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هــدف از ایــن پژوهــش تبییــن رابطــه بیــن پیکرهبنــدی فضایــی محیــط و پهنههــای فعالیتــی ناامــن اســت .روش پژوهــش
توصیفــی -تحلیلــی اســت کــه بهصــورت ترکیــب مدلهــا انجــام شــده اســت .معیارهــای تعیینشــده بــر اســاس مطالعــات
نظــری بــا اســتفاده از تکنیــک فرآینــد تحلیــل سلســلهمراتبی ،اولویتبنــدی شــد و بــا وزن دهــی بــه پهنههــای فعالیتــی
پراکنــده در محــدودهی مطالعاتــی کــه بــا اســتفاده از روش «چیدمــان فضــا» تفکیــک شــدهاند ،ارجحتریــن مکانهــای
ناامــن ،در تناســب بــا هــدف شناســایی گردیــد .ازایــنرو ،پیکرهبنــدی فضایــی بــرای ســنجش ویژگیهــای محیــط از منظــر
امنیــت ،توســط پارامترهــای آن مــورد ســنجش قــرار گرفتــه اســت .طبــق نتایــج حاصــل از تلفیــق دیــدگاه کارشناســان ،معیــار
«آســایش بصــری و محیطــی» بــا وزن  0.520در بیــن عوامــل محیطــی مذکــور ،از اهمیــت بیشــتری نســبت بــه دیگــر
معیارهــا برخــوردار اســت و نتایــج حاصــل از ارزیابــی پهنههــا نشــان میدهــد کــه پهنــه دوم بــا میــزان وزن  0.463بــر
اســاس شــاخصهای ارزیابــی ،امنتریــن پهنــه بــر مبنــای هــدف پژوهــش اســت .بــا مــکان گزینــی مهمتریــن کانونهــای
جــرم خیــز در محلــه وردآورد مشــخص گردیــد ،ارتبــاط معنــاداری بیــن تحلیــل پیکرهبنــدی فضایــی محیــط و عاملهــای
آن ،بــا میــزان امنیــت و نظــارت در فضاهــای شــهری وجــود دارد .بهگونــهای کــه جداافتادگــی فضایــی و عــدم هــم پیونــدی
مناســب درون بافــت محلــی ســبب ترغیــب عوامــل محیطــی مؤثــر بــر پیدایــش ناامنــی در فضاهــای شــهری میگــردد کــه
تضعیــف امنیــت محیطــی را بهعنــوان مهمتریــن عامــل کیفیــت مطلــوب بــرای حضــور در فضــای شــهری بــه دنبــال دارد.
واژگان کلـیدی
امـنیت ،عوامل محیطـی ،پیکـرهبندی فضا ،تحلیل سلسـه مراتبـی

 -1کارشناسی ارشد طراحی شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،دانشکده هنر و معماری

samane.takalloo@gmail.com
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 -۲اهداف و فرضـیهها

هدف اصلی از این پژوهش تعیین رابطهی بین پیکرهبندی فضایی محیط با مؤلفههای مؤثر بر امنیت در فضاهای شهری است .بر این مبنا
هدف فرعی این پژوهش ،مکان گزینی پهنههای فعالیتی ناامن در مقیاس محلی است.
همچنین در این پژوهش دو فرضیه اصلی تدوین گردیده است:
فرضیه اول :در پهنههای فعالیتی با میزان ارزش هم پیوندی باالتر ،میزان امنیت و نظارت بیشتری وجود دارد.
فرضیه دوم :به نظر میرسد بین شاخصهای مؤثر در احساس امنیت در فضاهای شهری و نحوهی پیکرهبندی فضا ،ارتباط معناداری وجود دارد.

 -۳پیشـینه پژوهـش

 .۱-۳عوامل محیطـی مؤثر در ایجاد امنیـت در فضاهای شـهری

عوامل گوناگون اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و محیطی در سطح جامعه موجب به وجود آمدن رفتارهای نامتعارف میشوند که دارای
روابط علت و معلولی هستند و در سه سطح کالن ،میانه و خرد مطرح میباشند .این عوامل در سطح خرد در بردارنده عوامل مؤثر بر ایجاد
رفتارهای مجرمانه در فضاهای شهری هستند که ازجمله مهمترین آنها ،عوامل محیطی است (صالحی .)1387،109 ،مقاالت پژوهشی و

79

شماره۵۳-۵۴

78

یکی از مهمترین عوامل سازنده کیفیت مطلوب در حوزه مدیریت شهری« ،امنیت شهری» است .مفهوم امنیت شهری بر مصون ماندن افراد
اجتماع از خطرات و آلودگیها در محیط شهری داللت دارد .وجود محیطی امن برای زندگی در کنار سایر نیازهای اساسی فیزیولوژیکی انسان،
از ضروریات و نیازهای اصلی انسان است .ناهنجاریهای اجتماعی و جرائمی که از سوی عاملین و مجرمین در محیطهای شهری به وقوع
میپیوندد ،ازجمله موارد اصلی ناامنی محیط زندگی و سلبکننده امنیت شهرها و درنتیجه مختل نمودن آسایش و آرامش مردم است .مردمی که
در شهرها زندگی میکنند خواسته یا ناخواسته چه در مواقعی که درون منازل خود به سرمیبرند و چه در هنگامیکه در محیط خارج از خانه و در
عرصههای عمومی هستند ،بهطور احتمالی با پدیده وقوع جرم و ناهنجاریها روبرو بوده و خطر وقوع جرم همواره یک شهروند را تهدید مینماید.
نامطلوبیت کیفیات محیطی در جوامع شهری از دیدگاه امنیت شهری از مسائل اساسی بخشهای حاشیهای و مسئلهدار شهرهای بزرگ است.
رویکردهای جدید طراحی محیطی بر این نکته تأکید دارند که با توجه به ساختار کالبدی فضاهای شهری و تدوین و اعمال ضوابط ویژه در
آنها ،میتوان به میزان گستردهای از ارتکاب جرائم شهری جلوگیری کرد که این امر از طریق کاهش ظرفیت بالقوه مناطق شهری در جرم
خیزی و یا امکان دهی به وقوع جرم ،امکان تحقق مییابد .بر این اساس است که باید طراح شهر ،در فرآیند طراحی و جایگزینی ،به این نکته
توجه داشته باشد که از طراحی فضا بدان گونه که امکان نظارت عمومی را کاهش میدهد یا نحوه دسترسی به مناطق جرم خیز را افزایش
میدهد ،جلوگیری به عمل آورد .لذا تعمیم و توسعهی بهکارگیری رویکردهای امنیت از طریق طراحی محیطی در شهرسازی ،باید با شناخت
فضایی محیط در حوزهی مداخالت شهری صورت گیرد که بر این اساس ضروری به نظر میرسد تا با سنجش ویژگیهای ترکیبی محیط،
اقداماتی صورت گیرد تا بتوان با اتصاف شهر به صفت امنیت از افزایش میزان جرائم در فضاهای شهری تا حد امکان جلوگیری به عمل آید.
در این رابطه ،محلهی وردآورد تهران که به دلیل ویژگیهای خاص خود سبب کاهش کیفیت امنیت محیطی شده است مورد مطالعه قرار گرفت.
قرارگیری محدوده وردآورد در حاشیه شهر و در میان بزرگراه کرج و جاده قدیم آن و همچنین وجود رود درهای (که البته در دست طراحی و
ساماندهی است) ،بهطور اخص سبب کاهش امنیت ساکنان منطقه بهواسطهی حضور بیگانگان و مزاحمان در برخی از فضاهای محله شده است
که درنتیجه نظارت طبیعی و کنترل دسترسی را در این محدوده الزامی مینماید .وجود کاربریهای ناسازگار و خارج از مقیاس محله ،سبب از بین
رفتن زندگی شبانه و فعالیتهای اجتماعی شده است .از طرفی نبود فضاهای همگانی برای نظارت و حضور ساکنین محله ،حضور بیگانگان و
مزاحمان را رقم زده و مجرمان این حق را به خود داده که به قلمرو دیگری وارد شوند .تعدد زمینهای بایر ،فضاهای رهاشده ،نابسامانی کالبدی
و عدم انسجام فضایی سبب ایجاد پهنههای فعالیتی پراکنده و با خصوصیات متفاوت در فضاهای شهری محله شده که این موضوع از طریق
روش چیدمان فضا و محاسبه عمق و ارزش هم پیوندی قابلاثبات است .لذا پژوهش حاضر به بررسی رابطهی بین پیکرهبندی فضایی محیط
با مؤلفههای مؤثر بر امنیت در فضاهای شهری میپردازد.

تالشهای فراوان جیکبز و جفری در دهه  1960-1970مسبب شکلگیری و توسعه نظریه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی
شد .این رویکرد بهوسیله پنج اصل قلمرو  ،نظارت طبیعی  ،کنترل دسترسی ،حمایت از فعالیت و تعمیر و نگهداری در محیط اعمال میشود
(اکبری و پاک بنیان .)1391،55،این نظریه به راین اندیشه مبتنی است که رفتار انسانی در محیط ،تحت تأثیر طراحی آن محیط قرار دارد
که با بهینهسازی فرصتهای ناظر ،تعریف مشخص و واضح از قلمرو و ایجاد تصویری مثبت از محیط میتوان مجرمان را از ارتکاب جرم
بازداشت و همچنین میتوان با طراحی مناسب محل سکونت ،کار و زندگی افراد ،از جرائم ارتکابی در محیط ساخته شده پیشگیری کرد
(قورچی بیگی.)1389،348 ،
تئوری «فضای قابل دفاع» عواملی چون ایجاد قلمرو مناسب ،احساس تعلق به فضا ،امکان وجود نظارت طبیعی و ارتباط بصری از داخل
ساختمان به فضای خارجی و بهبود شرایط فیزیکی محل سکونت را ،راهحل مقابله با ترس میداند ( .)Newman1973به عبارتی ،نظریه
نیومن بر چند مفهوم تکیه دارد که برای توصیف فضای قابل دفاع به کار میروند :خوانایی  ،قلمرو ،نظارت طبیعی و پهنههای امن  .مفهوم
«پهنههای امن» در نظریه او ،بر پایه محل قرارگیری ساختمان نسبت به خیابانها ،پارکها و دیگر عوامل کالبدی وابسته به محدودهی
همسایگی تعریف میشود (پاکزاد .)28 ،1388،خیابانهایی که کاربری مختلط دارند و طراحیشان به نحوی است که پنجره و در ساختمانها
رو به معبر عمومی باز میشود ،بهمثابه چشمانی مراقب عمل میکنند که امنیت را تأمین کرده و محیطی ایمن را فراهم میکنند (ارنت و
دیگران.)1387،105 ،
ساختار کالبدی فضا یا به عبارتی فرم فضا در چگونگی ایجاد فضای بدون دفاع ،نقشی انکارناپذیر دارد و ازاینرو توجه به کیفیات فرم فضا
اهمیت مییابد .درواقع ،وقتی فضایی خوانا است به احساس راحتی و امنیت کمک میکند و برعکس در صورتی که عالئم راهنما وجود
ندارند ،فضا گیجکننده است .بدون شک عدم رؤیتپذیری ناشی از فرم فضا ،شرایط بسیار مناسبی برای اهداف و رفتارهای بزهکاران و
خالفکاران فراهم میسازد (علیآبادی.)1381،8،
از طرفی ،هر فعالیت و رفتار ،حریم و قلمرو خاص خود را داراست و متقاب ً
ال هر فضا نیز واجد حریم خود است (پاکزاد .)1388،76،روشنی
و وضوح سازمان فضایی و مرزهای قلمروهای خصوصی ،نیمهخصوصی (نیمه عمومی) و عمومی از یکدیگر موجبات کاهش نفوذپذیری
(دسترسی) ،افزایش نظارت اجتماعی و پیشگیری از جرائم میشود (صالحی .)1387،184،قدر مسلم هر عمل مجرمانه از سوی مجرمان،
هوشمندانه و با در نظر گرفتن نقش عامل دسترسی (سهولت دسترسی به مکان وقوع جرم و امکان فرار سریع از آن مکان) صورت میگیرد
(صالحی.)1387،188،
درزمینهی بررسی ارتباط بین اندازه فضا و امنیت؛ کامیلو سیته اظهار میدارد که «اندازه فضا در ایجاد روابط اجتماعی تأثیر دارد ،در ابعاد
کوچکتر فضا روابط صمیمانهتری برقرار است( ».توالیی .)1379،39 ،ازنظر ممفورد برای برقراری روابط اجتماعی در فضای شهری محدودیت
در اندازه فضا و تراکم جمعیت ضروری است .همچنین در رابطه با موضوع تراکم باید اشاره کرد ،از مهمترین عوامل مؤثر بر رفتار ،تعداد افراد
موجود برای تماس در یک محدوده فضایی تعریف شده است (صالحی .)1387،155،وجود جمعیت بهعنوان عامل بازدارنده در وقوع جرم
محسوب میشود ،اما در برخی اوقات همین جمعیت ،وادارنده و زمینهساز بروز برخی جرائم دیگر است (سگرانی .)1377،7،در مطالعهای
با عنوان «بررسی جغرافیایی جرائم در شهر تهران» این نتیجه حاصل شد که بین ارتکاب به جرائم و ویژگیهای محلی وقوع جرم مانند
نور ،خلوت و نیز تراکم جمعیت رابطه مستقیمی وجود دارد (پوراحمد.)1382،57 ،
بر اساس مستندات و مطالعات صورت گرفته؛ میان فراوانی وقوع جرائم و رفتارهای ناهنجار با مکانهای آلوده ،همبستگی آماری وجود
دارد؛ بهعبارتدیگر ،انحرافات و ناهنجاریهای اجتماعی و آلودگیهای محیطی در مکانها و فضاهای شهری گرایش به هممکانی و
همزمانی دارند .در صورت بروز دستهای از آلودگیهای محیطی ،زمینه برای بروز آلودگیهای رفتاری نیز فراهم میگردد (صالحی.)1386،63،
وضعیت مناطق شهری و محالت و حتی تعداد طبقات ساختمانهای مسکونی ،کیفیت و وضعیت ظاهری آپارتمانها ،کیفیت ابنیه ازلحاظ
مرغوبیت ،سرسبز بودن و نور کافی ،عواملی است که تأثیر در وقوع جرائم ارتکابی در مناطق شهری و محالت دارد (سگرانی.)1377،97،
نواحی با خانههای ارزانقیمت ،خیابانهای تنگ و پرپیچوخم و شلوغ ،دارای میزان زیادی از بزهکاری هستند .نقاطی از شهر که ازنظر
ازدحام ،فقیرنشین بهحساب میآیند ،ازنظر ایجاد بزهکاری و جرم سهم بیشتری را دارا هستند؛ و خانههایی که کودکان کجرو در آن زندگی

میکنند ،معمو ًال جایی نامناسب است که آنها را از امکانات بهداشتی و تفریحی مناسبی برخوردار نمیسازد (فرجاد.)1363،12،

 .۲-۳رابطه پیکره بنـدی فضا 1و امنیت در فضاهای شـهری

جفری 2در سال  1969عبارت پیشگیری از جرم و جنایت از طریق طراحی شهری را مطرح نمود .وی به برنامهریزی و طراحی ساختارهای
شهری و واحدهای همسایگی بهمنظور کنترل و پیشگیری از جرم و اعمال مجرمانه تأکید داشت ( .)cozens & othersدر گذشته ساختار
فضایی هر یک از محالت شهری بهویژه در بافتهای قدیمی شهرهای ایرانی ،از یک انسجام فضایی برخوردار بود که حدود محله را مشخص
میکرد و آن را از سایر محالت متمایز میساخت .ازاینرو ،انسجام ساختار فضایی محله ،به انسجام اجتماعی ،امنیت و جلوگیری از رفتارهای
ناهنجار در هر یک از محالت منجر میشد (صالحی.)65 ،1387،
مردم باید بتوانند بین مراکز فعالیتی از طریق مسیرهای ارتباطی مستقیم ،جذاب و راحت ،بهصورت پیاده تردد نمایند .ارتباطات پیاده باید شبکهای
یکپارچه ایجاد کند که از طریق طراحی منحصربهفرد منظر خیابان ،فضاهای باز و کاربریهای فعال سطح خیابان تعریف شوند (پایمر.)1389،31،
حتی وجود فواصل خالی 3اندک میان ساختمانها که نشانگر خدشهدار شدن هنجار تداوم باشد ،میتواند جریان تردد عابر پیاده را به نحو چشمگیری
کاهش دهد .اگر کاربریهای اصلی جاذب جمعیت و مراکز فعالیتی ،بیشازحد از یکدیگر فاصله داشته باشند ،کیفیت تداوم خدشهدار میگردد
که درنتیجه فعالیت و تحرک عابران پیاده و همچنین ،همگرایی اقتصادی تا حد زیادی کاهش مییابد (سای پایمر .)1389،26،منطقه بندی
کاربریها موجب الگوی پراکندگی فعالیتها میشود و بعض ًا برخی از بخشهای شهری و به تبع آن برخی از فضاهای شهری به لحاظ ماهیت
و نوع فعالیتهای غالب ،در آن بخش از شهر در برخی از ایام ،بهویژه در شب ،تقریب ًا از جمعیت شهری خالی میشود (صالحی.)69 ،1387،

شاخصها و معیارهای بهکاررفته در این مطالعه در هریک از اصول محیطی فضاهای شهری امن ،جهت سنجش میزان امنیت شهری
با توجه به ویژگیهای محدودهی مورد مطالعه انتخاب شده است؛ بنابراین بر مبنای هدف موردنظر که مکان گزینی پهنههای فعالیتی
ناامن است ،سطح اول مدل تحلیلی ارائهشده شامل معیارهای مؤثر بر ایجاد فضاهای همگانی امن است و در سطح دوم و سوم به ترتیب
زیرمعیارها و شاخصهای ارزیابی هریک از معیارها قرار گرفته است.
جدول  -1معرفی معیارها و شاخصهای مؤثر در امنیت فضای شهری
معیار

زیرمعیار

اندازه و فرم
فضا

مقیاس متناسب فضا
وجود تداوم بصری در فرم و فضا
کاهش زوایای پنهان در طراحی

آسایش بصری و
محیطی
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نورپردازی مناسب فضاها
حذف آلودگی بصری
حذف آلودگی محیطی
آلودگی نمادی
حذف آلودگی صوتی

شاخصهای ارزیابی
فضاهای بزرگ مقیاس و غیرقابل رؤیت
تداوم وجود زمینهای بایر و فضاهای رهاشده
وجود گوشههای پنهان در فضا و عدم رؤیتپذیری فضا و عدم وجود نظارت
نواحی با نورپردازی نامناسب در شب
عدم توجه به زیباییسازی فضاهای شهری
وجود نشانههای وندالیسم و دیوارنویسی
کیفیت نامطلوب مبلمان و تجهیزات شهری
نبود نشانههای بصری و خوانا
وجود سروصدای ناشی از کارخانههای صنعتی و حرکت اتومبیلهای سنگین

ایجاد پیوستگی بلوکها با راههای ارتباطی
دسترسی

نفوذپذیری مطلوب
وجود دسترسی مناسب به خدمات حملونقل
عمومی
فراهم کردن قلمرو روشن و تعریفشده برای
فضاها

کیفیت ساختمان و
کاربری زمین

1 - Spatial configuration
2 - Jeffery
3 - Gaps
4- Hillier
5 - Natural movement
6 - Segregation
7 - Connectivity

 -۴معرفی متغیـرها و شاخـصها

کیفیت مطلوب ابنیه
ایجاد فضاهای جاذب جمعیت
وجود کاربریهای مختلط و سازگار با یکدیگر
مکانیابی بهینه کاربریها

بلوکهای پراکنده و بدون ارتباط با یکدیگر
چارچوب حرکتی نامناسب
ترکیب ناایمن مسیرهای تردد
نامناسب بودن فاصله ایستگاههای حملونقل عمومی
عدم رعایت سلسله مراتبی دسترسی و فضاهای شهری
فرسودگی ساختمانها
عدم وجود فضاهای همگانی
عدم وجود کاربریهای شبانهروزی در بافت
همجواری ناسازگار کاربریها
وجود پهنههای تک کاربری
وجود کاربریهای با مقیاس فرا منطقهای

1 - Macroscopic
2 - Burglary rate
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اگرچه تفکیک و جداسازی بیشتر کاربریها در قالب مجموعههای بزرگ تک کاربری ،امکان حضور تمامی آنها را در یک جا فراهم میکند ،اما
دسترسی پیاده به آنها را غیرممکن ساخته و منجر به تولید سفرهای زیاد در روز میشود (ارنت و دیگران.)1387،105 ،
بهترین محیطهای شهری ،آنهایی هستند که بهخوبی با الگوی شهر ،یکپارچه شدهاند و امنیت عمومی را ترویج میکنند (ضابطیان .)1389،128
محیط جداسازی شده موجب کاهش امکان تحرک و دسترسی در فضاهای شهری میشود ،گزینههای مجاز برای انتخاب مسیرها کمتر است
و دموکراسی کمتری دارد .در متن یک محل ،طراحی مؤثر میتواند خطر آسیبپذیری در برابر جنایت را کاهش دهد (مدنی پور)1384،123،
بیل هیلیر ،4پژوهشگر انگلیسی ،در نظریه خود به نام «حرکت طبیعی» ،5به تأثیر پیکرهبندی فضایی در شکلگیری الگوهای رفتاری و اجتماعی
مانند الگوی حرکت میپردازد .این نظریه بر این باور است که پیکرهبندی فضایی ،نحوه ارتباط بین فضاهای شهر یا الگوی حرکت در شهر را
شکل میدهد و باعث رشد ساختار فضایی شهر میشود و با درک این ارتباط میتوان الگوی حرکت را در سطح شهر بهصورت کمی شناسایی
کرده و از آن بهمنظور آزادسازی بافتهای جداافتاده 6شهری استفاده نمود ( .)2007,hillierحرکت به وجود آمده از پیکره فضایی ،پتانسیلهای
باالیی در شکلدهی به کیفیتهای اجتماعی -اقتصادی دارد و توجه به آن ،نهتنها میتواند بافتهای جداافتاده را ازنظر فضایی با دیگر مناطق
شهری هم پیوند سازد بلکه در جهت هم پیوندسازی بافت ازنظر اقتصادی و اجتماعی نیز مؤثر است .به عبارتی میتوان گفت که در ابتدا
پیکرهبندی فضایی باعث ایجاد حرکت میشود ،سپس کاربریهای تجاری ،مانند خرده فروشیها وکاربریهای اجتماعی مانند مساجد ،برای
استفاده و بهرهوری از این حرکت در راستای آن مکانیابی شده و سپس خود بهعنوان جاذبههای فضایی باعث جذب بیشتر عابرین و افزایش
میزان حرکت میشود (.)1993 ,Hillier
بر طبق پژوهشی که توسط خانم آرمیتاژ جرمشناسی دانشگاهها درسفیلد انجام شده است ،به اثر ارتباط 7در جرمخیزی محالت مسکونی اشاره
میکند؛ درزمینهی ارتباط پیاده دو دسته دیدگاه با رویکرد مثبت و منفی وجود دارد .در رویکرد مثبت ،افزایش ارتباط و همپیوندی را باعث
افزایش میل افراد به پیادهروی میدانند .درنتیجه استفاده بیشتر افراد از مسیرها باعث افزایش بیشتر نظارت عمومی بر فضا و کاهش جرم

میشود .در رویکرد منفی ،افزایش همپیوندی مسیرهای پیاده را باعث ایجاد راههای دسترسی بیشتر مجرمین و همینطور راههای فرار بیشتر
میدانند (.)2012 ,Armitage
2
1
در بررسی عوامل موجد سرقت ازنقطهنظر ماکروسکپی یا کالن بینی ،همبستگی مابین میزان سرقت و ارزش همپیوندی و مابین سرقت
و خوانایی مشخص میگردد .الگوی خوانایی ساختار بافت ،بهطور مستقیم حرکتهای عابران پیاده و نرخ سرقت را تحت تأثیر قرار میدهد.
بهمنظور به حداقل رسانی میزان سرقت با استفاده از ویژگیهای طراحی شهری ،باید در وهله اول میزان خوانایی در منطقه را باال ببریم .اگر
بتوانیم گزینههای مختلف و متنوع بهمنظور بهبود خوانایی را در برنامهریزی چیدمان فضایی بررسی و مقایسه کنیم در این صورت این امر نهتنها
در پیشگیری از جرم نقش بسیار مؤثر دارد بلکه در ساخت یک محیط شهری امن نیز نقش آور است ( .)50 ,2011 ,Changیک ساختار توسعه
خوانا ،به مردم کمک میکند تا بتوانند موقعیت خود را پیدا نموده و حوزهی عملکردی -فعالیتی مرکز شهر را بهسادگی شناسایی نمایند .شهری
که به مردم کمک میکند تا بهسادگی راه خود را پیدا کنند ،امکان دسترسی به مرکز شهر را از جنبههای کالبدی و روانشناختی تسهیل نموده
و موجبات احساس امنیت روانی ،آسایش ،رفاه و مطلوبیت را فراهم میآورد (پایمر.)1388،81،

 -۵محـدوده و قلمـرو

جدول  -2محاسبه مقدار ارزش همپیوندی و متوسط عمق گرههای پیرامونی محیطهای مسکونی در بافت محله وردآورد

وردآورد در غربیترین نقطه منطقه  21شهرداری تهران قرار گرفته است .از شمال به آزادراه تهران -کرج و منطقه  22و از شرق با محله شهرک
غزالی ،در جنوب با بزرگراه مخصوص کرج و از غرب با شهرستان کرج همسایه است .وردآورد از بزرگترین و قدیمیترین محلههای منطقه
 21تهران واجد نقش مهمی است .اولین بافت شهری در هنگام ورود به تهران از سمت غرب است .محله وردآورد نیز مانند منطقه  21با غلبه
فعالیتهای صنعتی همراه است .به دلیل وجود کارخانههای بزرگ مثل دارو پخش و چاپ نشر ایران و وجود کارگاههای زیاد ،واجد بیش از 15
هزار نفر جمعیت شناور است (حصارکی.)1389،

پهنهها

پهنه 1

 -۶نحـوهی تفکـیک پهـنهها جهت ارزشگـذاری

مساحت وردآورد  5528.4هکتار است 1و بهعنوان یکی از گستردهترین محالت تهران به شمار میآید (حصارکی .)1389،با توجه به ساختار
فضایی بافت ،کاربریهای مسکونی و خدماتی در محدودههای پراکنده و جداافتاده از یکدیگر در این محله قرار گرفتهاند که این جداافتادگی با
استفاده از روش چیدمان فضا قابالثبات است .در حقیقت در این مطالعه با تکیه بر این روش بهعنوان یک تکنیک علمی و بر طبق مفاهیم و
عاملهای آن ،ارزش همپیوندی و متوسط عمق که منتج از پراکندگی و جداافتادگی محدودههای سکونتی در بافت است ،میتوان بافت این
محله را به سه پهنه مجزا از یکدیگر تفکیک کرد که دارای ویژگیهای متفاوتی به لحاظ محیطی و فضایی هستند.
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شکل  -1تحلیل ارزش هم پیوندی گرههای موجود در بافت محله وردآورد با استفاده از نرمافزار اگراف

1 - www.Region21.Tehran.Ir
2 - Agraph

پهنه 3

 1تا 14

 9.44تا 7.76

عمق باالتر از  7.30تا 8.65

6

10.45

6.69

 15تا 20

 9.58تا 6.94

عمق باالتر از  7.20تا 7.95

 22تا 30

 9.30تا عدد 5.60

عمق باالتر از  7.39تا 11.62

 87تا 101

 9.67تا عدد 7.37

عمق باالتر از  7.15تا 9.06

94

8.88

7.70

 113تا 117

 8.46تا عدد 7.50

عمق باالتر از  8.02تا 8.92

 8تا 14

 10.09تا 12.41

عمق پایینتر از  5.79تا 6.89

21

10.60

6.60

 31تا 34

 10.30تا 12.57

عمق پایینتر از  6.25تا 6.77

 43تا 45

 12.02تا 12.57

عمق پایینتر از  5.71تا 5.95
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11.24

6.29

 84تا 86

 10.83تا 10.96

عمق پایینتر از  6.42تا 6.49

 35تا 39

 8.23تا 9.78

عمق باالتر از  7.08تا 8.22

46

10.98

6.41

 47تا 59

 9.67تا 7.67

عمق باالتر از  7.14تا 8.75

 60تا 69

8.72

عمق باالتر از  7.81تا 10.01

گــره شــماره  6در پهنــه  1و گــره شــماره  46در پهنــه  3بهعنــوان اســتثنا ،بــا ارزش همپیونــدی باالتــر و عمــق کــم در
میانــه ایــن دو محیــط میباشــند کــه قابــل اکتفــا نمیباشــند.
شکل  -2نشاندهنده پهنههای فعالیتی جهت ارزشگذاری
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همانگونه که در شکل شماره  1مشخص است ،میزان ارزش همپیوندی با تحلیل گرههای موجود در ساختار بافت در نرمافزار اگراف 2به دست
آمد .با توجه به ویژگیهای این نرمافزار ،گره (تقاطع)هایی که به فواصل در محدودهی میانی بافت محله قرار گرفتهاند بیشترین میزان ارزش
همپیوندی را نشان میدهند؛ بنابراین مقدار عددی ارزش همپیوندی  10/09و باالتر از آن بهصورت منسجم در محدوده مرکزی بافت محله
قرار دارند؛ و گرههای باارزش همپیوندی پایینتر از  9/67در حاشیه قرار دارند .محدودههای مسکونی و خدماتی که به شکل پراکنده پیرامون
گرههایی که در حاشیه بافت مستقرند میزان همپیوندی کمتری را نشان میدهند که مقدار عددی آنها در جدول شماره  1مشخص است.
اما مهمترین عاملی که میتوان براساس مفهوم آن ،جداافتادگی حوزهها یا پهنهها را دریافت ،عامل متوسط عمق است .ازاینرو با تکیه بر مفهوم
آن ،محدودههایی از بافت که در پیرامون گرههایی هستند که عمق باالتر از  7/08را نشان میدهند ،پهنههای مجزا و قرار گرفته در حاشیه
بافت را شامل میشوند؛ بهعبارتدیگر گرههای مستقر در حاشیهی شرقی و غربی ساختار بافت ،عمق بیشتری را نشان میدهند و به تبع آن،
کاربریهای مسکونی و خدماتی پیرامون آنها به شکلی پراکنده از بخش میانی قرار گرفتهاند؛ بنابراین تعاریف و با استفاده از اعداد بهدستآمده
در نرمافزار اگراف همانگونه که در جدول شماره  1نمایان است ،محدودهی مطالعاتی به سه پهنه مجزا از یکدیگر تفکیک گردیده است؛ که در
شکل  2محدوده این پهنهها نشان داده شده است .این تحقیق به بررسی میزان امنیت در سه محدوده پراکنده از این محله میپردازد.

پهنه 2

شماره گره در نرمافزار

ارزش هم پیوندی

متوسط عمق

 -۷سنجـش و ارزیابی پهـنهها

 -۸مدل فرآیند تحلیـل سلسـله مراتبـی پیشـنهادی

پیداســت کــه بــا توجــه بــه اثبــات جداافتادگــی محیطهــای مســکونی در ســاختار محلــه وردآورد بــا اســتفاده از روش چیدمــان
فضــا ،ایــن پهنههــا در مقیــاس محلــی ،خصوصیــات قابلتمایــزی بــا یکدیگــر خواهنــد داشــت؛ میــزان وجــود اراضــی خالــی
و رهاشــده در هــر یــک از پهنههــا ،تراکــم جمعیتــی و فعالیتــی ،نزدیکــی بــه کارگاههــای صنعتــی (بــا توجــه بــه ویژگــی ایــن
بافــت کــه دارای کاربریهــای فرامنطقــهای و صنعتــی اســت) ،دسترســی بــه بزرگراههــا بهعنــوان راههــای فــرار ،وجــود و
یــا عــدم وجــود کاربریهــای خدماتــی و فعــال در شــب و میــزان آنهــا و بهطورکلــی بــه لحــاظ معیارهــا و عوامــل محیطــی
تأمینکننــدهی امنیــت در فضــا ،ســبب ایجــاد فضاهــای شــهری بــا ویژگیهــای فضایــی متفاوتــی در بافــت شــدهاند کــه در
ایــن مطالعــه از منظــر امنیــت در فضــای شــهری بررســی میگــردد .در جــدول شــماره  3ایــن ســنجش وضعیــت بــا بررســی
میدانــی محــدوده مطالعــه و برگرفتــه از طرحهــای تحقیقاتــی صــورت گرفتــه توســط شــهرداری منطقــه  21تهــران در ارتبــاط
بــا محــدوده وردآورد اســت کــه بــه تفکیــک پهنههــا بــر مبنــای هــدف مطالعــه و بــر اســاس شــاخصهای مــدل ارزیابــی
پژوهــش نشــان داده شــده اســت.

فرآینــد تحلیــل سلســله مراتبــی روشــی اســت منعطــف ،قــوی و ســاده کــه امــکان تصمیمگیــری صحیــح بــا حضــور معیارهای
کیفــی و کمــی و ترکیبــی را فراهــم میکنــد .ایــن روش ارزیابــی چنــد معیــاری ،ابتــدا در ســال  1980بهوســیله تومــاس
آل ســاعتی 1پیشــنهاد گردیــد و تاکنــون کاربردهــای متعــددی در علــوم مختلــف داشــته اســت (زبردســت .)1380،13،ایــن
روش بهعنــوان یــک روش تصمیمگیــری چنــد معیــاره ،از مقایســه دوبــهدوی عناصــر اســتفاده میکنــد تــا بــه درجهبنــدی
اولویتهــای مربــوط بــه گزینههــای مختلــف برســد (رجبــی و همــکاران .)1390،79،ایــن عناصــر شــامل :هدفهــا ،معیارهــا
یــا مشــخصهها و گزینههــای احتمالــی میشــود کــه در اولویتبنــدی بــه کار گرفتــه میدشــوند .فرآینــد شناســایی عناصــر و
ارتبــاط بیــن آنهــا کــه منجــر بــه ایجــاد یــک ســاختار سلســله مراتبــی میشــود« ،ســاختن سلســلهمراتب» 2نامیــده میشــود.
سلســله مراتبــی بــودن ســاختار بــه ایــن دلیــل اســت کــه عناصــر تصمیمگیــری (گزینههــا و معیارهــای تصمیمگیــری) را
میتــوان در ســطوح مختلــف خالصــه کــرد و بــه نتیجهگیــری و انتخــاب گزینــه بهینــه دســت یافــت (زبردســت)15 ،1380،؛
بنابرایــن در ایــن پژوهــش از ایــن تکنیــک بــرای مــکان گزینــی نواحــی ناامــن اســتفاده شــده اســت.

جدول  -3ویژگیهای سه پهنه انتخابی محدوده مطالعاتی بر مبنای چارچوب نظری پژوهش

جدول  -4نتایج ارزیابی جهت سنجش و مکان گزینی پهنههای فعالیتی بر اساس اصول محیطی مؤثر بر امنیت در فضای شهری به
3
روش سلسله مراتبی در نرمافزار Expert Choice

پهنه 1

• تراکم جمعیتی پایین
• ترکیبی از تراکم
ساختمانی کم و متوسط
• وجود زمینهای بایر
در قسمت شمال و
جنوب پهنه
• عدم تداوم بصری فرم
و فضا
• وجود فواصل خالی
میان ساختمانها

• همجواری با کارخانههای
دارو پخش
• روشنایی نامطلوب در
مسیرها
• وجود زوایای پنهان در
مسیرها
• عبور و مرور ماشینهای
سنگین از معابر
• آلودگی صوتی در
محدوده شمالی
• دیوارنویسی

• نفوذپذیری باال به
سبب وجود خیابانهای
جمع و پخشکننده
• عدم رعایت
سلسلهمراتب دسترسی
راهها
• ورودی و خروجی
تعریفنشده به محدوده
• دسترسی نزدیک به
خیابان شصت و سوم
(شریانی درجه )1
• مجاورت بخشهای
مسکونی شمالی با بزرگراه

• همجواری با فروشگاه زنجیرهای
مهر در خیابان طالقانی
• استقرار سرای محله در خیابان
شصت و هفتم
• وجود کاربریهای ورزشی پارک
گلزار و گلزار شهدا و باغات بسیار
• استقرار پادگان شهید لقمانی
• وجود مجتمعهای مسکونی
• همجواری با شرکت دارو پخش،
شرکت چاپ و نشر و چاپ خانه
روزنامه جمهوری
• وجود مساکن فرسوده

پهنه 2

• تراکم جمعیتی نسبت ًا
باال
• تراکم ساختمانی کم
• وجود زمینهای بایر
در وسعت زیاد
• تداوم بصری فرم
و فضا
• وجود گوشههای دنج
در اغلب مکانها

• استقرار جایگاه پمپبنزین
• جانمایی نسبت ًا مناسب
روشناییها در خیابان امام
حسین

• وجود ایستگاههای
حملونقل عمومی
• دسترسی به بلوکها از
طریق کوچههای بنبست
• رعایت سلسلهمراتب
دسترسی راهها و وجود
کوچهها بنبست

• وجود کاربریهای خدماتی
(میوه و ترهبار ،بانک ،دفتر خدمات
الکترونیک ،درمانگاه)
• استقرار تمام کاربریهای آموزشی
در این پهنه
• استقرار مسجد و کاربریهای
مذهبی
• وجود کاربریهای ورزشی
• استقرار خانه فرهنگ وردآورد
• استقرار جایگاه پمپبنزین در
حاشیه شمالی پهنه
• وجود باغات بسیار در ضلع جنوبی
خیابان امام خمینی

پهنه 3

• تراکم جمعیتی پایین
• ترکیبی از تراکم
ساختمانی کم و متوسط
• وجود زمینهای بایر
در اطراف کاربریهای
مسکونی
• عدم تداوم بصری فرم
و فضا

• همجواری بافت مسکونی
با کارخانههای صنعتی
• عدم روشنایی کافی در
مسیرها
• عبور و مرور ماشینهای
سنگین از خیابان ولیعصر
• آلودگی صوتی در خیابان
وردآورد

• عدم رعایت
سلسلهمراتب دسترسی
راهها
• نفوذپذیری باال
• نبود قلمرو روشن و
تعریفشده و گسستگی
بلوکها
• ورودی و خروجی
تعریفنشده به محدوده

• وجود مجموعه ورزشی شهدای
وردآورد
• وجود پارک شهدای خبرنگار
• وجود بافت روستایی فرسوده و
تداخل با بافت مسکونی جدید
• استقرار مجتمع مسکونی
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محدوده

پهنه 1

پهنه 2

پهنه 3

وزن

0/265

0/463

0/272

 -۹یافـتهها ،جمـعبندی و نتیجهگـیری

در ایــن پژوهــش بــر اســاس مبانــی نظــری ،عوامــل محیطــی مؤثــر در فضاهــای شــهری امــن و شــاخصهای اساســی
ســنجش فضــا از ایــن منظــر ،معرفــی گردیــد؛ و مــدل مفهومــی پیشــنهادی از  4معیــار و  18زیــر معیــار تبییــن شــده ،ارائــه
شــده اســت .طبــق نتایــج حاصــل از تلفیــق دیــدگاه کارشناســان ،معیــار «آســایش بصــری و محیطــی» بــا وزن  0.52در بیــن
عوامــل مذکــور و بــر مبنــای هــدف پژوهــش ،از اهمیــت بیشــتری نســبت بــه دیگــر معیارهــا برخــوردار اســت و معیارهــای
«کیفیــت ســاختمان و کاربــری زمیــن» و معیــار «دسترســی» و معیــار «انــدازه و فــرم فضــا» بــه ترتیــب بــا وزنهــای ،0/26
 0/14و  0/081در اولویتهــای بعــدی قــرار میگیرنــد .بــر ایــن مبنــا ،نتایــج حاصــل از ارزیابــی پهنههــا نشــان میدهــد
کــه پهنــه دوم بــا میــزان وزن  ،0.463از وضعیــت مطلوبتــری از منظــر امنیــت مکانــی برخــوردار اســت (جــدول شــماره .)4
همانگونــه کــه بیــان شــد ســاختار فضایــی بافــت بــه گونــه ایســت کــه کاربریهــای مســکونی و خدماتــی در محدودههــای
پراکنــده و جداافتــاده از یکدیگــر در ایــن محلــه قــرار گرفتهانــد کــه ایــن پراکندگــی بــا اســتفاده از روش چیدمــان فضــا و
محاســبه پارامتــر میانگیــن عمــق اثبــات شــد .تفکیــک بافــت محــدوده بــر اســاس ایــن روش و نتایــج حاصــل از مــکان گزینی
و انتخــاب پهنــه دوم کــه در محــدوده میانــی بافــت قــرار دارد حاکــی از وجــود ارتبــاط معنــادار بیــن نحــوه پیکرهبنــدی فضــا
و عاملهــای آن بــا میــزان امنیــت و نظــارت در پهنههــای فعالیتــی اســت .بــه عبارتــی آن محــدوده از بافــت کــه شــامل
گرههــا و معابــری اســت کــه میانگیــن عمــق باالتــر و ارزش همپیونــدی پایینتــر را نشــان میدهــد ،بهاصطــاح دچــار
جداافتادگــی فضایــی میباشــند و در محــدوده مطالعاتــی ،ایــن پهنههــا نواحــی مجــاور اتوبــان و در حاشــیه بافــت محلــه را
شــامل میشــوند .ایــن جداافتادگــی از ســاختار اصلــی بافــت ،عــدم پیوســتگی و ارتبــاط فضایــی را بــه دنبــال دارد کــه درنتیجــه
ایــن محدودههــا در تناســب بــا معیــار «آســایش بصــری و محیطــی» در وضعیــت مطلوبــی نخواهــد بــود .بهطوریکــه ایــن
1- Tomas Al Saaty
2- Comprehensive Evaluation Techniques

 - 3بهمنظور جلوگیری از طوالنی شدن مباحث در متن ،روند مطالعات کمی از نوشتار حذف گردید و به نتیجه نهایی آن اشاره شده است.
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پهنهها

اندازه و فرم فضا

آسایش بصری و محیطی

دسترسی

کیفیت ساختمان و کاربری زمین

پهنههــای قرارگرفتــه در حاشــیه بــه دلیــل تراکــم پاییــن ترددهــا ،میــزان نظــارت عمومــی کمتــری را در فضاهــای شــهری
دارنــد .از طرفــی ،ایــن بخشهــا در فاصلــه زیــادی از مرکزیــت بافــت قــرار دارنــد چنانچــه بــرای دســتیابی از یــک عنصــر یــا
فضــا بــه عنصــر یــا فضــای بعــدی بایســتی مســافتی طوالنــی پیمــوده شــود؛ چراکــه بــه لحــاظ کاربریهــا ،بخشهــای بــا
عملکــرد تجــاری و خدماتــی در پهنــه دوم مشــاهده میشــوند و بهاینترتیــب فضاهــای شــهری بهعنــوان بســتری بــرای
تــردد وســایل نقلیــه موتــوری خواهــد شــد؛ بنابرایــن ،جداافتادگــی فضایــی در بافــت محلــی ،عوامــل محیطــی موردبحــث در
پژوهــش همچــون؛ ایجــاد آلودگــی صوتــی ،کاهــش خوانایــی و ایجــاد احســاس گمگشــتگی در فضــا بــه ســبب عــدم تــداوم
بصــری فــرم و فضــا؛ همچنیــن نبــود روشــنایی و نظــارت طبیعــی در راههــای ارتباطــی را بهعنــوان شــاخصهای مؤثــر بــر
کاهــش امنیــت ،بــه دنبــال دارد.
درنتیجــه ،نحــوه پیکرهبنــدی فضایــی و طراحــی مناســب ســاختار فضایــی بهگونــهای کــه معابــر و فضاهــا در مقیــاس محلــی
از همپیونــدی خوبــی برخــوردار باشــند و یــک ســاختار متوالــی و یکپارچــه در جهــت تــداوم فعالیتهــا ایجــاد شــود کــه
ترکیــب فضاهــای شــهری بهصــورت یــک کل منســجم و خوانــا دیــده شــود ،بــر روی شــاخصهای محیطــی مبنــی بــر
امنیــت در فضــای شــهری مؤثــر واقــع میگــردد.
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