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تحليل فضاهاي گردشگري شهرستان رامسر از منظر 
امنيت با استفاده از تکنيک چيدمان فضا

 )مطالعۀ موردی: باغ 33 هکتاری شهرستان رامسر(

سیده معصومه فتوکیان1*، محمدرضا واعظی2
1. دانشجوی دکتری معماری، دانشکدۀ فنی و مهندسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسالمی، دامغان، ایران.

2. عضو هیئت علمی گروه معماری، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسالمی، دامغان، ایران.

مکان های  در  امنیت  شهری،  فضاهای  در  شهروندان  حضورپذیری  مهم  شاخصه های  از  یکی  چکیده| 
عمومی است که سبب رونق و پویایی محیط شهری می شود و در خلق فرهنگ تعامل، حیات شبانه، کاهش 
استرس، حضور فعال مردم و گروه های مختلف سنی و جنسیتی نمود دارد. این موضوع زمانی اهمیت 
بیشتری می یابد که تفاوت های فرهنگی، سنی و اقتصادی در بین کاربران یک مجموعه تنوع بیشتری یافته 
و عملکرد محیط، نیازمند تعامل دوسویه میان کاربران باشد و از این حالت می توان، فضاهای گردشگری را 
دارای این خصوصیت دانست. این مقاله به بررسی نیاز به افزایش امنیت در فضاهای گردشگری شهرستان 
رامسر می پردازد که به دلیل توسعه و تنوع فضاهای گردشگری از دیرباز و سفرهای مکرر گردشگران در 
روزهای مختلف سال در این منطقه، اهمیت زیادی دارد. در این پژوهش پس از مطالعات کتابخانه ای در 
حوزۀ امنیت و پارامترهای آن، به منظور تدقیق یافته های حاصل و بررسی شاخص های کالبدی مؤثر بر 
امنیت فضای گردشگری از راهکارهای تکنیک نحو فضا استفاده می شود. در مرحلۀ بعد پرسشنامۀ اولیه، 
جهت شناسایی مناطق مختلف مجموعۀ گردشگری طراحی شده که منطقه بندی بر اساس نقشه برداری 
  ،Depth Map رفتاری از آن حاصل شده و مورد برداشت میدانی قرار می گیرد؛ سپس با استفاده از نرم افزار
به دنبال  این پژوهش  پرداخته می شود.  برداشت شده  به تحلیل مؤلفه های چیدمان فضایی در فضاهای 
پاسخ به این سؤاالت است که چه بخش هایی از محیط گردشگری در شهرستان رامسر دارای احساس 
امنیت بیشتر یا کمتری است؟ چه شاخص هایی از تکنیک نحو فضا، قرابت بیشتری با نظر کاربران این 
سایت در شناخت امنیت مکان دارد؟ در نتیجۀ این پژوهش به نظر می رسد هر کدام از شاخص های نحو 
فضا به بخشی از مسئله های امنیت فضای باغ سی وسه هکتاری شهرستان رامسر پاسخ دادند و در این میان 

شاخصۀ تقعر و تحدب فضا و عمق، نقش مؤثری در راهکار نظارت طبیعی و حریم فضایی دارد.
واژگان کلیدی| فضای شهری، گردشگری، نحو فضا، امنیت، باغ سی وسه هکتاری رامسر.

مهم تریـن  از  یکـي  شـهري  فضاهـاي  در  امنیـت  مقدمـه| 
عوامـل مؤثـر بـر حضورپذیـري شـهروندان و بـه تبـع آن 
)منتظر الحجـه،  اسـت  شـهري  محیـط  پویایـي  و  رونـق 
مشـخص،  طـور  بـه   .)91  ،1397 رجبـی،  و  شـریف نژاد 

امنیـت در فضاهـای عمومـی یـک شـهر، سـرزندگی و پویایی 
فضـا را بـه دنبـال خواهـد  داشـت کـه نمـود آن  را می تـوان در 
حضـور فعـال مـردم، خلـق فرهنـگ تعـاون و تعامـل، کاهـش 
اسـترس و نگرانـی، حضور گروه های مختلف سـنی و جنسـیتی 
و حیات شـبانه مشـاهده کـرد )ایزدی و حقـی، 1394، 5(. اهمیت 
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ایـن موضـوع زمانـی بیشـتر می شـود کـه تفاوت هـای فرهنگـی، 
تنـوع  مجموعـه  یـک  کاربـران  بیـن  در   ... و  اقتصـادی  سـنی، 
بیشـتری یابـد کـه از ایـن حالـت می تـوان فضاهای گردشـگری 
تحلیـل  می تـوان  زمانـی  دانسـت.  خصوصیـت  ایـن  دارای  را 
داشـت  گردشـگری  فضاهـای  در  امنیـت  شـرایط  از  مناسـبی 
ارزیابـی  فضـا  تحلیـل  روش  در  فراگیرتـری  شـاخصه های  کـه 
شـود. در ایـن خصـوص یکـی از نظریاتـی کـه بـه تحلیـل انـواع 
بیـن سـامانه های  در  و  پرداختـه  معمـاری  و  فضاهـای شـهری 
از نظریه هـای  منطقـی پژوهـش معمـاری و شهرسـازی، بیـش 
دیگـر در دورۀ معاصـر مـورد توجـه واقـع شـده اسـت، نظریـۀ 
 .)307  ،1384 وانـگ،  و  )گـروت  اسـت  نحـو )چیدمـان( فضـا 
یکـی از دالیـل محبوبیت ایـن روش در میـان روش های متداول 
پژوهـش وتحقیـق معمـاری، فراگیربـودن روش و شـمول آن بـر 
گسـترۀ عظیمـی از طرح های معماری و شـهری اسـت. به عنوان 
ریخت شناسـی  معمـاری،  طراحـی  معمـاری،  حیطـۀ  در  مثـال 
معمـاری، تکامـل تاریخـی معماری، مدلسـازی، تحلیـل فضایی، 
رفتارشناسـی و شـناخت فضایـی موضوعاتی اسـت که این روش 
)همدانـی  بیافرینـد  عمیقـی  و  درخـور  پژوهش هـای  توانسـته 
می توانـد  فضـا  نحـو  تکنیـک  نتیجـه  در   .)86  ،1394 گلشـن، 
روشـی مؤثـر در تحلیـل درسـت روابـط اجتماعـی از فضاهـای 
معمـاری و شـهری را ارائـه  دهـد. یکـی از مناطـق واجـد ارزش 
جهـت تحلیـل فضاهای گردشـگری، شـهر سـاحلی رامسـر واقع 
در غـرب مازنـدران یکـی از شـهرهاي توریستی-سـاحلی اسـت 
کـه هرسـاله پذیـراي گردشـگران زیـادي بـه خصـوص در ایـام 
تعطیـل )عیـد نـوروز و تابسـتان( اسـت؛ بنابرایـن حضـور تعداد 
زیـاد گردشـگران در منطقـه عـالوه بـر پیامدهـاي مثبتـی کـه 
در جهـت توسـعۀ یـک منطقـه بـه همـراه دارد، فشـار مضاعفـی 
بـر  محیطـی  زیسـت  و  اجتماعـی  اقتصـادي،  زمینه هـاي  در  را 
منطقـه تحمیـل می کنـد )آدیـش و رمضانی فـر، 1396، 151(. 
فضاهـای گردشـگری رامسـر نیـز مسـتثنی از وقـوع پیامدهـای 
منفـی اجتماعـی نبـوده و سـاالنه جرایـم متعـددی در آنهـا بـه 
وقـوع می پیونـدد و ایـن مـوارد می توانـد بـر چهرۀ شـهر در نظر 
کاربـران تأثیـر نامناسـب بگـذارد. یکـی از ایـن فضاهـای مهـم 
گردشـگری در شهرسـتان، بـاغ 33 هکتـاری واقـع در روبـه روی 
هتـل قدیـم رامسـر اسـت کـه بـه لحـاظ موقعیـت شـهری در 
بناهـای  بـا  همجـواری  و  دسترسـی  جهـت  از  مناسـب  مـکان 
گردشـگری و تجـاری بنـا شـده اسـت. در سـال های اخیـر البته 
ایـن فضـای شـهری بـا اینکـه موقعیـت مناسـبی جهـت ارائـۀ 
خدمـات گردشـگری داشـته، امـا بی توجهـی بـه باز زنده سـازی 
مهـم  منطقـۀ  وسـط  در  نامناسـب  چشـم انداز  موجـب  آن 
گردشـگری شـهر و وقـوع ناهنجاری هـای اجتماعـی در آن 

است. شـده 

سؤاالت پژوهش
- چـه بخش هایـی از محیط گردشـگری بـاغ 33 هکتاری شهرسـتان 

رامسـر دارای احسـاس امنیت بیشـتر/کمتری است؟
- چـه شـاخصه هایی از تکنیـک نحـو فضـا، قرابـت بیشـتری بـا نظـر 

کاربـران ایـن سـایت در شـناخت امنیـت مـکان دارد؟

هدف پژوهش
شناسـایی مکان هـای ناامـن فضـای گردشـگری بـاغ 33 هکتـاری 
شهرسـتان رامسـر و پیشـگیری از بـروز ناامنی بـا ارائـۀ راهکارهایی از 
بهبـود شـاخص های امنیـت مرتبط بـا چیدمـان فضا، جهـت افزایش 
امنیت گردشـگران و بومیان هدف اصلی این پژوهش اسـت. بر اسـاس 
نظریـۀ چیدمـان فضـا می توان نحـوۀ ارتباطـات فضاها را سـنجید و با 
توجـه به هـر عملکردی آنهـا را تحلیل کرد. بنابرایـن تحلیل فضاهای 
گردشـگری شهرسـتان رامسـر بر اسـاس تکنیـک نحو فضـا می تواند 

چالش هـای مطـرح در مـورد فضاهـای امن را پاسـخ دهد.

پیشینۀ پژوهش
در ایـن پژوهـش مباحـث از دو منظر امنیت فضاهای شـهری و رابطۀ 
تکنیـک نحـو فضـا بـا محیط هـای کالبـدی شـهری قابل بررسـی 
اسـت. امنیـت در فضاهاي شـهري یکـي از مهم تریـن عوامل مؤثر 
بـر حضورپذیـري شـهروندان و بـه تبـع آن رونـق و پویایي محیط 
شـهري اسـت )منتظر الحجـه و همـکاران، 1397، 91(. در کتـاب 
»سـیمای شـهر« بـه بررسـی مؤلفه هـای تأثیرگـذار بـر کیفیـت 
فضـای شـهری پرداختـه و ایـن نکتـه را بیان می کند کـه محیطی 
کـه در ذهـن، واضـح و مشـخص باشـد، نه تنهـا احسـاس امنیـت 
بـه وجـود مـی آورد بلکـه عمـق و شـدت تجربـۀ فضایـی را زیـاد 
می کنـد )لینـچ، 1395(1. بـه مسـئلۀ امنیـت بـه طـور دقیق تـر 
در کتـاب »ویژگی هـای محیطـی فضاهای شـهری امـن« پرداخته 
شـده و در آن، ضمـن بیـان عوامـل و ویژگی هـای محیطـی مؤثـر 
در ایجـاد جرایـم و خشـونت های شـهری، به تبییـن مفهوم فضای 
شـهری امـن و نقـش ضوابـط و مقـررات در پیشـگیری و کنتـرل 
از جـرم پرداختـه شـده  اسـت )صالحـی، 1387(. تحقیقـی دیگـر 
تحـت عنـوان »سـنجش عوامـل کالبـدي مؤثـر بـر حـس امنیـت 
در فضاهـاي شـهري« از دیـدگاه سـالمندان را می تـوان نـام بـرد 
کـه جامعـۀ آمـاری خـود را از افـراد سـالمند در میدان خـان یزد 
انتخـاب نمـوده و بـه این نتیجه رسـیده  اسـت کـه مؤلفـۀ ایمني، 
نـور و روشـنایي و بافـت شـهري بـه ترتیـب مهم تریـن مؤلفه هاي 
کالبـدي مؤثـر بر احسـاس امنیت سـالمندان در فضاهاي شـهري 
هسـتند )منتظرالحجـه و همـکاران، 1397، 91(. گـروه دیگـری 
کـه در میـان تحقیقات دیـدگاه امنیت فضای شـهری بسـیار مهم 
شـمرده شـده اسـت احسـاس امنیـت بانـوان بـوده اسـت کـه از 
ایـن میـان مـی توان بـه مقاله ای بـا عنوان »نگرشـی کاربـردی به 
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احسـاس امنیـت زنـان در پارک هـای درون شـهری )مـورد مطالعه: 
شـهر بجنـورد(« اشـاره کـرد کـه نتایـج ایـن پژوهـش نشـان داد از 
 CPTED میـان تمامـی شـاخص های مطرح شـده بـرای رویکـرد
2، تنهـا شـاخص حمایـت از فعالیت هـای اجتماعـی اسـت کـه هیچ 
نقشـی در احسـاس امنیت زنان در پارک های مورد مطالعه در شـهر 
بجنـورد نـدارد. اما خوانایی، نظـارت و ادراک عمومی از فضا در میان 
سـایر شـاخص هـای روشـنایی، مدیریـت نگهـداری، انـزوا و تراکـم 
جمعیـت، نشـانه ها و طراحـی کلـی فضـا کـه وجـود رابطـۀ معنادار 
آن هـا بـا احسـاس امنیت زنان مـورد تأیید قـرار گرفـت، از باالترین 
میـزان اثرگذاری بر احسـاس امنیـت زنان برخوردار هسـتند )باللی 
اسـکویی، صداقتـی و درتومـی، 1399، 65(. در حـوزۀ تکنیـک نحو 
فضـا نیـز پژوهش هـای متعـددی از دیدگاه هـای گوناگون بـه کالبد 
فضاهـای معمـاری و شـهری انجام گرفته کـه هر کـدام از مؤلفه های 
عمـق فضـا، هم پیونـدی، تقعر و تحـدب فضا و دسترسـی فیزیکی و 
بصـری را چـه از لحـاظ مفهومـی و چـه از لحـاظ عملی با اسـتفاده 
از ابـزار نمودارهـای توجیهـی و نرم افـزار دپ مـپ بررسـی کرده  انـد. 
از ایـن میـان مقالـۀ »نحـو فضـای معماری« بـه بیان کلـی و ارتباط 
معمـاری و تکنیـک syntax space  پرداختـه اسـت )معماریـان، 
1381(. تحقیقـی دیگـر بـا عنـوان »تجزیـه و تحلیـل پیکره بنـدي 
فضایـی خانه هـاي بومی با رویکـرد نحو فضا«، خانه های بومی شـهر 
بُشـرویه را تحلیـل کرده  اسـت و یافته هـاي پژوهش نشـان می دهد 
کـه پیکره بنـدي و سـازمان فضایـی خانه هـا در دوره هـاي صفویه تا 
اوایـل پهلـوي داراي تداوم و اسـتمرار بوده و فرهنگ سـکونت بومی 
نقـش مهمـی در شـکل گیري انـواع فضـا و نحـوۀ سـازمان دهی آن 
داشـته اسـت امـا از اواخـر دورۀ پهلـوي پیکره بندي فضایـی خانه ها 
دچـار تغییـرات شـده و تـداوم و اسـتمرار در پیکره بنـدي فضایـی 
موجـود تـا قبـل از این زمـان، در دوره هاي بعدي از میان رفته اسـت 
کـه ایـن خـود می تواند بـر فرهنگ سـکونت بومـی و نظـام رفتاري 
سـاکنان بومـی اثر گـذار باشـد )مداحـی و معماریـان، 1395(. بـا 
Space Syn-  توجـه بـه رویکـرد ارتبـاط مسـئلۀ امنیـت و تکنیـک

tax ، پایان نامـه ای بـا عنـوان »تأثیـر شـکل فضا در احسـاس امنیت 
بـا تأکیـد بـر تئـوری نحو فضـا نمونـۀ مـوردی: محله هـای عظیمیه 
و مهرشـهر واقـع در کـرج« بـه ایـن نتیجـه رسـیده اسـت کـه هـر 
سـه مؤلفـۀ نفوذپذیـری، کاربری و انـدازۀ قطعات بر میزان احسـاس 
امنیـت در فضـای شـهری تأثیـر می گذارند و بـا یکدیگـر در ارتباط 
هسـتند و ایـن نشـان دهندۀ نقـش پررنـگ مؤلفه هـای کالبـدی بـر 
میـزان احسـاس امنیـت در فضـای شـهری اسـت )بقایـی، 1391(. 
طبـق مطالعـۀ پژوهش هایـی کـه از آنهـا یـاد شـد، پژوهش هـا در 
حـوزۀ ارتبـاط امنیـت و مؤلفه های نحو فضا و همچنیـن به کارگیری 
ایـن تکنیـک در جهت شـناخت راهکارهای مؤثر بـر افزایش امنیت 
بـه  نیازمنـد  و  پرداخته شـده  کمتـر  گردشـگری  فضاهـای  در 

پژوهش هـای کاربـردی بیشـتر در ایـن زمینـه اسـت.

روش پژوهش 
در پژوهـش حاضـر ابتـدا بـا مطالعـات کتابخانـه ای در حوزۀ 
امنیـت و پارامترهـای آن و تکنیـک نحـو فضا، شـناخت این 
دو مقولـه انجـام مـی پذیرد؛ سـپس از برآیند ایـن مطالعات، 
شناسـایی  بـرای  فضـا  نحـو  راهکارهـای  ارائـۀ  و  جمـع آوری 
امنیـت مـکان حاصـل می شـود. مصاحبـۀ اولیـه جهت شناسـایی 
مناطـق مختلـف مجموعـۀ گردشـگری )منطقه بنـدی بـر اسـاس 
نقشـه برداری شـناختی( تنظیـم شـده و در میـان گردشـگران، 
بومیـان و مسـئولین فضاهـای گردشـگری توزیـع شـده و نتایـج 
حاصـل از آن بـرای منطقه بنـدی فضاهـای گردشـگری بررسـی 
مؤلفه هـای  تشـخیص  جهـت  در  پرسشـنامه  سـپس  می شـود. 
زون هـای  طبـق  بـر  دسـته بندی  و  موردنظـر  فضـای  امنیـت 
از  برداشـت میدانـی  از آن  بعـد  انجـام می شـود.  مشخص شـده، 
انجام شـده  نقشـه برداری شـناختی  از  زون بندی هـای مسـتخرج 
کـه فضاهـای برداشت شـده بـا اسـتفاده از نرم افـزار دپ مپ، 

می شـوند.  تحلیـل 

مبانی نظری
امنیت شهري •

امنیـت واژه ای عربـی از ریشـۀ امـن بـه معنـی راحـت و آسـوده 
و بی تـرس بـودن اسـت )معیـن، 1380، 352(. مفهـوم امنیـت 
در فرهنگ هـای لغـت ، در امـان بـودن ، آرامـش و آسـودگی ، 
حفاظـت در مقابـل خطـر )امنیـت عینی و مادی( اسـت )صادقی، 
تئـوری  اسـاس  بـر  امنیـت   .)3  ،1390 ذوقـی،  و  بنی عامریـان 
نیازهـا در هـرم مازلـو در 1968، بـه عنـوان یکـی از نیازهـای 
ضـروری و پایـه برای تعالی انسـان معرفی شـده  اسـت. امنیت به 
عنـوان یکـی از مهم تریـن مؤلفه هایـی کـه بـه فضاهـای عمومـی 
شـهری کیفیـت می بخشـد بـه شـمار می آیـد. بـه ایـن معنـا کـه 
نداشـتن امنیـت در کنـار وجود همـۀ مؤلفه هـای کیفیت بخش در 
یـک فضـای عمومـی شـهری، بیانگـر عـدم موفقیت آن فضاسـت. 
انـواع  میـان  از  پارک هـا  و  خیابان هـا  بازارهـا،  ماننـد  فضاهایـی 
فضاهـای عمومـی شـهری بـه سـبب ماهیـت و موقعیـت ویـژه ای 
کـه دارنـد انتظـار مـی رود کیفیـت بهتـری را بـه لحـاظ امنیتـی 
ارائـه دهنـد. تـرس از وقـوع جـرم در جامعـه بـه عنوان مشـکلی 
بزرگتـر از خـود جـرم تلقـی می شـود، زیـرا مـردم از حضـور در 
می کننـد  آسـیب دیدن  و  درخطر بـودن  احسـاس  کـه  فضاهایـی 
دوری کـرده و ایـن محیط هـا بـه تدریـج تبدیـل بـه مکان هـای 
ناامـن می شـوند. ایجـاد محیطـی کـه مـردم در آن بـدون واهمـه 
پیـاده روی می کننـد، تعـداد چشـم های ناظر را افزایـش می دهند 
و همیـن امـر باعـث افزایـش کیفیـت محیـط می شـود )یـاران، 
ارجمنـد و مسـگریان، 1398، 25(. احسـاس امنیـت در محیـط 
اجتماعـی  رویکـرد  اسـت؛  اصلـی  رویکـرد  سـه  دارای  شـهری، 
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امنیـت محیـط شـهری، رویکـرد روانشناسـی محیطـی - رفتاری 
و رویکـرد کالبـدی امنیـت محیـط شـهری )بقائـی، 1391، 65( 

)تصویـر 1(.
نظریۀ چیدمان فضا •

»سـینتکس« یـا »نحـو فضـا« در اینجـا بـه معنی بررسـی ارتباط 
هر واحد فضایی اسـت در یک مجموعه فضای همجوار، درسـت مانند 
بررسـی یـک واژه در داخـل یک متـن و ارتباط آن با دیگـر واژه ها. اگر 
بنـا یک شـیء مرکـب از یک سیسـتم ارتباطـات فضایی تلقی شـود، 
نمـود این سیسـتم ارتباطـی در قالب یـک طرح خواهد بود. شـناخت 
ایـن طرح هـا و الگوهـا به معنی شـناخت روابط اجتماعی اسـت که در 
داخـل فضاهـا اتفـاق می افتد. شـناخت روابـط اجتماعـی در فضاها به 
معنـی شـناخت فعالیت هـای مصرف کننـدگان در داخل فضاهاسـت. 
ایـن فعالیت هـا و روابـط در فضـا در درجـۀ اول اهمیت قـرار می گیرد 
تـا فرم یا شـکل کلـی فضـا )معماریـان، 1381، 77(. به طـور خالصه 
چیدمان فضا عبارت اسـت از یک مجموعه تکنیک هـای رایانه  ای برای 
مدلسـازی ساختمان ها و شـهرها به طوری که مدل از سیستمی شامل 
عناصـر هندسـی مرتبط به یکدیگر و تحلیل این سیسـتم بـرای درک 
چگونگـی ارتبـاط عناصـر سـازنده آن تشـکیل می شـود. ایـن عناصر 
هنگامـی کـه موضـوع تحقیـق دربـارۀ حرکت باشـد خطی هسـتند، 
و در مواقعـی کـه موضـوع تحقیق تعامـالت اجتماعی باشـد فضاهای 
محـدب هسـتند و هنگامی که موضوع مورد تحقیـق الگوهای رفتاری 
پیچیده باشـد محـدوده ای قابـل رؤیت هسـتند )بقائـی، 1391، 99-

100(. ایـن مؤلفه هایـی کـه در تحلیـل روابـط میـان کیفیت هـای 
فضایـی و اجتماعی موجود در سیسـتم مهم هسـتند عبارتند از عمق 
فضـا، دسترسـی فیزیکـی و بصری، تقعـر و تحدب فضـا و هم پیوندی 

)پیوسـته گر، حیـدری و اسـالمی، 1396، 16( )تصویر 2(.

دیدگاه های امنیت شهری از منظر نظریۀ نحو فضا •
تاکنـون از طـرف نظریه پـردازان، رویکردهـا و نظریـات گوناگونـی 
در رابطـه بـا امنیـت در فضاهـای شـهری مطـرح شـده اسـت.  از 
اولیـن نظریه پـردازان امنیـت شـهری می تـوان الیزابـت وود را نـام 
بـرد کـه بـه عقیدۀ او کنتـرل اجتماعـی محیط مسـکونی مبتنی بر 
حضـور و نظارت توسـط خود سـاکنین می شـود )صالحـی، 1387، 
136(. اسـکالمو آنجـل نیـز بـا تأکیـد بـر اهمیـت محیـط کالبدی 
بـرای پیشـگیری از جرم، به مسـئلۀ نظـارت تأکید می کنـد )بقائی، 
1391، 48(. لوئیـس مامفـورد ایجـاد حـس امنیـت را بـه وسـیلۀ 
حـس مـکان و مقیـاس انسـانی در فضای شـهری ممکـن می داند ) 
مامفـورد، 1383، 623(. اسـکار نیومـن به بررسـی جزئیات طراحی 
محیـط بـه منظور ایجـاد فضـای قابل دفـاع پرداخت و ایـن را براي 
هـدف ایجـاد موقعیـت نظـارت و مراقبـت شـهروندان، آگاهی دادن 
و  نیمه عمومـی  و  خصوصـي  از  عمومـي  حریم هـای  جدایـی  بـه 
نیمه خصوصـی، تشـویق شـهروندان بـه حضور در فضاهـای عمومی 
و حفـظ آزادی رفت وآمـد بـه مکان هـای عمومـی و حفـظ امـوال 
کلمـن،  آلیـس   .)50  ،1391 )بقائـی،  مي دانسـت   ... و  شـخصی 
ویلسـون و کلینـگ، هیلیـر و جیـن جیکبـز نظـارت و کنتـرل بـر 
محیـط شـهري را  مؤثـر بـر مسـئلۀ امنیـت آن می داننـد )دیکنـز، 
1377، 217(. تایلـور و هـال نیز  عالوه بر مسـئلۀ مراقبت و نظارت، 
حضـور بیشـتر شـهروندان در فضـای شـهری، کنتـرل دسترسـی و 
ازبین بـردن عامـل تحریک آمیـز را در محیط شـهری بـرای افزایش 

امنیـت مؤثـر می داننـد )بقائـی، 1391، 51-56( )جـدول 1(.
بـا توجـه بـه دیـدگاه هـای بیان شـده در حـوزۀ امنیـت شـهری از 
منظـر نظریـۀ نحـو فضـا، وجـود امنیـت در شـاخصۀ عمـق فضـا و 
شـاخصۀ تقعـر و تحـدب آن از طریـق طراحـی کالبـدی محیـط و 

تصویر 1. نمودار رویکردهای احساس امنیت در محیط شهری با توجه به ابعاد ذهنی و عینی. مأخذ: بقائی، 1391، 38-27.
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تصویر 2. نمودار شرح مؤلفه های تکنیک نحو فضا. مأخذ: مداحی و معماریان، 1395، 51-52؛  پیوسته گر و همکاران، 1396، 17-16.

چالش های امنیت تکنیک نحو فضا
فضا در فضاهای 

شهری

راهکارهای نظریه پردازان

میزان نفوذپذیری عمق فضا
)تایلور و هال(

- عدم نفوذپذیری در مقیاس کالن موجب امنیت محیط می شود ) تایلور و هال(
- تنوع و اختالط کاربری ها در فضای شهری و اولویت حرکت پیاده بر سواره در محیط شهری )مامفورد، 

)1383
- طراحی کالبدی در آگاهی دادن به جدایی حریم های عمومی از خصوصی و نیمه عمومی و نیمه خصوصی 

)اسکارنیومن(

دسترسی فیزیکی و 
بصری

کنترل و دسترسی 
)تایلور و هال-جین 

جیکبز(

- ارتباط بین موقعیت فضایی و حرکت 
- به منظور جلوگیری از ورود افراد مشکوک و یا مزاحم که خطر وقوع جرم را در پی دارد از موانع فیزیکی 
مثل دیواره و نرده با بوته های گیاهی و قفل و رنگ و... استفاده شود وحتی االمکان طراحی کف خیابان و 

پیاده رو و ورودی های ساختمان نظارت داشته باشد.
- تمرکز اصلی بر نحوۀ دسترسی خانه، محوطه هاي باز و میزان نفوذپذیري جرم در آنها است. 

- کیفیت کنترل و دسترسی و همچنین افزایش خوانایی محیطی از عوامل مهم در ارزیابی امنیت محیط 
هستند.

نظارت توسط خود تقعر و تحدب فضا
ساکنین )الیزابت وود- 
اسکالمو آنجل-ویلسوم 

و کلینگ-آلیس 
کولمن-جین جیکبز(

- تنوع فعالیت ها و عملکردهایی که مردم را جذب می کند تقویت شود. فعالیت های همجوار خیابان می بایست 
رهروان پیوسته ای را  فراهم کند، تا بحث نظارت تقویت گردد.

- نظارت به عنوان مانع جرم نمی تواند در محالت مجزا با کوچه هاي بن بست و مسیرهاي غیر مشترک ایجاد 
شود. اما در محالت خوشه اي و انبوه، این امر امکانپذیر است.

- طراحی کالبدی محیط در ایجاد موقعیت نظارت و مراقبت شهروندان.

میزان جدا افتادگی هم پیوندی
)اسکالمو آنجل(

- تشویق و ترغیب شهروندان برای استفادۀ هرچه بیشتر از فضاهای ایجادشدۀ شهری به طوری که باعث 
کاهش آسیب پذیری محیط در مقابل جرم شود.

- اتصال فضاها به یکدیگر سبب می شود که افراد پیاده آن فضاها را ببینند و به آنها وارد و به حرکت در آنها 
ترغیب شوند. از این رو احساس ایمنی به حضور دائمی افراد و استفادۀ دائمی از فضای شهری بستگی دارد و 

این مسئله در طراحی از طریق ایجاد ارتباط و اتصال بهتر با توجه به سیستم حرکتی صورت می گیرد.

جدول 1. دیدگاه های امنیت شهری از منظر نظریۀ نحو فضا.  مأخذ: پیوسته گر و همکاران، 1396، 18-19؛  بقائی، 1391، 46-50 و سلطانی، بیک محمدی و حیدری، 1395، 116.
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وجـود کاربری های مختلف ممکن می شـود. در شـاخصۀ دسترسـی 
فیزیکـی و بصـری تمـام توجـه بـه ماهیـت فضـا از منظـر حرکـت 
در آن مـورد توجـه واقـع شـده اسـت و شـکل قرارگیـری فضاهـا و 
اتصالشـان بـه یکدیگـر بـر پایۀ اشـکال مختلـف حرکـت در آن، به 

شـاخصۀ هم پیونـدی اشـاره دارد.

تحلیل یافته ها
قلمرو مکانی پژوهش •

بـاغ- بلوار سـاحلی رامسـر، در فاصلـۀ دو کیلومتـری از دریای خزر 
و در مجـاورت بناهـای تاریخـی هتـل قدیـم، جدیـد و کاخ مرمـر، 
بلـوار معلـم )کازینو( واقع شـده که دارای کشـیدگی شـرقی-غربی 
اسـت. از شـمال به بلـوار شـهید رزاقـی، از جنـوب به خیابان شـهید 
رجایـی و از غـرب بـه میـان انقـالب محدود اسـت. این بـاغ از فضاهای 
شـهری نـو در دورۀ پهلـوی اول اسـت کـه در میـان دو عارضـۀ بـزرگ 
طبیعـی کـوه و دریـا واقع شـده اسـت.  اگـر از سـمت مجموعه هتل ها 
بـه ایـن مکان نگاه کنیم، باغ در پهنۀ شـرقی-غربی و در شـکل بسـتۀ 
نامنتظمـی قرار گرفته اسـت.  در دورۀ پهلـوی اول )1320-1340(، باغ 
مرکبـات در محوطـه ای محصـور در یک جادۀ کمربندی شـکل گرفته 
و محوطه سـازی شـده اسـت، کـه البتـه ناتمـام می نمایـد )رنگچیان و 
حیـدری، 1387، 96 و 95(. در دورۀ دوم )1340-1350( در منطقـۀ 
شـمالی بـاغ مرکبـات، تغییـری در وضعیت پوشـش گیاهـی از حالت 
زراعـی به باغـی به وقوع مي پیونـدد. در دورۀ سـوم )1350-1360( باغ 
مرکبـات تغییـر محسوسـی نمی کند؛ تنها دو مسـیر فرعـی ضعیف با 
ورودی از جنـوب در باغ هـا احداث می شـود و در دورۀ چهـارم )1360-

1380( نیـز تغییـرات خاصـی اتفاق نمی افتـد )همـان، 97(. بر مبنای 
اسـناد و شـواهد موجود، باغ از همان ابتدا دارای طرح و نقشـۀ مشخص 
بـوده  اسـت و از لحـاظ الگوی هندسـی، شـکل های شکسـته و ترکیب 
آن ها با دایره، باغ را بیشـتر به باغ های غربی شـبیه کرده اسـت. آن چه 
عجیـب می نماید نقشـۀ به ظاهر ناتمام باغ اسـت که شـاهد این مدعا، 
محوطه سـازی آن اسـت کـه تنهـا در جهـت غربـی گسـترش یافته و 
قرینـه ای کامـل در ضلع مقابل نـدارد )همان، 98(. سـطوح پراکندگی 
گیاهـی ایـن سـایت از شـرق به غـرب تراکم و ارتفـاع بیشـتری دارد و 
توپوگرافـی آن نیز از شـمال به جنوب سـایت افزایـش می یابد )تصویر 

.)3
نمونه گیری و روش تحلیل داده های مصاحبه، پرسشنامه  •

و بازدید میدانی
در این روش ابتدا با اسـتفاده از تکنیک پیمایش به انتخاب تقسـیمات 
سـایت بـر اسـاس درجه بندی احسـاس امنیـت در طول روز و شـب، از 
یـک طیـف رنگـی پـر رنگ بـه کم رنگ )بـه ترتیـب امنیت بیشـتر به 
امنیت کمتر( به وسـیلۀ مصاحبه از مراجعین و تجربه کنندگان صورت 

گرفته اسـت )تصویر 4(.
در مرحلـۀ بعـد، پرسشـنامه ای با چهار مؤلفۀ میـزان نفوذپذیری )عمق 
فضـا(، کنتـرل و دسترسـی )دسترسـی فیزیکـی و بصـری(، نظـارت و 

تحـدب و تقعـر فضـا و اتصال فضاهـا )هم پیونـدی( که استخراج شـده 
از مطالعـات کتابخانـه ای و وجه اشـتراک مفاهیم و نظریـات امنیت در 
فضـای شـهری بـه همـراه نظریـات تکنیـک نحـو فضا بـوده اسـت بر 
اسـاس پاسـخ های بله-خیـر، در هـر یـک از پنـج زون مـورد نظر تهیه 
شـده و پژوهـش میدانی انجام شـده اسـت. شـیوۀ نمونه گیـری در این 
پژوهـش از 90 نفـر زن و مـرد )تعـداد مـرد و زن مسـاوی( در دو نوبت 
روز و شـب و در سـه گروه ناظرین، بومیان و گردشـگران که تجربۀ هر 
پنج زون سـایت را داشـته اند انجام شده اسـت. مؤلفۀ نظارت مسئولین 
سـایت و مـردم )تقعـر و تحـدب فضـا( در هـر پنـج زون مـورد نظر در 
فرایند پرسشـنامه دارای کمترین میزان بوده اسـت و تنها در زون یک 
بـه علـت همجـواری بـه کازینو و هتل هـای تاریخـی از میـزان نظارت 
بیشـتری برخوردار اسـت. در زون اول دو مؤلفۀ اتصال فضاها به یکدیگر 
و حضـور دائمـی کاربـران )هم پیونـدی( و حریـم و محدودۀ مشـخص 
فضاها )عمق فضا( دارای بیشـترین مقدار اسـت. بهترین نتایج احساس 
امنیت گردشـگران در زون یک وجود دارد )تصویر 5(. در زون دوم مؤلفۀ 
اتصـال فضاهـا به یکدیگـر و حضـور دائمی کاربـران )هم پیونـدی(، بعد 
از مؤلفـۀ نظـارت مسـئولین سـایت و مردم )تقعـر و تحدب فضـا( دارای 
کمتریـن مقدار اسـت زیـرا فضاهـای متنوعی در ایـن بخش قـرار ندارد 
و اختـالف ارتفـاع و پوشـش گیاهـی بلنـدی در آن مشـاهده نمی شـود 
)تصویر 6(. در زون سـوم مؤلفه دسترسـی و خوانایی )دسترسی فیزیکی 
و بصری( و حریم و محدودۀ مشخص فضاها )عمق فضا(  دارای کمترین 
میـزان در گروه گردشـگران اسـت. با وجود گذر رودخانـه ای در میان این 
بخـش به علت رسـیدگی کم بـه آن و وجود مایعـات آب گرم معدنی در 
آن کـه بـوی نامطبوعـی دارد، گردشـگران حضور کمتـری در مرکز این 
بخـش پیدا می کننـد و بیشـتر در کناره های آن اتـراق می کنند )تصویر 
7(. در زون چهـارم به علت کرت بندی های بیشـتر پوشـش های گیاهی، 
فضاهـای متنوع تـری در این بخش وجـود دارد و میـزان دو مؤلفۀ حریم 
و محـدودۀ مشـخص فضاهـا )عمـق فضا( و اتصـال فضاها بـه یکدیگر و 
حضور  دائمی کاربران )هم پیوندی(، دارای بیشـترین مقدار اسـت. اما به 
علت ارتفاع متنوع پوشـش گیاهی در نقاط مختلف آن مؤلفۀ دسترسـی 
و خوانایـی )دسترسـی فیزیکـی و بصـری( دارای کمترین مقـدار بعد از 
مؤلفـه نظارت اسـت )تصویـر 8(. در اکثر زون ها در هنگام شـب به دلیل 
نور کم و جداسـازی نادرسـت فضاها با پوشش گیاهی مؤلفۀ دسترسی و 
خوانایـی به کمترین میزان خود می رسـد و این حالت برای گردشـگران 
نسـبت بـه گروه بومیـان و ناظران، یکـی از معضالت مهم بوده  اسـت. در 
زون پنجم، کمترین میزان احساس امنیت در شبانگاه در دو گروه بانوان 
بومی و گردشـگر مشـاهده می شود که تاریکی مطلق آن و وجود پوشش 
متراکـم و بـا ارتفـاع بلنـد در آن علـت آن اسـت امـا در طـول روز گـروه 
گردشـگران به نسـبت بومیان احسـاس امنیت بیشـتری در این بخش 

دارنـد )تصویر 9(.
و  • پرسشنامه  اساس  بر  سایت  تقسیمات  تحلیل 

Depth map نرم افزار
پـس از برداشـت میدانـی از تقسـیمات سـایت بـه تنظیـم آن بـر طبق 
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گروه های  امنیت  احساس  مؤلفه های  پرسشنامۀ  از  یافته های حاصل   .7 تصویر 
نمونه از زون سوم. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 8. یافته های حاصل از پرسشنامۀ مؤلفه های احساس امنیت گروه های نمونه از زون 
چهارم. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 4. نقشۀ درجه بندی امنیت باغ 33 هکتاری رامسر حاصل از روش پیمایش تصویر 3. نقشه و محدودۀ کلی باغ 33 هکتاری رامسر. مأخذ: آرشیو نگارندگان.
و مصاحبه. مأخذ: نگارندگان.

گروه های  امنیت  احساس  مؤلفه های  پرسشنامۀ  از  حاصل  یافته های   .5 تصویر 
نمونه از زون اول. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 6. یافته های حاصل از پرسشنامۀ مؤلفه های احساس امنیت گروه های نمونه از زون 
دوم. مأخذ: نگارندگان.

وضـع موجـود پرداختـه شـد که بـرای تحلیل هـر زون معیـار تحلیل و 
نتیجـۀ پرسشـنامه در نظر گرفته شـد و تحلیـل نرم افـزار جنبۀ مکمل 
آن را در شـناخت و بررسـی های صرفـاً دو بعـدی و چیدمـان فضایـی را 
شـامل می شـود. سـه شـاخص مورد مطالعـه در نرم افزار بـا عناوین 
هم پیونـدی، اتصال پذیـری )دسترسـی( و عمـق و بـرای شـاخص 
تقعـر و تحـدب فضـا، میزان ایزوویسـت بر اسـاس زاویـه و با مقدار 

میانگیـن، بیشـترین و کمتریـن آن ها بـرای هر کدام از تقسـیمات 
سـایت اسـتخراج  شـد )جدول 2(. 

بازدید  • با  پرسشنامه  و  نرم افزار  شاخص های  مقایسه 
میدانی

دارای  مقایسـۀ شـاخص دسترسـی در دو زون دوم و چهـارم   -
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تفاوت زیادی اسـت زیرا در زون دوم دسترسـی برای مراجعه کنندگان 
در نواحـی مختلفـی از جدارۀ زون ممکن اسـت و خوانایی فضا به علت 
عـدم وجـود فضاهای مختلف بـرای آنان راحت تـر بوده اسـت. در زون 
چهـارم نیـز به علـت اختـالف ارتفاع های سـطح زمین و پوشـش های 
گیاهـی این شـاخص برای مراجعیـن از میزان کمتری برخـوردار بوده 
کـه در ایـن دو مـورد نرم افـزار بـا وضع موجـود از پرسشـنامه مغایرت 
دارد. امـا در دیگـر تقسـیمات سـایت شـاخص دسترسـی نرم افـزار و 

پرسشـنامه نزدیـک به یکدیگـر بوده اند )تصویـر 10(. 
- در شـاخص اتصـال فضاهـا، سـه زون یـک، دو و پنـج تفاوت هایـی 
میـان داده هـای نرم افـزار و پرسشـنامه وجـود دارد. در زون اول میزان 
ایـن شـاخص در پرسشـنامه بیشـتر از نرم افـزار اسـت زیـرا علی رغـم 
وجـود فضاهـای مختلف و هم پیوندی بیشـتر، به علت وجـود ناظرین 
و همجواری سـایت با کاربری های همیشـه فعال، نتیجۀ این شـاخص 
در پرسشـنامه بیشـتر ثبت شـده اسـت. در زون دوم به علت تک فضا 
بـودن و مسـاحت زیـاد آن، هم پیوندی باالیـی در نرم افزار ثبت شـده 
اسـت کـه چون از مرکـز پررفت وآمد سـایت دورتر اسـت رفت وآمد در 
آن کمتـر احسـاس شـده اسـت. در زون پنجـم بـه علت کمـی فضاها 
هم پیونـدی نیـز در نرم افـزار بیشـتر بـوده که بـه علت وجود پوشـش 
گیاهـی بـا ارتفاع بلند و اختالف سـطح زمین در توپوگرافـی این زون، 

حضـور مراجعه کننـدگان در آن کمتـر بوده اسـت )تصویر 11(.
- در مـورد شـاخص عمـق فضـا در زون دوم، نرم افـزار آن را به سـبب 
تک فضا بودن دارای کمترین عمق نسـبت به سـایر تقسـیمات سـایت 
ثبـت کـرده اسـت و این در حالی اسـت کـه مراجعین این شـاخص را 
نسـبت به قسـمت های دیگـر دارای حریـم و عمق بیشـتری می دانند 
کـه بـه سـبب همجـواری بـا فضاهـای دیگـر شـهری و ورود و خروج 
مراجعه کننـدگان بـه ایـن فضـا، عمـق و حریـم آن را این گونـه درک 
کرده انـد. امـا در سـایر زون هـا ایـن شـاخص در دو حالـت نرم افـزار و 

پرسشـنامه نزدیـک به یکدیگر اسـت )تصویـر 12(.
- و در آخرین شـاخص نظارت )تقعر و تحدب فضا(، فقط در زون های 

چهارم و پنجم اعداد نرم افزار نزدیک به واقعیت و پرسشـنامه هسـتند 
و در سـایر زون هـا ایـن درصد هـا کامالً متفاوت اسـت زیـرا مؤلفه های 
دیگـری در ایـن زمینـه دخیل هسـتند. بـرای مثـال در زون اول، این 
شـاخص در پرسشنامه بیشـترین میزان اسـت زیرا به علت همجواری 
بـا سـایر کاربری هـای فعـال شـهری در منطقـه ای پررفت وآمدتـر و 
بـا نظـارت بیشـتری نسـبت بـه تقسـیمات دیگـر قـرار دارد و این در 
نرم افزار محاسـبه نشـده  اسـت. در زون دوم پرسشنامه کمترین میزان 
بـرای ایـن شـاخص در نظر گرفتـه که اوالً به علت وسـعت زیـاد آن و 
ثانیاً به خاطر دورافتاده بودن آن از هسـتۀ مرکزی سـایت بوده اسـت. 
در زون سـوم نیـز بـه علت عمق کمتر و وجود دسترسـی های بیشـتر 
در کاربری هـای اطـراف زون، ایـن شـاخص از مقـداری کـه نرم افـزار 

برای آن تعیین کرده، بیشـتر اسـت )تصاویـر 13و14(.
تقسیمات  • از  یک  هر  امنیت  افزایش  راهکارهای  ارائۀ 

سایت
رویکردCPTED پیشـگیری از جرایم با اسـتفاده از طراحی محیطی را 
می توان نوعی رویکرد هدفمند در جهت طراحی کارآمد و هوشـمندانۀ 
مؤلفه هـای محیطـی بهینۀ محیط مصنـوع در کاهش جرایم دانسـت 
کـه بـه طـور مؤثـری در افزایـش سـرمایۀ اجتماعـی، بهبـود کیفیت 
زندگـی و افزایـش میـزان رضایتمنـدی شـهروندی و در نتیجه بهبود 
 .(Gronland, 2000, 323)رفـاه اجتماعـی جامعـه تأثیـر بسـزایی دارد
انجام شـده در خصـوص شناسـایی قوت هـا و  بررسـی های  از  پـس 
ضعف هـای هـر قسـمت از سـایت، در جـدول 3 بـه ارائـۀ راهکارهـای 
پیشـنهادی رویکـرد CPTED جهـت جبـران ضعف هـای احسـاس 

امنیـت فضاهـای سـایت می پردازیم.

نتیجه گیری
امنیـت از پارامترهـای مهـم ارزیابـی فضاهـای گردشـگری اسـت که 
عوامل مختلفی بر کیفیت آن تأثیرگذار اسـت. سـنجش این عوامل از 
راه های گوناگونی میسـر اسـت که در این مقاله از دو روش پرسشـنامه 
)مسـتخرج از نظریـات شـاخص امنیت فضای شـهری( و تکنیک نحو 
فضـا )اسـتفاده از شـاخص های نـرم افـزارDepth map ( بـرای فضـای 
گردشـگری باغ 33 هکتاری شهرسـتان رامسـر بهره گرفته شده است. 
در پرسشـنامه مؤلفه هـای تأثیرگـذار در تقسـیم بندی امنیـت فضایی 
سـایت مطـرح شـد که مراجعه کننـدگان بـا دو گزینه بله-خیر پاسـخ 
دادنـد. وجـود نشـانه های فضای شـهری در سـایت مانند مجسـمه ها، 
درختـان و گیاهـان و همچنیـن ارتفاع هـای متفاوت سـطح سـایت از 
جملـه عواملی اسـت کـه نتایـج حاصـل نرم افـزار را بـا وضـع موجـود 
)نتایج پرسشـنامه ها( در تشـخیص فضاهای امن سـایت و تقسـیمات 
آن متفاوت کرده اسـت، زیرا نرم افزار Depth map در شـرایط چیدمان 
فضایـی و حالـت دو بعـدی فضا تحلیل هـای مفیدی ارائـه می دهد اما 
از دخالـت دادن مؤلفه هـای دیگـر در محاسـبات خود ناتوان اسـت، لذا 
نتایـج داده هـای ایـن پژوهـش صرفـاً در مـواردی که با وضـع موجود 
هم خوانی داشـته باشـد قابل بررسـی و ارائۀ راهکار اسـت و در سـایر  تصویر 9. یافته های حاصل از پرسشنامه و مؤلفه های احساس امنیت گروه های نمونه از 

زون پنجم. مأخذ: نگارندگان.
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جدول 2. یافته های حاصل از استخراج چهارم شاخص مورد نظر نحو فضا بر اساس تقسیمات حاصل از احساس امنیت مراجعه کنندگان باغ 33 هکتاری رامسر. مأخذ: 
Depth map. نگارندگان با استفاده از نرم افزار

 Depth map.تصویر 10. مقایسۀ شاخص دسترسی در روش پرسشنامه و نرم افزار

تصویر 11. مقایسۀ شاخص اتصال فضاها در روش پرسشنامه و نرم افزار .Depth map مأخذ: نگارندگان.

 افزارتحلیلی مستخرج از نرم ۀنقش تقسیمات سایت های نحو فضاشاخص
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تصویر 12. مقایسۀ شاخص عمق فضا در روش پرسشنامه و نرم افزار .Depth map. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 13. مقایسۀ شاخص نظارت در روش پرسشنامه و نرم افزار .Depth map. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 14. تصاویر دید ناظر از سایت در زون های مختلف سایت. مأخذ: آرشیو نگارندگان.
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شاخص های 
امنیت

CPTED شماره راهکارهای رویکرد
زون ها

شرح راهکار طبق هر زون

تقویت قلمروهای طبیعی:عمق فضا
1. به کارگیری مستمر فضا به وسیلۀ کاربران، از 

طریق راهکارهای طراحی محیطی
2. استفاده از تابلوها، عالیم و نشانه های بصری؛ از 

طریق هنر ارتباط تصویری
3. افزایش نظارت های طبیعی و گسترش حس 

مالکیت، از طریق نهادهای اجتماعی
4. به کارگیری استراتژی های بازدارندگی، به وسیلۀ 

ارگان های برنامه ریزی اجتماعی
5. استفاده از محوطه سازی، حفاظ و نرده در طراحی 

شهری

- افزایش نظارت های طبیعی در فضاهای میانی زون، زیرا در ضلع شمالی سوم
و جنوبی که متصل به خیابان است و عبور و مرور صورت می گیرد احساس 

امنیت توسط کاربران حس می شود.
- و سایر موارد.

- همۀ موارد.پنجم

دسترسی 
فیزیکی و 

بصری

کنترل دسترسی:
1. استفاده از موانع مسدودکننده؛ مانند دیوارها، 

حصار، نرده و...
2. آگاهی بخشی به مردم از مکان ورودی ها و 

خروجی ها
3. استفاده از زیرساخت های مناسب شهری؛ مانند 

پوشش، کف، جداره ها و محوطه سازی

- موانع مسدود کنندۀ مناسب برای عدم ورود وسایل نقلیه به زون.سوم
- تعبیۀ ورودی و خروجی مناسب در ضلع شرقی سایت.

- تعبیۀ مکان عبور و مرور مناسب از رود کوچک میان سایت و محوطه سازی 
مناسب برای روزهای بارانی.

- تعبیه و تعمیرات ورودی و خروجی مناسب.چهارم
- و سایر موارد.

- همۀ موارد.پنجم

تقعر و 
تحدب فضا

نظارت طبیعی:
1. رعایت استانداردهای مبلمان شهری؛ مانند: 

چراغ های روشنایی و تابلوهای شهری
2. توجه به جایگزینی کاربری های شهری، از طریق 

برنامه ریزی شهری
3. توجه به نحوۀ دسترسی به اماکن عمومی، مانند: 

پارک ها و پارکینگ های عمومی
4. جای دهی کیوسک های تلفن و روزنامه فروشی یا 

دکه های سیار در مناطق جرم خیز
5. امکان دهی به حضور انسان با تسهیالت خدماتی 

برای افزایش نظارت عمومی
6. افزایش دید با پوشش های گیاهی و محوطه سازی 

کم، از طریق طراحی منظر شهری
7. افزایش امکان دید در جهت گیری ساختمان و 

مکان پارکینگ در طراحی شهر
تعمیر و نگهداری:

1. تعمیر و نگهداری تجهیزات شهری؛ مانند تابلوها، 
عالیم ارتباطی و...

2. جلوگیری از آسیب  رساندن به تجهیزات شهری؛ 
مانند حفاظ دارکردن چراغ های معابر

3. منظرسازی، بر اساس معیارهای افزایش دهندۀ 
دید و نظارت عمومی

- وجود مبلمان شهری، چراغ های روشنایی در نقاط مختلف زون به صورت اول
یکسان.

- ایجاد کیوسک های تلفن و روزنامه فروشی و مکان های خدماتی در 
بخش های میانی.

- کوتاه کردن پوشش های گیاهی در کنارۀ مسیرهای عبور و مرور.
- و سایر موارد.

- این زون فقط دارای پوشش گیاهی کوتاه و مناسب است به همین دلیل دوم 
نیازمند سایر امکانات مطرح شده در حالت نظارت طبیعی و تعمیر و نگهداری 

است.
- روشنایی و نظارت بیشتر در هنگام شب در قسمت های شرقی زون باید 

وجود داشته باشد زیرا زمین کناری آن بایر است.
- و سایر موارد.

- مبلمان به صورت یکسان توزیع شود.سوم
- روشنایی در بخش های شمالی سایت به دلیل وجود پوشش های گیاهی 

بلندتر، ضروری است.
- کرت بندی ها با بوته ها به حالت کم ارتفاع تر تبدیل شوند.

- و سایر موارد.

- کرت بندی ها با بوته ها به حالت کم ارتفاع تر تبدیل شوند.چهارم
- ایجاد کیوسک های تلفن و روزنامه فروشی و مکان های خدماتی در 

بخش های میانی.
- تعمیر و نگهداری اجزاء زون که دارای قدمت چندین ساله هستند.

- و سایر موارد.

- به علت توپوگرافی و پوشش گیاهی بلند، وجود مبلمان شهری مناسب و پنجم
روشنایی در کل سایت اهمیت بسیار دارد.

- و سایر موارد.

حمایت از فعالیت های اجتماعی:هم پیوندی
ــق اســتفادۀ  ــی از طری ــزی فضای 1. اصــالح برنامه ری

کارآمــد از فضاهــای شــهری
2. ایجــاد تراکــم در فعالیت هــای اجتماعــی، در 

جرم خیــز مناطــق 
3. قراردهــی فعالیت هــای اقتصــادی خــاص، در 

مکان هــای همجــوار نیــروی انتظامــی
ــی  ــی در مناطق ــای خدمات ــی فعالیت ه 4. جای ده

کــه نظــارت عمومــی کــم اســت.
5. جایگزینــی فضاهــای عمومــی در مناطــق بــا دیــد 

و نظــارت کــم

- ایــن زون فقــط دارای پوشــش گیاهــی کوتــاه و مناســب اســت بــه همیــن دوم
ــت  ــت از فعالی ــت حمای ــده در حال ــات مطرح ش ــایر امکان ــد س ــل نیازمن دلی

هــای اجتماعــی اســت.

ــای سوم ــع در کاربری ه ــرم واق ــده از آب گ ــک جاری ش ــل رود کوچ ــه دلی - ب
ــرای  ــی ب ــوی نامطبوع ــن زون دارای ب ــای ای ــایت، فض ــوب س ــدودۀ جن مح
ــن  ــع ای ــرای رف ــی ب ــاد راهکارهای ــبب ایج ــن س ــه همی ــت ب ــران اس کارب
ــروری  ــران ض ــور کارب ــت حض ــب جه ــای مناس ــاد کاربری ه ــل و ایج معض

اســت.
- قرارگیــری فعالیت هــای خدماتــی و اقتصــادی در قســمت های میانــی 

زون.

ــه دارای پنجم ــی زون ک ــمت های جنوب ــی در قس ــای خدمات ــری فضاه - جای گی
ارتفــاع بیشــتری اســت ســبب نظــارت بهتــر در قســمت های کــم ارتفاع تــر 

ــود. ــمالی می ش ش

جدول 3. ارائۀ راهکارهای افزایش امنیت هر یک از پنج قسمت باغ 33 هکتاری رامسر. مأخذ: نگارندگان برگرفته از پورجعفر، محمودی نژاد، رفیعیان و انصاری، 1387، 74.
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مـوارد بـه دلیل مغایـرت نرم افـزار با آن، نمی تـوان به نرم افزار اسـتناد 
کـرد. این مغایرت ها میان داده های پرسشـنامه و نرم افـزار در زون اول 
در شـاخص های اتصـال و نظارت، در زون دوم در همه شـاخص ها، در 
زون سـوم در شـاخص نظارت، در زون چهارم در شـاخص دسترسی و 
در زون پنجم در شـاخص اتصال فضاها بوده اسـت. در مجموع، نتایج 
حاصـل از شـاخص های هم پیونـدی و عمق فضای نرم افزار، بیشـترین 

نزدیکـی را بـه وضع موجود داشـته اند. نظارت در همۀ زون ها نسـبت 
بـه شـاخص های دیگـر چـه در نرم افزار و چـه در وضع موجـود دارای 
مقـدار بسـیار پایینـی به خصـوص در هنـگام شـب از نظـر بانـوان و 
گردشـگران بـود. کاهـش عمـق فضـا و افزایش دسترسـی، نظـارت و 
اتصـال فضاها می توانـد در افزایش امنیت باغ 33 هکتاری شهرسـتان 

رامسـر مفید باشد.

پی نوشت ها
Lynch .1

 crime prevention through environmental که مخفف  CPTED 2. نظریه
با  که  است  محیطي«  از طریق طراحي  از جرم  »پیشگیري  معناي  به   design

استفاده از آن مي توان با طراحي مناسب محل سکونت، کار و زندگي افراد؛ از 
ارتکاب جرائم در محیط هاي انسان ساخت عمومي و خصوصي جامعه پیشگیری 

کرد.
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