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ــث  ــران، بح ــهری در ای ــای ش ــه پارک ه ــی ب ــای خصوص ــذر از باغ ه ــا گ ــر و ب ــده های اخی ــی س ــد ه| ط چکی
ــه یکــی از بحث هــای اصلــی در میــان مســئولین شــهری و  ناامنــی اجتماعــی در پارک هــای شــهری کم کــم ب
پژوهشــگران مطالعــات اجتماعــی تبدیــل شــده اســت. موضوع اصلــی ایــن پژوهش بررســی نقش پوشــش گیاهان 
بــر ناهنجاری هــای اجتماعــی و هــدف آن، افزایــش حــس امنیــت بــا کاهــش جنبه های منفی پوشــش گیاهــان در 
پارک هــای شــهری اســت. ویژگــی شــاخص ایــن پژوهــش، تجربــۀ عملــی )امکان ایجــاد تغییــر در پوشــش گیاهی 
و ســاختار اجرایــی پــارک( بــا تجزیــه و تحلیــل داده هــا بــه روش تحقیــق کیفــی اســت. در ایــن پژوهــش چهــار 
مرحلــه طی شــده اســت: مطالعــات کتابخانــه ای، مطالعــات میدانــی برای شــناخت وضعیــت موجــود و ویژگی های 
پوشــش گیاهــی پــارک مــورد بحــث )پــارک شــوش، تهــران( و ارتبــاط آن بــا میــزان ناهنجاری هــای اجتماعــی 
و احســاس امنیــت، به کارگرفتــن دســتاورد پژوهش هــای نظــری کسب شــده در تغییــر پوشــش گیاهــی پــارک 
شــوش تهــران و ســنجش میــزان موفقیــت طــرح در کاهــش ناهنجاری هــای اجتماعــی و ارتقــای احســاس امنیت 
در آن، براســاس شــیوۀ تجزیــه و تحلیــل کیفــی برگرفتــه از روش تحقیــق کیفی در علوم انســانی دکتــر محمدرضا 
حافظ نیــا. در ایــن تحقیــق کیفــی، نــوع پوشــش گیاهــان بــه عنــوان متغیــر مســتقل و رفتــار کاربــران بــه عنــوان 
متغیرهــای وابســته در نظــر گرفتــه شــد. بــا بررســی های انجام شــده و بــه منظــور افزایــش احســاس امنیــت در 
پــارک شــوش )بــه عنــوان یکــی از پارک هــای حــوزۀ مدیریــت شــهری نگارنــده در منطقــۀ 12 شــهرداری تهــران(، 
براســاس احــکام مســتخرج از رویکــرد CPTED، تغییراتــی در پوشــش های گیاهــی پــارک ایجــاد شــد. در پــی این 
تغییــرات، کارت هــای پــان گرافیکــی تطبیقــی کــه مکان هــای وقــوع ناهنجاری هــای اجتماعــی در پــان پــارک 
شــوش را قبــل از تغییــرات در پوشــش گیاهــی )بهــار 1385( و بعــد از آن )بهــار 1387( نشــان می دهــد، تهیــه و 
ترســیم شــد. ایــن بررســی تطبیقــی نشــان داد بــا ایجــاد ایــن تغییــرات در پوشــش گیاهــی پــارک شــوش، وقــوع 
ناهنجاری هــای اجتماعــی در ایــن پــارک به صــورت محسوســی کاهــش پیــدا کــرده و احســاس امنیــت افزایــش 
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برخـوردار بـود و فضـای سـبز )بـاغ، باغچه( بـه عنوان یکی از سـه 
رکـن اصلـی خانـه )فضـای بسـته ماننـد اتاق هـا و تاالرهـا، فضای 
نیمه بسـته ماننـد ایـوان و فضـای بـاز ماننـد حیـاط، باغچـه، بـاغ( 
ایفـای نقـش می کرد. در آن زمـان، باغ ها )هرچند بزرگ و وسـیع( 
بـا دیـوار محصور شـده و جزو حریم شـخصی محسـوب می شـدند 

ترجمۀ انگلیسی این مقاله نیز با عنوان:
 The Role of Vegetation in Formation of Social Anomalies and Perceived
Safety in Urban Parks (Case study: Shush Park in District 12 of Tehran)
د  ر همین شمارۀ مجله به چاپ رسید  ه است.
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و تنهـا در میدان هـای محلـی یـا امتـداد کوچه هـا، درختانـی مثل 
چنـار و تـوت بـرای سـایه اندازی یـا پذیرایـی رهگـذران به صـورت 
محدود کاشـته می شـد و جزو فضای سـبز عمومی شـهر محسـوب 
بـود و  بـاغ در اختیـار مالـک آن  امنیـت هـر  بنابرایـن  می شـد. 
موضـوع قابـل بحثـی در میـان مسـئولین شـهری نبوده اسـت. اما 
طـی سـده های اخیـر و با گـذر از باغ هـای خصوصی بـه پارک های 
شـهری در ایـران، بحـث ناامنـی اجتماعـی در پارک هـای شـهری 
کم کـم تبدیـل بـه یکـی از بحث هـای 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 پارک هـای شـهری و ناهنجاری هـای اجتماعـی 
را بررسـی می کـرد. نتایـج برخـی از ایـن مطالعـات نشـان گر جنبۀ 
منفـی فضـای سـبز شـهری و ایجـاد حس ناامنـی و تـرس از جرم 

بود.
در ایـران نیـز بـا گذشـت حـدود یـک و نیم قـرن از احـداث اولین 
انـواع  وقـوع  مبنی بـر  متعـددی  گزارش هـای  تهـران،  در  پـارک 
ناهنجاری هـای اجتماعـی در ایـن پارک هـا، دغدغه هایـی را بـرای 
مسـئولین شـهری به همراه داشـته اسـت. در این میان پارک های 
دلیـل  بـه  تهـران  فرسـودۀ  و  متراکـم  بافـت  در  احداث شـده 
هم جـواری بـا شـریان اقتصـادی جامعـه )بـازار تهـران( از اهمیـت 
ویـژه ای برخـوردار بـوده و وقـوع انـواع ناهنجاری هـای اجتماعی و 
ایجـاد حـس ناامنـی گزارش شـده در آن نیـز قابـل توجـه تـر بوده 
اسـت  )نظم فـر، علـوی و عشـقی چهـار بـرج، 1397، 22(. نگارنده 
بنـا بـه مسـئولیتی که از سـال 1373 تاکنـون در مدیریـت فضای 
سـبز و خدمـات شـهری و فرهنگـی به عهـده داشـته، از نزدیک با 
ایـن معضـل آشـنا شـده اسـت. آنچـه در ایـن مقالـه بیـان خواهد 
شـد، دسـتاورد بیـش از یـک دهـه تـاش علمـی و عملـی بـرای 
کاسـتن از جنبه هـای منفـی فضای سـبز در بافت تاریخـی منطقۀ 

12 شـهرداری تهـران اسـت.
موضـوع ایـن پژوهـش بررسـی نقـش پوشـش گیاهـان بـر میـزان 
ناهنجاری هـای اجتماعـی در پارک هـای شـهری و هـدف  وقـوع 
آن افزایـش احسـاس امنیـت بـا کاسـتن جنبه های منفی پوشـش 
گیاهـان در پارک هـای شـهری اسـت. از آنجـا کـه نگارنـده بنـا به 
وظیفـۀ شـغلی، امـکان ایجـاد تغییـر در پوشـش گیاهـی برخی از 
پارک هـای محلـی را داشـته، ویژگـی شـاخص این پژوهـش، انجام 
یـک تحقیـق کیفـی بـا امـکان دخـل و تصـرف در نـوع و کیفیـت 
پوشـش گیاهـی یک پارک شـهری اسـت. بـا توجه بـه مطالبی که 
در تبییـن مسـئله بیـان شـد، می توان پرسـش های اصلـی و فرعی 

ایـن پژوهـش را این گونـه بیـان کرد:
بـا تغییـر پوشـش گیاهـی،  پرسـش اصلـی: چگونـه می تـوان 
موجـب کاهـش وقـوع ناهنجاری هـای اجتماعی و ارتقای احسـاس 

امنیـت در یـک پـارک عمومی شـد؟
پرسـش  فرعـی: چـه ارتباطـی میـان ویژگـی گیاهـان بـا وقـوع 

ناهنجاری هـای اجتماعـی و احسـاس ناامنی در یـک پارک عمومی 
دارد؟ وجود 

روش پژوهش
روش انجام این پژوهش شامل چهار بخش زیر است: 

1- مطالعـات نظـری بـرای شـناخت ویژگی هـای پوشـش گیاهـی 
و ارتبـاط آن بـا میـزان وقـوع ناهنجاری هـای اجتماعی و احسـاس 
امنیـت در پارک هـای شـهری: ایـن مطالعـات به صـورت مطالعـات 
کتابخانـه ای و بررسـی تطبیقـی نمونه ها بوده کـه در دو بخش آتی 
)پیشـینۀ تحقیـق و نتایـج مطالعـات نظـری( به صـورت تفصیلـی 

بیـان خواهد شـد.
2- مطالعـات میدانـی بـرای شـناخت ویژگی هـای پوشـش گیاهی 
پـارک مـورد بحـث و ارتبـاط آن با وقـوع ناهنجاری هـای اجتماعی 

و میـزان احسـاس امنیت.
کسب شـده  نظـری  پژوهش هـای  دسـتاورد  به کارگیـری   -3
در کاسـتن از جنبه هـای منفـی فضـای سـبز در پـارک شـوش 
تهـران )بـا ایجـاد تغییـر در پوشـش گیاهـی و منظـر آن(، کاهش 

آن. در  امنیـت  احسـاس  ارتقـای  و  اجتماعـی  ناهنجاری هـای 
4- سـنجش میـزان موفقیـت طـرح براسـاس ترسـیم پان هـای 
گرافیکـی تطبیقـی بـا موضـوع رفتـار کاربـران در قبـل و بعـد از 
ایجـاد تغییـرات در پوشـش گیاهـی پـارک شـوش براسـاس اظهار 
نظـر حراسـت و ناظـر مقیـم در پـارک شـوش طـی فصل بهـار در 
سـال های 1385 تـا 1387 ه. ش با اسـتناد بـه روش تحقیق کیفی 

در علـوم انسـانی )حافظ نیـا، 1392، 268(.
بـا توجـه بـه پرسـش های مطرح شـده در ایـن پژوهـش، متغیـر 
مسـتقل شـامل نوع پوشـش گیاهـان در پـارک بـوده و متغیرهای 
عوامـل مداخله گـر در  اسـت. مهم تریـن  کاربـران  رفتـار  وابسـته 
ایـن طـرح، تفاوت هـای فرهنگـی کاربـران در محـات مختلـف و 
تغییـر ویژگی هـای پوشـش گیاهـی در طـول زمـان بـود کـه برای 
کم کـردن تأثیـر ایـن عوامـل مداخله گـر تصمیـم گرفتـه شـد کـه 
دامنـۀ پژوهـش در ایـن مقالـه تنهـا بـه یـک پـارک محلـی و در 
یـک بـازۀ زمانـی مشـخص محدود شـده و از مقایسـۀ چنـد پارک 
در محـات مختلـف پرهیـز شـود. لـذا مطالعـات ایـن پژوهـش از 
نظـر دامنـۀ مکانـی، محـدود بـه پـارک شـوش )پـارک محلـی در 
بافـت تاریخـی منطقـۀ 12 شـهرداری تهـران( بوده و دامنـۀ زمانی 
آن مربـوط بـه فصـل بهـار در سـال های 1385 )قبـل از اعمـال 
تغییـرات در پوشـش گیاهـی پـارک( و فصـل بهار در سـال 1387 
)درسـت یک سـال بعـد از اعمال تغییرات( اسـت )تصاویـر 1 و 2(. 
در بخـش بیـان تعاریف و بیان مسـئله، در مورد پارک های شـهری 
)بـه عنـوان یـک فضـای سـبز عمومـی( و تفـاوت آن بـا باغ هـای 
خصوصـی مطالبـی بیـان شـد. در همین راسـتا و پیـش از ورود به 
بحـث اصلـی الزم اسـت توضیحـات مختصـری در مـورد واژه هـای 
امنیـت  احسـاس  و  اجتماعـی  ناهنجاری هـای  گیاهـی،  پوشـش 
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Vegeta�  ( نیـز داده شـود. در یـک تعریف سـاده، پوشـش گیاهـی
tion( عبـارت اسـت از کلیۀ رسـتنی های سـطح هر منطقه شـامل 
درخـت، درختچـه، گونه هـای بوتـه ای، چمنـی و دائمـی و فصلـی 

کـه در زیسـت گاه های طبیعـی و مصنوعـی وجـود دارد.
وجـود  گیاهـی  پوشـش  طبقه بنـدی  بـرای  مختلفـی  جنبه هـای 
دارد. در آمریـکای شـمالی، گونه هـای پوشـش برمبنـای ترکیبـی 
از معیارهـای الگوهـای آب وهوایـی، عـادات گیـاه، پدیده شناسـی 

) Phenology( و گونه هـای غالـب هسـتند، امـا در اروپا طبقه بندی 
اغلـب به صـورت کامـل بـر ترکیب گونـه به تنهایـی بدون اشـاره ای 
صریـح بـه آب وهوا و پدیده شناسـی انجام می شـود؛ ماننـد هرگونۀ 
زیسـتی، پوشـش های گیاهـی نیـز به لحـاظ زمانـی و مکانـی پویا 
می کننـد.  تغییـر  ممکـن  مقیاس هـای  همـۀ  در  آنهـا  هسـتند. 
پویابـودن در گیاهـان، اغلـب بـه عنـوان تغییـرات در ترکیـب و یا 

سـاختار گیاهـی می شـود )پوشـش گیاهـی، بـی. تا(.
ناهنجاری هـای اجتماعـی بـه مجموعـه رفتارهایی اطاق می شـود 
کـه از نظـر افـکار عمومـی جامعـه، عملی نامناسـب باشـد. از آنجا 
کـه در جوامـع مختلـف و در زمان هـای مختلـف تعاریـف مختلفی 
هرگونـه  از  پرهیـز  بـرای  یافـت،  می تـوان  موضـوع  ایـن  بـرای 
پراکندگـی ذهنـی در اینجا به چنـد مورد خـاص از ناهنجاری های 
اجتماعـی اشـاره می شـود. ایـن مـوارد شـامل اعتیـاد، بی خانمانی، 
خریدوفـروش مـواد مخـدر، دعوا و کتـک کاری، قمـار، خفت گیری 

و روابط نامشـروع جنسـی اسـت.
در فرهنـگ لغات دهخـدا، امنیـت )Security & safety( به مفهوم 
بی خوفـی و امـن آمده اسـت. همین واژه در فرهنگ فارسـی معین 
بـه معنـی بـی   امنـی، ایمنـی، جـای امـن، ایمن شـدن و در امـان 
بـودن آمده اسـت. امنیـت، حالت فراغت نسـبی از تهدیـد یا حمله 
یـا آمادگـی بـرای رویارویی با هر تهدیـد و حملـه را گویند. امنیت 
اسـت  )آشـوری، 1398،  یـک جامعـه  نیازهـای  از ضروری تریـن 
42(. در اعامیـۀ جهانـی حقوق بشـر، امنیت در ردیـف آزادی قرار 
گرفتـه و دولت هـا مسـئول تأمیـن ایـن حقـوق و برقـراری امنیت 
در شـهرها هسـتند. بـا توجـه بـه تعریفی کـه از پوشـش گیاهی و 
امنیـت ارائـه شـد، چـه ارتباطی میـان ویژگی های پوشـش گیاهی 
و تأمیـن امنیـت پارک هـای شـهری می تواند وجود داشـته باشـد؟ 

پیشینۀ تحقیق
سـالیوان رابطـۀ منفـی گیاهـان و احسـاس امنیـت را در مناطـق 
مسـکونی نمایان سـاخت (Kuo & Sullivan, 2001, 359) براساس 
گزارش هـای پلیـس کـه از وقـوع ناهنجاری هـای اجتماعـی ارائـه 
می شـد نیـز ارتبـاط منفـی معناداری بین پوشـش گیاهـان و وقوع 

.(ibid, 360) ناهنجاری هـای اجتماعـی آشـکار شـد
از سـوی دیگر نقش گیاهان در امنیت را می توان 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 عکس العمل به 
یـک جـرم (Troy, Morgan, O`Neil & Dunne, 2012, 256). در 
پژوهشـی دیگر که بین 243 نفر از دانشـجویان دختر دانشـگاه های 
لهسـتان، لتونـی و چیـن انجام شـد، درختان و درختچه هـا، بوته ها 
و تأثیـر آنهـا بـرای پنهان کـردن جـرم و میـزان احسـاس خطـر 
مقایسـه شـد. در ایـن پژوهـش شـرکت کنندگان حضـور بوته ها را 
در کاهـش احسـاس خطـر و افزایـش حـس امنیت مثبـت ارزیابی 

تصویر 1. همجواری ها و دسترسی های پارک شوش، منطقۀ 12، تهران.
wwww.google.com/maps :مأخذ

تصویر 2. موقعیت محلی پارک شوش در بافت فرسوده و تاریخی، منطقۀ 12 
wwww.google.com/maps :تهران. مأخذ
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کردنـد؛ امـا درختان یـا درختچه هایی که مکانی برای مخفی شـدن 
فراهـم می کنـد، تأثیـر زیـادی بـر افزایش احسـاس خطر داشـتند  
(Lis, Pardela, Can, Katlapa & Rabalski, 2019, 1�22). شـیوۀ 
کار در ایـن پژوهـش مبتنی بـر رتبه بنـدی عکس هایـی از فضـای 
سـبز پارک هـا بـود که بـه شـرکت کنندگان در نظرسـنجی نشـان 

داده می شـد.
در همیـن راسـتا پژوهشـی در سـال 2013 نشـان داد کـه اگرچـه 
پوشـش گیاهـی شـهری مزایـای زیبایی شـناختی، زیسـت محیطی 
و روان شـناختی دارد، امـا می توانـد مشـکاتی را در مـورد درک 
مـردم از امنیـت )احسـاس امنیـت( ایجـاد کنـد. ایـن پژوهـش 
ثابـت کـرد ویژگـی پوشـش های گیاهـی بـرای حـس امنیتـی که 
برخـوردار  باالیـی  اهمیـت  از  می کنـد،  محیـط درک  از  شـخص 
اسـت. ایـن ویژگی هـا شـامل طراحـی منظـر، امـکان مشـاهده و 
کنتـرل، تراکـم پوشـش گیاهـی و میـزان و کیفیـت نگهـداری از 
پوشـش های گیاهـی اسـت. پوشـش گیاهـی بـاز و با تراکـم کمتر 
ممکـن اسـت اثـرات مثبتی بر حس امنیت شـخصی داشـته باشـد 
 .(Jannson, Fors, Lindgren & Wistrom, 2013, 127�133)
مطالعـات دیگـری کـه در سـال 2014 در مـورد جنبـۀ منفـی 
فضـای سـبز شـهری انجام شـد، نشـان داد کـه نمی تـوان فضاهای 
ناامـن کـه تـرس از ارتـکاب جـرم را افزایـش می دهنـد، تنهـا بـا 
یـک ویژگـی واحد مشـخص کـرد، بلکـه ترکیبی از صفـات موجب 
ایـن پژوهـش ویژگی هایـی کـه  ایـن حـس می شـود. در  ایجـاد 
باعـث تـرس از جـرم در فضـای سـبز شـهری می شـوند و تعامـل 
پیچیـدۀ آنهـا بـا اتخـاذ یـک چارچـوب اجتماعی-زیسـت محیطی 
به صـورت سیسـتماتیک بررسـی شـد. نتایـج ایـن پژوهـش نشـان 
داد کـه عوامـل فـردی )ماننـد جنسـیت و تجربۀ گذشـته( در بروز 
تـرس از جـرم، تأثیرگذارتـر از عوامل اجتماعی و جسـمی هسـتند 

.(Maruthaveeran, 2014, 1�18) 
در ایـران نیـز تحقیقاتـی در مـورد ارتبـاط بیـن پوشـش گیاهـی 
پارک هـای شـهری و میـزان امنیـت انجـام شـده اسـت. در همین 
زمینـه طـی پژوهشـی کـه در شـهر تبریـز انجـام شـد، مشـخص 
شـد عناصـر فضـای سـبز پارک ها شـامل چمـن، گیاهان پوششـی 
سـبز و مناظـر آب، موجـب افزایـش حـس امنیـت در پارک هـا 
می شـود و الگـوی کاشـت بـا تراکـم متوسـط و دارای دسترسـی 
فیزیکـی مناسـب، امن تـر از الگـوی کاشـت پرتراکم بـا دید بصری 
مسدودشـده اسـت. همچنیـن در ایـن پژوهـش نشـان داده شـد 
کاشـت بـدون چمـن و مناظر آب، احسـاس امنیت کمتری نسـبت 
بـه کاشـت گیاهـان همـراه بـا چمـن و آب نمـا، برکـه یـا رودخانه 
بـه بیننـده القـا می کنـد و گیـاه کاری بـا تنـوع بـاال در مقایسـه با 
مناظـری کـه از تنـوع گیاهـی کمتـری برخـوردار هسـتند، حـس 

ناامنـی بیشـتری بـه همـراه دارد  )حامـی، 1397، 101-116(.
بسـیاری از مطالعـات تجربـی نشـان می دهنـد بین جـرم و عوامل 
محیطی ارتباط وجود دارد Leong & Sung, 2015, 2(. پیشـگیری 

از جـرم از طریـق مراحـل اولیـۀ برنامه ریـزی در تـاش بـرای از 
بیـن بـردن فرصت هـا بـرای وقـوع جـرم و جنایـت اسـت. بـا ایـن 
حـال پیشـگیری از جـرم در واقـع یـک موضـوع پیچیـده اسـت 
معمـاری  برنامه ریـزی  در   .(Sakip & Abdullah, 2012, 341)
اعمـال  بـردن  بیـن  از  بـرای   CPTED رویکـرد  از  شهرسـازی  و 
و فرصت هـای مجرمانـه از طریـق تجزیـه و تحلیـل جامـع، سـه 
عنصـر اصلی )انگیـزۀ مجرمـان، قربانیان آسـیب پذیر و فرصت های 
محیطـی( کـه منجر به جرم و جنایت می شـود، اسـتفاده می شـود 

.(Kang, 2013, 16)
الیزابـت وود اولیـن کسـی بـود کـه در سـال 1961 بـه رابطۀ جرم 
کانتـری  حمیـدی،  )محمـدی  کـرد  اشـاره  فیزیکـی  محیـط  و 
تأثیـر عوامـل  بـا  تئوری هـای مرتبـط  و ویسـیان، 1394، 326( 
و مجرمانـه،  نابهنجـار  رفتارهـای  بـروز  در  انسان سـاخت  محیـط 
دارنـد.  مکان محـور شـهرت  از جـرم  پیشـگیری  تئوری هـای  بـه 
پیشـگیری  چـون  رویکردهایـی  شـامل  مکان محـور  تئوری هـای 
از جـرم موقعیتـی، پیشـگیری از جـرم توسـط محیـط، امنیـت از 
طریـق طراحـی و ... می شـوند. در ایـن میـان رویکـرد پیشـگیری 
از جـرم توسـط طراحـی محیـط یـا CPTED اسـت کـه از دهـۀ 
1960 مطـرح شـده اسـت. در ایـن روش اعتقـاد بـر این اسـت که 
تأثیـر گذاشـتن بـر عوامـل محیطـی راحت تـر از تغییر و مبـارزه با 

ضعف هـای بشـری و اصـاح شـخصیت افـراد مجـرم اسـت.
CPTED یا پیشـگیری از جرم توسـط طراحی محیط، مشهورترین 
رویکـرد در کاهـش فرصت هـای وقـوع جـرم اسـت. ایـن رویکرد با 
بهره گیـری از ایده هـای »اختـاط کاربری« در محیط و »چشـمان 
ناظـر« کـه در سـال 1961 در کتـاب تأثیرگـذار »مـرگ و زندگی 
شـهرهای بـزرگ آمریکایـی« جیـن جکوبـز(Jane Jacobs) طـرح 
CPT�  بـی. تا(.عبـارت ،CPTED رویکـرد(  شـده بـود، آغـاز شـد 

ED )پیشـگیری از جـرم از طریـق طراحـی محیطـی(، اولیـن بـار 
از دانشـگاه  - یـک جرم شـناس  در سـال 1971 توسـط جفـری 
ایالـت فلوریـدا- بـا انتشـار کتابـی بـا همیـن نام بـه کار برده شـد. 
کار او براسـاس احـکام روان شناسـی تجربـی و مبتنی بـر ایـن ایده 
بـود کـه بـا حـذف تقویت کننده هـای بـروز جـرم، جرمی بـه وقوع 
نمی پیونـدد. در ایـن رویکـرد چنـد رشـته ای، جلوگیـری از رفتـار 

مجرمانـه بـا طراحـی محیـط زیسـت انجـام می گیرد.
در همیـن زمـان »اسـکار نیومـن« در اواخر سـال 1970 در کتابی 
بـا نـام »فضـای قابـل دفـاع: مـردم و طراحـی در شـهرهای جـرم 
خیـز« نظریاتـش را براسـاس آمارهـای دقیـق در خصـوص میـزان 
ایـن  جـرم گزارش شـده در محیط هـای مسـکونی منتشـر کـرد. 
نظریـه مشـتمل بـر چهار عنصـر بود: قلمـرو بندی، نظـارت، بهبود 
کیفیـت محیـط، مجـاورت کاربـری مسـکونی بـا دیگـر امکانـات 

 .(Colquhoun, 2004) موردنیـاز 
نظریـۀ CPTED در طـول زمـان دچـار تحوالتـی شـده اسـت کـه 

می تـوان آنهـا را در سـه تغییـر عمـده خاصـه کـرد:
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- نسـل اول CPTED از سـال 1960 تـا 1970 میـادی: تمرکز بر 
اصاحـات فیزیکـی محیط برای رسـیدن بـه امنیت؛

- نسـل دوم CPTED از سـال 1997 تـا سـال 2000 میـادی: 
بـا نقـد نسـل اول بـه جهـت توجـه مطلـق بـه اصاحـات فیزیکی 
و پیشـنهاد به کارگیـری جنبه هـای روانـی و اجتماعـی بـه عنـوان 

یکـی از ارکان اصلـی ایجـاد امنیـت ؛
- نسـل سـوم CPTED از سـال 2000 بـه بعـد: پیشـنهاد مـدل 
امنیـت  نگاه داشـتن  پایـدار  بـرای  امنیت گسـتری  چندجانبـۀ 

.)1392 عبـدی،  و  نعمتی مهـر  )غفـاری، 
در همیـن راسـتا و بـا افزایش توجه به پیشـگیری از وقـوع جرم از 
طریـق طراحـی محیطـی )CPTED( در مناطق مسـتعد جرم، یک 
پـروژۀ آزمایشـی در Mapo�gu Yeomri�dong در کـرۀ جنوبـی 
انجـام شـد. نتایـج نشـان می دهد در مـواردی کـه CPTED اعمال 
می شـود، سـرقت در آن منطقـه کاهـش یافتـه، امـا در مناطـق 
مجـاور افزایـش پیـدا کـرده و جرائـم خشـن در هر دو نـوع منطقه 
افزایـش می یابـد. این نتایـج نشـان می دهد CPTED میـزان جرم 
مالکیـت را کاهـش می دهـد، امـا تأثیـری در جـرم خشـن نـدارد 

.(Kang, 2013, 543)

یافته های مطالعات نظری
بنـا بـه مطالـب گفته شـده، می تـوان در اینجا بـه دو موضـوع مهم 

بـه عنـوان یافته هـای مطالعـات نظری اشـاره کرد:
همان گونـه کـه پیش از این نیز اشـاره شـد، در رویکرد CPTED یا 
پیشـگیری از جـرم توسـط طراحی محیـط )به عنوان مشـهورترین 
از  بهره گیـری  جـرم(،  وقـوع  فرصت هـای  کاهـش  در  رویکـرد 
ناظـر«،  »چشـمان  و  محیـط  در  کاربـری«  »اختـاط  ایده هـای 

مهم تریـن روش راهبـردی اسـت. 
پژوهش هایـی کـه تاکنـون در مورد تأثیر پوشـش گیاهـی بر حس 
امنیـت در پارک های شـهری انجام شـده، اغلب به صـورت مطالعات 
نظـری و نظرسـنجی از کاربران )علم نـرم مبتنی بر تحقیقات کمی( 
بـوده اسـت. اغلب ایـن پژوهشـگران در طـی پژوهش خـود امکان 
ایجـاد هیچ گونـه تغییـر در پوشـش گیاهـی یـک پارک شـهری را 
نداشـته و صرفـاً بـه عنوان یـک ناظر بیرونـی تأثیر شـرایط موجود 
را روی کاربـران مـورد ارزیابـی قـرار می دادنـد. ویژگـی شـاخص 
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 می توان 

نتایـج آن را در قالـب یـک تحقیـق کیفی بیـان کرد.
بـا اتـکا بـه رویکـرد CPTED و روش هـای راهبـردی مذکـور آن، 

فرضیـۀ ایـن پژوهـش بـه ایـن صـورت شـکل می گیـرد:
بـا تغییـر الگوی کاشـت گیاهان بـه منظور افزایش میـدان عملکرد 
بـرای چشـمان ناظـر و افزایـش اختـاط کاربـری طبـق رویکـرد 
CPTED، می تـوان از وقـوع ناهنجاری هـای اجتماعـی در پـارک 

شـوش کاسـته و حـس امنیـت را در اسـتفاده کنندگان آن افزایش 
داد. 

بـرای سـنجش درسـتی ایـن فرضیـه الزم اسـت طی یـک تحقیق 
وقـوع  میـزان  موجـود،  گیاهـی  پوشـش  ویژگی هـای  میدانـی 
شـوش  پـارک  در  امنیـت  احسـاس  و  اجتماعـی  ناهنجاری هـای 
قبـل و بعـد از تغییـرات، مـورد ارزیابـی کیفـی قـرار گیرد. روشـی 
کـه در ایـن پژوهـش بـه عنـوان مبنـای مطالعـات کیفـی انتخاب 
شـده اسـت، ترسـیم پـان گرافیـک پـارک در سـال قبـل و بعـد 
از اعمـال تغییـرات در پوشـش گیاهـی و مشـخص کردن مـکان 
وقـوع ناهنجاری هـای اجتماعـی در ایـن پـان در سـاعات مختلف 

شـبانه روز اسـت.

بررسی میدانی
پـارک شـوش در سـال 1379 در ناحیـۀ چهـار منطقـۀ 12 تهران 
در زمینـی بـه مسـاحت 42250 مترمربـع طراحـی و احداث شـد. 
ایـن پـارک از جنـوب به میدان شـوش، از شـرق به خیابـان ری، از 
غـرب بـه خیابـان صاحب جمـع و از شـمال بـه خیابان انبـار گندم 
محـدود شـده اسـت. در ابتدای تأسـیس ایـن پارک )همانند سـایر 
پارک هـای شـهر(، هـدف اصلی صرفـاً خلق فضایی سـبز بـوده که 
در کنار آن تفریح و سـرگرمی شـهروندان نیز در نظر گرفته شـود. 
از آنجـا کـه مجریـان، مشـاوران و طراحـان پـارک از دغدغه هـای 
بهره بـرداران و ناامنی هـای ناشـی از محیـط اجتماعـی پیرامونـی 
پـارک بی اطـاع بـوده یا نسـبت بـه آن کم توجـه بودنـد، در حین 
طراحـی و اجـرای ایـن پـارک موضـوع امنیـت در پـارک و نقـش 

پوشـش گیاهـی در آن بـه هیـچ عنـوان مدنظر نبوده اسـت.
همان گونـه کـه در تصویـر 3 نشـان داده شـده اسـت، در طـرح 
اولیـۀ پـارک شـوش بـرای نظم دهـی و تأکیـد بیشـتر بـر سـیمای 

پارک: سـبز 
Li� )بـا ارتفـاع بیـش از یـک متـر  - کمربنـدی از تِِرِون هـای بلنـد 

gustrum vulgare( و انبـوه بـه پهنـای 70 سـانتی متر به صـورت 
پیوسـته در لبـۀ بیرونـی پـارک کاشـته شـده بود.

- در امتـداد پیاده راه هـا و مسـیرهای عبور و مـرور داخل پارک نیز 
از تِِرِون هـا و شمشـادهای پیوسـته و انبـوه )Buxus sp( اسـتفاده 

شـده بود.
- در بخـش میانـی فضاهـای سـبز )باغچه هـا( نیز حجـم متراکمی 
pyracan�( و پیراکانتا )Berberis thunbergii )زینتـی  از زرشـک 

tha coccinaea( بـا ارتفـاع بیـش از یـک و نیـم متر احداث شـده 
بـود کـه مخفیـگاه مناسـبی برای مجرمـان ایجـاد می کرد.

- ایـن پـارک در سـال های اولیۀ سـاخت دارای ورودی شـاخص یا 
پارکینـگ بـرای خودروها نبود.

- وجـود تعـداد زیـادی سـاختمان های نیمه مخروبـۀ تجـاری در 
ضلـع غربـی پـارک نیـز مکانـی بـرای حضـور شـبانه روزی افـراد 

معتـاد و بی خانمـان شـده بـود.
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- در ضلـع غربـی پـارک شـوش و در امتداد خیابان انبـار گندم که 
دارای جـدارۀ تجـاری فعال اسـت، ردیفـی از درختان همیشه سـبز 
و شمشـادهای پیوسـته کاشـته شـده بود که برای سـالیان زیادی 

مکانـی بـرای دفـع زباله های جـدارۀ تجاری شـده بود.
بـا اینکـه ایـن پـارک در جـوار میـدان شـوش و بـازار بلـور تهـران 
)مکانـی پرتـردد و بسـیار شـلوغ( واقـع شـده بـود، امـا به نـدرت 
خانواده هـا یـا افـراد عـادی از آن اسـتفاده می کردنـد و عمـًا بـه 
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 شـبانه روز رخ مـی داد، آن را تبدیـل بـه یکـی از 
دغدغه های اصلی مسـئولین شـهری در این منطقه کرد. متأسـفانه 
افزایـش حفاظـت فیزیکـی پـارک نیـز در راسـتای کاهـش جرائم 
مؤثـر واقـع نشـد. تـا اینکه در سـال 1386 بـا بررسـی های میدانی 
و مطالعـات نظـری کـه صـورت گرفت، مشـخص شـد طـرح اولیه 
و انتخـاب گونه هـای گیاهـی نه تنهـا در جهـت کاهش آسـیب های 
اجتماعـی نبـوده، بلکه در بسـیاری از موارد موجـب افزایش ناامنی 
در ایـن پارک نیز شـده اسـت. بیشـترین ناهنجاری هـای اجتماعی 
کـه در پـارک شـوش و در سـال 1385 رخ داده و موجـب افزایش 
حـس ناامنـی در افـراد حاضـر در ایـن پـارک شـده اسـت، مربوط 
بـه حضـور گسـترده و شـبانه روزی معتـادان و افـراد بی خانمـان، 

فـروش مـواد مخدر، قمـار، دعـوا و کتـک کاری، روابط نامشـروع و 
خفت گیـری بـوده اسـت. بـر همین اسـاس و بنـا بـه مصاحبه هایی 
کـه از نیروهای حراسـتی، مدیـران و ناظران مقیـم در پارک گرفته 
شـده اسـت، پان گرافیک در تصویر 4، جدول 1 و جدول 2 تهیه 
و تنظیـم شـده تـا زمان وقـوع بیشـترین ناهنجاری هـای اجتماعی 
در ایـن پـارک در طـول شـبانه روز در بهار 1385 مشـخص شـود.

همان گونـه کـه در تصویـر 4 قابـل مشـاهده اسـت، ناهنجاری های 
اجتماعـی در مکان هـای خاصـی بیشـتر تکرار شـده اسـت. با دقت 
در اظهارنظـر نیروهـای حراسـتی مقیم در پارک شـوش )در سـال 
1385( افـراد مجـرم، بـا توجـه بـه نیـاز محیطـی بـرای ارتـکاب 
جـرم، فضاهـای خاصـی از ایـن پـارک را بـرای رفتـار نابه هنجـار 
خـود انتخـاب می کردند. بـه عنوان مثـال برای خریدوفـروش مواد 
مخـدر، الزم اسـت فضایـی انتخـاب شـود تا هـم در مسـیر عبور و 
مـرور مشـتریان مـواد مخدر باشـد و هم امـکان پنهان کـردن 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 

می کننـد.
یـا در مثالـی دیگـر، افرادی که تمایـل به بازی قمـار دارند، ترجیح 
می دهنـد در یـک میدانـگاه و جایی کـه در معرض دید سـایر افراد 
بزهـکار باشـد، حضـور پیـدا کـرده و از تشـویق یـا نـگاه مشـتاقانۀ 
آنهـا بهـره ببرنـد و بـا ایـن ترفنـد مهـارت خـود در بـازی را به رخ 
کشـیده و تعـداد افراد بیشـتری را به سـوی خود جلـب کنند. این 
افـراد بـرای بیشـتر دیده شـدن و برای ایجـاد فضایی مناسـب برای 
حضـور تماشـاچی ها، معمـوالً از حاشـیۀ دیوارهـا یـا جاهـای تنگ 
دوری کـرده و اغلـب بـه فضاهایی به دور از چشـم مـردم عادی اما 
وسـیع تمایـل نشـان می دهنـد. اغلب در همیـن فضاهـا و در ادامۀ 
بـرد و باخـت بـازی قمـار، کار بـه دعوا و نزاع کشـیده شـده و فضا 

را بـه میدانـی برای نبـرد تبدیـل می کند. 
در مـورد روابـط نامشـروع هـم بـه گفتۀ شـاهدان اغلـب در جایی 
خلـوت، دنـج و پوشـیده از نـگاه دیگـران رخ داده و معمـوالً بـدون 
توسـل بـه زور و کامـًا آگاهانه رخ می داده اسـت. در جدول 2، نوع 
جرائـم و دالیـل انتخاب مـکان ارتـکاب آن به صـورت خاصه قابل 
مشـاهده اسـت. در مورد زمان وقـوع نابهنجاری هـای اجتماعی هم 
اسـتدالل هایی توسـط نیروهای حراسـت و ناظران مقیـم در پارک 
شـوش بیـان شـد که به این شـرح اسـت: در مـورد حضـور دائمی 
افـراد معتـاد و بی خانمـان در مکان های مشخص شـده در تصویر 4 
بایـد گفـت ایـن اماکن بـه دلیل متروکـه  و غیرقابل اسـتفاده بودن 
بـرای افـراد عـادی، به نوعـی در تملـک ایـن افـراد در آمـده و جزو 
قلمـرو دائمـی آنها محسـوب می شـد. لـذا زمانی برای منـع حضور 

در ایـن بخش از پارک شـوش نداشـتند.
سـاعات اولیـۀ صبـح کـه خیابان هـای اصلـی همجـوار بـا پـارک 
شـوش، محـل عبـور کسـبه و مشـتریان بـود و همچنیـن سـاعات 

تصویر 3. پان پارک شوش. مأخذ: نگارنده.
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سید محمدعلی محمدی

توضیحاتنوع رفتار مجرمانه

محل تجمع دائمی افراد معتاد و بی خانمان 1
در واحدهای تجاری متروکه در ضلع غربی پارک شوش همجوار با خیابان صاحب جمعدر فضای سرپوشیده

محل تجمع دائمی افراد معتاد و بی خانمان 2
در فضای باز

فضای دنج ایجادشده در پشت دیوارهای بلند مسجد و گیاهان انبوه همجوار با خیابان انبار گندم

در محیط دنج و کم تردد پشت دیوارهای جدارۀ تجاری فعال در راستای خیابان صاحب جمع

در امتداد پوشش گیاهی انبوه و در کمین افراد عادی که برای کار تجاری به این محل رفت وآمد دارندخفت گیری3

در فاصله ای دور از محل تردد افراد و در پشت گیاهان انبوه و دیوارهای بلندروابط نامشروع4

در فضای باز و نزدیک به محل تجمع افراد بزهکار و بی خانمان قمار بازی5

معموالً در محل قماربازی و بعد از پدیدآمدن اختاف بین قماربازهادعوا و کتک کاری6

بر سر راه تردد افراد و جایی که امکان پنهان کردن مواد مخدر در میان پوشش گیاهی انبوه وجود داشته باشدفروش مواد مخدر7

جدول 1. نوع رفتار مجرمانه و دلیل انتخاب مکان ارتکاب بنا به شهادت نیروهای حراستی و ناظرین مقیم در پارک شوش در بهار 1385. مأخذ: نگارنده.

از طلوع آفتاب ناهنجاری اجتماعی
تا 10 صبح

از 10 صبح تا 2 
بعد از ظهر

از 2 بعد از ظهر 
تا غروب آفتاب

از غروب تا 
نیمه شب

از نیمه شب تا 
طلوع آفتاب

تجمع افراد معتاد و 1
بی خانمان 

در فضای سرپوشیده

در فضای باز

خفت گیری2

روابط نامشروع3

قماربازی4

دعوا و کتک کاری5

فروش مواد مخدر6

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

تصویر 4. در این پان گرافیک، نوع ناهنجاری اجتماعی و مکان وقوع آنها )براساس مشاهدات و اظهارنظرهای نیروهای حراستی و مدیریتی مقیم در پارک شوش( 
در بهار سال 1385  نشان داده شده است. مأخذ: نگارنده.
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بـر همیـن بـاور و بـرای رفع مشـکاتی که ذکر شـد و بـه منظور 
افزایـش حـس امنیت شـهروندان و کاهـش وقـوع ناهنجاری های 
اجتماعـی در ایـن پـارک در اوایـل سـال 1386 و هم زمـان بـا 
یافته هـا  تطبیقـی  بررسـی  کتابخانـه ای،  تکمیل شـدن مطالعـات 
و بخـش اول مطالعـات میدانـی در ایـن پژوهـش، تغییراتـی در 
نـوع و چیدمـان پوشـش گیاهی، مسـیرها، دسترسـی ها در پارک 
شـوش تهـران اعمـال شـد. ایـن تغییرات شـامل هفـت مرحله به 

شـرح ذیل اسـت:
حصـار، نـرده و نیز دیوارهـای کم ارتفـاع در جداره هـای پیرامونی 
پـارک حـذف شـد. ایـن امـر موجـب شـد راه هـای دسترسـی به 
پـارک افزایـش یافتـه و پـارک از فضایی بسـته به فضایـی نیمه باز 

و بـاز تبدیل شـود )تصاویـر 5 و 6(.
پیرامـون ایـن پـارک پوشـش گیاهـی انبـوه و پیوسـته از تِـِرِون 
)و گاهـی شمشـاد( بـود کـه باعـث جـدا شـدن فضـای داخلـی و 
خارجـی  می شـد. ایـن جداسـازی به صورتـی بود که مانـع ارتباط 
بصـری دو طـرف می شـد. همیـن امـر موجـب خلق فضایـی دنج 
بـرای اختفـا و ارتـکاب جـرم می شـد. در طـرح جدید ارتفـاع این 
پوشـش های گیاهـی کـه بیـش از یـک متـر بـود به حـدود 30 تا 
60 سـانتی متر 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 باغچه هـای مجزا کـه تنها 
یـک درخـت را در بـر گرفتـه بود. بـا خالی شـدن این جـداره هم 
فضایـی بـرای عبـور عابـران از عـرض خیابـان انبـار گنـدم فراهم 
شـد و هم مکانـی بـرای اسـتقرار سـطل های زبالـه بـه وجـود آمد 

)تصاویـر 8 و 9(.
کاسـتن از پوشـش گیاهـی متراکـم در ضلع جنوبی پارک شـوش 
و ایجـاد باغچه هـای کوچـک متوالـی بـا تک درختـان تـاج بلنـد 

اولیـه غـروب کـه هـوا تاریـک می شـد، بـه عنـوان زمانـی بـرای 
بیشـترین فراوانـی خفت گیـری در ایـن پـارک ثبـت شـده اسـت. 
همچنیـن سـاعات اولیۀ صبح و آخر شـب برای فـروش مواد مخدر 
در نظـر گرفتـه می شـد، تـا افـراد بـرای طـول شـب یـا طـول روز 

مـواد مخـدر موردنیـاز خـود را تأمیـن کـرده باشـند.
افـراد قماربـاز معمـوالً از 10 صبـح تـا عصـر مشـغول بـازی بوده و 
معمـوالً در انتهـای بـازی کـه دچـار اختاف نظر می شـدند )هنگام 
عصـر تـا پاسـی از شـب(، کار به نـزاع و درگیری کشـیده می شـد. 
در مـورد روابـط نامشـروع نیـز معمـوالً عصر هنـگام یا اواخر شـب 
بیشـترین فراوانی ها 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 مکان ها 
نبـوده، امـا چـون بیشـترین فراوانی هـا را در طول زمـان پژوهش 
ناهنجـار  رفتارهـای  ایـن  ذکرشـده اند.  اینجـا  در  داشـته اند، 
بـود،  پـارک شـده  ایـن  از  مـردم عـادی  نه تنهـا موجـب دوری 
ایجـاد کـرده  پـارک  بـرای مسـئولین  زیـادی  بلکـه هزینه هـای 
مانـده  جـا  بـه  آلودگی هـای  پاک کـردن  هزینـۀ  از جملـه  بـود، 
از مصـرف مـواد مخـدر یـا صـرف غـذا توسـط افـراد بی خانمـان، 
تابلوهـای  جایگزین کـردن وسـایل سرقت شـده مثـل شـیرآالت، 
راهنمـا، چراغ هـا و تعمیـر خرابی هـا و شکسـتگی هایی کـه در اثر 
نـزاع و درگیری هـا ایجـاد می شـد، تأمیـن حقـوق بـرای نیروهای 

حراسـتی بیشـتر و ....
طـی  در  سـبز  فضـای  بخـش  در  شـهری  خدمـات  مدیـران 
سـال های متمـادی در ایـن منطقـه بـه ایـن بـاور رسـیده اند کـه 
پارکـی خانوادگـی، آرام و امـن اسـت کـه بتـوان انتهـای آن را 
دیـد. یعنـی نکتـۀ کلیـدی در دیده شـدن همۀ زوایـای پارک های 
شـهری اسـت )معـادل چشـمان ناظـر در رویکـرد CPTED(. بنا 

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

تصویر 6. جای خالی ترون های حذف شده در بخش پیرامونی پارک شوش. عکس: 
سیدمحمدعلی محمدی، 1399.
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تصویر 7. کوتاه کردن، حذف کردن یا فاصله گذاری بین ترون ها در جدارۀ پیرامونی و داخلی پارک شوش. مأخذ: نگارنده.

برای  فضایی  پدیدآمدن  موجب  حذف شده  شمشادهای  خالی  جای   .9 تصویر 
استقرار سطل های زباله و بازشدن عرض پیاده رو شده است. عکس: سیدمحمدعلی 

محمدی، 1399.

تصویر 8. حذف شمشادها در امتداد خیابان صاحب جمع و تبدیل آن به باغچه های 
کوچک تک درخت. عکس: سیدمحمدعلی محمدی، 1399.
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تصویر 10.تغییرات ایجادشده در ضلع شرقی پارک شوش شامل سردر ورودی شاخص، نصب آالچیق در طول معبر اصلی پارک، حذف گیاهان و درختچه های انبوه 
و متراکم برای احداث پارکینگ و باقی ماندن تعداد محدودی از درختچه ها به صورت منتظم با باغچه های مجزا. مأخذ: نگارنده.

موجـب هماهنگـی منظر پارک با میدان شـوش شـده اسـت. این 
تغییـر در پوشـش گیاهـی منظـری رسـمی و تاریخـی بـه پـارک 
بخشـیده کـه موجـب جلـب گردشـگران نیز شـده اسـت )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 
آب نما می شـود، احداث شـد. ایـن تغییرات موجـب دعوت کنندگی 
بیشـتر، افزایـش حضـور شـهروندان و مکـث بیشـتر افـراد عـادی 
در پـارک شـد کـه خـود از علـل کاهـش جـرم و افزایـش امنیـت 

محسـوب می شـود )ن.ک. تصویـر 10(.
در ضلـع غربـی پـارک نیـز بـا حـذف سـاختمان های مخروبـه و 
دیواره هـای سـبز تِِرِون هـا و ایجـاد یـک پیـاده رو عریـض موجبات 
گسـترش عمـق دیـد فراهـم شـد. همچنیـن ایـن پیـاده رو مـکان 
دانه ریختـن بـرای پرنـدگان و موجـب جـذب شـهروندان بـه ایـن 

ضلـع از پـارک شـده اسـت )تصویـر 11(.
ارتفـاع  بـا  گیاهـی  متراکـم  پوشـش های  میانـی  باغچه هـای  در 
زیـاد کـه باعـث بسته شـدن و محصور شـدن فضـا و ایجـاد فضایی 
جرم خیـز می شـدند، نیـز تغییراتـی ایجـاد شـد کـه شـامل قطـع 
کـردن، کوتاه کـردن، فرم دهـی بـرای کم کـردن تراکـم و افزایـش 

زیبایـی، کاشـت تک درختـان بـود )تصاویـر 12 و 13(. همان گونـه 
کـه در تصاویـر 14 و 15 نیـز قابـل مشـاهده اسـت، بهسـازی هایی 
در آب نمـا و مبلمـان شـهری پارک شـوش انجام شـد. زیباترشـدن 
میـدان اصلـی پـارک موجـب شـد افـراد عـادی عاقـۀ 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.

جمع بندی
در ایـن پژوهـش پرسـش اصلـی ایـن بـود کـه چگونـه می تـوان 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 ناهنجاری هـای اجتماعی 
و احسـاس ناامنـی در یـک پـارک عمومـی وجـود دارد؟ همان گونه 
کـه در مطالعـات نظـری ایـن پژوهـش اشـاره شـد، ایـن ارتبـاط با 
تبییـن دو راهـکار اصلـی در رویکـرد CPTED )اختـاط کاربری و 
چشـمان ناظر(، روشـی عملی را برای تغییر الگوی کاشـت و تغییر 
فـرم برای پوشـش گیاهی پارک شـوش پیش روی مدیران شـهری 
منطقـۀ 12 شـهرداری تهـران نهـاد )تغییرات در پوشـش گیاهی و 
نـوع کاربـری فضاهـا در پارک شـوش طبـق تصاویـر 5-15(. برای 
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تصویر 11. تغییرات ایجادشده در ضلع غربی پارک شوش  شامل حذف خرابه های باقی مانده از واحدهای تجاری متروکه، حذف شمشادهای بلند و متراکم در حاشیۀ 
بیرونی پارک، بهسازی آب نما و مبلمان پارک و ایجاد صفۀ پرندگان. مأخذ: نگارنده.

تصویر 12. هرس کردن و خالی کردن پایۀ سروهای خمره ای و بادبزنی برای افزایش عمق دید و کاهش محل اختفا. مأخذ: نگارنده.
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تصویر 13. حذف پوشش گیاهی متراکم و انبوه در باغچه های میانی بوستان و جایگزین کردن آن با گیاهان بوته ای و خزنده و گل های فصلی. مأخذ: نگارنده.

تصویر 14. بهسازی مبلمان شهری مانند نیمکت ها و سطل های زباله در پیرامون 
آب نما و محوطۀ پارک شوش. عکس: سیدمحمدعلی محمدی، 1399.

تصویر 15. بهسازی آب نما در امتداد مسیر احداث آالچیق ها و سردر اصلی پارک. 
عکس: سیدمحمدعلی محمدی، 1399.

درک بهتـر موضـوع و جمع بنـدی فعالیت هـای انجام شـده، جدول 
3 بـه گونـه ای تنظیـم شـده کـه تغییـرات اجرایـی انجام شـده در 
پوشـش گیاهـی معابر، دسترسـی ها و باغچه های موجـود در پارک 
شـوش را در تطبیـق با رویکرد CPTED )افزایـش اختاط کاربری 

و چشـمان ناظـر( قرار داده اسـت.

تحقیـق  دوم  مرحلـۀ  تغییـرات،  ایـن  نتایـج  بهتـر  درک  بـرای 
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 1387 یعنی 
زمانـی کـه تغییـرات در پوشـش گیاهـی ایـن پـارک بـه اتمـام 
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راه حل پیشنهادی طبق وضعیت موجود
CPTED رویکرد

اختالط کاربری و چشمان 
ناظر

تغییرات اعمال شده در پارک شوش

وجود گیاهان انبوه که مانع دید 1
ناظر می شود

افزایش عمق دید با هرس کردن 
پای درختان

 ،)Pinus. mugo( هرس کردن پای درختانی همچون کاج معمولی یا کاج تهران
Eucalyptus radia�( اکالیپتوس ،)Fraxinus - exelsior )ون یا زبان گنجشک 
ta(، نارون )Ulmus sp(، کاتالپا یا جوالدوز )Catalpa bigonoides(، زیتون 
 Crataegus( زالزالک ،)Melia azedarach( زیتون قلم ،)Olea europaea(
carrierei( و اقاقیا )Robiniapseudoacacia( به منظور افزایش عمق دید.

2

وجود درختان با تاج پائین موجب 
بسته شدن میدان دید و افزایش 
رفتارهای ناهنجار اجتماعی شده 

است

حذف درختچه هایی با تاج پایین مانند ارغوان )siliauastrum Cercis(، حذف درختچه ها با تاج پائین
 Juniprerus( و یا درختچه های انبوهی مانند سرو معمولی )Punica( انار
communis( و سرو چمنزار از نوع کوتاه یا سرو بادبزنی )Platycaldus( و 

جایگزین کردن آن با گیاهان خزنده و بوته ای مانند سرو خزنده یا ارس، ورس، 
Berberis thunber�( زرشک زینتی ،)Juniperus horizontalis )سرو کوهی 
gii(، اسطوخودوس )Lavandula(، خرزهره )Nerium oleander( و بوته های 

)Rose( گل رز

3
وجود الگوهای کاشت پرتراکم در 
بوته های حاشیۀ پیرامونی پارک 

موجب کاهش دید شده است

سبک کردن گیاهان بوته ای 
حذف، تقطیع یا کوتاه کردن ترون ها، شمشادها و برگ بوهای بلند یا غاز پرتراکم

)Laurus nobilis( و انبوه حاشیۀ پیرامونی پارک شوش

درختان انبوه و بوته های بلند 4
موجب کاهش دید شده است

کم کردن تراکم درختان انبوه
حذف درختان انبوه و متراکم و جایگزینی آن با کاج یا سرو الوسون )آرایشی 

پیچشی( یا کاج تهران که از تراکم کمتری برخوردار است

5

نابسامانی مبلمان و فضای مرکزی 
پارک موجب کاهش حضور افراد 
و کم شدن کاربری در این فضا 

شده است

خلق فضاهای زیبا برای جذب 
بهسازی آبنما و توجه بیشتر به حفظ پوشش گیاهی در پارک شوشبیشتر چشمان ناظر

6

گیاهان با تنوع زیاد گونه ها 
موجب سردرگمی دید ناظر و 
افزایش هزینه های نگهداری 

می شود

کم کردن تنوع پوشش گیاهی
محدودکردن تنوع پوشش گیاهی پارک شوش به تعداد محدودی از درختان و 
درختچه ها و بوته ها )26 گونۀ گیاهی در مساحت 42250 متر مربع( به دلیل 

مدیریت بهتر و هماهنگ تر در تربیت و نگهداری پوشش گیاهی موجود

7

افرادی که تمایل به ارتکاب 
رفتارهای ناهنجار اجتماعی دارند 
از محیط های مطلوب که مورد 
توجه و استقبال عموم مردم 

است، دوری می کنند

افزایش اختاط کاربری 
و چشمان ناظر با دادن 

کاربری های بیشتر به فضاهای 
مختلف در پارک شوش

ایجاد دعوت کنندگی بیشتر برای شهروندان با حذف برخی پوشش های گیاهی 
انبوه و زیباسازی منظر با احداث سردر شاخص، پارکینگ و ایستگاه تاکسی، 
زمین بازی کودکان، پیاده روهای عریض و نصب آالچیق ها بر روی سکوها، 

بهسازی مبلمان شهری

جدول 3. جدول تطبیقی تغییرات انجام شده در پارک شوش براساس احکام هفت گانۀ حاصل از یافته های مطالعات نظری. مأخذ: نگارنده.

رسـیده بـود، مصاحبه هایـی گرفتـه شـد. طبـق ایـن مصاحبه هـا 
انجـام  پـارک  ایـن  از  سـال  آن  در  کـه  عکس برداری هایـی  و 
شـد، پان گرافیـک )تصویـر 16( تهیـه و ترسـیم شـد. در ایـن 
پان گرافیـک نیـز همانند آنچه در تصویر 4 نشـان داده شـده، نوع 
رفتـار ناهنجـار در پـان پـارک مشخص شـده اسـت. همان گونـه 
کـه در تصویـر 17 مشـاهده می شـود، در این پارک بعـد از اعمال 

تغییـرات در پوشـش گیاهـی، چهـار مـورد از رفتارهـای ناهنجـار 
اجتماعـی )حضـور دائمـی افـراد معتـاد و بی خانمـان در فضاهای 
سرپوشـیده، خفت گیـری، روابـط نامشـروع و قماربـازی( ، کامـًا 
حـذف شـده و سـه مـورد دیگـر )حضـور دائمـی افـراد معتـاد و 
بی خانمـان در فضـای باز، خریدوفـروش مواد مخـدر و کتک کاری 
و دعـوا(، در محـدوده ای کوچک تر در پارک مشـاهده شـده اسـت. 
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تصویر 16. در این پان گرافیک، نوع ناهنجاری های اجتماعی و مکان وقوع آنها )براساس مشاهدات و اظهارنظرهای نیروهای حراستی و مدیریتی مقیم در پارک شوش( 
در بهار سال 1387 و پس از اعمال تغییرات در پوشش گیاهی و منظر پارک شوش نشان داده شده است. مأخذ: نگارنده.

تصویر 17. پان گرافیکی بررسی تطبیقی وقوع رفتارهای ناهنجار اجتماعی در  بهار 1385 و بهار 1386 در پارک شوش تهران. مأخذ: نگارنده.



بهار 681400 شمارۀ 54

سید محمدعلی محمدی

امـا در بـازۀ زمانی وقوع این سـه رفتار تغییر محسوسـی مشـاهده 
است. نشـده 

نتیجه گیری
بـا اسـتناد بـه شـواهد بیـان شـده، در سـال 1387 )سـال بعـد از 
اعمـال تغییـرات مذکـور( نسـبت بـه سـال 1385 )سـال قبـل از 
اعمـال تغییـرات مذکـور( تا حـدودی چهـرۀ مخوف پارک شـوش 
کـه مرکـزی بـرای وقـوع انـواع ناهنجاری هـای اجتماعـی در طول 
شـبانه روز بـود، تبدیـل به پارکی نسـبتاً خلوت و آرام شـده اسـت؛ 
به طوری کـه بـا افزایـش کنتـرل بصـری و عمـق دیـد رهگـذران 
)اختـاط کاربـری و چشـمان ناظـر( حتـی حضـور تعـداد کمی از 
افـراد بزهـکار و بی خانمـان در ایـن پـارک نیز، تبدیل بـه حضوری 
موقـت، کنترل شـده و نسـبتاً امن شـده اسـت. همچنیـن در طول 
روز بیـن سـاعات 10 صبـح تـا غـروب، رهگذرانـی که بـرای خرید 
از بـازار بلـور بـه ایـن منطقـه می آینـد، بـرای دقایقـی در ایـن 
پـارک اسـتراحت کـرده و از خدمـات تاکسـی رانی یـا زمین بـازی 
کـودکان آن اسـتفاده می کننـد. بـا اسـتناد بـه مدارکـی کـه در 
ایـن پژوهـش کیفـی ارائـه شـد، بـا به کارگیـری دو راهـکار اصلـی 
»اختـاط کاربـری« در محیـط و »چشـمان ناظـر« کـه برگرفتـه 
CPT�  از رویکـرد پیشـگیری از جـرم توسـط طراحـی محیـط یـا

ناهنجاری هـای  بـا کاهـش وقـوع  ارتبـاط معنـاداری  ED اسـت، 
اجتماعـی و افزایـش احسـاس امنیـت در این پارک شـهری )پارک 
شـوش منطقـه 12 تهـران( وجـود دارد. حـذف کامـل چهـار مورد 
از رفتارهـای ناهنجـار اجتماعـی )حضـور دائمـی افـراد معتـاد و 
بی خانمـان در فضاهـای سرپوشـیده، خفت گیری، روابط نامشـروع 
و قماربـازی( و کمتر شـدن سـه مـورد دیگـر )حضور دائمـی افراد 
معتـاد و بی خانمـان در فضـای بـاز، خریدوفـروش مـواد مخـدر و 
کتـک کاری و دعوا( کـه پیش از ایـن در پان گرافیک های تطبیقی 
نشـان داده شـد، دلیلـی بـر ایـن ادعاسـت. امـا همان گونـه کـه در 
نسـل سـوم CPTED از سـال 2000 بـه بعـد نیـز مطـرح شـده 
اسـت، تنها بـا تغییـر فیزیکی محیـط )تغییر پوشـش گیاهی برای 
افزایش چشـمان ناظـر و اختاط کاربـری( نمـی وان تمامی عوامل 
تأثیرگـذار بـر وقـوع ناهنجاری هـای اجتماعـی و عـدم احسـاس 
امنیـت در پارک هـای شـهری را از بیـن بـرد و بـرای رسـیدن بـه 

ایـن هدف الزم اسـت عوامل مختلـف اجتماعی، فرهنگـی، روانی و 
... را در قالـب یـک مـدل چندجانبـه در نظـر گرفـت.

در پایـان و علی رغـم تمـام کاسـتی هایی کـه ممکـن اسـت در این 
روش مشـاهده شـده باشـد، می توان براساس مسـتندات ارائه شده، 
نقش پوشـش گیاهان را در شـکل گیری ناهنجاری های اجتماعی و 
میزان احسـاس امنیت در پارک های شـهری نقشـی مؤثر دانسـت. 
در همیـن راسـتا می تـوان بـا کاسـتن از تأثیـرات منفـی پوشـش 
گیاهـان و اصـاح آنهـا در راسـتای افزایـش میـدان دید چشـمان 
ناظـر و اختـاط کاربری هـا در محیـط، زمینـۀ پیشـگیری از وقوع 
ناهنجاری هـای اجتماعـی را فراهـم آورده و احسـاس امنیـت در 

محیـط را افزایش داد. 

پیشنهادات
سـاخت  و  طراحـی  اغلـب  شـهرداری ها  مدیریتـی  سیسـتم  در 
پارک هـای شـهری بـه مشـاورین و پیمانـکاران واگـذار می شـود و 
معمـوالً تنها مسـئلۀ مهم بـرای 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 
کاهـش آلودگـی هـوا نیـز باشـد. از آنجا که ایـن افراد بنـا به حوزۀ 
شـغلی خود، کمتر با مشـکات و معضـات اجتماعـی بهره برداران 
و نیروهـای حراسـتی پارک های شـهری آشـنا هسـتند، ناخواسـته 
موجـب بـروز مشـکات و پیامدهای ناگـوار اجتماعی می شـوند که 
هزینـۀ زیـادی بـرای شـهروندان و مدیـران فضاهای سـبز شـهری 
در پـی دارد. برای حل این مشـکل پیشـنهاد می شـود در سیسـتم 
شـهرداری ها از افـرادی متخصـص در امـور اجتماعـی و آشـنا بـر 
تأثیـرات منفـی گیاهـان بر امنیـت پارک ها بـرای کنتـرل طراحی 
پارک هـای شـهری، کمـک گرفتـه شـود. ایـن افـراد متخصـص با 
نظـارت بـر طراحی منظر می تواننـد تأثیرات منفی پوشـش گیاهی 
را در ایجـاد ناامنـی در پارک هـای شـهری بـه حداقل برسـانند. در 
همیـن راسـتا پیشـنهاد می شـود افرادی کـه عاقه مند به بررسـی 
عوامـل تأثیرگـذار در ایجـاد فضایـی امـن در پارک هـای شـهری 
هسـتند بـه موضوعات دیگـری چون نقـش فعالیت هـای اجتماعی 
ارتقـای  و  اجتماعـی  ناهنجاری هـای  کاهـش  در  نورپـردازی  و 

احسـاس امنیـت در پارک هـای شـهری بپردازند.
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