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چکیــده| طــی ســدههای اخیــر و بــا گــذر از باغهــای خصوصــی بــه پارکهــای شــهری در ایــران ،بحــث
ناامنــی اجتماعــی در پارکهــای شــهری کمکــم بــه یکــی از بحثهــای اصلــی در میــان مســئولین شــهری و
پژوهشــگران مطالعــات اجتماعــی تبدیــل شــده اســت .موضوع اصلــی ایــن پژوهش بررســی نقش پوشــش گیاهان
بــر ناهنجاریهــای اجتماعــی و هــدف آن ،افزایــش حــس امنیــت بــا کاهــش جنبههای منفی پوشــش گیاهــان در
پارکهـ�ای شهــری اس�تـ .ویژگ��ی شاــخص اینــ پژوه�شـ ،تجربــۀ عمل��ی (امکان ایج�اـد تغیی��ر در پوش��ش گیاهی
و ســاختار اجرایــی پــارک) بــا تجزیــه و تحلیــل دادههــا بــه روش تحقیــق کیفــی اســت .در ایــن پژوهــش چهــار
مرحلــه طی شــده اســت :مطالعــات کتابخانـهای ،مطالعــات میدانــی برای شــناخت وضعیــت موجــود و ویژگیهای
پوشــش گیاهــی پــارک مــورد بحــث (پــارک شــوش ،تهــران) و ارتبــاط آن بــا میــزان ناهنجاریهــای اجتماعــی
و احســاس امنیــت ،بهکارگرفتــن دســتاورد پژوهشهــای نظــری کسبشــده در تغییــر پوشــش گیاهــی پــارک
شــوش تهــران و ســنجش میــزان موفقیــت طــرح در کاهــش ناهنجاریهــای اجتماعــی و ارتقــای احســاس امنیت
در آن ،براســاس شــیوۀ تجزیــه و تحلیــل کیفــی برگرفتــه از روش تحقیــق کیفی در علوم انســانی دکتــر محمدرضا
حافظنیــا .در ایــن تحقیــق کیفــی ،نــوع پوشــش گیاهــان بــه عنــوان متغیــر مســتقل و رفتــار کاربــران بــه عنــوان
متغیرهــای وابســته در نظــر گرفتــه شــد .بــا بررسـیهای انجامشــده و بــه منظــور افزایــش احســاس امنیــت در
پــارک شــوش (بــه عنــوان یکــی از پارکهــای حــوزۀ مدیریــت شــهری نگارنــده در منطقــۀ  12شــهرداری تهــران)،
براســاس احــکام مســتخرج از رویکــرد  ،CPTEDتغییراتــی در پوشـشهای گیاهــی پــارک ایجــاد شــد .در پــی این
تغییــرات ،کارتهــای پــان گرافیکــی تطبیقــی کــه مکانهــای وقــوع ناهنجاریهــای اجتماعــی در پــان پــارک
شــوش را قبــل از تغییــرات در پوشــش گیاهــی (بهــار  )1385و بعــد از آن (بهــار  )1387نشــان میدهــد ،تهیــه و
ترســیم شــد .ایــن بررســی تطبیقــی نشــان داد بــا ایجــاد ایــن تغییــرات در پوشــش گیاهــی پــارک شــوش ،وقــوع
ناهنجاریهــای اجتماعــی در ایــن پــارک بهصــورت محسوســی کاهــش پیــدا کــرده و احســاس امنیــت افزایــش
یافته اســت.

واژگان کلیدی| پوشش گیاهی ،ناهنجاری اجتماعی ،احساس امنیت ،پارک شهری.

مقدمـه| مدتزمـان زیـادی از سـاخت اولیـن پـارک بـه سـبک
جدی�د در ش�هرها نمیگذرد .در گذش�تهای نهچن�دان دور ،خانهها
بـه عنـوان مهمتریـن هسـتۀ زیسـتی انسـان از وسـعت بیشـتری
نویسندۀ مسئولmohammadali2020.mohammadi@gmail.com ،09125669371 :
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برخ�وردار ب�ود و فض�ای سبـز (بـاغ ،باغچه) بـه عنوان یکی از سـه
رک�ن اصل�ی خان�ه (فض�ای بس�ته مانن�د اتاقه�ا و تاالره�ا ،فضای
نیمهبس�ته مانن�د ای�وان و فض�ای ب�از مانن�د حی�اط ،باغچ�ه ،ب�اغ)
ایف�ای نق�ش میکرد .در آن زم�ان ،باغها (هرچند بزرگ و وسـیع)
ب�ا دی�وار محصور ش�ده و جزو حریم ش�خصی محس�وب میش�دند

نقش پوشش گیاهی در شکلگیری ناهنجاریهای اجتماعی و میزان احساس امنیت در پارکهای شهری
و تنهـا در میدانه�ای محل�ی ی�ا امت�داد کوچههـا ،درختانـی مثل
چن�ار و توـت ب�رای س�ایهاندازی ی�ا پذیرای�ی رهگـذران بهصـورت
محدود کاش�ته میش�د و جزو فضای س�بز عمومی شـهر محسـوب
میش�د .بنابرایـن امنیـت هـر بـاغ در اختیـار مالـک آن بـود و
موضوـع قابـل بحث�ی در میـان مس�ئولین ش�هری نبوده اس�ت .اما
ط�ی س�دههای اخی�ر و با گـذر از باغهـای خصوصی بـه پارکهای
ش�هری در ای�ران ،بح�ث ناامن�ی اجتماع�ی در پارکه�ای ش�هری
کمکـم تبدیـل بـه یکـی از بحثهـای اصلـی در میـان مسـئولین
شـهری و پژوهشـگران مطالعـات اجتماعی شـد .ایـن مطالعات که
اغلـب از کشـورهای اروپایـی و آمریکایـی آغـاز شـده بـود ،ارتباط
بیـن فضـای سـبز پارکهـای شـهری و ناهنجاریهـای اجتماعـی
را بررس�ی میک�رد .نتای�ج برخ�ی از ای�ن مطالع�ات نش�انگر جنبۀ
منف�ی فض�ای س�بز ش�هری و ایج�اد حس ناامن�ی و ت�رس از جرم
بود.
در ای�ران نی�ز بـا گذشـت حـدود یـک و نیم قـرن از احـداث اولین
پ�ارک در ته�ران ،گزارشهـای متع�ددی مبنیب�ر وقـوع انـواع
ناهنجاریهـای اجتماع�ی در ای�ن پارکه�ا ،دغدغههایـی را بـرای
مس�ئولین ش�هری به همراه داش�ته اس�ت .در این میان پارکهای
احداثشـده در باف�ت متراک�م و فرسوـدۀ تهـران بـه دلیـل
همجـواری بـا شـریان اقتصـادی جامعـه (بـازار تهـران) از اهمیـت
وی�ژهای برخ�وردار ب�وده و وقـوع انـواع ناهنجاریهـای اجتماعی و
ایج�اد ح�س ناامن�ی گزارششـده در آن نیـز قابـل توجـه تـر بوده
اسـت(نظمفـر ،علـوی و عشـقی چهـار بـرج .)22 ،۱۳۹۷ ،نگارنده
بن�ا ب�ه مس�ئولیتی که از س�ال  1373تاکنـون در مدیریـت فضای
س�بز و خدم�ات ش�هری و فرهنگ�ی به عه�ده داش�ته ،از نزدیک با
ای�ن معض�ل آش�نا ش�ده اس�ت .آنچـه در ایـن مقالـه بیـان خواهد
ش�د ،دستـاورد بیـش از یـک دهـه تلاش علمـی و عملـی بـرای
کاس�تن از جنبهه�ای منف�ی فضای س�بز در بافت تاریخ�ی منطقۀ
 12ش�هرداری تهـران اسـت.
موضـوع ایـن پژوه�ش بررس�ی نق�ش پوشـش گیاهـان بـر میـزان
وق�وع ناهنجاریه�ای اجتماع�ی در پارکه�ای شـهری و هـدف
آن افزایـش احسـاس امنیـت بـا کاسـتن جنبههای منفی پوشـش
گیاهـان در پارکهـای شـهری اسـت .از آنجـا کـه نگارنـده بنـا به
وظیف�ۀ ش�غلی ،ام�کان ایج�اد تغیی�ر در پوش�ش گیاه�ی برخی از
پارکهـای محل�ی را داش�ته ،ویژگ�ی ش�اخص این پژوه�ش ،انجام
ی�ک تحقی�ق کیفـی بـا امـکان دخـل و تصـرف در نـوع و کیفیـت
پوششـ گیاه�ی یک پارک ش�هری اس�ت .بـا توجه بـه مطالبی که
در تبییـن مس�ئله بی�ان ش�د ،میتوان پرسـشهای اصلـی و فرعی
ایـن پژوهـش را اینگونـه بیـان کرد:
پرسـش اصلـی :چگونـه میتـوان بـا تغییـر پوشـش گیاهـی،
موجـب کاهـش وقـوع ناهنجاریهـای اجتماعی و ارتقای احسـاس
امنیـت در یـک پـارک عمومیشـد؟
ش فرعـی :چـه ارتباطـی میـان ویژگـی گیاهـان بـا وقـوع
پرسـ 

ناهنجاریه�ای اجتماع�ی و احسـاس ناامنی در یـک پارک عمومی
وجود دارد؟

روش پژوهش

روش انجام این پژوهش شامل چهار بخش زیر است:
 -1مطالعـات نظـری بـرای شـناخت ویژگیهـای پوشـش گیاهـی
و ارتبـاط آن بـا میـزان وقـوع ناهنجاریهـای اجتماعی و احسـاس
امنی�ت در پارکه�ای شـهری :ایـن مطالعـات بهصـورت مطالعـات
کتابخان�های و بررس�ی تطبیق�ی نمونهها بوده ک�ه در دو بخش آتی
(پیش�ینۀ تحقی�ق و نتای�ج مطالع�ات نظـری) بهصـورت تفصیلـی
بی�ان خواهد ش�د.
 -2مطالعـات میدانـی بـرای شـناخت ویژگیهـای پوشـش گیاهی
پ�ارک م�ورد بحـث و ارتبـاط آن با وقـوع ناهنجاریهـای اجتماعی
و میـزان احسـاس امنیت.
 -3بهکارگیـری دسـتاورد پژوهشهـای نظـری کسبشـده
در کاستـن از جنبههـای منف�ی فضاـی س�بز در پـارک شـوش
تهـران (بـا ایجـاد تغییـر در پوشـش گیاهـی و منظـر آن) ،کاهش
ناهنجاریهـای اجتماعـی و ارتقـای احسـاس امنیـت در آن.
 -4س�نجش می�زان موفقی�ت ط�رح براسـاس ترسـیم پالنهـای
گرافیکـی تطبیقـی بـا موضـوع رفتـار کاربـران در قبـل و بعـد از
ایجـاد تغییـرات در پوشـش گیاهـی پـارک شـوش براسـاس اظهار
نظ�ر حراس�ت و ناظ�ر مقی�م در پ�ارک ش�وش ط�ی فصل به�ار در
س�الهای  1385تـا  1387ه .ش با اسـتناد بـه روش تحقیق کیفی
در علـوم انسـانی (حافظنیـا.)268 ،1392 ،
ب�ا توج�ه بهـ پرس�شهای مطرحشـده در ایـن پژوهـش ،متغیـر
مسـتقل شـامل نوع پوشـش گیاهـان در پـارک بـوده و متغیرهای
وابسـته رفتـار کارب�ران اس�ت .مهمتریـن عوامـل مداخلهگـر در
ای�ن ط�رح ،تفاوتهـای فرهنگـی کاربـران در محلات مختلـف و
تغیی�ر ویژگیهاـی پوششـ گیاهیـ در طـول زم�ان ب�ود ک�ه برای
کمک�ردن تأثی�ر ای�ن عوام�ل مداخلهگـر تصمیـم گرفتـه شـد کـه
دامنۀـ پژوه�ش در اینـ مقالـه تنه�ا ب�ه ی�ک پ�ارک محل�ی و در
یـک بـازۀ زمانـی مشـخص محدود شـده و از مقایسـۀ چنـد پارک
در محلات مختلـف پرهیـز شـود .لـذا مطالعـات ایـن پژوهـش از
نظ�ر دامن�ۀ مکانـی ،مح�دود ب�ه پ�ارک ش�وش (پـارک محلـی در
باف�ت تاریخ�ی منطق�ۀ  12ش�هرداری ته�ران) بوده و دامن�ۀ زمانی
آن مربـوط بـه فص�ل به�ار در س�الهای ( 1385قبـل از اعمـال
تغییـرات در پوشـش گیاهـی پـارک) و فصـل بهار در سـال 1387
(درس�ت یک س�ال بع�د از اعمال تغییرات) اس�ت (تصاویـر  1و .)2
در بخ�ش بی�ان تعاریف و بیان مس�ئله ،در مورد پارکهای ش�هری
(ب�ه عن�وان ی�ک فض�ای س�بز عموم�ی) و تفـاوت آن بـا باغهـای
خصوصـی مطالبـی بیـان شـد .در همین راسـتا و پیـش از ورود به
بح�ث اصل�ی الزم اس�ت توضیح�ات مختص�ری در مـورد واژههـای
پوشـش گیاهـی ،ناهنجاریهـای اجتماعـی و احسـاس امنیـت
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سید محمدعلی محمدی

تصویر  .1همجواریها و دسترسیهای پارک شوش ،منطقۀ  ،12تهران.
مأخذwwww.google.com/maps :

( )Phenologyو گونهه�ای غال�ب هس�تند ،ام�ا در اروپا طبقهبندی
اغل�ب بهص�ورت کام�ل ب�ر ترکیب گون�ه بهتنهای�ی بدون اش�ارهای
صری�ح ب�ه آبوهوا و پدیدهشناس�ی انجام میش�ود؛ مانن�د هرگونۀ
زیس�تی ،پوش�شهای گیاه�ی نی�ز به لح�اظ زمان�ی و مکان�ی پویا
هسـتند .آنه�ا در هم�ۀ مقیاسه�ای ممک�ن تغیی�ر میکنن�د.
پویاب�ودن در گیاه�ان ،اغل�ب ب�ه عن�وان تغیی�رات در ترکی�ب و یا
س�اختار گیاه�ی میشـود (پوشـش گیاهـی ،بـی .تا).
ناهنجاریهـای اجتماعـی بـه مجموعـه رفتارهایی اطالق میشـود
کـه از نظـر افـکار عمومـی جامعـه ،عملی نامناسـب باشـد .از آنجا
کـه در جوامـع مختلـف و در زمانهـای مختلـف تعاریـف مختلفی
بـرای ایـن موضـوع میتـوان یافـت ،بـرای پرهیـز از هرگونـه
پراکندگـی ذهنـی در اینجا به چنـد مورد خـاص از ناهنجاریهای
اجتماعـی اش�اره میش�ود .ای�ن م�وارد ش�امل اعتی�اد ،بیخانمانی،
خریدوفـروش موـاد مخ�در ،دعوا و کت�ککاری ،قم�ار ،خفتگیری
و روابط نامش�روع جنس�ی اس�ت.
در فرهن�گ لغات دهخـدا ،امنیـت ( )Security & safetyبه مفهوم
بیخوف�ی و امـن آمده اسـت .همین واژه در فرهنگ فارسـی معین
ب�ه معن�ی ب�یامنـی ،ایمن�ی ،ج�ای ام�ن ،ایمنش�دن و در ام�ان
ب�ودن آمده اس�ت .امنی�ت ،حالت فراغت نس�بی از تهدی�د یا حمله
ی�ا آمادگ�ی ب�رای رویارویی با هر تهدی�د و حمل�ه را گویند .امنیت
از ضروریتری�ن نیازهـای ی�ک جامع�ه اس�ت (آشـوری،۱۳۹۸ ،
 .)42در اعالمیـۀ جهانـی حقوق بشـر ،امنیت در ردیـف آزادی قرار
گرفتـه و دولتهـا مسـئول تأمیـن ایـن حقـوق و برقـراری امنیت
در ش�هرها هس�تند .بـا توجـه بـه تعریفی کـه از پوشـش گیاهی و
امنیـت ارائـه شـد ،چـه ارتباطی میـان ویژگیهای پوشـش گیاهی
و تأمیـن امنیـت پارکهـای شـهری میتواند وجود داشـته باشـد؟

پیشینۀ تحقیق

تصویر  .2موقعیت محلی پارک شوش در بافت فرسوده و تاریخی ،منطقۀ 12
تهران .مأخذwwww.google.com/maps :

نیـز داده شـود .در یکـ تعریف سـاده ،پوش�ش گیاه�ی( (�Vegeta
 )tionعب�ارت اس�ت از کلیۀ رس�تنیهای س�طح هر منطقه ش�امل

درخـت ،درختچـه ،گونههـای بوتـهای ،چمنـی و دائمـی و فصلـی
ک�ه در زیستـگاههای طبیع�ی و مصنوع�ی وج�ود دارد.
جنبهه�ای مختلف�ی بـرای طبقهبن�دی پوش�ش گیاه�ی وج�ود
دارد .در آمریکـای ش�مالی ،گونههـای پوش�ش برمبنـای ترکیب�ی
از معیارهـای الگوهـای آبوهوایـی ،ع�ادات گیاـه ،پدیدهشناس�ی
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س�الیوان رابطـۀ منفـی گیاهـان و احسـاس امنیـت را در مناطـق
مسـکونی نمایان سـاخت ) (Kuo & Sullivan, 2001, 359براساس
گزارشه�ای پلی�س ک�ه از وقوـع ناهنجاریهـای اجتماعـی ارائـه
میشـد نیـز ارتبـاط منفـی معناداری بین پوشـش گیاهـان و وقوع
ناهنجاریهـای اجتماعـی آشـکار شـد ).(ibid, 360
از سـوی دیگر نقش گیاهان در امنیت را میتوان به وسـیلۀ تئوری
«فعالیـت روتیـن» تشـریح کرد .طبـق این تئوری بـرای وقوع جرم
یـا ناهنجـاری اجتماعـی ،سـه شـرط بایـد مهیـا باشـد :پتانسـیل
جـرم ،پتانسـیل قربانـی ،عدم وجود قـدرت مؤثـر و عکسالعمل به
ی�ک ج�رم ) .(Troy, Morgan, O`Neil & Dunne, 2012, 256در
پژوهشـی دیگر که بین  243نفر از دانش�جویان دختر دانش�گاههای
لهسـتان ،لتون�ی و چی�ن انجام ش�د ،درختان و درختچهه�ا ،بوتهها
و تأثی�ر آنه�ا برـای پنهانکرـدن جـرم و می�زان احس�اس خط�ر
مقایس�ه ش�د .در ای�ن پژوهشـ ش�رکتکنندگان حض�ور بوتهها را
در کاه�ش احسـاس خطـر و افزایـش حـس امنیت مثبـت ارزیابی

نقش پوشش گیاهی در شکلگیری ناهنجاریهای اجتماعی و میزان احساس امنیت در پارکهای شهری
کردن�د؛ امـا درختان یـا درختچههایی که مکانی برای مخفیشـدن
فراهـم میکنـد ،تأثیـر زیـادی بـر افزایش احسـاس خطر داشـتند
) .(Lis, Pardela, Can, Katlapa & Rabalski, 2019, 1-22شـیوۀ
کار در ای�ن پژوه�ش مبتنیبرـ رتبهبن�دی عکسهایـی از فضـای
سـبز پارکهـا بـود که بـه شـرکتکنندگان در نظرسـنجی نشـان
داده میشـد.
در همیـن راسـتا پژوهشـی در سـال  2013نشـان داد کـه اگرچـه
پوش�ش گیاهـی ش�هری مزای�ای زیباییش�ناختی ،زیس�تمحیطی
و روانشـناختی دارد ،ام�ا میتوان�د مش�کالتی را در م�ورد درک
مرـدم از امنی�ت (احس�اس امنیتـ) ایجاـد کن�د .ایـن پژوهـش
ثابـت ک�رد ویژگ�ی پوشـشهای گیاه�ی ب�رای حـس امنیتـی که
ش�خص از محی�ط درک میکن�د ،از اهمی�ت باالی�ی برخ�وردار
اس�ت .ای�ن ویژگیه�ا ش�امل طراح�ی منظ�ر ،ام�کان مش�اهده و
کنت�رل ،تراک�م پوش�ش گیاه�ی و می�زان و کیفی�ت نگه�داری از
پوش�شهای گیاه�ی اس�ت .پوش�ش گیاه�ی ب�از و با تراکـم کمتر
ممک�ن اس�ت اثرـات مثبتی بر حس امنیت شخـصی داش�ته باش�د
).(Jannson, Fors, Lindgren & Wistrom, 2013, 127-133
مطالعـات دیگـری کـه در سـال  2014در موـرد جنب�ۀ منف�ی
فض�ای س�بز ش�هری انجام ش�د ،نش�ان داد ک�ه نمیتـوان فضاهای
ناامـن کـه تـرس از ارتـکاب جـرم را افزایـش میدهنـد ،تنهـا بـا
یـک ویژگـی واحد مشـخص کـرد ،بلکـه ترکیبی از صفـات موجب
ایج�اد ای�ن ح�س میشـود .در ای�ن پژوه�ش ویژگیهای�ی ک�ه
باع�ث تـرس از جـرم در فضـای سـبز شهـری میشوـند و تعام�ل
پیچی�دۀ آنه�ا ب�ا اتخ�اذ ی�ک چارچ�وب اجتماعی-زیس�تمحیطی
بهص�ورت سیس�تماتیک بررس�ی شدـ .نتای�ج ایـن پژوه�ش نش�ان
داد ک�ه عوام�ل ف�ردی (مانن�د جنس�یت و تجربۀ گذش�ته) در بروز
ت�رس از ج�رم ،تأثیرگذارت�ر از عوامل اجتماعی و جس�می هس�تند
).(Maruthaveeran, 2014, 1-18
در ایـران نیـز تحقیقاتـی در مـورد ارتبـاط بیـن پوشـش گیاهـی
پارکهـای شـهری و میـزان امنیـت انجـام شـده اسـت .در همین
زمینـه طـی پژوهشـی کـه در شـهر تبریـز انجـام شـد ،مشـخص
شـد عناصـر فضـای سـبز پارکها شـامل چمـن ،گیاهان پوششـی
سـبز و مناظـر آب ،موجـب افزایـش حـس امنیـت در پارکهـا
میشـود و الگـوی کاشـت بـا تراکـم متوسـط و دارای دسترسـی
فیزیکـی مناسـب ،امنتـر از الگـوی کاشـت پرتراکم بـا دید بصری
مسدودش�ده اس�ت .همچنیـن در ایـن پژوهـش نشـان داده شـد
کاشـت بـدون چمـن و مناظر آب ،احسـاس امنیت کمتری نسـبت
ب�ه کاش�ت گیاهـان همـراه بـا چمـن و آبنمـا ،برکـه یـا رودخانه
ب�ه بینن�ده القـا میکن�د و گی�اهکاری بـا تنـوع بـاال در مقایسـه با
مناظـری کـه از تنـوع گیاهـی کمتـری برخـوردار هسـتند ،حـس
ناامنـی بیشـتری بـه همـراه دارد(حام�ی.)101-116 ،۱۳۹۷ ،
بسـیاری از مطالعـات تجربـی نشـان میدهنـد بین جـرم و عوامل
محیطی ارتباط وجود دارد  .)Leong & Sung, 2015, 2پیشـگیری

از ج�رم از طری�ق مراحلـ اولی�ۀ برنامهریـزی در تلاش بـرای از
بیـن بـردن فرصتهـا بـرای وقـوع جـرم و جنایـت اسـت .بـا ایـن
ح�ال پیش�گیری از ج�رم در واق�ع ی�ک موض�وع پیچی�ده اس�ت
) .(Sakip & Abdullah, 2012, 341در برنامهریـزی معمـاری
و شهرسـازی از رویکـرد  CPTEDبـرای از بیـن بـردن اعمـال
و فرصتهـای مجرمانـه از طریـق تجزیـه و تحلیـل جامـع ،سـه
عنصرـ اصلی (انگی�زۀ مجرم�ان ،قربانیان آس�یبپذیر و فرصتهای
محیط�ی) ک�ه منجر به جرم و جنایت میش�ود ،اس�تفاده میش�ود
).(Kang, 2013, 16
الیزابـت وود اولیـن کسـی بـود کـه در سـال  1961بـه رابطۀ جرم
و محیـط فیزیکـی اشـاره کـرد (محم�دی حمیـدی ،کالنتـری
و ویس�یان )326 ،1394 ،تئوریهـای مرتبـط بـا تأثیـر عوامـل
محیـط انسانسـاخت در بـروز رفتارهـای نابهنجـار و مجرمانـه،
ب�ه تئوریه�ای پیشـگیری از ج�رم مکانمحـور شـهرت دارنـد.
تئوریه�ای مکانمحـور شـامل رویکردهایـی چـون پیشـگیری
از جـرم موقعیتـی ،پیشـگیری از جـرم توسـط محیـط ،امنیـت از
طری�ق طراح�ی و  ...میش�وند .در ایـن میـان رویکـرد پیشـگیری
از جـرم توسـط طراحـی محیـط یـا  CPTEDاس�ت ک�ه از ده�ۀ
 1960مطـرح شـده اسـت .در ایـن روش اعتقـاد بـر این اسـت که
تأثیـر گذاشـتن بـر عوامـل محیطـی راحتتـر از تغییر و مبـارزه با
ضعفهـای بشـری و اصلاح شـخصیت افـراد مجـرم اسـت.
 CPTEDیا پیشـگیری از جرم توسـط طراحی محیط ،مشهورترین
رویکـرد در کاهـش فرصتهـای وقـوع جـرم اسـت .ایـن رویکرد با
بهرهگیـری از ایدههـای «اختلاط کاربری» در محیط و «چشـمان
ناظـر» کـه در سـال  1961در کتـاب تأثیرگـذار «مـرگ و زندگی
شـهرهای بـزرگ آمریکایـی» جیـن جکوبـز) (Jane Jacobsطـرح
ش�ده ب�ود ،آغ�از ش�د   (رویکـرد  ،CPTEDبـی .تا).عب�ارت �CPT
( EDپیشـگیری از جـرم از طریـق طراحـی محیطـی) ،اولیـن بـار
در سـال  1971توسـط جفـری  -یـک جرمشـناس از دانشـگاه
ایالـت فلوریـدا -بـا انتشـار کتابـی بـا همیـن نام بـه کار برده شـد.
کار او براس�اس احکـام روانشناس�ی تجرب�ی و مبتنیبـر ایـن ایده
بـود کـه بـا حـذف تقویتکنندههـای بـروز جـرم ،جرمی بـه وقوع
نمیپیون�دد .در ای�ن رویک�رد چن�د رشـتهای ،جلوگیـری از رفتـار
مجرمان�ه ب�ا طراح�ی محی�ط زیس�ت انج�ام میگیرد.
در همیـن زمـان «اسـکار نیومـن» در اواخر سـال  1970در کتابی
بـا نـام «فضـای قابـل دفـاع :مـردم و طراحـی در شـهرهای جـرم
خیـز» نظریاتـش را براسـاس آمارهـای دقیـق در خصـوص میـزان
ج�رم گزارشش�ده در محیطه�ای مس�کونی منتش�ر کـرد .ایـن
نظریـه مشـتمل بـر چهار عنصـر بود :قلمـرو بندی ،نظـارت ،بهبود
کیفی�ت محیـط ،مجـاورت کاربـری مسـکونی بـا دیگـر امکانـات
موردنی�از ).(Colquhoun, 2004
نظریـۀ  CPTEDدر طـول زمـان دچـار تحوالتـی شـده اسـت کـه
میتـوان آنهـا را در سـه تغییـر عمـده خالصـه کـرد:
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سید محمدعلی محمدی
 نسـل اول  CPTEDاز سـال  1960تـا  1970میلادی :تمرکز براصالحـات فیزیکـی محیط برای رسـیدن بـه امنیت؛
 نسـل دوم  CPTEDاز سـال  1997تـا سـال  2000میلادی:بـا نقـد نسـل اول بـه جهـت توجـه مطلـق بـه اصالحـات فیزیکی
و پیش�نهاد بهکارگی�ری جنبههـای روانـی و اجتماعـی بـه عنـوان
یکـی از ارکان اصلـی ایجـاد امنیـت ؛
 نسـل سـوم  CPTEDاز سـال  2000بـه بعـد :پیشـنهاد مـدلچندجانب�ۀ امنیتگس�تری ب�رای پای�دار نگاهداش�تن امنی�ت
(غف�اری ،نعمتیمه�ر و عب�دی.)1392 ،
در همیـن راس�تا و بـا افزایش توجه به پیشـگیری از وقـوع جرم از
طری�ق طراح�ی محیط�ی ( )CPTEDدر مناطق مس�تعد جرم ،یک
پـروژۀ آزمایشـی در  Mapo-gu Yeomri-dongدر ک�رۀ جنوب�ی
انج�ام ش�د .نتایـج نشـان میدهد در مـواردی کـه  CPTEDاعمال
میش�ود ،س�رقت در آن منطق�ه کاهـش یافتـه ،امـا در مناطـق
مج�اور افزای�ش پیدـا ک�رده و جرائـم خشـن در هر دو نـوع منطقه
افزای�ش مییاب�د .این نتای�ج نش�ان میدهد  CPTEDمی�زان جرم
مالکیـت را کاهـش میدهـد ،امـا تأثیـری در جـرم خشـن نـدارد
).(Kang, 2013, 543

یافتههای مطالعات نظری

بن�ا بهـ مطال�ب گفتهشـده ،میتـوان در اینجا بـه دو موضـوع مهم
بـه عنـوان یافتههـای مطالعـات نظری اشـاره کرد:
همانگون�ه ک�ه پیش از این نیز اش�اره ش�د ،در رویکرد  CPTEDیا
پیشـگیری از جـرم توسـط طراحی محیـط (به عنوان مشـهورترین
رویک�رد در کاهـش فرصته�ای وق�وع ج�رم) ،بهرهگیـری از
ایدهه�ای «اختلاط کارب�ری» در محی�ط و «چش�مان ناظ�ر»،
مهمتریـن روش راهبـردی اسـت.
پژوهشهایـی کـه تاکنـون در مورد تأثیر پوشـش گیاهـی بر حس
امنیـت در پارکهای شـهری انجامشـده ،اغلب بهصـورت مطالعات
نظ�ری و نظرس�نجی از کاربران (علم ن�رم مبتنیبر تحقیقات کمی)
بـوده اسـت .اغلب ایـن پژوهشـگران در طـی پژوهش خـود امکان
ایجـاد هیچگونـه تغییـر در پوشـش گیاهـی یـک پارک شـهری را
نداشـته و صرفـاً بـه عنوان یـک ناظر بیرونـی تأثیر شـرایط موجود
را روی کارب�ران م�ورد ارزیاب�ی ق�رار میدادن�د .ویژگ�ی ش�اخص
پژوهـش حاضـر ،امـکان دخـل و تصـرف در پوشـش گیاهـی یـک
پـارک شـهری توسـط پژوهشـگر اسـت که ایـن امـکان ،موجب به
وجودآمـدن یـک تحقیق تجربی بلندمدت شـده اسـت؛که میتوان
نتای�ج آن را در قال�ب ی�ک تحقی�ق کیفی بی�ان کرد.
بـا اتـکا بـه رویکـرد  CPTEDو روشهـای راهبـردی مذکـور آن،
فرضی�ۀ ایـن پژوه�ش ب�ه ای�ن ص�ورت ش�کل میگی�رد:
بـا تغییـر الگوی کاشـت گیاهان بـه منظور افزایش میـدان عملکرد
بـرای چشـمان ناظـر و افزایـش اختلاط کاربـری طبـق رویکـرد
 ،CPTEDمیتـوان از وق�وع ناهنجاریهـای اجتماع�ی در پـارک
58

شمارۀ  54بهار 1400

ش�وش کاس�ته و ح�س امنی�ت را در اس�تفادهکنندگان آن افزایش
داد.
بـرای سـنجش درسـتی ایـن فرضیـه الزم اسـت طی یـک تحقیق
میدان�ی ویژگیهـای پوشـش گیاهـی موجـود ،میـزان وقـوع
ناهنجاریه�ای اجتماع�ی و احس�اس امنیتـ در پـارک شـوش
قبـل و بعـد از تغییـرات ،مـورد ارزیابـی کیفـی قـرار گیرد .روشـی
کـه در ایـن پژوهـش بـه عنـوان مبنـای مطالعـات کیفـی انتخاب
شـده اسـت ،ترسـیم پلان گرافیـک پـارک در سـال قبـل و بعـد
از اعمـال تغییـرات در پوشـش گیاهـی و مشـخصکردن مـکان
وقـوع ناهنجاریهـای اجتماعـی در ایـن پلان در سـاعات مختلف
شـبانهروز اسـت.

بررسی میدانی

پـارک شـوش در سـال  1379در ناحی�ۀ چه�ار منطق�ۀ  12تهران
در زمینـی بـه مسـاحت  42250مترمربـع طراحـی و احداث شـد.
ایـن پـارک از جنـوب به میدان شـوش ،از شـرق به خیابـان ری ،از
غـرب بـه خیابـان صاحبجمـع و از شـمال بـه خیابان انبـار گندم
محـدود شـده اسـت .در ابتدای تأسـیس ایـن پارک (همانند سـایر
پارکه�ای ش�هر) ،هـدف اصلی صرف�اً خلق فضایی س�بز بـوده که
در کنار آن تفریح و سرـگرمی ش�هروندان نیز در نظر گرفته ش�ود.
از آنج�ا ک�ه مجریـان ،مشـاوران و طراحـان پـارک از دغدغههـای
بهرهب�رداران و ناامنیهـای ناشـی از محیـط اجتماعـی پیرامونـی
پ�ارک بیاطلاع ب�وده یا نس�بت ب�ه آن کمتوجـه بودنـد ،در حین
طراح�ی و اج�رای ای�ن پ�ارک موضـوع امنی�ت در پـارک و نقـش
پوش�ش گیاه�ی در آن ب�ه هی�چ عنوـان مدنظر نبوده اسـت.
همانگونـه کـه در تصویـر  3نشـان داده شـده اسـت ،در طـرح
اولی�ۀ پـارک شـوش بـرای نظمدهـی و تأکیـد بیشـتر بـر سـیمای
س�بز پارک:
 کمربن�دی از ت ِ ِر ِونهـای بلن�د ب�ا ارتف�اع بی�ش از ی�ک مت�ر( (�Li )gustrum vulgareو انبـوه بـه پهنـای  70س�انتیمتر بهصـورت
پیوسـته در لبـۀ بیرونـی پـارک کاشـته شـده بود.
 در امت�داد پیادهراههـا و مسـیرهای عبور و مـرور داخل پارک نیزاز ت ِ ِر ِونه�ا و شمش�ادهای پیوس�ته و انب�وه ( )Buxus spاسـتفاده
شـده بود.
 در بخـش میان�ی فضاه�ای س�بز (باغچهه�ا) نیز حجـم متراکمیاز زرش�ک زینت�ی( ( )Berberis thunbergiiو پیراکانتا (�pyracan
 )tha coccinaeaبـا ارتفـاع بیـش از یـک و نیـم متر احداث شـده
ب�ود ک�ه مخفی�گاه مناس�بی برای مجرم�ان ایج�اد میکرد.
 ایـن پـارک در سـالهای اولیۀ سـاخت دارای ورودی شـاخص یاپارکینـگ بـرای خودروها نبود.
 وجـود تع�داد زی�ادی س�اختمانهای نیمهمخروبـۀ تجـاری درضلـع غربـی پـارک نیـز مکانـی بـرای حضـور شـبانهروزی افـراد
معتـاد و بیخانمـان شـده بـود.

نقش پوشش گیاهی در شکلگیری ناهنجاریهای اجتماعی و میزان احساس امنیت در پارکهای شهری

تصویر  .3پالن پارک شوش .مأخذ :نگارنده.

 در ضلـع غربـی پـارک شـوش و در امتداد خیابان انبـار گندم کهدارای ج�دارۀ تج�اری فعال اس�ت ،ردیف�ی از درختان همیشهس�بز
و شمشـادهای پیوسـته کاشـته شـده بود که برای سـالیان زیادی
مکانـی بـرای دفـع زبالههای جـدارۀ تجاری شـده بود.
بـا اینکـه ایـن پـارک در جـوار میـدان شـوش و بـازار بلـور تهـران
(مکان�ی پرت�ردد و بس�یار ش�لوغ) واق�ع ش�ده ب�ود ،ام�ا بهن�درت
ً
عملا بـه
خانوادهه�ا ی�ا اف�راد عـادی از آن استـفاده میکردن�د و
مرکـزی بـرای حضـور افـراد بزهکار و تجمـع معتادان تبدیل شـده
بـود .بعـد از گذشـت چند سـال ،تعدد جرائـم و ناامنی کـه در این
پـارک در طـول شـبانهروز رخ مـیداد ،آن را تبدیـل بـه یکـی از
دغدغههای اصلی مس�ئولین شهـری در این منطقه کرد .متأسـفانه
افزایـش حفاظـت فیزیکـی پـارک نیـز در راسـتای کاهـش جرائم
مؤثـر واقـع نشـد .تـا اینکه در سـال  1386بـا بررسـیهای میدانی
و مطالعـات نظـری کـه صـورت گرفت ،مشـخص شـد طـرح اولیه
و انتخـاب گونههـای گیاهـی نهتنهـا در جهـت کاهش آسـیبهای
اجتماعـی نب�وده ،بلکه در بس�یاری از موارد موجـب افزایش ناامنی
در ای�ن پارک نیز ش�ده اس�ت .بیشـترین ناهنجاریهـای اجتماعی
کـه در پـارک شـوش و در سـال  1385رخ داده و موجـب افزایش
حـس ناامنـی در افـراد حاضـر در ایـن پـارک شـده اسـت ،مربوط
بهـ حض�ور گس�ترده و ش�بانهروزی معتـادان و اف�راد بیخانمـان،

ف�روش م�واد مخدر ،قم�ار ،دع�وا و کت�ککاری ،روابط نامش�روع و
خفتگی�ری ب�وده اس�ت .ب�ر همین اسـاس و بنـا بـه مصاحبههایی
کـه از نیروهای حراسـتی ،مدیـران و ناظران مقیـم در پارک گرفته
شـده اسـت ،پالن گرافیک در تصویر  ،4جدول  1و جدول  2تهیه
و تنظیـم شـده تـا زمان وقـوع بیشـترین ناهنجاریهـای اجتماعی
در ایـن پـارک در طـول شـبانهروز در بهار  1385مش�خص ش�ود.
همانگونـه کـه در تصویـر  4قابـل مشـاهده اسـت ،ناهنجاریهای
اجتماع�ی در مکانه�ای خاص�ی بیش�تر تکرار ش�ده اس�ت .با دقت
در اظهارنظـر نیروهـای حراسـتی مقیم در پارک شـوش (در سـال
 )1385افـراد مجـرم ،بـا توجـه بـه نیـاز محیطـی بـرای ارتـکاب
جـرم ،فضاهـای خاصـی از ایـن پـارک را بـرای رفتـار نابههنجـار
خ�ود انتخ�اب میکردند .ب�ه عنوان مث�ال برای خریدوفـروش مواد
مخـدر ،الزم اسـت فضایـی انتخـاب شـود تا هـم در مسـیر عبور و
مـرور مشـتریان مـواد مخدر باشـد و هم امـکان پنهانکـردن مواد
مخـدر در جایـی نزدیـک وجـود داشـته باشـد .بنابرایـن معبرهای
اصلـی کـه بـا گیاهـان انبوه احاطه شـده باشـند ،بهتریـن موقعیت
بـرای ایـن وقـوع ایـن نـوع از رفتـار ناهنجـار اجتماعـی فراهـم
میکنن�د.
یـا در مثالـی دیگـر ،افرادی که تمایـل به بازی قمـار دارند ،ترجیح
میدهنـد در یـک میدانـگاه و جایی کـه در معرض دید سـایر افراد
بزهـکار باشـد ،حضـور پیـدا کـرده و از تشـویق یـا نـگاه مشـتاقانۀ
آنهاـ به�ره ببرن�د و بـا ایـن ترفنـد مهـارت خـود در بـازی را به رخ
کش�یده و تع�داد افراد بیش�تری را به س�وی خود جل�ب کنند .این
اف�راد ب�رای بیشـتر دیدهشـدن و برای ایجـاد فضایی مناسـب برای
حض�ور تماش�اچیها ،معم�والً از حاشـیۀ دیوارهـا یـا جاهـای تنگ
دوری کـرده و اغلـب بـه فضاهایی به دور از چشـم مـردم عادی اما
وس�یع تمای�ل نش�ان میدهن�د .اغلب در همینـ فضاه�ا و در ادامۀ
بـرد و باخـت بـازی قمـار ،کار بـه دعوا و نزاع کشـیده شـده و فضا
را ب�ه میدان�ی برای نب�رد تبدی�ل میکند.
در مـورد روابـط نامشـروع هـم بـه گفتۀ شـاهدان اغلـب در جایی
خلـوت ،دنـج و پوشـیده از نـگاه دیگـران رخ داده و معمـوالً بـدون
ً
کاملا آگاهانه رخ میداده اسـت .در جدول  ،2نوع
توسـل بـه زور و
جرائـم و دالیـل انتخاب مـکان ارتـکاب آن بهصـورت خالصه قابل
مش�اهده اس�ت .در مورد زمان وقـوع نابهنجاریهـای اجتماعی هم
اسـتداللهایی توسـط نیروهای حراسـت و ناظران مقیـم در پارک
ش�وش بی�ان ش�د که به این ش�رح اس�ت :در مـورد حضـور دائمی
اف�راد معت�اد و بیخانم�ان در مکانهای مشخصشـده در تصویر 4
بای�د گف�ت ای�ن اماکن ب�ه دلیل متروک�ه و غیرقابل اسـتفاده بودن
بـرای افـراد عـادی ،بهنوعـی در تملـک ایـن افـراد در آمـده و جزو
قلم�رو دائم�ی آنها محس�وب میش�د .لـذا زمانی برای منـع حضور
در ایـن بخش از پارک شـوش نداشـتند.
سـاعات اولیـۀ صبـح کـه خیابانهـای اصلـی همجـوار بـا پـارک
شـوش ،محـل عبـور کسـبه و مشـتریان بـود و همچنیـن سـاعات
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تصویر  .4در این پالن گرافیک ،نوع ناهنجاری اجتماعی و مکان وقوع آنها (براساس مشاهدات و اظهارنظرهای نیروهای حراستی و مدیریتی مقیم در پارک شوش)
در بهار سال  1385نشان داده شده است .مأخذ :نگارنده.
جدول  .1نوع رفتار مجرمانه و دلیل انتخاب مکان ارتکاب بنا به شهادت نیروهای حراستی و ناظرین مقیم در پارک شوش در بهار  .1385مأخذ :نگارنده.
توضیحات

نوع رفتار مجرمانه
1

محل تجمع دائمی افراد معتاد و بی خانمان
در فضای سرپوشیده

2

محل تجمع دائمی افراد معتاد و بیخانمان
در فضای باز

در محیط دنج و کمتردد پشت دیوارهای جدارۀ تجاری فعال در راستای خیابان صاحبجمع

3

خفتگیری

در امتداد پوشش گیاهی انبوه و در کمین افراد عادی که برای کار تجاری به این محل رفتوآمد دارند

4

روابط نامشروع

در فاصلهای دور از محل تردد افراد و در پشت گیاهان انبوه و دیوارهای بلند

5

قمار بازی

در فضای باز و نزدیک به محل تجمع افراد بزهکار و بیخانمان

6

دعوا و کتککاری

معموالً در محل قماربازی و بعد از پدیدآمدن اختالف بین قماربازها

7

فروش مواد مخدر

بر سر راه تردد افراد و جایی که امکان پنهانکردن مواد مخدر در میان پوشش گیاهی انبوه وجود داشته باشد

در واحدهای تجاری متروکه در ضلع غربی پارک شوش همجوار با خیابان صاحبجمع
فضای دنج ایجادشده در پشت دیوارهای بلند مسجد و گیاهان انبوه همجوار با خیابان انبار گندم

جدول  .2تنوع ناهنجاری اجتماعی و بیشترین زمان فراوانی در بهار سال  1385به نقل از نیروهای حراستی و ناظر مقیم در پارک شوش تهران .مأخذ :نگارنده.
ناهنجاری اجتماعی
1
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تجمع افراد معتاد و
بیخانمان

در فضای سرپوشیده
در فضای باز

2

خفتگیری

3

روابط نامشروع

4

قماربازی

5

دعوا و کتککاری

6

فروش مواد مخدر
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از طلوع آفتاب
تا  10صبح

از  10صبح تا 2
بعد از ظهر

از  2بعد از ظهر
تا غروب آفتاب

از غروب تا
نیمهشب

از نیمه شب تا
طلوع آفتاب

نقش پوشش گیاهی در شکلگیری ناهنجاریهای اجتماعی و میزان احساس امنیت در پارکهای شهری
اولیـه غـروب کـه هـوا تاریـک میشـد ،بـه عنـوان زمانـی بـرای
بیش�ترین فراوان�ی خفتگیـری در ایـن پـارک ثبـت شـده اسـت.
همچنیـن سـاعات اولیۀ صبح و آخر شـب برای فـروش مواد مخدر
در نظـر گرفتـه میشـد ،تـا افـراد بـرای طـول شـب یـا طـول روز
مـواد مخـدر موردنیـاز خـود را تأمیـن کـرده باشـند.
اف�راد قمارب�از معمـوالً از  10صبـح تـا عصـر مشـغول بـازی بوده و
معم�والً در انته�ای ب�ازی ک�ه دچاـر اختالفنظر میش�دند (هنگام
عص�ر ت�ا پاس�ی از ش�ب) ،کار به ن�زاع و درگیری کش�یده میش�د.
در مـورد روابـط نامشـروع نیـز معمـوالً عصر هنـگام یا اواخر شـب
بیشـترین فراوانیها ذکر شـده اسـت .سـاعاتی که معمـوالً دیگران
خـواب بـوده و همیـن امـر موجب بـروز بیشـتر این رفتـار ناهنجار
در پارک شـوش بوده اسـت.
شـایان ذکـر اسـت ایـن رفتارها محـدود به ایـن زمـان و مکانها
نبـوده ،امـا چـون بیشـترین فراوانیهـا را در طول زمـان پژوهش
داش�تهاند ،در اینجاـ ذکرش�دهاند .ایـن رفتارهـای ناهنجـار
نهتنهـا موجـب دوری مـردم عـادی از ایـن پـارک شـده بـود،
بلکـه هزینههـای زیـادی بـرای مسـئولین پـارک ایجـاد کـرده
بـود ،از جمل�ه هزین�ۀ پاککـردن آلودگیهـای بـه جـا مانـده
از مصـرف مـواد مخـدر یـا صـرف غـذا توسـط افـراد بیخانمـان،
جایگزینک�ردن وس�ایل سرقتشـده مثـل شـیرآالت ،تابلوهـای
راهنم�ا ،چراغه�ا و تعمیرـ خرابیه�ا و شکس�تگیهایی کـه در اثر
نـزاع و درگیریه�ا ایج�اد میشـد ،تأمیـن حقـوق بـرای نیروهای
حراسـتی بیش�تر و ....
مدیـران خدمـات شـهری در بخـش فضـای سـبز در طـی
ساـلهای متم�ادی در ای�ن منطق�ه بـه ای�ن ب�اور رسیـدهاند ک�ه
پارک�ی خانوادگ�ی ،آرام و امـن اسـت کـه بتـوان انتهـای آن را
دی�د .یعن�ی نکت�ۀ کلی�دی در دیدهشـدن همۀ زوایـای پارکهای
شـهری اسـت (معـادل چشـمان ناظـر در رویکـرد  .)CPTEDبنا

برـ همینـ ب�اور و بـرای رفع مشـکالتی که ذکر شـد و بـه منظور
افزایـش حـس امنیت شـهروندان و کاهـش وقـوع ناهنجاریهای
اجتماعـی در ایـن پـارک در اوایـل سـال  1386و همزمـان بـا
تکمیلشدـن مطالعـات کتابخان�های ،بررسـی تطبیقـی یافتههـا
و بخـش اول مطالعـات میدانـی در ایـن پژوهـش ،تغییراتـی در
نوـع و چیدم�ان پوش�ش گیاهی ،مس�یرها ،دسترس�یها در پارک
ش�وش ته�ران اعم�ال ش�د .ای�ن تغییرات ش�امل هفـت مرحله به
ش�رح ذیل اس�ت:
حص�ار ،ن�رده و نیز دیواره�ای کمارتفـاع در جدارههـای پیرامونی
پـارک حـذف شـد .ایـن امـر موجـب شـد راههـای دسترسـی به
پـارک افزایـش یافتـه و پـارک از فضایی بسـته به فضایـی نیمهباز
و ب�از تبدیل ش�ود (تصاویـر  5و .)6
پیرام�ون ای�ن پ�ارک پوش�ش گیاه�ی انب�وه و پیوس�ته از ت ِ� ِر ِون
(و گاه�ی شمشـاد) بـود کـه باعـث جـدا شـدن فضـای داخلـی و
خارجـی میش�د .ای�ن جداس�ازی بهصورتـی بود که مانـع ارتباط
بصـری دو ط�رف میش�د .همیـن امـر موجـب خلق فضایـی دنج
ب�رای اختف�ا و ارت�کاب ج�رم میش�د .در طـرح جدید ارتفـاع این
پوشـشهای گیاهـی کـه بیـش از یـک متـر بـود به حـدود  30تا
 60سـانتیمتر کاهـش یافتـه و پیوسـتگی بیـن آنهـا نیـز از میان
برداشـته شـد (تصویر .)7
حـذف دیـوارۀ سـبز شمشـادها در امتـداد خیابـان انبـار گنـدم و
جـدارۀ تجـاری فعـال و تبدیـل آن بـه باغچههـای مجزا کـه تنها
ی�ک درخ�ت را در ب�ر گرفت�ه بود .ب�ا خالیشـدن این جـداره هم
فضایـی بـرای عبـور عابـران از عـرض خیابـان انبـار گنـدم فراهم
ش�د و هممکان�ی ب�رای اس�تقرار س�طلهای زبال�ه ب�ه وج�ود آمد
(تصاویـر  8و .)9
کاسـتن از پوشـش گیاهـی متراکـم در ضلع جنوبی پارک شـوش
و ایجـاد باغچههـای کوچـک متوالـی بـا تکدرختـان تـاج بلنـد

تصویر  .5بخشی از نرده و دیوارۀ کوتاه باقیمانده در پیرامون پارک شوش .عکس:
سیدمحمدعلی محمدی.1399 ،

تصویر  .6جای خالی ترونهای حذفشده در بخش پیرامونی پارک شوش .عکس:
سیدمحمدعلی محمدی.1399 ،
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تصویر  .7کوتاهکردن ،حذفکردن یا فاصلهگذاری بین ترونها در جدارۀ پیرامونی و داخلی پارک شوش .مأخذ :نگارنده.

تصویر  .8حذف شمشادها در امتداد خیابان صاحبجمع و تبدیل آن به باغچههای
کوچک تکدرخت .عکس :سیدمحمدعلی محمدی.1399 ،
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تصویر  .9جای خالی شمشادهای حذفشده موجب پدیدآمدن فضایی برای
استقرار سطلهای زباله و بازشدن عرض پیادهرو شده است .عکس :سیدمحمدعلی
محمدی.1399 ،

نقش پوشش گیاهی در شکلگیری ناهنجاریهای اجتماعی و میزان احساس امنیت در پارکهای شهری
موجـب هماهنگـی منظر پارک با میدان شـوش شـده اسـت .این
تغییـر در پوشـش گیاهـی منظـری رسـمی و تاریخـی بـه پـارک
بخش�یده ک�ه موج�ب جل�ب گردش�گران نیز ش�ده اس�ت (تصویر
.)10
بخشـی از پوشـش گیاهـی در ضلـع شـرقی پـارک و در امتـداد
خیابـان ری حـذف شـده و یـک سـردر شـاخص و چنـد ایسـتگاه
تاکسـی و یـک مسـیر عریـض بـا هشـت آالچیـق کـه منتهـی بـه
آبنما میشـود ،احداث شـد .ایـن تغییرات موجـب دعوتکنندگی
بیشـتر ،افزایـش حضـور شـهروندان و مکـث بیشـتر افـراد عـادی
در پـارک شـد کـه خـود از علـل کاهـش جـرم و افزایـش امنیـت
محسـوب میشـود (ن.ک .تصویـر .)10
در ضلـع غربـی پـارک نیـز بـا حـذف سـاختمانهای مخروبـه و
دیوارهه�ای سبـز ت ِ ِر ِونهـا و ایجـاد یـک پیـادهرو عریـض موجبات
گسـترش عمـق دیـد فراهـم شـد .همچنیـن ایـن پیـادهرو مـکان
دانهریختـن بـرای پرنـدگان و موجـب جـذب شـهروندان بـه ایـن
ضل�ع از پ�ارک ش�ده اس�ت (تصویـر .)11
در باغچههـای میانـی پوشـشهای متراکـم گیاهـی بـا ارتفـاع
زیـاد ک�ه باع�ث بستهشـدن و محصور شـدن فضـا و ایجـاد فضایی
جرمخیـز میشـدند ،نیـز تغییراتـی ایجـاد شـد کـه شـامل قطـع
ک�ردن ،کوتاهک�ردن ،فرمده�ی ب�رای کمکـردن تراکـم و افزایـش

زیبای�ی ،کاش�ت تکدرخت�ان ب�ود (تصاویـر  12و  .)13همانگونـه
کـه در تصاویـر  14و  15نیـز قاب�ل مش�اهده استـ ،بهس�ازیهایی
در آبنمـا و مبلمـان شـهری پارک شـوش انجام شـد .زیباترشـدن
میدـان اصل�ی پ�ارک موجبـ ش�د افـراد عـادی عالقـۀ بیشـتری
بـرای حضـور در ایـن فضا پیـدا کننـد و همین حضور موجب شـد
معبـر اصلـی و میـدان داخلـی پـارک شـوش از محیطـی خلوت به
محیطـی زنـده و پویـا تبدیل شـود.

جمعبندی

در ایـن پژوهـش پرسـش اصلـی ایـن بـود کـه چگونـه میتـوان با
تغییر پوشـش گیاهـی ،موجب کاهش رفتارهـای ناهنجار اجتماعی
و ارتقـای حـس امنیـت در یـک پـارک عمومـی شـد؟ و اینکه چه
ارتباطـی میـان ویژگـی گیاهان بـا وقـوع ناهنجاریهـای اجتماعی
و احسـاس ناامنـی در یـک پـارک عمومـی وجـود دارد؟ همانگونه
کـه در مطالعـات نظـری ایـن پژوهـش اشـاره شـد ،ایـن ارتبـاط با
تبییـن دو راهـکار اصلـی در رویکـرد ( CPTEDاختلاط کاربری و
چشـمان ناظر) ،روشـی عملی را برای تغییر الگوی کاشـت و تغییر
فـرم برای پوشـش گیاهی پارک شـوش پیش روی مدیران شـهری
منطق�ۀ  12شـهرداری تهـران نهـاد (تغییرات در پوشـش گیاهی و
نـوع کاربـری فضاهـا در پارک شـوش طبـق تصاویـر  .)15-5برای

تصویر .10تغییرات ایجادشده در ضلع شرقی پارک شوش شامل سردر ورودی شاخص ،نصب آالچیق در طول معبر اصلی پارک ،حذف گیاهان و درختچههای انبوه
و متراکم برای احداث پارکینگ و باقیماندن تعداد محدودی از درختچهها بهصورت منتظم با باغچههای مجزا .مأخذ :نگارنده.
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تصویر  .11تغییرات ایجادشده در ضلع غربی پارک شوش شامل حذف خرابههای باقیمانده از واحدهای تجاری متروکه ،حذف شمشادهای بلند و متراکم در حاشیۀ
بیرونی پارک ،بهسازی آبنما و مبلمان پارک و ایجاد صفۀ پرندگان .مأخذ :نگارنده.

تصویر  .12هرسکردن و خالیکردن پایۀ سروهای خمرهای و بادبزنی برای افزایش عمق دید و کاهش محل اختفا .مأخذ :نگارنده.
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نقش پوشش گیاهی در شکلگیری ناهنجاریهای اجتماعی و میزان احساس امنیت در پارکهای شهری

تصویر  .13حذف پوشش گیاهی متراکم و انبوه در باغچههای میانی بوستان و جایگزینکردن آن با گیاهان بوتهای و خزنده و گلهای فصلی .مأخذ :نگارنده.

تصویر  .14بهسازی مبلمان شهری مانند نیمکتها و سطلهای زباله در پیرامون
آبنما و محوطۀ پارک شوش .عکس :سیدمحمدعلی محمدی.1399 ،

تصویر  .15بهسازی آبنما در امتداد مسیر احداث آالچیقها و سردر اصلی پارک.
عکس :سیدمحمدعلی محمدی.1399 ،

درک بهت�ر موض�وع و جمعبن�دی فعالیتهـای انجام شـده ،جدول
 3بـه گونـهای تنظیـم شـده کـه تغییـرات اجرایـی انجامشـده در
پوش�ش گیاه�ی معابر ،دسترس�یها و باغچههای موجـود در پارک
شـوش را در تطبیـق با رویکرد ( CPTEDافزایـش اختالط کاربری
و چشـمان ناظـر) قرار داده اسـت.

بـرای درک بهتـر نتایـج ایـن تغییـرات ،مرحلـۀ دوم تحقیـق
میدانـی در پـارک شـوش تهـران شـکل گرفـت .در ایـن تحقیـق
از نیروهـای حراسـتی و ناظـران مقیـم در مـورد مـکان و زمـان و
فراوانـی رفتارهـای ناهنجـار اجتماعـی در طـی بهـار  1387یعنی
زمانـی کـه تغییـرات در پوشـش گیاهـی ایـن پـارک بـه اتمـام
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جدول  .3جدول تطبیقی تغییرات انجامشده در پارک شوش براساس احکام هفتگانۀ حاصل از یافتههای مطالعات نظری .مأخذ :نگارنده.
وضعیت موجود

1

وجود گیاهان انبوه که مانع دید
ناظر می شود

راهحل پیشنهادی طبق
رویکرد CPTED
اختالط کاربری و چشمان
ناظر

افزایش عمق دید با هرسکردن هرسکردن پای درختانی همچون کاج معمولی یا کاج تهران (،)Pinus. mugo
ون یا زبانگنجشک( ( ،)Fraxinus - exelsiorاکالیپتوس (�Eucalyptus radia
پای درختان
 ،)taنارون ( ،)Ulmus spکاتالپا یا جوالدوز ( ،)Catalpa bigonoidesزیتون
( ،)Olea europaeaزیتون قلم ( ،)Melia azedarachزالزالک (Crataegus
 )carriereiو اقاقیا ( )Robiniapseudoacaciaبه منظور افزایش عمق دید.
حذف درختچهها با تاج پائین

2

وجود درختان با تاج پائین موجب
بستهشدن میدان دید و افزایش
رفتارهای ناهنجار اجتماعی شده
است

سبککردن گیاهان بوتهای
پرتراکم

3

4

درختان انبوه و بوتههای بلند
موجب کاهش دید شده است

5

نابسامانی مبلمان و فضای مرکزی
پارک موجب کاهش حضور افراد
و کمشدن کاربری در این فضا
شده است

خلق فضاهای زیبا برای جذب
بیشتر چشمان ناظر

6

گیاهان با تنوع زیاد گونهها
موجب سردرگمی دید ناظر و
افزایش هزینههای نگهداری
میشود

کمکردن تنوع پوشش گیاهی

7

افرادی که تمایل به ارتکاب
رفتارهای ناهنجار اجتماعی دارند
از محیطهای مطلوب که مورد
توجه و استقبال عموم مردم
است ،دوری میکنند

کمکردن تراکم درختان انبوه

افزایش اختالط کاربری
و چشمان ناظر با دادن
کاربریهای بیشتر به فضاهای
مختلف در پارک شوش

رس�یده ب�ود ،مصاحبههای�ی گرفت�ه ش�د .طب�ق ای�ن مصاحبهه�ا
و عکسبرداریهایـی کـه در آن سـال از ایـن پـارک انجـام
ش�د ،پالنگرافیـک (تصویـر  )16تهیـه و ترسـیم شـد .در ایـن
پالنگرافیـک نیـز همانند آنچه در تصویر  4نشـان داده شـده ،نوع
رفتـار ناهنجـار در پلان پـارک مشخصشـده اسـت .همانگونـه
کـه در تصویـر  17مشـاهده میشـود ،در این پارک بعـد از اعمال
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حذف درختچههایی با تاج پایین مانند ارغوان (،)siliauastrum Cercis
انار ( )Punicaو یا درختچههای انبوهی مانند سرو معمولی (Juniprerus
 )communisو سرو چمنزار از نوع کوتاه یا سرو بادبزنی ( )Platycaldusو

جایگزینکردن آن با گیاهان خزنده و بوتهای مانند سرو خزنده یا ارس ،ورس،
سرو کوهی( ( ،)Juniperus horizontalisزرشک زینتی (�Berberis thunber
 ،)giiاسطوخودوس ( ،)Lavandulaخرزهره ( )Nerium oleanderو بوتههای
گل رز ()Rose

وجود الگوهای کاشت پرتراکم در
بوتههای حاشیۀ پیرامونی پارک
موجب کاهش دید شده است
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تغییرات اعمالشده در پارک شوش

حذف ،تقطیع یا کوتاهکردن ترونها ،شمشادها و برگبوهای بلند یا غاز
( )Laurus nobilisو انبوه حاشیۀ پیرامونی پارک شوش
حذف درختان انبوه و متراکم و جایگزینی آن با کاج یا سرو الوسون (آرایشی
پیچشی) یا کاج تهران که از تراکم کمتری برخوردار است
بهسازی آبنما و توجه بیشتر به حفظ پوشش گیاهی در پارک شوش

محدودکردن تنوع پوشش گیاهی پارک شوش به تعداد محدودی از درختان و
درختچهها و بوتهها ( 26گونۀ گیاهی در مساحت  42250متر مربع) به دلیل
مدیریت بهتر و هماهنگتر در تربیت و نگهداری پوشش گیاهی موجود
ایجاد دعوتکنندگی بیشتر برای شهروندان با حذف برخی پوششهای گیاهی
انبوه و زیباسازی منظر با احداث سردر شاخص ،پارکینگ و ایستگاه تاکسی،
زمین بازی کودکان ،پیادهروهای عریض و نصب آالچیقها بر روی سکوها،
بهسازی مبلمان شهری

تغییـرات در پوشـش گیاهـی ،چهـار مـورد از رفتارهـای ناهنجـار
اجتماعـی (حضـور دائمـی افـراد معتـاد و بیخانمـان در فضاهای
ً
کاملا
سرپوش�یده ،خفتگی�ری ،رواب�ط نامشرـوع و قماربـازی) ،
حـذف شـده و سـه مـورد دیگـر (حضـور دائمـی افـراد معتـاد و
بیخانمـان در فضـای باز ،خریدوفـروش مواد مخـدر و کتککاری
و دع�وا) ،در مح�دودهای کوچکتر در پارک مشـاهده شـده اسـت.

نقش پوشش گیاهی در شکلگیری ناهنجاریهای اجتماعی و میزان احساس امنیت در پارکهای شهری

تصویر  .16در این پالنگرافیک ،نوع ناهنجاریهای اجتماعی و مکان وقوع آنها (براساس مشاهدات و اظهارنظرهای نیروهای حراستی و مدیریتی مقیم در پارک شوش)
در بهار سال  1387و پس از اعمال تغییرات در پوشش گیاهی و منظر پارک شوش نشان داده شده است .مأخذ :نگارنده.
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سید محمدعلی محمدی
ام�ا در ب�ازۀ زمانی وقوع این س�ه رفتار تغییر محسوسـی مشـاهده
نشـده است.

نتیجهگیر ی

ب�ا اس�تناد ب�ه شوـاهد بیـان شـده ،در سـال ( 1387سـال بعـد از
اعمـال تغیی�رات مذکـور) نسـبت بـه سـال ( 1385سـال قبـل از
اعمـال تغییـرات مذکـور) تا حـدودی چهـرۀ مخوف پارک شـوش
کـه مرکـزی بـرای وقـوع انـواع ناهنجاریهـای اجتماعـی در طول
شـبانهروز بـود ،تبدیـل به پارکی نسـبتاً خلوت و آرام شـده اسـت؛
بهطوریکـه بـا افزایـش کنتـرل بصـری و عمـق دیـد رهگـذران
(اختلاط کاربـری و چشـمان ناظـر) حتـی حضـور تعـداد کمی از
افـراد بزهـکار و بیخانمـان در ایـن پـارک نیز ،تبدیل بـه حضوری
موقـت ،کنترلشـده و نسـبتاً امن شـده اسـت .همچنیـن در طول
روز بیـن سـاعات  10صبـح تـا غـروب ،رهگذرانـی که بـرای خرید
از بـازار بلـور بـه ایـن منطقـه میآینـد ،بـرای دقایقـی در ایـن
پـارک اسـتراحت کـرده و از خدمـات تاکسـیرانی یـا زمینبـازی
ک�ودکان آن اس�تفاده میکنن�د .بـا اسـتناد بـه مدارکـی کـه در
ایـن پژوهـش کیفـی ارائـه شـد ،بـا بهکارگیـری دو راهـکار اصلـی
«اختلاط کاربـری» در محیـط و «چشـمان ناظـر» کـه برگرفتـه
از رویک�رد پیش�گیری از ج�رم توس�ط طراح�ی محی�ط ی�ا �CPT
 EDاسـت ،ارتبـاط معنـاداری بـا کاهـش وقـوع ناهنجاریهـای
اجتماع�ی و افزای�ش احس�اس امنی�ت در این پارک شـهری (پارک
شـوش منطقـه  12ته�ران) وجـود دارد .حـذف کامـل چهـار مورد
از رفتارهـای ناهنجـار اجتماعـی (حضـور دائمـی افـراد معتـاد و
بیخانم�ان در فضاه�ای سرپوش�یده ،خفتگیری ،روابط نامشـروع
و قمارب�ازی) و کمتر شـدن سـه مـورد دیگـر (حضور دائمـی افراد
معتـاد و بیخانمـان در فضـای بـاز ،خریدوفـروش مـواد مخـدر و
کت�ککاری و دعوا) ک�ه پیش از ای�ن در پالنگرافیکهای تطبیقی
نش�ان داده شـد ،دلیل�ی ب�ر ایـن ادعاس�ت .امـا همانگونـه کـه در
نسـل سـوم  CPTEDاز سـال  2000ب�ه بع�د نیـز مطـرح شـده
اسـت ،تنها بـا تغییـر فیزیکی محیـط (تغییر پوشـش گیاهی برای
افزایش چشمـان ناظـر و اختالط کارب�ری) نمـیوان تمامی عوامل
تأثیرگـذار بـر وقـوع ناهنجاریهـای اجتماعـی و عـدم احسـاس
امنیـت در پارکهـای شـهری را از بیـن بـرد و بـرای رسـیدن بـه

68

شمارۀ  54بهار 1400

ایـن هدف الزم اسـت عوامل مختلـف اجتماعی ،فرهنگـی ،روانی و
 ...را در قالـب یـک مـدل چندجانبـه در نظـر گرفـت.
در پایـان و علیرغـم تمـام کاسـتیهایی کـه ممکـن اسـت در این
روش مش�اهده ش�ده باش�د ،میتوان براساس مسـتندات ارائهشده،
نقش پوش�ش گیاهان را در ش�کلگیری ناهنجاریهای اجتماعی و
میزان احس�اس امنیت در پارکهای ش�هری نقش�ی مؤثر دانس�ت.
در همینـ راستـا میتـوان بـا کاسـتن از تأثیـرات منفـی پوشـش
گیاهـان و اصلاح آنهـا در راسـتای افزایـش میـدان دید چشـمان
ناظـر و اختلاط کاربریهـا در محیـط ،زمینـۀ پیشـگیری از وقوع
ناهنجاریه�ای اجتماع�ی را فراه�م آورده و احسـاس امنیـت در
محی�ط را افزایش داد.

پیشنهادات

در سیسـتم مدیریتـی شـهرداریها اغلـب طراحـی و سـاخت
پارکه�ای ش�هری ب�ه مش�اورین و پیمان�کاران واگ�ذار میش�ود و
معم�والً تنها مس�ئلۀ مهم ب�رای این پیمانکاران ،رسـیدن به طرحی
اسـت کـه احـداث سـریع و ارزان یـک فضـای سـبز بـرای تفریح و
ورزش شـهروندان را در پـی داشـته و پوشـش گیاهـی آن موجـب
کاه�ش آلودگ�ی ه�وا نی�ز باش�د .از آنجا که ایـن افراد بنـا به حوزۀ
شـغلی خود ،کمتر با مشـکالت و معضلات اجتماعـی بهرهبرداران
و نیروه�ای حراس�تی پارکهای ش�هری آش�نا هستـند ،ناخواسـته
موجـب بـروز مشـکالت و پیامدهای ناگـوار اجتماعی میشـوند که
هزینـۀ زیـادی بـرای شـهروندان و مدیـران فضاهای سـبز شـهری
در پ�ی دارد .برای حل این مشـکل پیشـنهاد میشـود در سیسـتم
شـهرداریها از افـرادی متخصـص در امـور اجتماعـی و آشـنا بـر
تأثی�رات منف�ی گیاهـان بر امنی�ت پارکها بـرای کنتـرل طراحی
پارکهـای شـهری ،کمـک گرفتـه شـود .ایـن افـراد متخصـص با
نظ�ارت ب�ر طراحی منظر میتوانن�د تأثیرات منفی پوشـش گیاهی
را در ایج�اد ناامن�ی در پارکهاـی ش�هری ب�ه حداقل برس�انند .در
همیـن راسـتا پیشـنهاد میشـود افرادی کـه عالقهمند به بررسـی
عوامـل تأثیرگـذار در ایجـاد فضایـی امـن در پارکهـای شـهری
هسـتند بـه موضوعات دیگـری چون نقـش فعالیتهـای اجتماعی
و نورپـردازی در کاهـش ناهنجاریهـای اجتماعـی و ارتقـای
احسـاس امنیـت در پارکهـای شـهری بپردازند.
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