاد بر این اس که برخی از ویژگی هـای
اجتماعی و اقتصادی ساکنان تح تأثیر مشکالت فیزیکی ناشی از محیط زیس محله اس  .مطالعات متعدد نشـان داده
اس که محیط فیزیکی میتواند افزایش یا کاهش فرص برای جرم و جنای را فراهم آورد .با این حـال ،جـرمشناسـان
محیط زیس

الگوهای پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی ( )CPTEDرا پیشنهاد میدهنـد ( Abdullah et al.,
1

2

 .)2013: 55انجمن بینالمللی پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی  ،پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطـی را
به عنوان یك رویکرد چندرشتهای به پیشگیری رفتار مجرمانه از طریق طراحی محیطی معرفی میکند .راهبرد CPTED

با تکیه بر توانایی نفوذ در تصمیمات مجرم قبل از اعمال مجرمان مؤثر در محیطهای اجتماعی و اداری ساخته شده اس
که بهاختصار  CPTEDشناخته میشود و با برچسب یا نامهای مختلف در سراسر جهان مانند طراحی جرمستیز یـا دیگـر
عالم های اختصاری بهکار میرود ( .)Prairie Sky Consulting, 2004: 200اصـطالح پیشـگیری از جـرم را بـرای
اولین بار وزارت دادگستری ایاالت متحدۀ امریکـا بـهکـار بـرد (.)Rostami Tabrizi & Madanipourb, 2006: 933
مفهوم پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی ( )CPTEDبر استفاده از تکنیك هـایی کـه مـی توانـد اعمـال جـرم و
جنای را در اغلب مناطق کاهش دهد تأکید دارد ( .)Sakipa et al., 2012: 629مرکز بینالمللـی جـرائم CPTED 3را
طراحی کرده و آن را استفادۀ مناسب از محیط ساختهشده برای کاهش یا جلوگیری از جرائم و بهسـازی کیفیـ زنـدگی
میداند و نیز آن را استفادۀ هوشمندانه از فضای ساختهشده در جلوگیری از جرائم در فرایند طراحی و برنامهریزی محـیط
مصنوع تعریف میکند .تیموتی کرو( 4مدیر دپارتمان بینالمللی جلوگیری از جرائم از طریق طراحی محیطی) آن را راهـی
برای تحقق شهری ایمن میداند که از اقدامات پیشگیرانه از طریق طراحی و برنامهریزی شهری بـرای کـاهش احتمـالی
تجاوز و جرائم شهری بهره میبرد .سوزان اجواک (دبیر دپارتمان جلـوگیری از جـرائم شـهری در سـطح محلـه در شـهر
سنپترزبورگ) به فرایند قبل از پیشگیری و قبل از درمان در احتمال وقوع جرائم اشاره مـیکنـد و یکـی از رسـال هـای
طراحی و معماری فضاهای شهری را در کاهش پتانسیلهای طبیعی جرمخیزی مناطق مـیدانـد (پـورجعفر و همکـاران،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Cpted International Association
2. Crime Prevention through Environmental Design
3. NICP
4. Timothy crow
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 .)73-82 :1387بسیاری از مطالعات تجربی نشان میدهند که بین جرم و عوامل محیطی ارتباط وجود دارد ( & Leong

 .)Sung, 2015: 2پیشگیری از جرم از طریق مراحل اولی برنامهریزی در تالش برای از بین بردن فرص ها برای وقـوع
جرم و جنای اس  .با این حال ،پیشگیری از جرم واقعاً یـك موضـوع پیچیـده اسـ

( Sakip & Abdullahb, 2012:

 .)341در برنامهریزی معماری و شهرسازی برای از بین بردن اعمال و فرص های مجرمانـه از طریـق تجزیـه و تحلیـل
جامع سه عنصر اصلی (انگیزۀ مجرمان ،قربانیان آسیبپذیر و فرص های محیطی) که منجر به جرم و جنای میشـود ،از
رویکرد  CPTEDاستفاده میشود ( .)Kang, 2013: 16عوامل بسیار زیادی در بروز بزهکاری تأثیرگذارند کـه روشـنایی
یکی از این عوامل اس  .اهمی نسبی روشنایی در مقایسه با عوامل دیگر به احتمال زیاد در بین مناطق مختلـف ممکـن
اس متفاوت باشد .ممکن اس بعضی از اماکن خاص نفوذ بیشتری نسب

به اماکن دیگر داشته باشند ( Pease, 1999:

 .)57نور در خیابان و فضاهای عمومی باعم افزایش عابر پیاده ،ایمنی ترافیك ،کـاهش فرصـ هـای جـرم و جنایـ و
تقوی تعامالت اجتماعی غیررسمی میشود ( .)Boomsma & Steg, 2014: 22مسئله را بـا یـك پرسـش سـاده آغـاز
میکنیم چه ر خواهد داد اگر یك شب هم چراغها خاموش شود بدون شـك ایـن رخـداد محـیط و شـهر را نـاایمن
میکند .بنابراین نورپردازی عامل مهم رسیدن به ایمنی شهر اس  .پژوهشها نشان میدهد نورپردازی مناسـب و نصـب
تجهیزات روشنایی در شهرها به کاهش خرابکاری ،کاهش جرائم خیابان ،کاهش حضور افراد مشکوک ،کـاهش ورود بـه
منازل بهقصد سرق های تجاری و بهطور کلی ،در کاهش جرم و جنای تأثیر داشته اسـ ( .)Pease, 1999: 52اغلـب
مطالعات صورتگرفته در این زمینه نشان میدهد که با افزایش روشنایی شبها در مکانهای نامناسب ،ترس از ارتکـاب
جرم کاهش و نر ارتکاب به جرم افزایش مییابد .میدانیم که  60درصد سرق ها در طول روز انجام میگیرند ،چرا کـه
حتی مجرمان نیز برای ارتکاب جرم نیاز به نور کافی برای دیدن دارند .پژوهشهای زیـادی کـه در مـدارس ،کـالجهـا و
دانشگاههای ایاالت متحده صورت گرفته اس  ،نشان میدهد که کاهش روشنایی شب و خاموش کردن چراغها میتواند
از میزان خشون افراد در بعضی مکانها بکاهد .نورپردازی نامناسب در شبها میتواند در مواردی حتی خطرنـاک باشـد.
برای مثال نورهای خیرهکننده باعم میشود شاهدان جنایـات نتواننـد جزئیـات را بـهدرسـتی ببیننـد و تشـخیص دهنـد.
همینطور ،روشن کردن مکانهای خلوت و کم رف وآمد موجـب جـذب مجرمـان بـه ایـن مکـانهـا مـیشـود .برخـی
شرک های بیمه تخفیفهایی برای قفلهای ایمنی و هشداردهندهها در ن ر میگیرند ،اما نـه بـرای آنچـه بـه اصـطالح
المپهای حفاظتی خوانده میشود و روشنایی بسیار زیاد و خیرهکنندهای دارند زیرا بر اساس این اعتقاد ساختهشدهاند که
«نور بیشتر» به معنای «امنی بیشتر» اس (اعتمادی فر.)296 :1387 ،

روش تحقیق
پژوهش حاضر کاربردی اس و به روش توصیفی -تحلیلی انجام گرفته اس  .گـردآوری دادههـا بـه دو روش اسـنادی و
میدانی صورت گرفته اس  .بهمن ور گردآوری دادههای پژوهش با توجه به رویکردهای راهبردهای سپتد و مدل ارزیـابی
ایمنی ( )Safety auditاز محدودۀ پژوهش پرسشنامه و پیمایش میدانی تهیـه شـده اسـ  .بـر اسـاس تعریـف انجمـن
مهندسان ایمنی آمریکا ( )ASSEمدل ارزیابی ایمنی ( )S.Aیك ارزیابی دقیق ،دورهای و سیستماتیك اس که از طریق
آن میتوان وضعی ایمنی محیط را برآورد کرد و از آن به عنـوان محملـی بـرای برنامـهریـزیهـای بعـدی و سـنجش
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پیشرف ها و نقاط ضعف احتمالی استفاده کرد (عدل .)16-20 :1379 ،به عبارت دیگر ،مدل ارزیابی ایمنی ( )S.Aروشـی
برای بررسی مستقیم یك فعالی اس که با استفاده از یك نگرش اصولی به من ور شناسـایی نقـاط ضـعف و قـوت آن
فعالی و بر اساس مقایسه با استانداردها و قوانین صورت میگیرد .در ممیزی هم نرمافزار سیستمهـا و دسـتورالعملهـا و
هم سخ افزار مانند دستگاههای و تأسیسات بررسی میشود (واالث .)218 :1379 ،ارزیابی ایمنی دارای چهار عنصر اس
و وسع این فرایند به مقیاس توسعه بستگی دارد .در طرحهای متوسط و بزرگ مقیاس فرایند ارزیابی ایمنی شامل چهار
مرحل زیر اس :


بازدید محلی تحقیق و پیمایش محلی :مصاحبه با ساکنان و استفادهکنندگان از فضا و دیگر اشخاص مـرتبط در ایـن
مرحله انجام میگیرد

 ارزیابی اولیه :گف وگو با افسران پلیس و اهل محل و برنامهریزان بهصورت میدانی در این مرحله انجام میگیرد
 ارزیابی بزهکاری :تحلیل بزهکاری ،تحلیل جمعی محل مطالعه و پیشبینیهای ممکن در این مرحله انجام میگیرد
 بازنگری طراحی :این مرحله شامل بازنگری کارگاههای طراحی و معماری و بازبینی برنامههایی اس کـه از اصـول
نگرش پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی بهره میگیرند.
همچنین بهمن ور ارزیابی وضعی نورپردازی و سطح ایمنی محدودۀ تح مطالعـه از نـرمافزارهـای تحلیـل آمـاری
گرافیکی ( )Arc GIS, Excelاستفاده شده اس  .همچنین بهمن ور تحلیل وضعی نورپردازی پـارک تحـ مطالعـه بـا
استفاده از دستگاه  GPSتمامی تجهیزات روشنایی پارک بررسی و بر روی نقشه نمایش داده شده اس .

محدودة مکانی و زمانی مطالعه
محدودۀ پژوهش ،پارک مل واقع در شهر زنجان اس  .ایـن پـارک در سـال  1354در حاشـی شـهر زنجـان و خـارج از
محدودۀ شهر احداث شد ،اما اکنون در اثر توسع فیزیکی شهر ،درون شهر واقع شده اس  .نقش زیر موقعی ایـن پـارک
در شهر زنجان و تقسیمات کشوری را نمایش میدهد.

شکل  .1موقعیت پارک ملت در شهر زنجان و تقسیمات کشوری
مأخذ :شهرداری زنجان1392 ،
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مساح پارک در موقع احداث یعنی در سال  1354حدود  90هکتار بوده اس که به مرور بخشهایی از آن واگـذار و
آنچه اکنون به نام پارک محدود و محصور اس  980/549 ،مترمربع اس (کهزادی .)6 :1389 ،در شکل  2نیـز موقعیـ
کاربری اراضی پارک تح مطالعه نمایش داده شده اس  .محدودۀ زمانی تحقیق شامل برداش هـای میـدانی و بازرسـی
ایمنی از محل پارک در سال  1392اس .

شکل  .2کاربری اراضی پارک ملت زنجان
مأخذ :برداش های میدانی نگارندگان1392 ،

یافتههای تحقیق و تجزیه و تحلیل
تجهیزات روشنایی پارک
در این پژوهش هم تیرهای چراغ روشنایی موجود در پارک بهصورت میدانی با دستگاه  GPSنقطهبـرداری شـده اسـ .
سپس دادهها روی نقش پارک ثب گردیده اس  .با توجه به مشاهدات میدانی از پارک ،چند نوع تیر چراغ بر در پـارک
مشاهده شده اس که در جدول  1نوع تیرها و تعداد آنها آورده شده اس .
جدول  .1تعداد تیرهای چراغ برق در پارک ملت زنجان

نوع پای چراغ
بر
تعداد

آویزان

دوشاخهای

گرد

نورافکن

142

4

96

4

مأخذ :برداش میدانی نگارندگان1392 ،

تحلیل وضعیت نورپردازی و ارزیابی ایمنی فضاهای شهری با استفاده از راهبردهای  CPTEDو مدل ارزیابی Safety Audit

333

در مجموع 246 ،تیر چراغ بر در این پارک موجود اس  .تیرهای چراغ بر آویزان شهری که بیشتر در کنار راههای
ارتباطی شهر و تیرهای چراغ بر گرد نیز فقط در قسم پش شهربازی  2و داخل محدودۀ شهربازی  2و تیرهای چراغ
بر دوشاخه در محل ورودی پارک تعبیه شدهاند .در مجموع 4 ،تیر چراغ بـر نـورافکن نیـز همـانطـور کـه در نقشـه
مشاهده میشود در چهار نقطه از پارک گذاشته شده اس  .با توجه به مشاهدات میدانی ،هم تیرهای چراغ موجود در این
پارک فقط در کنار راههای ارتباطی مکانیابی شده اس و محدودههای جنگلی وسط پارک فاقد هرگونه روشـنایی و تیـر
چراغ اس .

ارزیابی ایمنی در پارک
بهمن ور سنجش میزان نور در پارک از مدل ارزیابی ایمنی ( )Safety auditاستفاده شده اس  .پرسشهای این فهرسـ
با توجه به اصول و راهبردهای نگرش پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی (سپتد) تهیـه و بـر اسـاس ایـن رویکـرد
محدودهها و ایمنی و مکانهای ناامن ارزیابی شده اس  .این فهرس با توجه به مراحـل ارزیـابی بـا مراجعـه و مشـاهدۀ
میدانی از پارک در نقط زمانی در روز و شب کامل شده اس  .در ادامه ،نتایج ارزیابی ایمنی در پـارک در جـدول  2ارائـه
میشود.
جدول  .2نتایج ارزیابی ایمنی پارک ملت زنجان

تاریخ ،ساع و روز بازدید

این چكلیس از ساع  4عصر تا  12شب روزهای  29-28-26-25آذرمـاه سـال 1392
کامل شده اس .

بازرسیکنندگان

نگارندگان

دلیل و عل بازرسی

بررسی میزان امنی پارک مل زنجان از بعد میزان نور و روشنایی و احساس ایمنی

سؤاالت روشنایی و تجهیزات نورپردازی
سؤال

بله

خیر

آیا در زمان تاریکی هوا روشـنایی بـه
اندازۀ کـافی همـ سـطوح پـارک را

توضیحات
در زمان تاریکی هوا بیش از  70درصد پارک در تاریکی مطلق اس .

-

میپوشاند
آیا قادر به تشخیص یك چهره از فاصله
 25متری هستید اگـر جوابتـان مثبـ

هم تجهیزات نورپردازی پارک در کنار راههای ارتباطی تعبیه شده اسـ .
محدودههای حد فاصل این مکانها فاقد هـر نـوع تجهیـزات نـورپردازی

-

اس لطفاً این مکانها را نام ببرید.

اس  .عکس 1

آیا میدانید زمانی که چراغهای محل

به نگهبانیها و مأموران پارک

خاموش یا شکسـته باشـد ،بـه کجـا
اطالع دهید اگر جواب مثبـ اسـ
محل مراجعه را ذکر کنید

-
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ادامه جدول  .2نتایج ارزیابی ایمنی پارک ملت زنجان

بله

سؤال

خیر

آیا چراغ ها پش بوتههای گیاهان یا
شا و بـرگ درختـان پنهـان شـده
اس

توضیحات
تقریباً هم چراغها زیر شا و برگ درختان پنهـان اسـ (بـه علـ
جنگلی بودن پارک) .عکس 2

-

این مکان را مشخص کنید

آیـــا نـــورپردازی در ایـــن امـــاکن
بهدرستی صورت گرفته اس

-

 -1-5محل عبور عابر پیاده
ورودی دستشوییها

-

شده اس .
آنها نورپردازی مناسبی ندارد.

-

در نزدیکی عالئم و نشانهها

هم چراغهای پارک در کنار راههای ارتباطی محل عبور پیاده تعبیـه
در این پارک سه واحد سرویس بهداشتی وجود دارد که هـیچکـدام از

-

راههای ورودی و خروجی

نیمک ها

-

-

پــارک دارای دو ورودی اس ـ کــه ورودی اصــلی دارای نــورپردازی
مناسب ،ولی وردی پش پارک نامناسب اس .
عالئم و نشانهها در پارک محدود و تعداد آنهـا انـدک اسـ و بیشـتر
آنها روی تیرهای چراغ بر تعبیه شده اس  .عکس 3
در محدودۀ شهربازی مناسب اس  ،ولی در محدودههای جنگلی وسط

-

پارک بیشتر صندلیها در مکانهای تاریك تعبیه شده اس  .عکس 4
این مکانها در محدودۀ پش پارک و بیشتر در داخل محـدودههـای

آالچیــقهـــا و محـــل اســـتراح
خانوادهها

-

فضاهای درختکاریشده

-

جنگلی واقع شده اس و نورپردازی ضعیفی دارد .بیشتر چراغهای این
مکانها شکستهاند .عکس 5

وضـــعی چـــراغهـــا و تجهیـــزات
نورپردازی
آیا چراغ ها نشـکن و ضـد تخریـب
اند اگر جوابتان منفی اس مکان
تعداد چراغها کافی اس
در مجموع میزان روشنایی محل چه
اندازه اس

(سؤال طیفی)

این فضاها بدون هرگونه روشنایی و نورپردازی مناسب اند .عکس 6
-

بیشتر چراغها معمولی و بدون حفاد اند .در واقع این پارک چراغهای

-

نشکن و ضد تخریب ندارد.
در این پارک  246تیر چراغ بـر وجـود دارد کـه حـدود یـك سـوم

-

چراغهای مورد نیاز پارک اس .
-

بسیار مناسب □ مناسب □ نامناسب □ بسیار نامناسب □
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سؤاالت خط دید
بله

سؤاالت
آیا در شب به وضوح اشیاء و افرادی کـه

خیر

توضیحات

-

بیشتر تجهیزات روشـنایی پـارک در ارتفـاع بلنـد نصـب شـدهانـد و

پیش رویتان قرار دارند را میبینید اگر

المپهایی با نور کم دارند که بیشتر آنها نیز میان شا و بـرگهـای

جوابتان منفـی اسـ  ،علـ آن را ذکـر

درختان پنهان شده اس و میزان تابش و روشـنایی آنهـا بـه سـطح

کنید.

زمین بسیار اندک اس .

گوشــههــای تاریــك و گنـ  ،دیوارهــا- ،

این پارک فاقد ساختمان و دیوار و ستون اس .

ستونها
-

وجود گیاهان و علف های هـرز ،نـرده و
حصارها ،تپهها و تودههای خاک

هم تیرهای چراغ بر در میان شا و بـرگ درختـان پنهـان شـده
اس .

-

آیــا مکــانی کــه امکــان مخفــی شــدن

با توجه به درختان و بوتههای درختان که بخشهای وسیعی از پارک

شخصی وجود داشته باشـد وجـود دارد

را می پوشانند ،بیشتر اماکن پارک محل اختفای اشخاص و بزهکاران

اگر جوابتان مثب اس  ،کجا

میتواند باشد .عکس 1

برای دید آسان و بهبود خط دید چه نوع

-

-

مشکل اصلی پارک از لحاد روشنایی ،به دلیـل درختـان ،بوتـههـا و

(گوشــه و

جنگلی بودن آنها اس  .همچنـین تعـداد کـم چـراغهـای روشـنایی

زوایای کج ،اصالح گیاهـان و درختـان،

مکانیابی نامناسب آنها از دیگر مشکالت پارک اسـ  .مـیتـوان بـا

تغییــری امکــانپــذیر اس ـ

اصالح درختان و باز کردن مسیر نور و همچنین نصب تیرهای چـراغ

جمعآوری آشغالها و آثار خرابی و)...

بر مناسب برای این محیطها موجـب بهبـود ایـن مکـان از لحـاد
ایمنی شد .عکس 2

آیا برای افزایش خـط دیـد درون پـارک
موارد زیر لحاد شده اس

-

-

-
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برداش ـ مــوانعی همچــون بوتــههــا و -

هم چراغها در بین شا و برگهای درختان محصور شده اس .

درختان از روی چراغها

میزان نور پارک در حالت استاندارد
با توجه به مشاهدات میدانی بیشتر چراغهای روشنایی بهکاررفته در پارک مل زنجان المپ بخار سدیم با توان  400وات
با شار نوری  47هزار لومن و شدت روشنایی در خیابان فرعی (راههای ارتباطی این پارک به عنوان خیابانهای فرعـی در
ن ر گرفته شده اس )  10لوکس معادل  8متر اس  .با توجه به ارتفاع تیرهای بر موجود در پارک این اندازه نیـز ثابـ
نیس  .با توجه به محاسبات روشنایی ،میزان روشنایی تیرهای چراغ بر آویزان در حدود  8متر محدودۀ روشن و  15متر
محدودۀ نیمهروشن را مشخص میکند .برای تیرهای چراغ بر گرد نیز این میزان بهترتیب  5و  12متـر در ن ـر گرفتـه
شده اس  .در نهای برای  4نورافکن موجود در پارک نیز معادل  20متر روشن و نیمهروشن در ن ر گرفته شده اس کـه
مطابق با محاسبات استاندارد روشنایی این تیرهای چراغ بر بوده اس  .با توجه به این میزان تیرهای چراغ بر موجـود
میزان نوردهی و روشنایی محدودۀ پارک که با استفاده از روش حریمگذاری در محیط نرمافزار  Arc GIsتهیه شده اس ،
بهصورت شکل زیر خواهد بود.

شکل  .3برآورد محدودههای روشن و نیمهروشن پارک ملت زنجان به روش حریمگذاری
مأخذ :محاسبات نگارندگان1392 ،
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همانطور که در نقش باال مالح ه میشود ،با احتساب نور استاندارد هر المپ و ارتفاع تیرهای چراغ بر موجـود در
پارک محدودههای روشن و نیمهروشن پارک مشخص شده اس  .بیشتر محدودههای جنگلی وسط پارک بدون تجهیزات
نورپردازی و در تاریکی کامل قرار دارد و از ن ر روشنایی وضعی نامناسبی دارد.

وضعیت روشنایی پارک با توجه به مشاهدات میدانی و مدل ارزیابی ایمنی
هدف از نورپردازی فضا دستیابی به حدی از قابلی دید اس تا شهروندان و عابران پیاده قادر به رؤی سریع ،مشخص و
قابل تفکیك هم جزئیات مهم پدیدهها و افراد پیرامون خود باشند .با توجه به مشاهدات میدانی صـورتگرفتـه در زمـان
تاریکی پارک مل و بسته به نوع تیرهای چراغ بر پارک محدودههای تاریك و روشن پارک بـهصـورت شـکل  4بـوده
اس  .همانگونه که در نقش مشاهده میشود ،سطح وسیعی از پارک در زمان تاریکی شب در تاریکی مطلق اسـ  .تنهـا
محدودههای روشن پارک محدودۀ شهرهای بازی یك و دو و راههای ارتباطی اس  .عل ایـن امـر از طراحـی نامناسـب
نورپردازی و استفاده نکردن از تیرهای چراغ بر مناسب و المپهای مناسب در این پارک ناشی شده اس .

شکل  .4محدودههای روشن و تاریک پارک با توجه به مشاهدات میدانی
مأخذ :مشاهدات میدانی نگارندگان1392 ،

همانگونه که اشاره شد (جدول  ،)2هم تیرهای چراغ بر بهکاررفته در این پارک جزء تجهیزات شهری انـد .طبـق
محاسبات روشنایی نورپردازی هر یك از تیرهای چراغ بر متفاوت اسـ  .در تیرهـای چـراغ بـر آویـزان ،نـورپردازی
بهصورت مستقیم و به یك سم مشخص متمرکز میشود .در حالی که در تیرهای چراغ روشنایی گرد نور و روشنایی آن
به هم جهات میتابد .در شکل  5نوع نورپردازی تیرهای چراغ بر نمایش داده شده اس .

الف) در نورپردازی مستقیم حداقل  90درصد نور به سمت پایین میتابد.

ب) در نورپردازی غیرمستقیم نور به همۀ جهات میتابد.

شکل  .5نوع نورپردازی تیرهای چراغ برق
(کارلن و بنیا)18 :1387 ،
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بیشتر تجهیزات نورپردازی پارک از نوع ب اس که هم آنها در کنارههای راههای ارتباطی مکانیابی شـده اسـ و
تنها در دو قسم از پارک ،در محدودۀ پش استخر بزرگ و محدودۀ شهربازی  2از نورپردازی نـوع الـف اسـتفاده شـده
اس  .طبق نقش باال که بر اساس مشاهدات میدانی از پارک تهیه شده اس  ،قسم هـایی کـه بـه رنـ
گردیده ،بهصورت روشن تا نیمهروشن و محدودهایی که به رن
نهای  ،محدودههای مشخصشده به رن

زرد مشـخص

سیاه مشخص شده اس  ،در تاریکی کامل قرار دارند .در

قرمز نیز به عل محصور شدن تیرهای چراغ بر و جلوگیری از نورپردازی آن

در حال تاریك تا نیمهروشن قرار دارند .بیش از نیمی از محدودۀ پارک در تاریکی مطلق اس .

جمعبندی و نتیجهگیری
بهموازات رشد و اندازۀ جمعی شهرها ،میزان بزهکاری و ناهنجاری در آنها افزایش مییابد .با نگـاهی بـه پدیـدۀ جـرم و
آمارهای مربوط به آن در جهان معلوم میگردد که مسئل آسیبها و بزهکاری و افزایش جـرم پدیـدهای جهـانی اسـ و
امروزه هم کشورهای جهان به نوعی با آن درگیرند .از این رو در دنیای امروز بهشدت به عزمی راسخ و تالشـی فراگیـر
برای کاهش فرص های جرم و کمرن

کردن انگیزههای مجرمانه در افراد نیاز داریم ،تا از این طریق شدت بزهکـاری و

جرم کاهش یابد .این امر مستلزم اقداماتی پیشگیرانه اس  .موضوع پیشگیری از جـرم و بزهکـاری از موضـوعات مهمـی
اس که از طریق اعمال سیاس های جنایی ،سیاس های اجتماعی و سیاس های فرهنگی پیشـگیرانه تحقـق مـییابـد.
امروزه زندگی شهری سبب شده اس دامن فعالی شهروندان تا پاسی از شب ادامـه یابـد و بـدین ترتیـب حیـات شـبانه
تبدیل به قسمتی از زندگی شهری شده اس  .بنابراین برای ایجاد بستر مناسب و امن زندگی شبانهروزی و تأثیر مثب آن
بر شهروندان ،نورپردازی صحیح محیطهای شهری بسیار حائز اهمی اس  .دیگر اینکه روشنایی عـالوه بـر جنبـههـای
زیباییشناسانه ،بازدارندۀ جرم و خرابکاری اس و کمك ارزشمندی به ادارههای پلیس و مجریان قانون میکند .بسته بـه
شرایط ،صرف هزینههای الزم برای ایجاد روشنایی و سهول رف وآمد در پارکها و اماکن تفریحی یك ضـرورت تلقـی
میشود.
طبق بررسیهای انجامگرفته در زمین پیشگیری از وقوع جرم چـه در مطالعـات خـارجی و چـه در مطالعـات داخلـی،
اهمی و کاربردی بودن این رویکرد در زمین جلوگیری از بزهکاری و وقوع جرم در تمامی فضاهای شـهری بـه وضـوح
نمایان اس  .با توجه به نتایج بررسیها ،این پارک از جنب امنی بسیار ضعیف اس  .نتایج مدل ارزیابی پارک مل زنجان
نشان از نامناسب بودن وضعی نورپردازی و تجهیزات نورپردازی در این مکان دارد .همانطـور کـه تصـاویر بـه وضـوح
نمایش دادهاند ،هم تجهیزات نورپردازی در کنارههای راههای ارتباطی تعبیه شدهاند در حالی کـه محـدودههـای وسـط
پارک در تاریکی مطلق اس که لزوم بررسی مجدد نورپردازی و مشکالت امنیتـی ایـن پـارک را بـیش از بـیش نمایـان
میکند.
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جدول  .3راهبردهای ارزیابی ایمنی در پارک ملت زنجان

راهبردها


دسترسیها

پیشنهادها

نقاط ضعف

با توجه به بازرسیهـای پـارک هـیچ توجه به استانداردهای رایج در طراحـی فضـاها و مبلمـان
نشانه ای از دسترسی معلوالن به این شهری و خصوصاً برای معلوالن و سالمندان سبب حـذف
پارک مشاهده نشد .مـیتـوان گفـ

دوباره کاری در اجرای طـرحهـا و نصـب عناصـر مبلمـان

پــارک بــدون اصــول ســاماندهــی میشود.
فضاهای شهری بـرای اسـتفادۀ ایـن تعبی عناصر و مبلمانهای پهن تر مختص معلوالن بـرای
قشر از مردم اس .
 روشنایی ،نورپردازی

استفادۀ این گروه از فضای جنگلی

بــا توجــه بــه نتــایج بررســی میــزان تعبی تیرهای چراغ بـر فـراوان و مناسـب پـارک بـرای
روشــنایی پــارک ،ایــن پــارک ایمــن ایجاد امنی و بهبود کارکرد پارک ،تعبیـه تیرهـای چـراغ
نیس .



عالئم و نشانهها

بر مناسب در محیط جنگلی و درختی.

همچنــین بــا توجــه بــه مشــاهدات نصب عالئم و نشانهها برای نشان دادن جه  .این پـارک
میدانی عالئـم و نشـانه هـای پـارک به عل جنگلی بودن و داشتن وسع زیاد نیاز فراوانی بـه
به صورت درسـ مکـانیـابی نشـده نشانهها و عالئم برای یافتن مسیر دارد.
اس و بیشتر نقاط پارک این عالئـم
و نشانهها را ندارد.

منبع :نگارندگان

راهبردهای ایمنسازی کالبدی محدودة تحت مطالعه
با توجه به نتایج مطالعه ،راهبردهای زیر برای بهبود روشنایی و امنی پارک پیشنهاد میشود:
 تعبی چراغها و تیرهای چراغ روشنایی مخصوص پارکها چه از جنبههای روشنایی و چه از جنبـ جـذابی و ایجـاد
رضای برای استفادهکنندگان پارک تح مطالعه
 در محدودههای جنگلی با هرس کردن شا و برگهای اضافی و علفهای هرز سطح پارک و تعبی تیرهـای چـراغ
بر مناسب ،میتوان به افزایش میزان امنی پارک و احساس امنی مراجعهکنندگان کمك کرد


نورافکن و منابع نوری در طیف وسیعی از انواع و اندازههـای مختلـف وجـود دارنـد .سیسـتمهـای روشـنایی کـه از
المپهای با شار نوری و کارایی باال استفاده میکنند را می توان بـرای تـأمین سـطح مطلـوب تـراکم نـور و شـدت
روشنایی طراحی کرد .همچنین در انتخاب تجهیزات که تضمینکنندۀ میزان مطلوب روشنایی با کمترین هزینههـای
سازگار برای نصب ،بهرهبرداری و نگهداری اس  ،بایستی دق الزم صورت گیرد

 روشنایی تابلوها در جایی که تابلو در شب بهطور دقیق قابل رؤی نباشد الزامی اس
 کاش درختچهها و گیاهان مناسب هم برای زیبایی پارک و هم برای امنی بیشتر پارک مـیتوانـد ضـمن افـزایش
سطح ایمنی محیط پارک را جذابتر کند.
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