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 چکیده

وقاوع بزهکااری از   شاود و   احساس آسایش و ایمنی از جمله مسائل مهمی است که سابب پایاداری شاهرها مای    

ی هاا  روشبر باودن و ناکارآمادی دیگار     با توجه به هزینه .دهندة سطح ایمنی جامعه است ترین عوامل کاهش مهم

ی شاهری و مطالعاه و بررسای    ها طیمحکارگیری راهبردهای پیشگیری جرم از طریق طراحی  مقابله با بزهکاری، به

ی شاهری اصاالح   هاا  طیمحا سازی  از جمله راهبردهای ایمن کند. از پیش ضرورت پیدا می  اصول این رویکرد بیش

های نورپردازی فضاهای شهری است. بر این اساس، در پژوهش حاضار وضاع ناورپردازی و ساطح ایمنای       روش

( مطالعه شده safety audit) یمنیاو روش ارزیابی  (cpted) سپتدمحدودة پارک ملت شهر زنجان با تأکید بر اصول 

  مشاهدات میدانی گردآوری های تحت مطالعه به روش اسنادی و است و داده تحلیلی -صیفیاست. روش تحقیق تو

( و سیساتم  safety audit) یمنا یامنظور سنجش سطح ایمنی پارک تحت مطالعاه از روش ارزیاابی    است. به شده

دودة تحت مطالعاه  بندی سطح ایمنی مح های پهنه و تحلیل اطالعات و تهیۀ نقشه  اطالعات جغرافیایی برای تجزیه

های زیادی از پارک ضعیف است  که وضعیت نورپردازی بخش دهد یم نشانی پژوهش ها افتهشده است. ی  استفاده

گرفتاه در زمیناۀ میازان     ی انجاام هاا  یابیا ارزو همین امر سبب کاهش ایمنی این پارک شده است. افزون بر این، 

است که مغایر با اصول و  انۀ نورپردازی پارک و ناکارایی آنروشنایی و تجهیزات موجود بیانگر طراحی نادرست سام

 سپتد( است.) جرمراهبردهای طراحی محیطی پیشگیری از 

 ارزیابی ایمنی، پارک ملت، زنجان، سپتد، نورپردازی. ها: کلیدواژه
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 مقدمه

ز من ر طراحی شهری و شهروندان با یکدیگر و همچنین ا ۀدر دنیای کنونی به لحاد گسترش شهرنشینی و تعامالت ویژ

عنوان نماد زندگی جمعی در دنیای کنونی نیازمند نگاه   کرده اس  و شهر به معماری، امنی  در شهرها اهمی  خاصی پیدا

 یکـی از بـه   آن یهـای ارتقـا   روش توجه به مفهوم امنی  شهروندان و (.4: 1383 آبادی، امنی  اس  )علی  ویژه در مقول

فرهنگـی   اجتمـاعی و  تـأثیرات  ازا جـد  .اس  شده  تبدیل شهریریزان  مدیران و برنامه ،پردازان ن ریههای اساسی  اولوی 

 سکونی،مکیفی  محیط نواحی  بهبود و شهروندی الگوهای رفتار های امن شهری بر طراحی محیط ریزی و برنامه ناشی از

 موضـوع مسـتقل و   وقوع جـرم،  کاستن از یا، کاهش جرائم شهری و نقش کالبدی شهرقابل مت تأثیرات و ها تبیین ویژگی

زا متعـدد   عوامل جرم. (18: 1380، چیان )گیوه شود ن اشاره میه آهای نوین شهرسازی ب قالب تئوری بااهمیتی اس  که در

 اجتمـاعی یـا بیرونـی اسـ .    و عوامل داخلی یا فردی   دوگانبندی  طبقه زا بندی عوامل جرم طبقه ترین ، هر چند رایجاس 

کـه بـه    ندا های ناچیزی جرقه  منزل  بهعوامل دوم . شود جرم نامیده می مهدکننده یا عوامل  اول عوامل آماده  ستدعوامل 

ـ کننده دار در بروز جرم نقش تعیین   یعنیدشون موجب انفجار می د ونرس انبار باروت می  امـروزه،  .(56: 1369 ی نیـا، کـ د )ن

 اجتماعی شـده و مشـکالت   های آسیب و بزهکاری و جرم افزایش باعم عمومی زندگی از بخشی عنوان به جنای  و جرم

 از فیزیکی و ساخ  انسان های محیط مسائل و مشکالت که در این به توجه وجود آورده اس . با شهرها به برای فراوانی را

. اسـ  ضروری  ایمنی و امنی  به مربوط طراحی روش و شهری خاص الزم ریزی ، برنامهکند یمشهری نمود پیدا  مناطق

 جنای  و کاهش جرم در مهمی نقش شهری های برای محیط CPTED طراحی محیطی طریق از جرم از پیشگیری ایدۀ

بـه   1961 در سـال کـه   اولین کسـی بـود   لیزاب  وودا (.Tavanaei Marvia & Behzadfar, 2015: 410) کند می ایفا

ساختاری مربوط بـه گسـترش    های ویژگیکه چگونه  کردح مطر این بحم را. وی محیط فیزیکی اشاره کرد جرم و  رابط

مـرگ  عنوان  بادر کتاب خود  ،(1961وبز )یکجین ج شود. ارتباط میان ساکنان آن می مانع تماس و ساخ  منازل عمومی،

. (4 :1387، مژگـانی و  )حناچی دادطراحی کالبدی ارائه  جرم و ۀدربار را تری دقیقدیدگاه  زندگی شهرهای بزرگ آمریکا و

جرم  از پیشگیریبرای مکانیکی  های رهیاف از  ای شاخه (cpted) یطیمحپیشگیری از جرم از طریق طراحی راهبردهای 

 بشـری و  هـای  ضـعف مبارزه بـا   و تغییر از تر راح وضعی  عوامل برتأثیر گذاشتن که اس   این باور بر . این رهیاف اس 

 هـای  فرصـ  مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را کم کردن  حل اه ر در نتیجه، وی .مجرم اس  اصالح شخصی  افراد

 و جلوگیری را برای بسیاری های راه پژوهشگران و محققان .(6: 1388، قوچی بیگیو  )محمودی جانکی داند میمجرمانه 

 راحـی ط طریـق  از جـرم  از پیشـگیری ) CPTED جذاب های راه از یکی. اند کردهشهرها بررسی  در جنای  و کاهش جرم

زیسـ  انجـام     محـیط  طراحـی  طریـق  از مجرمانـه دارد و  رفتار از جلوگیری به ای چندرشته که رویکردی اس ( محیطی

کند کـه جامعـه، مالکـان     اثبات می از سوی دیگر، مقابله با جرائم از طریق طراحی محیط .(Ha et al, 2014: 2) ردیگ می

انند نقش بارزتری را در حفاظ  و کنتـرل جامعـه و خودشـان در مقابـل     تو توسعه و معماران می ها، طراحان و عوامل خانه

ساز ایفا کنند. در  در طراحی و مدیری  محیط فیزیکی و انسان cptedجرائم از طریق اعمال تمام و کمال اصول و مفاهیم 

ـ    ای از اقدامات و پیشـگیری  عنوان زیرمجموعه رویکرد حاضر ممکن اس  به  این زمینه، از بـرای کنتـرل و   هـای مـورد نی

، به یپیشگیری از وقوع جرم از طریق طراحی محیط(. 22: 1389فر و انصاری،  الماسی) رسدمحاف   مؤثر جرائم به ن ر 

 اسکار نیومن

 دفـاع فضای قابل 
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هـا ارائـه    در این محیط یریپذ بیهایی برای کاهش آس شود و روش متمرکز می افتد یجرم اتفا  م در آنها که ییها طیمح

شـده   ی متفاوتی از سوی پژوهشگران داخلـی و خـارجی معرفـی    ها روشویکرد در شهرها ی این رساز ادهیپ. برای دهد می

. این رویکرد موضوع جدیدی اس  که تا کنـون  اس  S.A یمنیااستفاده از روش ارزیابی  هاروزترین آن اس  که یکی از به

م گرفته باشد، بیشـتر در حیطـ    های چندانی در زمین  آن صورت نگرفته اس  و اگر هم مطالعاتی انجا مطالعات و پژوهش

بـا   ویژه ۀ این رویکرد بهدربارهای فنی اس . در حقیق ، تا کنون مطالعات زیادی  ای و دیگر رشته مطالعاتی بهداش  حرفه

نگرفته اس . خاستگاه این رویکـرد در کشـورهای غربـی     بر رویکرد پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی انجام   تکیه

بـه   در زیـر  .ه اسـ  های شـهری کـاربرد داشـت    اماکن خاص از جمله پارک   بررسی امنی  شهرها ونیزم دربوده اس  و 

 شود: ن اشاره میآ موفقی از های نمونه

  موضوع ایمن یا ناایمن  1  مقابله با خشون  علیه زنان و کودکان شهرینیزم درکمیت  فعال  2008 نوامبر سال 13در

را کـه شـامل پـارک ویکتوریـا و قسـم  شـرقی خیابـان         2میـل  میدان گلدن بودن محیط اجتماعی و فیزیکی ناحی 

لندن بود، بررسی کردند. این کمیتـه هـدف از ارزیـابی ایمنـی را مقابلـه بـا        مرکز اسکابرو شهر 37بخش  3اگلینتون

اصـلی و   های های فیزیکی، شامل معابر و خیابان تهدیدات امنیتی، ترس و امنی  در برابر هر گونه خشون  در محیط

یی شـنهادها یپانـد. آنهـا در نهایـ      شدۀ متخصصان دانسـته  های طراحی لیس  ها با استفاده از چك فرعی و ساختمان

 اند. ی اصول پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی در این منطقه ارائه کردهساز ادهیپدربارۀ 

  5خیابان بانـك  واقع در 4ن، پارک مرکزی گلبکنندگا بنا به درخواس  مراجعه 2010 در اقدامی دیگر، در نوامبر سال 

( ارزیابی شد. این بازرسـی بـه   WISE) انجمن مقابله با خشون  علیه زنان شهری 7و کلمو 6های پترسون بین خیابان

هایشان انجام گرف . این انجمن با هـدف بهبـود محـیط     کنندگان پارک از امنی  خود و خانواده عل  نگرانی مراجعه

فعالی  کرد کـه   S.A شده برای ارزیابی ایمنی های تهیه لیس  چك وگیری از بزهکاری با استفاده ازفیزیکی برای جل

 یی کاربردی دربارۀ بهبود میزان امنی  این پارک ارائه شد.شنهادهایپسرانجام 

  در منطقـ   واقـع   8، پارک آپتایمیس و توسعه ریزی برنامه شعب  ،خدمات اجتماعی ۀادارنیز  2011 سال ژانویه 12 در

اند. این شعبه در  شود، بازرسی ایمنی کرده شهر ساسکاتون کانادا را که قلب تاریخی این منطقه شناخته می 9ریورزدال

بررسـی کـرد و    CPTED نهای  با تهی  گزارشی وضعی  این پارک را از لحاد ایمنـی و بـا توجـه بـه راهبردهـای     

 ه داد.یی برای افزایش امنی  در این پارک ارائشنهادهایپ
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1. Metropolitan action committee on violence against women and children 

2. Golden mile 

3. Eglinton 

4. Gleb 
5. Bank 

6. Patterson 
7. Clemow 

8. Optimist Park 
9. Riversdale 
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 های  ها و زمین و همکارانش در طرحی با همکاری شهرداری، ایمنی و امنی  در پارک 1روجر استروت 2007سال  در

واقع در ایال  فلوریدا را بازرسی و بررسی کردند. هـدف ایـن طـرح از بازرسـی      2بازی و تفریح کودکان در شهر تامپا

سنی همچنین کمك به افزایش کیفی  در سیسـتم پـارک    های های تفریح و سرگرمی برای هم  گروه ایجاد فرص 

برای تفریح و یادگیری به نفع سالم  و امنی  و نیازهای جامعه بوده اس . در نهای ، آنها با بررسـی و ن ـارت بـر    

 اند. یی برای بهبود این فضاها دادهشنهادهایپپارک 

ی مهم رویکـرد پیشـگیری جـرم از طریـق     ها مؤلفهز عنوان یکی ا ین  روشنایی بهزم درگرفته  از دیگر تحقیقات انجام

اشاره کـرد. ایشـان در گزارشـی متشـکل از مطالعـات متعـدد در        3  فلمین  و باروزمطالعبه  توان میطراحی محیطی نیز 

جرم ۀ شهر کلمبیا نشان دادند که با بهبود روشنایی و نور میزان حوزو تحلیل آمار جرم و جنای  در چهار   آمریکا، با تجزیه

  مجموعـ  دری دیگـر نیـز کـه    ا در مطالعـه  .(Hartley, 1974: 7اسـ  ) یافتـه    کاهشی توجه و جنای  به میزان شایان 

 تـوجهی در کـاهش میـزان جـرم و     ین  روشنایی و نورپردازی انجام گرف ، بهبود شایان زم درمادرشهری ساوت همپتون 

اس  بوده  مداربستهروشنایی بیشتر از دوربین  تأثیران داد که ه مشاهده شده اس . همچنین نتایج نشمنطقاین  جنای  در

(Atkins & Lee, 1990 .) جـرم و جنایـ    تـرس و  بر کاهشروشنایی  تأثیربررسی ی با عنوان در کتابمالکم رامسی نیز 

ـ  (.Ramsay, 1991: 9کـرده اسـ  )   و کاهش میزان جرم و ترس اشـاره   بهبودمنتشر شد، به  1991که در سال    امنی

 گیـری  شـکل شـهروندی و   منـدی  رضـای  افزایش و از این رو، ، رود میپایدار انسانی به شمار   اساسی در توسع ای مؤلفه

میزان امنی  بدین من ور باید عالوه بر سنجش میزان واقعی امنی ،  کند. میاجتماعی را در ساختار شهری ممکن   سرمای

کننده نیز دارد،  های شهری با کارکرد عمومی که بیشترین استفاده کاربری در اماکن عمومی شهرها را ارزیابی کرد. یکی از

  طبقات اجتماعی جامعه یك ضرورت احساس همدر بین  ها پارکدیگر، وجود  عبارتی   ها و اماکن تفریحی اس . به پارک

درآمـد دارای   بقـات کـم  ویژه ط شده اس  و دارای موقعی  اجتماعی ممتازی اس  و وجود آن برای هم  طبقات جامعه، به

هـای مهـم شـهروندان     کنندگان در این شهر یکی از تفرجگاه ارزش اس . پارک مل  زنجان به عل  میزان باالی استفاده

تنها بـرای اهـالی شـهر     شده در داخل شهر اس . این پارک نه های واقع و دارای موقعی  بهتری نسب  به بقی  پارک اس 

های کردستان، آذربایجـان شـرقی و      راهبردی شهر زنجان که محل عبور و ارتباط استانزنجان، بلکه با توجه به موقعی

. از این تحلیـل و ارزیـابی   اس غربی و اردبیل با تهران اس ، برای مسافرانی که بین نقاط مذکور در ترددند نیز کاربردی 

  ی بـا ایمنـی پـایین   هـا  مکـان یی سـا شنابنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر سطح ایمنی پارک حائز اهمی  زیادی اس . 

ۀ محـدود یابند. راهبردهای سپتد در  یمحضور  ( در آنکودکان و زنان) پذیر یبقشر آسیی اس  که ها مکانویژه  شهری به

عنوان رویکردی نوین در حوزۀ ارزیابی و تحلیل میـزان ایمنـی     به safety auditکه با روش ارزیابی ایمنی  تح  مطالعه

هـای شـهری در پـژوهش     پـارک  بنابراین با توجه به اهمیـ  ایمنـی  شده اس .  ری اس ، ارزیابی و اجرا های شه یکاربر

 های اساسی زیر مطرح اس : حاضر، پرسش
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Roger Strout 

2. Tampa 

3. Fleming and Burrows 
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 هـای دارای وضـعی     عنوان نمون  مطالعه چگونه اس  و محدوده  وضعی  نورپردازی پارک مل  شهر زنجان به

 نورپردازی کجاس  

 های مختلف پارک چه تأثیری بر سطح ایمنی پارک تح  مطالعه داشته اس   کیفی  نورپردازی در بخش 

 پای  نگرش سپتد کدام اس   سازی پارک تح  مطالعه بر ترین راهبردهای ایمن مهم 

 

 مبانی نظری

خوبی اثبات کرده اس  که با تغییر شرایط محیطی و طراحی مناسب فضـا سـطح جـرائم خـاص را      های متعدد به پژوهش

 به نگـرش  بسته جنای  و جرم از مردم (. درکHeal & Laycock, 1986) دادکاس  و سطح ایمنی را افزایش توان  می

 هـای  ویژگی از برخی که اس  این بر اس . اعتقاد متفاوت شایان توجهی طور محیطی به و اجتماعی شرایط به نسب  آنها

 داده نشـان  متعدد محله اس . مطالعات زیس   یطمح ناشی از تأثیر مشکالت فیزیکی ساکنان تح  اقتصادی و اجتماعی

 شناسـان  جـرم  حـال،  جنای  را فراهم آورد. با این  و جرم فرص  برای کاهش یا افزایش تواند می فیزیکی که محیط اس 

 ,.Abdullah et al) دهنـد  را پیشنهاد می (CPTED) محیطی طراحی طریق از جرم از زیس  الگوهای پیشگیری محیط 

را  2، پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطـی 1المللی پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی انجمن بین (.55 :2013

 CPTEDکند. راهبرد  به پیشگیری رفتار مجرمانه از طریق طراحی محیطی معرفی می یا رشتهعنوان یك رویکرد چند به 

 شده اس   های اجتماعی و اداری ساخته مؤثر در محیطبر توانایی نفوذ در تصمیمات مجرم قبل از اعمال مجرمان   با تکیه 

ستیز یـا دیگـر    ی مختلف در سراسر جهان مانند طراحی جرمها نامشود و با برچسب یا  شناخته می CPTEDاختصار  که به

(. اصـطالح پیشـگیری از جـرم را بـرای     Prairie Sky Consulting, 2004: 200) رود یمکار  ی اختصاری بهها عالم 

 (.Rostami Tabrizi & Madanipourb, 2006: 933کـار بـرد )   متحدۀ امریکـا بـه   بار وزارت دادگستری ایاالت  اولین

 و جـرم  اعمـال  توانـد  مـی  کـه  هـایی  تکنیك از استفاده بر( CPTED) محیطی طراحی طریق از جرم از پیشگیری مفهوم

 را CPTED 3جـرائم  المللـی  بین مرکز (.Sakipa et al., 2012: 629) داردمناطق کاهش دهد تأکید  جنای  را در اغلب

بهسـازی کیفیـ  زنـدگی     جرائم و برای کاهش یا جلوگیری از شده ساختهمحیط  مناسب از ۀاستفادآن را  وکرده طراحی 

ریزی محـیط   شده در جلوگیری از جرائم در فرایند طراحی و برنامه ۀ هوشمندانه از فضای ساختهاستفادداند و نیز آن را  می

را راهـی   المللی جلوگیری از جرائم از طریق طراحی محیطی( آن )مدیر دپارتمان بین 4کند. تیموتی کرو نوع تعریف میمص

ریزی شهری بـرای کـاهش احتمـالی     داند که از اقدامات پیشگیرانه از طریق طراحی و برنامه برای تحقق شهری ایمن می

ـ ر دپارتمان جلـوگیری از جـرائم شـهری در سـطح     برد. سوزان اجواک )دبی تجاوز و جرائم شهری بهره می ه در شـهر  محل

هـای   کنـد و یکـی از رسـال     پترزبورگ( به فرایند قبل از پیشگیری و قبل از درمان در احتمال وقوع جرائم اشاره مـی  سن

 و همکـاران،  )پـورجعفر  دانـد  خیزی مناطق مـی  های طبیعی جرم کاهش پتانسیل فضاهای شهری را درطراحی و معماری 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Cpted International Association 

2. Crime Prevention through Environmental Design 

3. NICP 

4. Timothy crow 
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 & Leong) داردکه بین جرم و عوامل محیطی ارتباط وجود  دهند یمبسیاری از مطالعات تجربی نشان  (.82-73: 1387

Sung, 2015: 2برای وقـوع  ها فرص  بردن بین از برای تالش در ریزی برنامه اولی  مراحل طریق از جرم از (. پیشگیری 

 :Sakip & Abdullahb, 2012) اسـ   پیچیـده  موضـوع  یـك  قعاًوا جرم از پیشگیری حال، با این . جنای  اس  و جرم

 و تحلیـل   تجزیـه  طریـق  از مجرمانـه  های اعمال و فرص  بردن بین از برای شهرسازی و معماری ریزی برنامه در (.341

از ، شـود  یمجنای   و جرم به منجر محیطی( که های فرص  و پذیر آسیب قربانیان انگیزۀ مجرمان،) یاصل عنصر سه جامع

کـه روشـنایی    تأثیرگذارندعوامل بسیار زیادی در بروز بزهکاری  (.Kang, 2013: 16) شود یماستفاده  CPTEDرویکرد 

زیاد در بین مناطق مختلـف ممکـن    احتمال  . اهمی  نسبی روشنایی در مقایسه با عوامل دیگر به اس یکی از این عوامل 

 :Pease, 1999) شته باشنددانفوذ بیشتری نسب  به اماکن دیگر اس  متفاوت باشد. ممکن اس  بعضی از اماکن خاص 

ی جـرم و جنایـ  و   هـا  فرصـ  نور در خیابان و فضاهای عمومی باعم افزایش عابر پیاده، ایمنی ترافیك، کـاهش  (. 57

مسئله را بـا یـك پرسـش سـاده آغـاز      (. Boomsma & Steg, 2014: 22) شود یمتقوی  تعامالت اجتماعی غیررسمی 

 منینـاا خاموش شود  بدون شـك ایـن رخـداد محـیط و شـهر را       ها چراغشب هم      چه ر  خواهد داد اگر یكمینک یم

ی مناسـب و نصـب   نورپردازدهد  نشان می ها پژوهش. بنابراین نورپردازی عامل مهم رسیدن به ایمنی شهر اس . کند یم

ن، کاهش حضور افراد مشکوک، کـاهش ورود بـه   تجهیزات روشنایی در شهرها به کاهش خرابکاری، کاهش جرائم خیابا

اغلـب   .(Pease, 1999: 52) اسـ  طور کلی، در کاهش جرم و جنای  تأثیر داشته  ی تجاری و بهها سرق قصد  منازل به

ی نامناسب، ترس از ارتکـاب  ها مکاندر  ها شبکه با افزایش روشنایی  دهد یمگرفته در این زمینه نشان  مطالعات صورت

، چرا کـه  ندگیر یمها در طول روز انجام  درصد سرق  60که  میدان یمیابد.  و نر  ارتکاب به جرم افزایش میجرم کاهش 

و  هـا  کـالج ی زیـادی کـه در مـدارس،    ها پژوهشحتی مجرمان نیز برای ارتکاب جرم نیاز به نور کافی برای دیدن دارند. 

 تواند یمها  که کاهش روشنایی شب و خاموش کردن چراغ دهد یممتحده صورت گرفته اس ، نشان   ی ایاالتها دانشگاه

در مواردی حتی خطرنـاک باشـد.    تواند یم ها شببکاهد. نورپردازی نامناسب در  ها مکاناز میزان خشون  افراد در بعضی 

. درسـتی ببیننـد و تشـخیص دهنـد     شود شاهدان جنایـات نتواننـد جزئیـات را بـه     کننده باعم می برای مثال نورهای خیره

شـود. برخـی    مـی  هـا  مکـان وآمد موجـب جـذب مجرمـان بـه ایـن       ی خلوت و کم رف ها مکانطور، روشن کردن  همین

اصـطالح   گیرند، اما نـه بـرای آنچـه بـه      ها در ن ر می ی ایمنی و هشداردهندهها قفلیی برای ها فیتخفی بیمه ها شرک 

اند که  شده ای دارند  زیرا بر اساس این اعتقاد ساخته کننده شود و روشنایی بسیار زیاد و خیره ی حفاظتی خوانده میها المپ

 (.296: 1387اعتمادی فر، ) اس « امنی  بیشتر»به معنای « نور بیشتر»

 

 روش تحقیق

بـه دو روش اسـنادی و    هـا  دادهگرفته اس . گـردآوری    تحلیلی انجام -پژوهش حاضر کاربردی اس  و به روش توصیفی

ی پژوهش با توجه به رویکردهای راهبردهای سپتد و مدل ارزیـابی  ها دادهگردآوری  من ور بهمیدانی صورت گرفته اس . 

بـر اسـاس تعریـف انجمـن     نامه و پیمایش میدانی تهیـه شـده اسـ .     ( از محدودۀ پژوهش پرسشSafety auditایمنی )

و سیستماتیك اس  که از طریق ی ا دورهیك ارزیابی دقیق،  (S.A) یمنیامدل ارزیابی  (ASSE)مهندسان ایمنی آمریکا 

ـ ر برنامـه عنـوان محملـی بـرای      وضعی  ایمنی محیط را برآورد کرد و از آن به توان یمآن  ی بعـدی و سـنجش   هـا  یزی
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روشـی   (S.Aمدل ارزیابی ایمنی )دیگر،  عبارت   (. به16-20: 1379عدل، کرد )و نقاط ضعف احتمالی استفاده  ها شرف یپ

من ور شناسـایی نقـاط ضـعف و قـوت آن       الی  اس  که با استفاده از یك نگرش اصولی بهبرای بررسی مستقیم یك فع

و  هـا  دسـتورالعمل و  هـا  ستمیسافزار  . در ممیزی هم نرمردیگ یمفعالی  و بر اساس مقایسه با استانداردها و قوانین صورت 

ارزیابی ایمنی دارای چهار عنصر اس  (. 218: 1379واالث، ) دشو یمی و تأسیسات بررسی ها دستگاهافزار مانند  هم سخ 

فرایند ارزیابی ایمنی شامل چهار  مقیاس  بزرگ ی متوسط وها در طرحو وسع  این فرایند به مقیاس توسعه بستگی دارد. 

   زیر اس :مرحل

  ایـن   اشخاص مـرتبط در  و دیگراز فضا  کنندگان استفادهیمایش محلی: مصاحبه با ساکنان و و پبازدید محلی تحقیق

 گیرد  مرحله انجام می

 :ردیگ یمصورت میدانی در این مرحله انجام  به زانیر برنامهبا افسران پلیس و اهل محل و  گوو گف  ارزیابی اولیه  

 گیرد  های ممکن در این مرحله انجام می بینی ارزیابی بزهکاری: تحلیل بزهکاری، تحلیل جمعی  محل مطالعه و پیش 

 یی اس  کـه از اصـول   ها برنامهینی و بازبی و معمارهای طراحی  حله شامل بازنگری کارگاهبازنگری طراحی: این مر

 .رندیگ یمنگرش پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی بهره 

افزارهـای تحلیـل آمـاری     ۀ تح  مطالعـه از نـرم  محدودمن ور ارزیابی وضعی  نورپردازی و سطح ایمنی  همچنین به

من ور تحلیل وضعی  نورپردازی پـارک تحـ  مطالعـه بـا      شده اس . همچنین به ( استفاده Arc GIS, Excelگرافیکی )

 شده اس .  تمامی تجهیزات روشنایی پارک بررسی و بر روی نقشه نمایش داده GPSاستفاده از دستگاه 

 

 محدودة مکانی و زمانی مطالعه

و خـارج از   شـهر زنجـان  ی  در حاشـ  1354ل محدودۀ پژوهش، پارک مل  واقع در شهر زنجان اس . ایـن پـارک در سـا   

اس . نقش  زیر موقعی  ایـن پـارک    شده  واقعدرون شهر  ،شهر  فیزیکی توسعۀ شهر احداث شد، اما اکنون در اثر محدود

 دهد. یمات کشوری را نمایش میو تقسدر شهر زنجان 

 

 تقسیمات کشوری . موقعیت پارک ملت در شهر زنجان و1شکل 
 1392نجان، مأخذ: شهرداری ز
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یی از آن واگـذار و  ها بخشمرور  هکتار بوده اس  که به  90 حدود 1354مساح  پارک در موقع احداث یعنی در سال 

نیـز موقعیـ     2 شکل. در (6: 1389کهزادی، اس  ) ترمربعم 549/980آنچه اکنون به نام پارک محدود و محصور اس ، 

هـای میـدانی و بازرسـی     ه اس . محدودۀ زمانی تحقیق شامل برداش نمایش داده شد تح  مطالعهکاربری اراضی پارک 

 .اس  1392ایمنی از محل پارک در سال 

 

 

 . کاربری اراضی پارک ملت زنجان2شکل 

 1392های میدانی نگارندگان،  مأخذ: برداش 

 

 های تحقیق و تجزیه و تحلیل یافته

 تجهیزات روشنایی پارک

بـرداری شـده اسـ .     نقطه GPS صورت میدانی با دستگاه شنایی موجود در پارک بهدر این پژوهش هم  تیرهای چراغ رو

در پـارک   بر   چراغاس . با توجه به مشاهدات میدانی از پارک، چند نوع تیر  دهگردی  ثب   پارک نقشی رو ها دادهسپس 

 آورده شده اس . آنهانوع تیرها و تعداد  1اس  که در جدول  شده  مشاهده

 ملت زنجان در پارک  برق  چراغی هااد تیر. تعد1جدول 

چراغ نوع پای  

     بر 

 نورافکن گرد یا دوشاخه آویزان

 4 96 4 142 تعداد

 1392: برداش  میدانی نگارندگان، مأخذ          
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 های راهر آویزان شهری که بیشتر در کنا بر   چراغ. تیرهای اس در این پارک موجود  بر   چراغتیر  246، مجموع در

 چراغو تیرهای  2و داخل محدودۀ شهربازی  2فقط در قسم  پش  شهربازی  گرد نیز بر   چراغارتباطی شهر و تیرهای 

کـه در نقشـه    طـور  همـان نـورافکن نیـز    بـر    چراغ یرت 4، مجموع در. اند شده  تعبیهدوشاخه در محل ورودی پارک  بر  

موجود در این  چراغ  تیرهای همبه مشاهدات میدانی،  با توجهاس .   ته شدهشود در چهار نقطه از پارک گذاش مشاهده می

گونه روشـنایی و تیـر    رهی جنگلی وسط پارک فاقد ها محدودهیابی شده اس  و  های ارتباطی مکان پارک فقط در کنار راه

 .اس چراغ 

 

 ارزیابی ایمنی در پارک

ی این فهرسـ   ها پرسشاس .  شده  ( استفادهSafety audit) یمنیامن ور سنجش میزان نور در پارک از مدل ارزیابی  به

سپتد( تهیـه و بـر اسـاس ایـن رویکـرد      ) یطیمحبا توجه به اصول و راهبردهای نگرش پیشگیری جرم از طریق طراحی 

ۀ اهدمشـ بـا مراجعـه و    اس . این فهرس  با توجه به مراحـل ارزیـابی   هارزیابی شد ناامنی ها مکانو ایمنی و  ها محدوده

ارائـه   2میدانی از پارک در نقط  زمانی در روز و شب کامل شده اس . در ادامه، نتایج ارزیابی ایمنی در پـارک در جـدول   

 شود. می

 . نتایج ارزیابی ایمنی پارک ملت زنجان2جدول 

 1392ه سـال  آذرمـا  29-28-26-25روزهای شب  12تا  عصر 4یس  از ساع  ل چكاین  تاریخ، ساع  و روز بازدید

 کامل شده اس .

 نگارندگان کنندگان بازرسی

 ایمنی و احساسبررسی میزان امنی  پارک مل  زنجان از بعد میزان نور و روشنایی  بازرسی و عل دلیل 

 یزات نورپردازیو تجهروشنایی  سؤاالت

 توضیحات خیر بله سؤال

  بـه  ییهوا روشـنا  یکیتار زمان در ایآ

 وح پـارک را سـط  همـ   یکـاف  ۀانداز

  پوشاند یم

-  

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

 فاصله چهره از كی صیقادر به تشخ ایآ

اگـر جوابتـان مثبـ      د یهست یمتر 25

 ید.ببررا نام  ها مکاناین  اس  لطفاً

-  

. شده اسـ    یهتعبارتباطی  های راههم  تجهیزات نورپردازی پارک در کنار 

تجهیـزات نـورپردازی    هـر نـوع  فاقد  ها مکاناین  فاصل حدی ها محدوده

 1. عکس اس 

محل  یها که چراغ یزماندانید  یم آیا

 بـه کجـا   ،شکسـته باشـد   یاخاموش 

مثبـ  اسـ     جواب اگر اطالع دهید 

 محل مراجعه را ذکر کنید

 - 

 ها و مأموران پارک ینگهبانبه 
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 ی پارک ملت زنجان. نتایج ارزیابی ایمن2جدول ادامه 

 توضیحات خیر بله سؤال

 یاگیاهان  یها ها پش  بوته چراغ یاآ

شـده    بـرگ درختـان پنهـان   و شا  

 ین مکان را مشخص کنیدا اس  

-  

)بـه علـ     اسـ  درختان پنهـان   برگ وزیر شا   ها چراغ  همیباً تقر

 2. عکس (جنگلی بودن پارک

آیـــا نـــورپردازی در ایـــن امـــاکن  

 گرفته اس   درستی صورت به
-  

- 

 یادهمحل عبور عابر پ -5-1
 - 

  تعبیـه عبور پیاده  محلارتباطی  های راهی پارک در کنار ها چراغهم  

 اس . شده

 ها ییورودی دستشو 
-  

کـدام از   یچهـ در این پارک سه واحد سرویس بهداشتی وجود دارد که 

 نورپردازی مناسبی ندارد. آنها

 یهای ورودی و خروج راه 
 - 

ــورپردازی   پــارک دارای دو ورودی اســ  کــه ورودی اصــلی دارای ن

 .اس مناسب، ولی وردی پش  پارک نامناسب 

 ها عالئم و نشانه یکیدر نزد 
 - 

 یشـتر بانـدک اسـ  و    آنهـا در پارک محدود و تعداد  ها و نشانهعالئم 

 3شده اس . عکس  یه تعب بر   چراغروی تیرهای  آنها

 ها یمک ن 
-  

های جنگلی وسط  ، ولی در محدودهاس ی مناسب شهرباز در محدودۀ

 4شده اس . عکس  یه تعبی تاریك ها مکانها در  یصندلپارک بیشتر 

محـــل اســـتراح   وهـــا  یــق آالچ 

  - ها خانواده

هـای   یشتر در داخل محـدوده بو  در محدودۀ پش  پارک ها مکاناین 

ی این ها چراغنورپردازی ضعیفی دارد. بیشتر و اس   شده  واقعجنگلی 

 5. عکس اند شکستهها  مکان

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

تجهیـــزات  و هـــا وضـــعی  چـــراغ

 نورپردازی
-  

- 

 یـب ضـد تخر نشـکن و   ها چراغ یاآ 

 مکان اگر جوابتان منفی اس    ندا
-  

ی ها چراغفاد اند. در واقع این پارک ها معمولی و بدون ح بیشتر چراغ

 نشکن و ضد تخریب ندارد.

  ها کافی اس  تعداد چراغ 
-  

سـوم    وجـود دارد کـه حـدود یـك     بـر    چراغتیر  246در این پارک 

 ی مورد نیاز پارک اس .ها چراغ

 چه محل روشنایی میزان در مجموع

 اس   )سؤال طیفی(اندازه 
- - 

 □بسیار نامناسب  □ناسب نام □مناسب  □بسیار مناسب 



 Safety Audit  335و مدل ارزیابی  CPTEDتحلیل وضعیت نورپردازی و ارزیابی ایمنی فضاهای شهری با استفاده از راهبردهای 

 
 سؤاالت خط دید

 توضیحات خیر بله سؤاالت

وضوح اشیاء و افرادی کـه   آیا در شب به

بینید  اگر  تان قرار دارند را می یروپیش 

جوابتان منفـی اسـ ، علـ  آن را ذکـر     

 کنید.

و  انـد  شـده   نصـب بیشتر تجهیزات روشـنایی پـارک در ارتفـاع بلنـد      - 

ی هـا  بـرگ نیز میان شا  و  آنهابیشتر  که کم دارند یی با نورها المپ

بـه سـطح    آنهـا اس  و میزان تابش و روشـنایی   شده  پنهاندرختان 

 زمین بسیار اندک اس .

ی تاریــك و گنــ ، دیوارهــا، هــا گوشــه

 ها ستون

 اس . ستوناین پارک فاقد ساختمان و دیوار و   -

و ی هـرز، نـرده   ها و علفوجود گیاهان 

 ی خاکها تودهو  ها تپه ،حصارها

 شـده   پنهـان درختـان   و بـرگ در میان شا   بر   چراغهم  تیرهای  - 

 اس .

آیــا مکــانی کــه امکــان مخفــی شــدن  

  وجـود دارد شخصی وجود داشته باشـد  

  کجا اگر جوابتان مثب  اس ،

ی وسیعی از پارک ها بخشی درختان که ها و بوتهبا توجه به درختان  - 

اماکن پارک محل اختفای اشخاص و بزهکاران  پوشانند، بیشتر یمرا 

 1تواند باشد. عکس  می

خط دید چه نوع  و بهبود آسان یددبرای 

و گوشــه )پــذیر اســ    تغییــری امکــان

، و درختـان یای کج، اصالح گیاهـان  زوا

 و...( خرابی و آثار ها شغالی آآور جمع

و  هـا  بوتـه روشنایی، به دلیـل درختـان،    لحاد ازمشکل اصلی پارک  - -

ی روشـنایی  هـا  چـراغ جنگلی بودن آنها اس . همچنـین تعـداد کـم    

بـا   تـوان  مـی . سـ  از دیگر مشکالت پارک ا آنهانامناسب  یابی مکان

  چـراغ ین نصب تیرهای و همچناصالح درختان و باز کردن مسیر نور 

ها موجـب بهبـود ایـن مکـان از لحـاد       یطمحمناسب برای این  بر 

 2 عکس ایمنی شد.

ای افزایش خـط دیـد درون پـارک    آیا بر

 موارد زیر لحاد شده اس  

- - - 
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ــوانعی همچــون  ــهبرداشــ  م ــا بوت و  ه

 ها  درختان از روی چراغ

 اس . شده محصوری درختان ها برگها در بین شا  و  هم  چراغ  -

 
 

 استاندارد میزان نور پارک در حالت

وات  400کاررفته در پارک مل  زنجان المپ بخار سدیم با توان  بهی روشنایی ها چراغبه مشاهدات میدانی بیشتر  با توجه

های فرعـی در   یابانخعنوان   ارتباطی این پارک به های راههزار لومن و شدت روشنایی در خیابان فرعی ) 47با شار نوری 

این اندازه نیـز ثابـ     . با توجه به ارتفاع تیرهای بر  موجود در پارکاس متر  8لوکس معادل  10اس (  شده  ن ر گرفته

متر  15متر محدودۀ روشن و  8آویزان در حدود  چراغ بر به محاسبات روشنایی، میزان روشنایی تیرهای  با توجهنیس . 

متـر در ن ـر گرفتـه     12و  5ترتیب  گرد نیز این میزان به چراغ بر کند. برای تیرهای  یمرا مشخص  روشن نیمهمحدودۀ 

اس  کـه   شده  ن ر گرفتهدر  روشن نیمهمتر روشن و  20نورافکن موجود در پارک نیز معادل  4برای  نهای  درشده اس .  

موجـود   چراغ بر به این میزان تیرهای  با توجهبوده اس .  چراغ بر مطابق با محاسبات استاندارد روشنایی این تیرهای 

شده اس ،   تهیه Arc GIsافزار  ی در محیط نرمگذار ۀ پارک که با استفاده از روش حریممحدودی و روشنایی نوردهمیزان 

 زیر خواهد بود. شکلصورت  به

 

 گذاری پارک ملت زنجان به روش حریم روشن نیمهی روشن و ها محدوده. برآورد 3 شکل

 1392نگارندگان،  محاسبات :مأخذ
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در موجـود   چراغ بر اع تیرهای و ارتف هر المپشود، با احتساب نور استاندارد  که در نقش  باال مالح ه می طور همان

بدون تجهیزات  ی جنگلی وسط پارکها محدودهاس . بیشتر  شده  مشخصپارک  روشن نیمه ی روشن وها محدوده پارک

 روشنایی وضعی  نامناسبی دارد. ن ر ازنورپردازی و در تاریکی کامل قرار دارد و 

 

 یابی ایمنیبه مشاهدات میدانی و مدل ارز با توجهوضعیت روشنایی پارک 

ی  سریع، مشخص و رؤهدف از نورپردازی فضا دستیابی به حدی از قابلی  دید اس  تا شهروندان و عابران پیاده قادر به 

گرفتـه در زمـان    ها و افراد پیرامون خود باشند. با توجه به مشاهدات میدانی صـورت  یدهپدیك هم  جزئیات مهم تفک  قابل

بـوده   4صـورت شـکل    ی تاریك و روشن پارک بـه ها محدودهپارک  چراغ بر تیرهای نوع  تاریکی پارک مل  و بسته به

شود، سطح وسیعی از پارک در زمان تاریکی شب در تاریکی مطلق اسـ . تنهـا    که در نقش  مشاهده می گونه هماناس . 

طراحـی نامناسـب    ارتباطی اس . عل  ایـن امـر از   های راهو  ۀ شهرهای بازی یك و دومحدودی روشن پارک ها محدوده

 ی مناسب در این پارک ناشی شده اس .ها و المپمناسب   چراغ بر ی هانورپردازی و استفاده نکردن از تیر

 

 یک پارک با توجه به مشاهدات میدانیتارو  ی روشنها محدوده. 4شکل 

 1392: مشاهدات میدانی نگارندگان، مأخذ

. طبـق  انـد در این پارک جزء تجهیزات شهری  هکاررفت به راغ بر چ(، هم  تیرهای 2که اشاره شد )جدول  گونه همان

آویـزان، نـورپردازی    چـراغ بـر   متفاوت اسـ . در تیرهـای    چراغ بر محاسبات روشنایی نورپردازی هر یك از تیرهای 

آن  در تیرهای چراغ روشنایی گرد نور و روشنایی که ی حال درشود.  و به یك سم  مشخص متمرکز می میمستقصورت  به

 اس . شده  دادهنمایش  چراغ بر نوع نورپردازی تیرهای  5. در شکل تابد یمهم  جهات   به

  

 تابد. به همۀ جهات می نور ب( در نورپردازی غیرمستقیم تابد. درصد نور به سمت پایین می 90الف( در نورپردازی مستقیم حداقل 

 . نوع نورپردازی تیرهای چراغ برق5شکل 

 (18: 1387و بنیا،  کارلن)
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شـده اسـ  و    یابی مکانارتباطی  های راهی ها کنارهکه هم  آنها در  اس پارک از نوع ب  بیشتر تجهیزات نورپردازی

شـده    اسـتفاده از نورپردازی نـوع الـف    2ی شهربازۀ محدودۀ پش  استخر بزرگ و محدودتنها در دو قسم  از پارک، در 

  مشـخص یی کـه بـه رنـ  زرد    هـا  قسم اس ،  شده  هیتهاس . طبق نقش  باال که بر اساس مشاهدات میدانی از پارک 

 دراس ، در تاریکی کامل قرار دارند.  شده  مشخصو محدودهایی که به رن  سیاه  روشن نیمهصورت روشن تا  ، بهدهگردی

و جلوگیری از نورپردازی آن  چراغ بر به رن  قرمز نیز به عل  محصور شدن تیرهای  شده مشخصی ها محدوده، نهای 

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

 

 گیری بندی و نتیجه جمع

ـ نگـاهی بـه پد   با .یابد میناهنجاری در آنها افزایش  میزان بزهکاری و معی  شهرها،جرشد و اندازۀ  موازات به  جـرم و  ۀدی

ای جهـانی اسـ  و    یـده پدبزهکاری و افزایش جـرم  ها و  یبآس  مسئلکه  گردد یمآن در جهان معلوم  آمارهای مربوط به

به عزمی راسخ و تالشـی فراگیـر    شدت بهدر دنیای امروز  رو  این ازی با آن درگیرند. نوع  به  کشورهای جهان همامروزه 

های مجرمانه در افراد نیاز داریم، تا از این طریق شدت بزهکـاری و   یزهانگی جرم و کمرن  کردن ها فرص برای کاهش 

و بزهکـاری از موضـوعات مهمـی     از جـرم جرم کاهش یابد. این امر مستلزم اقداماتی پیشگیرانه اس . موضوع پیشگیری 

 یابـد.  های فرهنگی پیشـگیرانه تحقـق مـی    یاس سهای اجتماعی و  یاس سهای جنایی،  یاس ساس  که از طریق اعمال 

اسی از شب ادامـه یابـد و بـدین ترتیـب حیـات شـبانه         فعالی  شهروندان تا پدامنامروزه زندگی شهری سبب شده اس  

مثب  آن  تأثیرو  روزی شبانهین برای ایجاد بستر مناسب و امن زندگی بنابراتبدیل به قسمتی از زندگی شهری شده اس . 

ی هـا  جنبـه روشنایی عـالوه بـر   . دیگر اینکه های شهری بسیار حائز اهمی  اس  یطمحبر شهروندان، نورپردازی صحیح 

بـه   بسته کند. یمهای پلیس و مجریان قانون  ارزشمندی به اداره کمكشناسانه، بازدارندۀ جرم و خرابکاری اس  و  باییزی

و اماکن تفریحی یك ضـرورت تلقـی    ها پارکوآمد در  های الزم برای ایجاد روشنایی و سهول  رف  ینههزشرایط، صرف 

 شود. می

یری از وقوع جرم چـه در مطالعـات خـارجی و چـه در مطالعـات داخلـی،         پیشگنیزم در هگرفت انجامهای  بررسی طبق

 وضـوح   بـه ی شـهری  فضاهااهمی  و کاربردی بودن این رویکرد در زمین  جلوگیری از بزهکاری و وقوع جرم در تمامی 

پارک مل  زنجان . نتایج مدل ارزیابی اس جنب  امنی  بسیار ضعیف  ازها، این پارک  . با توجه به نتایج بررسیاس نمایان 

 وضـوح   بـه کـه تصـاویر    طـور  همانیزات نورپردازی در این مکان دارد. و تجهنشان از نامناسب بودن وضعی  نورپردازی 

ی وسـط  هـا  محـدوده کـه   ی حال دراند   شده های ارتباطی تعبیه  ی راهها کناره، هم  تجهیزات نورپردازی در اند دادهنمایش 

امنیتـی ایـن پـارک را بـیش از بـیش نمایـان        و مشکالتزوم بررسی مجدد نورپردازی یکی مطلق اس  که لدر تارپارک 

 کند. می
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 . راهبردهای ارزیابی ایمنی در پارک ملت زنجان3جدول 

 شنهادهایپ نقاط ضعف راهبردها

 ها یدسترس 

 

هـای پـارک هـیچ     با توجه به بازرسی

ی از دسترسی معلوالن به این ا نشانه

تـوان گفـ     یپارک مشاهده نشد. مـ 

ــامان  ــدون اصــول س ــارک ب ــی  پ ده

فضاهای شهری بـرای اسـتفادۀ ایـن    

 .اس قشر از مردم 

توجه به استانداردهای رایج در طراحـی فضـاها و مبلمـان    

شهری و خصوصاً برای معلوالن و سالمندان سبب حـذف  

هـا و نصـب عناصـر مبلمـان      کاری در اجرای طـرح  دوباره

 شود. می

تر مختص معلوالن بـرای   ی پهنها مبلمانتعبی  عناصر و 

 استفادۀ این گروه از فضای جنگلی

 روشنایی، نورپردازی 

 

بــا توجــه بــه نتــایج بررســی میــزان 

روشــنایی پــارک، ایــن پــارک ایمــن 

 نیس .

تعبی  تیرهای چراغ بـر  فـراوان و مناسـب پـارک بـرای      

ایجاد امنی  و بهبود کارکرد پارک، تعبیـه تیرهـای چـراغ    

 یط جنگلی و درختی.بر  مناسب در مح

  ها نشانهعالئم و 

 

ــاهدات   ــه مش ــه ب ــا توج ــین ب همچن

ی پـارک  هـا  نشـانه میدانی عالئـم و  

یـابی نشـده    صورت درسـ  مکـان   به

اس  و بیشتر نقاط پارک این عالئـم  

 ها را ندارد. و نشانه

برای نشان دادن جه . این پـارک   ها نشانهنصب عالئم و 

زیاد نیاز فراوانی بـه  به عل  جنگلی بودن و داشتن وسع  

 ها و عالئم برای یافتن مسیر دارد. نشانه

 منبع: نگارندگان

 

 تحت مطالعهسازی کالبدی محدودة  یمناراهبردهای 

 شود: نتایج مطالعه، راهبردهای زیر برای بهبود روشنایی و امنی  پارک پیشنهاد می به با توجه

 چه از جنبـ  جـذابی  و ایجـاد     های روشنایی و ها چه از جنبه تیرهای چراغ روشنایی مخصوص پارک ها و تعبی  چراغ

 پارک تح  مطالعه  کنندگان رضای  برای استفاده

 تعبی  تیرهـای چـراغ    های هرز سطح پارک و های اضافی و علف های جنگلی با هرس کردن شا  و برگ در محدوده

 کنندگان کمك کرد  اجعهاحساس امنی  مر توان به افزایش میزان امنی  پارک و بر  مناسب، می

 هـای روشـنایی کـه از     هـای مختلـف وجـود دارنـد. سیسـتم      نورافکن و منابع نوری در طیف وسیعی از انواع و اندازه

توان بـرای تـأمین سـطح مطلـوب تـراکم نـور و شـدت         کنند را می کارایی باال استفاده می های با شار نوری و المپ

هـای   کمترین هزینه کنندۀ میزان مطلوب روشنایی با جهیزات که تضمینروشنایی طراحی کرد. همچنین در انتخاب ت

 برداری و نگهداری اس ، بایستی دق  الزم صورت گیرد  سازگار برای نصب، بهره

 رؤی  نباشد الزامی اس    طور دقیق قابل روشنایی تابلوها در جایی که تابلو در شب به 

 توانـد ضـمن افـزایش     ی پارک و هم برای امنی  بیشتر پارک مـی ها و گیاهان مناسب هم برای زیبای کاش  درختچه

 تر کند. سطح ایمنی محیط پارک را جذاب
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