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ارزیابی عوامل سازهای مؤثر بر حس امنیت فضایی شهروندی در زیرگذرهای کالنشهر مشهد
از دیدگاه شهروندان مناطق  11و 11
طاهره صادقلو ،1لیال جوهری

*1

 -1استادیار گروه جغرافیا و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
 -2کارشناسی ارشد مدیریت شهری دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده
فضاهای شهری امروزی ،مؤلفهای برای وقوع نابهنجاریهای شهری و درنتیجه عدم وقوع امنیت در شهر میباشند،
در بسیاری موارد نوع طراحی فضای کالبدی ،نقشی که مکان خاص به خود میگیرد و ابعاد اجتماعی یک

مدکدوده

منجر میگردد که فضاها امن و یا بالعکس ناامن گردند .هدف پژوهش حاضر ارزیابی عوامل سازهای مؤثر بکر حکس
امنیت فضایی شهروندی در زیرگذرهای کالنشکهر مشکهد از دیکدگاه شکهروندان منکاط  11و  12مکیباشکد .روش
تدقی توصیفی-پیمایشی از نوع کاربردی میباشد .جهت اولویتبنکدی شکاخصهکای ایمنکی زیرگکذرها از فرنینکد
"تدلیل شبکه" ( )ANPاستفادهشده است .جامعهی نماری شامل کلیهی شهروندان مناط  11و  12میباشکد ککه بکه
نسبت جمعیت نواحی در این دو منطقه  383پرسشنامه با استفاده از فرمول کوکران ،توزیعشده است .عالوه بکر ایکن
 23پرسشنامه در بین خبرگان شهری (متولیان امکور زیرگکذرها-سکازمان حمکلونقکل و ترافیک

شکهرداری مشکهد)

توزیعشده است .نتایج حاصل از مقایسهی میانگین دو جامعهی مستقل بیکانگر ایکن اسکت ککه منطقکه  11در تمکامی
شاخصهای موردمطالعه بهاستثنای بهداشت و روشنایی وضعیت مساعدتری را داراست و اولویکتبنکدی حاصکل از
تکنی

 ANPبیانگر این است که شاخص دسترسی و سهولت کاربرد با وزن نرمال شکدهی  3/11در اولویکت اول و

شاخص طراحی داخلی با وزن نرمال شدهی  3/31در اولویت نخر جهت تأمین ایمنی زیرگذرها قرار دارد.
واژه های کلیدی :عوامل سازهای ،امنیت فضایی ،زیرگذر ،ANP،کالنشهر مشهد.
* نویسنده مسؤول

le.jo135@gmail.com
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مقدمه و طرح مسئله
از پیامدهای ناگوار رشد بیرویهی شهرها ،افزایش جرائم شهری است .بکا توجکه بکه شکرای فیزیککی موجکود در
شهرها ،نلودگی نمادی ،نلودگی دیداری ،نلودگی رنگ ،نلودگی نور (صالدی ،)1 :1384 ،تراکم جمعیت و  ،...شهرها
نمادهی تبدیلشدن به مکانهای وقوع جرم هستند .باوجود تأثیر عوامل مختلف در زندگی شهری ،امنیت مهمترین عامل
برای اسکان شهروندان در ی

مدی و مدلهی شهری است (پورجعفر و همکاران .)16 :1381 ،از ننجا که فضکاهای

شهری امروزی ،مؤلفهای برای وقوع نا به هنجاریهای شهری و درنتیجه عدم وقوع امنیت در شهر میباشکند ،بررسکی
جنبههای کیفی و کمی امنیت ،چه از لداظ کالبدی و چه از لداظ اجتماعی در داخل هری

از فضاهای شکهری امکری

ضروری است (قرایی و همکاران .)22 :1381 ،در بسیاری موارد نوع طراحی فضای کالبدی ،نقشی که مککان خکاص
به خود میگیرد و ابعاد اجتماعی ی

مددوده منجر میگردد که فضاها امن و یکا بکالعکس نکاامن گردنکد .اینککه در

مکانهای خاصی ناامنی بیشتر باشد و از این فضاها با عنوان نقاط جرم خیز شهری یاد شود بیش

علکت اصکلی نن

ویژگیهای خاص مدی است؛ به عبارت دیگر ویژگیهای فیزیکی-کالبدی هر مدی فرصت ارتکاب جرم و نتیجتاً
ناامنی را افزایش میدهد (ادیبی و عظیمی .)81 :1313 ،سالهاست که زیرگذرها و پلهای هوایی در شهر جای خکود
را پیداکرده و هرروز با رویکردی یکی از این دو موردتوجه مسئوالن شهری قرار میگیرد تکا شکرای سکهلالوصکول و
امنیت روانی را برای شهروندان مدق کند .کالنشهر مشهد نیز با توجه بکه توسکعه روزافکزون خکود ،از ایکن قاعکده
مستثنا نمی باشد .توسعه کاربری زیرگذرهای شهری برای ارتقاء کیفیت زندگی شکهروندان و اصکال سکاختار پیکاده
راهها بهویژه در مناط درحالتوسعه مشهد ،در کنار مزایای تسهیلکنندگی خود ،گاه بستری امکن بکرای وقکوع انکواع
جرائم شهری میباشد .بیش  ،طراحی نامناسب و غیراستاندارد زیرگذرها و بافت کالبکدی نن را مکیتکوان یککی از
عوامل مهم در ایجاد چنین فضایی دانست؛ اما بهواقع مهمترین استانداردها و عوامل تأثیرگکذار بکر ارتقکاء امنیکت در
زیرگذرها از دیدگاه شهروندان کدامند؟ مطالعه حاضر باهدف ارزیابی عوامل کالبدی مکؤثر بکر امنیکت شکهروندان در
زیرگذرهای مناط  11و  12مشهد به دنبال شناسایی این عوامل و استانداردها و ارزیکابی نن در دو منطقکه  11و 12
کالنشهر مشهد بهعنوان مناط برخوردار از بیشترین تعداد زیرگذرهای شهری میباشکد .سکؤال اصکلی تدقیک ایکن
است که مهمترین شاخصهای مؤثر در امنیت فضایی در زیرگذرهای شهری کدامند و نیا از دیدگاه شهروندان میزان
اهمیت شاخصهای ایمنی در زیرگذرهای مناط  11و  12از هم متفاوت است؟ در طی پاسخ به این پرسکشهکا ،از
مهمترین مددودیتهای پژوهش حاضر ،جمعنوری حجم زیاد پرسشنامه در راسکتای تقویکت و قابلیکت اعتمکاد بکه
نتایج تدقی و همچنین پراکندگی زیرگذرها ،عدم همکاری نگهبانان زیرگذرها در توزیع پرسشنامه بکه شکهروندان و
زمان بر بودن فرنیند تدقی بوده است .جدول  1نتایج برخی از مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته در ارتبکاط
با امنیت شهری در راستای هدف پژوهش را نشان میدهد .عالوه بر این از نونوریهای پژوهش حاضر این است که
امنیت فضایی شهروندی را با رویکردی متفاوت و در پلهای زیرگذر کالنشهر مشهد که از موضوعات حائز اهمیت
در کیفیت زندگی شهروندی است موردمطالعه قرار میدهد.
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جدول  -1پیشینهی تحقیق
عنوان تحقیق

پژوهشگر

تبیین امنیت در محیط شهری
بر مبنای پارامترهای کالبدی و
طراحی (موردمطالعه :شهر

نتایج
نتایج این تدقی حاکی از این است که مدالتی که دارای کمترین استانداردهای الزم

ادیبی و عظیمی1313 ،

جهت کاهش زمینهی بروز جرم هستند درواقع مدالتی هستند که در موج چهارم
توسعه شکلگرفتهاند و بیشتر مدل سکونت افراد کمدرنمد هستند .عالوه بر این
روشنایی مهمترین عامل در امنیت شهر بابلسر شناساییشده است.

بابلسر)

یافتههای پژوهش ،حاکی از نن است که تفاوت معناداری میان میزان حس امنیت در دو
منطقه موردبررسی وجود ندارد .عالوه بر این مردم در انتخاب فضاهای ناامن در کل
بررسی و سنجش حس امنیت
در مناطق مختلف شهری ،نمونه

شهر تفاهم نسبی دارند .اکثریت ننها مدلههای پایینشهر ،حاشیه ساختمانهای
قرایی و همکاران1381 ،

نیمهکاره و کوچههای خلوت و تاری

را ،فضاهایی با امنیت کم ارزیابی میکنند .این

حس عدم امنیت ،در خیابانهای شلوغ و مملو از جمعیت کاهش مییابد .مردم حضور

موردی :مناطق  1و  11تهران

مؤثر پلیس و نیروی انتظامی ،ارتقاء سطح فرهنگی و وجود شرای مناسب فضا را
مهمترین عامل در ایجاد حس امنیت میدانند.
طراحی مناسب زیرگذر و ارائه
راهکارهای افزایش کیفیت آن
با رویکرد توسعه پایدار
(موردمطالعه :زیرگذر میدان

یافتههای پژوهش حاکی از نن است که تبدیل زیرگذر به ی

فضای جذاب نهتنها

پورانصفر و همکاران،

وابسته به مدل قرارگیری زیرگذر و ارتباط نن با مدی اطرافش میباشد بلکه در گرو

1312

طراحی زیبا و مناسب متغیرهایی نظیر ورودی ،نورپردازی ،دسترسی ،ابعاد ،مصالح،
کاربری و مبلمان میباشد.

تجریش تهران)

در این پژوهش به بررسی کارکرد زیرگذرها از دو منظر ترافیکی و امنیتی پرداختهشده
است .نتایج حاکی از این است که عامل اصلی ترافی

در میدانها و چهارراههای

اصلی به دلیل نبود زیرگذرهای کافی میباشد و نمارهای ارائهشده مبنی بر  33درصد
Underpass, no human traffic
)in the city(Lebanon

Jakwardon, 2014

Promotion of environmental
security and reduction of
urban crimes with emphasis
on CPTED approach

Pourjafar et al. 2008

Creating Defensible Spaces

Newman, 1996

تلفات رانندگی و تصادف بوده است ،بعد دیگر پژوهش مبنی بر عدم وجود عدم
امنیت کافی در زیرگذرهای موجود بوده است که اولویت اول مربوط به نورپردازی
نامناسب و درنهایت نمار متعدد بزهکا ری موجب کاهش استفاده از زیرگذرها شده
است.
نتایج پژوهش بر پایهی اسناد تدلیلی و تجارب کاربردی نشان از نن دارد که از طری
طراحی شهری از میزان وقوع جرائم شهری کاسته میشود که راهکارهای اجرایی و
راهبردی در قالب شاخصهای کنترل دسترسی ،نظارت طبیعی ،تعمیر و نگهداری،
مقررات ملی ساختمان ،حمایت از فعالیتهای اجتماعی مطر شده است.
اسکار نیومن در سال  1116در مقالهای مروری به بررسی شکل گری فضاهای
بیدفاع ،فضاهای قابل دفاع و شاخصهای کالبدی امنیت شهری پرداخته است .وی 8
شاخص را در ایجاد حس ناامنی مؤثر میداند و نتایج حاصل از مطالعات وی بیانگر
این است که نور مهمترین عامل در تأمین امنیت شهری است.
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روششناسی و محدودهی موردمطالعه
در این تدقی ابتدا از طری مطالعات کتابخانهای و اسکتفاده از مقکاالت داخلکی و خکارجی ،بکه بررسکی امنیکت،
شاخصهای امنیت شهری و سپس تجارب جهانی در اصول طراحی ایمن برای زیرگذرهای عکابر پیکاده در راسکتای
هدف پژوهش پرداخته شد .در کنار مطالعات اسنادی از روش کمی-میدانی نیز اسکتفادهشکده اسکت؛ بنکابراین روش
تدقی توصیفی-پیمایشی از نوع کاربردی است .جهکت جمکعنوری دادههکای کمکی از پرسشکنامهی مدقک سکاخته
استفادهشده است .این پرسشنامه از بعد فیزیکی-کالبدی شکامل  1شکاخص (دسترسکی و سکهولت ککاربرد ،طراحکی
داخلی ،فرسودگی و نشفتگی ،خوانایی و نفوذپذیری ،بهداشت ،روشنایی ،نظکارت) در  23سکؤال بکهصکورت طیکف
لیکرت از بسیار کم نمره  1تا بسیار زیاد نمره  5طراحیشده است .در ادامه با توجه به اینککه از مکدل (ANPتدلیکل
شبکه) بهعنوان یکی از مدلهای تصمیمگیری استفادهشده است از پرسشنامهی دیگری (پرسشنامهی خبرگان) جهکت
تعیین اهمیت نسبی هر ی
ترافی

از شاخصها در امنیت زیرگکذرها ،تعکداد  23پرسشکنامه در بکین مکدیران و کارشناسکان

و حملونقل شهری که متولیان امور پلهای زیرگذر هستند توزیعشکده اسکت .لکذا جامعکهی نمکاری شکامل

جمعیت مناط  11و ( 12که دارای بیشترین تعداد زیرگذرها در سطح کالنشهر مشهد هستند -سازمان حملونقل و
ترافی

شهرداری مشهد )1311 ،و مدیران شهری میباشد که با استفاده از نمونهگیری کوکران  383پرسشنامه در بین

شهروندان دو منطقه و  23پرسشنامه در بین خبرگان شهری توزیکعشکده اسکت .در منطقکه  11بکه تفکیک

جمعیکت

نواحی ،ناحیه  18 ،1پرسشنامه ،ناحیه  133 ،2پرسشنامه ،ناحیه  81 ،3پرسشنامه ،در منطقه  ،12بکه تفکیک

جمعیکت

نواحی ،ناحیه  35 ،1پرسشنامه ،ناحیه  65 ،2پرسشنامه توزیعشکده اسکت .الزم بکه ذککر اسکت در طراحکی سکؤاالت
پرسشنامه سنجهها بهمنظور استفاده درزمینهٔ ی مدلههای ایرانی (پلهای زیرگذر) بکا اسکتفاده از شکیوهی ترجمکه-
بازگشت -ترجمه ،بومیسازی شده است .بهمنظور سازگار کردن پرسشنامهها با شکرای جغرافیکایی ایرانکی ،از نقطکه
نظرات کارشناسان در این حوزه استفاده شد و روایی صوری و مدتوایی پرسشنامهی نهایی از طری بررسی نظکرات
صاحبنظران مدیریت شهری ،مورد تأیید قرار گرفت .عالوه بر این روایی و پایایی پرسشنامهی شهروندان با استفاده
از نرمافزار  SPSSسنجیده شد که جهت سنجش پایایی از ضریب نلفای کرونباخ استفادهشده است و مقکدار نن 3/83
میباشد که این میزان موردقبول است .همچنین جهت تعیین روایی سازه از روش تدلیل عاملی تأییدی استفاده شکد.
بدین منظور از شاخص  KMOو نزمون بارتلت استفادهشده است که نتایج نن در جدول  2مشخصشده است.
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جدول  :1نتایج روایی شاخصهای موردمطالعه
سازه

KMO

بارتلت

واریانس تبیین شده

تعداد گویه های حذفی

دسترسی و سهولت کاربرد

3/68

3/33

41/24

3

طراحی و نفوذ

3/53

3/33

31/81

3

فرسودگی و آشفتگی

3/64

3/33

51/23

3

خوانایی و نفوذ

3/11

3/33

32/12

3

بهداشت

3/62

3/33

38/45

3

روشنایی

3/65

3/33

58/21

3

نظارت

3/13

3/33

34/3

3

عالوه بر این نرخ ناسازگاری پرسشنامهی خبرگان  3/36بوده است که اگر نکرخ ناسکازگاری کمتکر از  3.1باشکد
میتوان به دادههای مقایسهی زوجی اعتماد کرد ( .)Saaty, 2001پس از نن برای سنجش فرضیهی اصلی تدقیک بکا
توجه به نرمال نبودن داده با استفاده از نزمون ککالموگروف اسکمیرونف از نزمکونهکای مقایسکه میکانگین دو جامعکه
مستقل ،نزمون لوین t ،ت

نمونه استفادهشده است؛ بنابراین جهکت تدلیکل بخکش دوم تدقیک از نکرمافکزار SPSS

استفادهشده است.
مددودهی موردمطالعه در تدقی حاضر مناط  11و  12در کالنشهر مشکهد مکیباشکد .شکهر مشکهد بکه لدکاظ
تقسیمات فضایی به  13منطقه تقسیمشده است .منطقه  11در سال  1314و در راستای دسترسی سریعتر و راحتتکر
شهروندان به خدمات شهری از منطقه  13تفکی

شد این منطقه در راستای اجرای سیاست طکر ناحیکه مدکوری و

در راستای تکریم اربابرجوع و شهروندان به  3ناحیه تقسکیمشکده و حکدود  222هکزار نفکر جمعیکت را در خکود
جای داده است ( .)http://zone11.mashhad.irمنطقه  12در راستای توسعه شهر مقدس مشهد بکه سکمت غکرب در
سال  1383با مددودهای به وسعت  2154هکتار و حریم به مساحت  5333هکتکار تأسکیس گردیکد ،در اردیبهشکت
سال  1312مددوده منفصل توس که در شمال غربی مشهد واقع شکده بکه مسکاحت  3623هکتکار بکه منطقکه دوازده
ملد شد که در حال حاضر ازلداظ وسعت این منطقه مقام چهارم و این مددوده حدود  13درصد کل شهر مشکهد
را به خود اختصاص داده است .این منطقه در راستای اجرای ناحیه مدوری و تکریم ارباب رجوع و شهروندان بکه 2
ناحیه تقسیم شده است ،جمعیت ساکن در مددوده این منطقه بیش از  16هزار نفکر را در خکود جکای داده اسکت ککه
 1/45درصد جمعیت شهر است ( .)http://zone12.mashhad.irاز سوی دیگر این دو منطقه در بین مناط  13گانکه
ی کالنشهر مشهد بهعنوان مناط برخوردار از بیشترین تعداد زیرگذرهای شهری میباشند .لذا بکا توجکه بکه هکدف
تدقی  ،این دو منطقه موردمطالعه قرارگرفتهاند .شکل  1موقعیت مناط  11و  12را به تفکی

نواحی نشان میدهد.
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شکل  -1موقعیت مناطق موردمطالعه به تفکیک نواحی

مبانی نظری
مفهوم امنیت
واژه «امنیت» در کاربرد عام به معنای رهایی از مخاطرات مختلف است .فرهنگ نکسفورد این واژه را بکا عبکارت
زیر تعریف کرده است ”شرایطی که در ننی

موجود در معرض خطکر نبکوده یکا از خطکر مدافظکت مکیشکود " و

تعاریف مندرج در فرهنگ لغات درباره مفهوم کلی امنیت ،بر روی «احساس نزادی از ترس» یا «احساس ایمنی» ککه
ناظر بر امنیت مادی و روانی است ،تأکیددارند (مانکدل .)46 :1311 ،درواقکع مؤلفکه امنیکت اشکاره بکه جکرائم علیکه
اشخاص و اموال ننها دارد که در صورت عدم تأمین شرای پیشگیکری کننکده ،امکوال و جکان حاضکران ،عکابران و
ناظران را بهصورت بالقوه و بالفعل تهدید خواهد نمود .ی

فضای شهری امن در معنای کامل نن شامل هر دو مؤلفه

فوقالذکر میشود و شرایطی که از فصل مشترک این دو به وجود نیکد را مکیتکوانیم بکهعنکوان فضکای شکهری امکن
توصیف کنیم (.)Rothrock, 2010: 9
امنیت در فضای شهری
فضای شهری و رواب جاری در نن باهم در ارتباط متقابل هستند و از هم تأثیر میپذیرند .انسان از طری روابک
اجتماعی-فرهنگی به فضا ،فرم ،عملکرد و اهمیت میبخشد و ساماندهی فضا بهنوبکهی خکود بکه تغییکر شککل ایکن
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رواب میانجامد؛ بنابراین ساخت و طراحی فضاهای شهری بر فرنیند زندگی اجتماعی تکأثیر گذاشکته و مکیبایسکت
ازنظر جسمی و روانی برای شهروندان کارایی داشته باشد .واقعیت امر این است که احساس عدم امنیت افراد در ی
جامعه ،تبعات فراوانی میتواند در پی داشته باشد .مردم اگر بتوانند مناط ناامن را ترک و تا حد ممکن از رفکتونمکد
در فضاهای عمومی شهری که حس ناامنی را القا میکند اجتناب میکنند .اخالل و بینظمی مهکار نشکده ،نشکفتگی و
فرسودگی فضا به شهروندان نشان میدهد که نن مکان ناامن است (گیدنز .)56 :1381 ،مفهوم امنیت در فضای شهری
از ی سو با جرم ارتباط پیدا میکند .اگرچه از نن بسیار متفاوت است و از سوی دیگر با مفهوم قربانی جرم واقعشکدن
و ترس از نن در ارتباط است .از سوی دیگر میبایست میان ترس و خطر یا احساس امنیکت ککردن و در امکان بکودن
تفاوت قائل شد (کارمونا .)241 :2333 ،جین جیکوبز در کتاب زندگی و مرگ شهرهای بزرگ نمریکا به مسئله امنیت
و عوامل بازدارنده فضایی و کالبدی شهرها و مدالت اشاره مینماید .وی بیان میکند که نرامش فضای شکهری ابتکدا
بهوسیله شبکه ناخودنگاه و پیچیده اجتماعی و استانداردهای موجود میان مردم حفظ میشود .او در مورد خود انتظامی
بودن ی

خیابان چنین توضیح میدهد :میباید چشمهایی همواره خیابان را بنگرند ،چشمهای کسانی که مکا همکواره

ننان را مالکین طبیعی و حقیقی خیابان مینامیم .پیادهروهای خیابان میباید بهصورت مداوم مورداستفاده قرار گیرد تکا
بر چشمهای ناظر بر خیابان افزوده شود و به ساکنین خیابان شیوه نظارت به خیابان نموزش داده شود (جیکوبز:1386 ،
 .)45در ادامه به ویژگیهای مدی در رابطه با حس امنیت پرداخته میشود.
شاخصهای تأمین امنیت فضاهای عمومی شهری
در سال  ،1113ولنتاین ادعا کرد که "با تسهیل ادراکی که از ی

مکان فیزیکی وجود دارد و بهطکور غیررسکمی از

طری طراحی کنترلی میتوان اطمینان شهروندان را برای استفاده از فضاهای عمومی در شهر که ویژگکیهکای مدکی
فرصت وقوع جرم و ناامنی را افزایش میدهد ،بهبود بخشید .او ده استراتژی جهت طراحی فضاهای شهری پیشکنهاد
کرد که عموماً درباره موقعیت ،قابلیت دید ،نورپردازی ،نقاشی دیوارها ،پلهای عبور پیاده ،کوچهها و راههای زیرگذر،
منظرسازی ،توسعه کف سازیها و کنجها و زاویهها میشد ( .)bell, 1998: 19در این قسمت مهمترین شاخصهکایی
که در تأمین امنیت فضاهای عمومی-زیرگذرها در راستای هدف پژوهش حاضر نقش دارند ،بررسی میشوند:
خوانایی و نفوذپذیری فضا
خوانایی اصوالً به درجه درک از ی

فضا و وضو نن برمیگردد و اینکه فضای موردنظر از ی

برخوردار باشد .وقتی فضایی خوانا است به احساس راحتی و امنیت کم

الگکوی منسکجم

میکند و برعکس هنگامیکه عالئم راهنما

وجود ندارند و فضا گیجکننده و پکرپی وخکم اسکت ،احسکاس امنیکت از بکین مکیرود ( .)bell,1998: 27خوانکایی و
نفوذپذیری مدی باعث میشود تا افراد بهراحتی جهت حرکت خود را انتخکاب نماینکد و در ایکن مدکی سکردرگم
نشوند) . (Kelly et al. 2009: 8توجه به کنجها ،فضاهای گم ،سطو  U ، Lشکل ،در اینجا بسکیار مهکم اسکت .ایکن
فضاها باید بهگونهای طراحی شوند که فضا قابلرؤیت باشد (.)bell, 1998: 28
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فرسودگی و آشفتگی فضا
تخریب بخشی از ی

فضای عمومی و یا فرسودگی نن به نشفتگی مدی دامن میزنکد ،عکالوه بکر ایکنیککی از

مسائل بسیار بااهمیت در اصول طراحی شهری ،فضاهای شهری و ارتقای سالمت روحی و روانکی افکراد اسکتفاده از
رنگهای مناسب است ( .)bell, 1998: 30رنگها معانی نمادین دارند و حتکی در تصکورات ذهنکی مکا نیکز هکر بنکا
بارنگ های خاص تداعی میشود (بهادری .)42 :1383 ،به طورکلی ،رنگ ها می توانند با سردی و گرمی خود با تظاهر
یا فروتنی خود ،ایجاد تنش و یا نرامی کرده و به هر حال در فضاها وزن ایجاد نمایند (حسینیون.)11 :1383 ،
نورپردازی در فضا
ننچه میتواند تا حد بسیار زیادی تعیینکنندهی امنیت در فضا باشد ،نورپردازی مناسب اسکت (.)bell, 1998: 33
هرچند که شدت نور زیاد و نیز نور کنترل نشده خود نامناسب و نلودگی تلقی مکیشکود امکا در فضکاهای شکهری و
مکانهای عمومی فقدان روشنایی مدیطی را نلودگی نور (تاریکی) مینامند (صالدی .)12 :1384 ،ازاینرو است ککه
فراوانی وقوع جرائم در روز و شب تفاوت معناداری دارد و اینجاست که عامل زمان ،شرای جکرم خیکزی مککان را
تشدید میکند ( .)Newman, 1996بکه قکول لکوربوزیکه :معمکاری بکازی اسکتادانه ،صکدیح و باشککوهی از احجکام
ترکیب شده زیر نور می باشد .چشمان ما تربیتشدهاند که فرمها را زیر نور ببینند ،سایه و روشن ،این فرمها را نشکار
می سازد .بنابراین ،با عدم نشکار شدن فرم ،به علت تاریکی اولین گام به سوی به وجود نمدن فضکایی بکدون دفکاع و
نسیبپذیر و افزایش حس ناامنی برداشته میشود (پودراتچی.)221 :1313 ،
مراقبتهای طبیعی و مصنوعی (محاط نبودن و وجود فرصت نظارتی)
افزودن عصاره "چشمهای خیابان " به برنامهریزی و طراحی ،فرصتهکایی را بکرای مراقبکتهکای نامدسکوس از
مکانهای رهاشده که ممکن است جرم و جنایت در ننها رخ بدهد ،پدید مینورد (جیکوبز .)18 :1386 ،مردم وقتکی
در معرض دید هستند و یا صدایشان شنیده میشود ،احساس امنیت بیشتری دارند و اینی

اصل کلی است ککه همکه

توسعههای جدید باید طوری طراحی شوند که فرصتهایی را برای مراقبتهای طبیعی افکزایش بدهنکد ( bell,1998:

 .)27;Monahan, 2006: 83استفاده از ابزارهای مدرن نظکارت نظیکر دوربکینهکای مداربسکته بکهعنکوان نمونکهای از
پرکاربردترین ابزار رایج در سراسر جهان برای نیل به فضاهای امن بهویژه درجاهایی ککه نظکارت طبیعکی امککانپکذیر
نیست ،مطر است .درواقع این ابزار با ایجاد این حس که مدی تدت نظر است ضریب ایمنی مدی را باال مکیبکرد
(.)Minnery et al. 2005: 37
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بهداشت محیطی
برای کاهش نلودگیهای زیستمدیطی ،جلوگیری از جمع شدن نب و سیالب ،دفع مطلوب پسکابهکا و ایجکاد
ی

معبر ایمن و تمیز برای عابران پیاده ،نصب سیستم فاضالب در ورودیهکا و داخکل زیرگکذرها ضکروری اسکت

(.)Reynald et al. 2009
طراحی داخلی
نقاشی های دیواری ،نثار هنری ،تابلوهای تبلیغاتی با پسزمینه روشن ،سنگفرش برجسته ،نکورپردازی و روککش
سطدی برای ایجاد ی

مدی دلپذیر در زیرگذر باید مدنظر قرار گیرد .دالیل انتخاب این مواد به موقعیت زیرگکذر،

میزان استفاده از نن ،میزان تخریب مورد انتظار ،روشهای نگهداری و هزینهها بستگی دارد .مکؤثرترین راه مقابلکه بکا
دیوارنویسی ،کاشی کاری دیوارها است؛ زیرا کاشی در برابر خرابکاری و خراشکیدگی مقکاوم اسکت ،بکهنسکانی پکاک
میشود و در عین حال طر های زیبا و جذابی را به وجود مینورد .روش دیگر ،استفاده از رنگهای ترکیبی اسکت.
رنگهای روشن و زنده ،فضا را وسیعتر نشان میدهند اما خیلی زود کثیف میشوند و منظره ناخوشکایندی را ایجکاد
مینمایند ،حال ننکه رنگهای تیره ،حس دلتنگی را القا می نمایند ولی در برابر خراشیدگی و لکه شدن مقکاومترنکد
(.)Carmona et al. 2003
دسترسی و سهولت کاربرد
در استفاده از زیرگذرها نهتنها افراد عادی بلکه معلوالن و والدینی که کالسکه بچه به همکراه دارنکد بایکد مکدنظر
قرار گیرند .موانع فیزیکی مانند راهپله ،مانع از دسترسی افراد معلول و یا شهروندانی که با کالسکه هستند مکیشکود و
لذا بهتر است ورودیها دارای شیبراهه باشند .شیبراههها این مزیت را دارند که زمان عبکور از زیرگکذر را کوتکاه
کرده و احساس وسعت مکان را نیز افزایش میدهند ( .)Koskela et al.1999شکل  2شاخصهای امنیکت فضکاهای
عمومی شهری-زیرگذرها را نشان میدهد.

شکل  -1شاخصهای امنیت فضاهای عمومی شهر
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اصول طراحی ایمن در زیرگذرهای عابر پیاده
با توجه به مطالب مطر شده در مورد امنیت ،امنیت در فضاهای عمومی و فضاهای شهری و همینطور مهمترین
شاخصهای تأمین امنیت فضاهای عمومی شهری ،حال به بررسی اصول طراحی ایمکن در زیرگکذرهای عکابر پیکاده
بهعنوان یکی از مصداقهای فضاهای عمومی بر اساس تجارب جهانی میپردازیم .معموالً شهروندان هنگام عبکور از
دوراهی قرار میگیرند .راه اول ،عبور از عرض خیابان و رد شکدن از

خیابانهای شلوغی که زیرگذر دارد ،بر سر ی

بین هزاران خودرویی است که با سرعت سرسامنوری حرکت میکنند که این کار خطرات زیکادی را بکرای ننهکا در
پکی دارد .امکا راه دوم ،اسکتفاده از زیرگکذرهای خلوت و تاریکی است که در نن عابران پیاده خود را کامالً بیدفکاع
احساس کرده و لذا ترجیح میدهند از این مکان ها عبور نکنند .ترغیب عابران پیاده به استفاده از این فضاها ،مسکتلزم
توجه به دستورالعملهای ذیل است که در جدول  3به اختصار به ننها پرداختهشده است.
جدول  -3اصول طراحی ایمن در زیرگذرهای عابر پیاده
اصول طراحی ایمن
زیرگذرها

منبع

توضیحات مربوطه
ازنظر ایمنی مهم است که زیرگذر نه بهعنوان ی

مکان مجزا بلکه بهمنزله ی

عنصر سازگار از ی

منطقه مسکونی و در حوزه

یکپارچگی با محیط

نفوذ ساکنان طراحی شود؛ برای مثال ،طراحی زیرگذر در مجاورت مناط مسکونی و یا تجاری ،کنترل سمعی و بصری و

پیرامون

مدسوسی را تضمین میکند .در این روش ،نوعی "حس مالکیت " به وجود مینید که احساس مسئولیت و امنیت را در بین

Rothrock,2010

ساکنان و عابران پیاده تقویت مینماید.
قابلیت دید بهعنوان ابزاری برای افزایش احساس امنیت فردی در زیرگذر فوقالعاده مهم است .این قابلیت با ارائه ی
قابلیت دید

نمای

واضح و روشن و با طراحی مناسب مدق میشود .برای مثال ،شیبدار کردن دو طرف دسترسی به زیرگذر ،راحتتر از

Koskela et al,1999

دیوارهای مدصور بدون میدان دید است.
طراحی زیرگذر باید مبتنی بر اصول پیشگیری از جرم و کاربری مؤثر از فضا و مدی که ضمناً منجر به کاهش فرصتهای
نظارت

مجرمانه ،ترس از جرم و بهبود کیفیت زندگی میشود اطالق میگردد .میتوان با بهینهسازی فرصتهای نظارت ،تعریف مشخص
و واضح از قلمرو و ایجاد تصویری مثبت از مدی  ،مجرمان را از ارتکاب جرم بازداشت .این امر میتواند نظارت طبیعی توس

Minnery et al, 2005:
37

رهگذران باشد و یا نظارت مصنوعی و استفاده از دوربینهای مداربسته.
دسترسی

در مسیرهای زیرگذر بهتر است استفاده از شیوههای مختلف حملونقل ازجمله عابر پیاده ،دوچرخه و در صورت امکان خودرو
امکانپذیر باشد.
زیرگذر باید بهصورت ی

تراز

مسیر مستقیم طراحی شود ،بهطوریکه ی

Koskela et al,1999

سمت نن از سمت دیگر کامالً قابلمشاهده باشد .از

تورفتگیها و زوایا در زیرگذر اجتناب شود تا احتمال تخریب اموال عمومی ،بزهکاری و رفتارهای ضداجتماعی ،انباشته شدن

Rothrock,2010

زباله و یا پنهان شدن افراد به حداقل برسد.
روشنایی

روشنایی مطلوب در داخل و در امتداد مسیرهای دسترسی به زیرگذر ،افزایش ایمنی و کاهش حس هراس از مکانهای بسته را
در پی خواهد داشت.
ابعاد ،نقش مهمی در دسترسی راحت به ی

ابعاد

Bell,1998: 33

زیرگذر ایفا نموده و استفاده بیشتر از نن را ترغیب خواهند نمود .بهطورمعمول

ارتفاع زیرگذر باید دوسوم عرض نن باشد .توصیه میشود حداقل ارتفاع برای دوچرخهسواران  2/53متر و برای عابران پیاده

Rothrock,2010

 2/33باشد .در زیرگذرهای طویل بهتر است فضای اضافی در نظر گرفته شود تا مکان را وسیعتر نشان دهد.
رسیدگی نامطلوب در ی
نگهداری

منطقه ،اثری منفی بر روی هنجارها و قواعد دارد بهطوریکه مردم نسبت به مدی زیست اطراف خود

بیتفاوت میشوند و به تمیزی نن اهمیتی نمیدهند .همچنین نگهداری نامطلوب ممکن است منجر به فعالیتهای نامناسب مانند

Carmona et al, 2003

دیوارنویسی و تخریب اموال عمومیشود که اغلب به خاطر مسائل مالی ،مرمت نن به تعوی میافتد.
طراحی داخلی
بهداشت محیطی

نقاشیهای دیواری ،نثار هنری ،تابلوهای تبلیغاتی با پسزمینه روشن ،سنگفرش برجسته ،نورپردازی و روکش سطدی برای
ایجاد ی

مدی دلپذیر در زیرگذر باید مدنظر قرار گیرد.

برای کاهش نلودگیهای زیستمدیطی ،جلوگیری از جمع شدن نب و سیالب ،دفع مطلوب پسابها و ایجاد ی
تمیز برای عابران پیاده ،نصب سیستم فاضالب در ورودیها و داخل زیرگذر ضروری است.

معبر ایمن و

Carmona et al, 2003

Reynald et al,2009
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یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی پژوهش بیانگر این است که پاسخگویان دارای ساختار سنی به شر زیر مکیباشکند 1 :درصکد
افراد زیر  23سال 21 ،درصد افراد بین  23تا  21سال 22 ،درصد بین  33تا  31سال 23 ،درصد بین  43تا  41سکال و
 11درصد باالی  53سال سن دارند .ازنظر جنسیت  48درصد زن و  43درصد مرد هستند و  1درصد جنسیت خکود
را اعالم نکردهاند .ازنظر وضعیت تأهل  61درصد پاسخگویان متأهکل و مکابقی مجکرد هسکتند .ازنظکر تدصکیالت 2
درصد افراد زیر دیپلم 14 ،درصد دیپلم 33 ،درصد فوقدیپلم 21 ،درصد لیسانس 15 ،درصد فوقلیسانس و  2درصد
پاسخگویان دارای تدصیالت دکتری هستند .در مرحله بعد به تدلیل یافتههای استنباطی و کمی با توجه به سکؤاالت
اصلی در تدقی پرداخته شد .در این راستا برای سنجش فرضیهی مبتنکی بکر سکؤال تدقیک تدکت عنکوان «بکه نظکر
میرسد بین شاخصهای ایمنی در زیرگذرهای منطقه  11در ککالنشکهر مشکهد بکا زیرگکذرهای منطقکه  12تفکاوت
معنیدار وجود دارد» از نزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل استفاده شد .جدول  4مقادیر میانگینهای هر ی
شاخصها به تفکی

از

مناط را نشان میدهد و جکدول  5بکه نزمکون وجکود یکا عکدم وجکود تفکاوت معنکیدار بکین

میانگینها میپردازد .در جدول  5با استفاده از نزمون لوین که بهمنظور سنجش برابری یا عکدم برابکری واریکانسهکا
انجام میشود متوجه میشویم برای هر شاخص از اطالعات کدام سطر استفاده کنیم؛ یعنکی بکرای هکر شکاخص اگکر
واریانسها برابر باشند اطالعات سطر اول و اگر واریانسها برابر نباشند از اطالعات سطر دوم استفاده مکیشکود .بکه
این منظور اگر در قسمت تست لوین مقدار  sigاز  3/35کمتر باشد نشاندهنده این است که واریانسهکای دو گکروه
مساوی نیستند .در جدول دوم مشخصشده است که برای مقایسه میانگینها باید از اطالعات کدام سکطر بکرای هکر
شاخص استفاده نمود.
بنابراین در قسمت مقایسه میانگین برای هر شاخص اگر مقدار  sigاز  3/35کمتر باشد نشاندهنده وجود تفکاوت
معنیدار بین مناط است .بهاینترتیب بین مناط  11و  12ازنظر شاخصهای دسترسی و سهولت کاربرد ،طراحکی و
نفوذ ،فرسودگی و نشفتگی ،خوانایی و نفوذ ،بهداشکت و نظکارت تفکاوت معنکیدار وجکود دارد و ازنظکر شکاخص
روشنایی تفاوت معنیداری وجود ندارد و با توجه به جدول  4منطقه  11ازنظر شکاخصهکای دسترسکی و سکهولت
کاربرد ،طراحی و نفوذ ،فرسودگی و نشفتگی ،خوانایی و نفوذ و نظارت وضعیت مطلوبتری نسکبت بکه منطقکه 12
دارد؛ و در منطقه  12شاخص بهداشت نسبت به منطقه  11در وضعیت مطلوبتری قرار دارد (جداول  4و .)5
جدول  -4میانگین شاخصها به تفکیک منطقه
منطقه

خطای اندراف استاندارد

اندراف معیار

میانگین

تعداد

3/35813

3/18113

2/5311

284

11

3/36541

3/65162

2/1222

11

12

3/33116

3/61311

2/3161

284

11

3/36214

3/61821

2/1246

11

12

3/35212

3/88853

2/8621

284

11

3/31251

3/12148

2/4314

11

12

دسترسی و سهولت
طراحی داخلی
فرسودگی و نشفتگی
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ادامه جدول  -4میانگین شاخصها به تفکیک منطقه
منطقه

خطای اندراف استاندارد

اندراف معیار

میانگین

تعداد

3/34126

3/11644

2/1484

284

11

3/31665

3/16265

2/6661

11

12

3/33113

3/62523

2/5543

284

11

3/13281

1/32213

3/8364

11

12

3/33145

3/63113

2/5515

284

11

3/31113

3/13615

2/5111

11

12

3/34334

3/12532

2/1313

284

11

3/34841

3/48221

1/8188

11

12

خوانایی و نفوذپذیری
بهداشت
روشنایی
نظارت

جدول  -5نتایج شاخصهای مختلف در دو منطقه
آزمون لوین برای
برابری واریانس

آزمون  tبرای مقایسه میانگین دو جامعه

دو جامعه
95% Confidence
Interval of the
Difference

تفاوت
خطای

حد باال

حد پایین

استاندارد

اختالف
میانگین

Sig. (2)tailed

df

t

3/31131

-3/43346

3/13611

-3/11353

3/315

381

-1/185

-3/31132

-3/36315

3/38111

-3/11353

3/331

263/632

-2/166

3/42215

3/12132

3/31613

3/21213

3/333

381

3/548

3/41161

3/12658

3/31311

3/21213

3/333

184/335

3/681

3/65333

3/26353.

3/31136

3/45521.

3/333

381

4/516

3/63231

3/21853

3/38165

3/45521.

3/333

238/836

5/318

3/46338

3/13141

3/31116

3/28228

3/332

381

3/313

3/45118

3/13458

3/31335

3/28228

3/332

111/118

3/135

-3/38316

-3/42435

3/38133

-3/25241

3/334

381

-2/811

-3/33631

-3/46812

3/13121

-3/25241

3/323

124/455

-2/331

3/14185

-3/18531

3/38313

-3/32161

3/115

381

-3/263

3/11321

-3/21653

3/31853.

-3/32161

3/821

132/581

-3/211

3/41221

3/13423

3/31835

3/25824

3/331

381

3/216

3/38581

3/13351

3/36482

3/25824

3/333

251/126

3/184

Sig.

3/333
3/548

3/334

3/316
3/333

F

26/138
3/361

8/583

1/336
58/116

فرض برابری واریانسها

دسترسی

فرض عدم برابری واریانسها

و سهولت

فرض برابری واریانسها

طراحی

فرض عدم برابری واریانسها

داخلی

فرض برابری واریانسها

فرسودگی

فرض عدم برابری واریانسها

و آشفتگی

فرض برابری واریانسها

خوانایی و

فرض عدم برابری واریانسها

نفوذپذیری

فرض برابری واریانسها
فرض عدم برابری واریانسها

3/333

48/321

فرض برابری واریانسها
فرض عدم برابری واریانسها

3/333

15/213

فرض برابری واریانسها
فرض عدم برابری واریانسها

بهداشت
روشنایی
نظارت

وضعیت کلی شاخصهای ایمنی زیرگذرها در دو منطقهی موردمطالعه
برای سنجش وضعیت کلی ایمنی در دو منطقه از نزمون مقایسه میانگین  Tت

نمونکهای اسکتفادهشکده اسکت .از

ننجا که سؤاالت پرسشنامه بر اساس طیف  5گزینهای لیکرت میباشد این نزمون میانگین در هر شاخص را بکا عکدد
 3مقایسه میکند .با توجه به جدول  5مقدار ضریب خطا ( )sigبرای تمکامی شکاخصهکا از  3/35کمتکر مکیباشکد؛
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بنابراین بین میانگینهای هر شاخص با عدد  3تفاوت معنیداری وجود دارد و با توجه به جدول  6مشاهده میشکود
که تنها در مورد شاخص بهداشت میانگین از عدد  3بیشتر است ولی مابقی شاخصها از حد متوس کمتر هسکتند و
درنتیجه از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند (جداول  6و .)1
جدول  -6نتایج مقایسه میانگین  tتک نمونهای
خطای اندراف استاندارد

اندراف معیار

میانگین

تعداد

3/34688

3/11131

2/5831

383

دسترسی و سهولت

3/33431

3/66131

2/3264

383

طراحی داخلی

3/34441

3/81311

2/1453

383

فرسودگی و نشفتگی

3/34313

3/11652

2/8163

383

خوانایی و نفوذپذیری

3/33851

3/15514

3/6112

383

بهداشت

3/33635

3/11142

2/5631

383

روشنایی

3/33414

3/61188

2/3133

383

نظارت

جدول  -7تی تک نمونهای
Test Value =3
95% Confidence Interval of the Difference

اختالف میانگین

)Sig. (2-tailed

df

t

3/333

382

-8/143

دسترسی و سهولت

382

-11/163

طراحی داخلی

-5/131

فرسودگی و نشفتگی
خوانایی و نفوذ

حد باال

حد پایین

-3/3261

-3/5112

-3/41136

-3/6366

-3/1436

-3/61363

3/333

-3/1615

-3/3425

-3/25533

3/333

382

-3/3443

-3/2343

-3/12432

3/332

382

-3/341

3/6151

3/5434

3/61123

3/333

382

16/348

بهداشت

-3/3654

-3/5384

-3/43613

3/333

382

-12/311

روشنایی

-3/8614

-3/1183

-3/12112

3/333

382

-26/162

نظارت

تکنیک ANP

تئوری  ANPدر نرمافزار  Super Decisionsمورداستفاده قرارگرفته و در اساس دارای دو بخش به همجفت شده
است .اولی شامل تنظیم معیارها و غیرمعیارهکای سلسکله مراتبکی یکا شکبکهای اسکت ککه بکرهمککنشهکای سیسکتم
موردمطالعه را کنترل مینماید و دومی شامل شبکهای از تأثیرات میان عناصر و خوشهها میباشد .در این فرنیند ،ی
ابرماتریس مددود برای هر عنصر مداسبهشده و هرککدام از ایکن ابرمکاتریسهکا بکهوسکیله ارجدیکت عنصکر خکود،
وزندهی میشود .در نهایت با تلفی و سنتز همه معیارهای کنترل ،نتیجه تصمیم مشخص مکیگکردد .فرنینکد تدلیکل
شبکهای ،قالب و چارچوب فراگیری را برای تدلیل مسائل سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و تصمیمگیریهکای گروهکی
فراهم می نماید .این تکنی

امکان بهکارگیری تمامی فاکتورها و معیارهای مدسوس و نامدسکوس را ککه نسکبتی بکا
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تصمیمگیری مناسب در مدل موردمطالعه دارند ،مدق مینماید .از ننجایی که مجموعه شاخصهایی در تأمین امنیت
فضایی زیرگذرهای شهری تأثیرگذار میباشند که دارای ارتباطات شبکهای با یکدیگر میباشکند ،تدقیک حاضکر بکه
دنبال سنجش میزان تأثیر این شاخصها بر یکدیگر و همچنین بر میزان امنیت فضایی زیرگذرهای شهری مکیباشکد.
در پژوهش حاضر شبکه زیر مورداستفاده قرارگرفته است .این شبکه ی الیه و دارای دو خوشکه اسکت .معیکارهکای
تأثیرگذاری بر «امنیت جسمی و فیزیکی» و «امنیت ذهنی و روحی» بهعنوان خوشکه اول قرارگرفتکهانکد و در خوشکه
دوم معیارهای تعیینکننده میزان امنیت شهری قرار دارند.

شکل  -3نمودار مفهومی شبکه معیارها
بهواقع این تکنی

امکان بهککارگیری تمکامی فاکتورهکا و معیارهکای مدسکوس و نامدسکوس را ککه نسکبتی بکا

تصمیمگیری مناسب در مدل موردمطالعه دارند ،مدق مینماید .با توجه به نتایج حاصل از  23پرسشنامه تکمیلشده
و مداسبات انجامشده ،وزن دهی نهایی برای ابعاد گوناگون به شر زیر استخراج گردید (جدول .)1
جدول  -9وزن دهی ابعاد «شبکه یکالیهای امنیت فضایی زیرگذرهای شهری»
ردیف

بُعد

وزن نرمال مداسبهشده با رویکرد تدلیل شبکهای

1

دسترسی و سهولت کاربرد

3/11

2

طراحی داخلی

3/31

3

فرسودگی و نشفتگی

3/13

4

خوانایی و نفوذ

3/11

5

بهداشت

3/15

6

روشنایی

3/13

1

نظارت

3/15
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جدول  -11میانگین شاخصها به تفکیک منطقه
بهداشت

خوانایی و

فرسودگی و

طراحی

دسترسی و

مدیطی

نفوذ

نشفتگی

داخلی

سهولت کاربرد

2/1481

2/8621

2/3161

2/5311

میانگین

284

284

284

تعداد

3/61311

3/18113

اندراف معیار

2/1222

میانگین
تعداد

منطقه

نظارت

روشنایی

2/1313

2/5515

3/5543

284

284

284

284

3/12532

3/63113

3/62523

3/11644

3/8853

1/8188

2/5111

3/8364

2/6661

2/4314

2/1246

11

11

11

11

11

111

11

3/48221

3/13615

1/32213

3/16265

3/12148

3/61821

3/65162

اندراف معیار

2/3133

2/5631

3/6112

2/8163

2/1453

2/3264

2/5831

میانگین کل

383

383

383

383

383

383

383

تعداد

3/61188

3/11142

3/15514

3/11652

3/81311

3/66131

3/11131

اندراف معیار

11

12

نتایج نهایی تصمیمگیری بر اساس تحلیل شبکه:
همانطور که در جکدول  11و  12مشکخصشکده اسکت ،نتکایج تلفیک معیارهکای کنتکرل جهکت تصکمیمگیکری
مشخصشده است .در منطقه  11در بین شاخصهای موردمطالعه ،شاخص بهداشت مدیطکی از دیکدگاه شکهروندان
باالترین میانگین ( )3/55را کسب نموده است ،بدین ترتیب از دیدگاه شهروندان در تأمین امنیکت فیزیککی-کالبکدی
ی

زیرگذر بهداشت مدی اهمیت بیشتری را دارا است ،بعد از نن معیار خوانکایی و نفوذپکذیری یک

زیرگکذر بکا

میانگین ( ،)2/14میانگین باالتری را کسب کرده است .این در حالی است که از منظر خبرگان شهری معیار دسترسکی
و سهولت کاربرد ،وزن بیشتری ( )3/11در تأمین امنیت کالبدی-اجتماعی زیرگذرها دارد و پس از نن شکاخصهکای
بهداشت مدیطی و نظارت در ی

سطح ( )3/15قرار میگیرند؛ اما در بین شاخصهکای هفکتگانکهی موردمطالعکه،

شاخ ص دسترسی و سهولت کاربرد باالترین وزن و لذا اولویت یک

را داراسکت و پکس از نن معیارهکای بهداشکت

مدیطی و نظارت وزن بیشتری را در تأمین امنیت فضایی زیرگذرها دارا هستند.
جدول  -11نتایج تلفیق معیارهای کنترل جهت تصمیمگیری -منطقه 11
شاخص

میانگین

وزن

نمرهی کل هر معیار

دسترسی و سهولت کاربرد

2/53

3/11

3/48

طراحی داخلی

2/31

3/31

3/21

فرسودگی و نشفتگی

2/86

3/13

3/31

خوانایی و نفوذپذیری

2/14

3/11

3/32

بهداشت مدیطی

3/55

3/15

3/53

روشنایی

2/55

3/13

3/33

نظارت

1/81

3/15

3/31

نمرهی کل

2/55
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در مرحلهی بعدی ،مربوط به نتایج تلفی معیارهای کنترل در منطقه  12میباشکد .همکانطکور ککه در جکدول 12
مشخصشده است ،در این منطقه نیز بهداشت مدیطی از منظر شهروندان میکانگین بکاالتری را کسکب نمکوده اسکت
( )3/83و بهتبع نن سهم باالتری در تأمین امینت فضکایی زیرگکذرها دارد؛ و پکس از نن معیکار دسترسکی و سکهولت
کاربرد ( )2/12میانگین باالتری را به خود اختصاص داده است .در حالی که معیار دسترسی و سکهولت ککاربرد وزن
بیشتری را داراست و لذا اولویت ی

تلقی میشود و پکس از نن بهداشکت مدیطکی و نظکارت در یک

سکطح قکرار

میگیرند .نتایج تلفی معیارهای کنترل جهت تصمیمگیری بیانگر این است که منطقه  11با نمرهی کل  2/55وضعیت
بهتری را ازلداظ امنیت فیزیکی-کالبدی در زیرگذرها دارا است.
جدول  -11نتایج تلفیق معیارهای کنترل جهت تصمیمگیری -منطقه 11
شاخص

میانگین

وزن

نمرهی کل هر معیار

دسترسی و سهولت کاربرد

2/12

3/11

3/51

طراحی داخلی

2/12

3/31

3/11

فرسودگی و نشفتگی

2/43

3/13

3/31

خوانایی و نفوذپذیری

2/66

3/11

3/21

بهداشت مدیطی

3/83

3/15

3/51

روشنایی

2/51

3/13

3/33

نظارت

1/81

3/15

3/28

نمرهی کل

-

1

2/48

زیرگذر منطقه  -11بزرگراه میثاق

زیرگذر منطقه  -11بلوار آزادی

شکل  -4تصاویری از زیرگذرهای مناطق موردمطالعه ،مآخذ :نگارندگان
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بحث و نتیجهگیری
شهر می بایست برای عابر پیاده و بر اساس نیازها و عالی نن ها طراحی شود تا شهروندان از حضکور در شکهر و
استفاده از فضاها و مکان های شهری لذت برده و با ایجاد حس امنیت ،شهر را همچون خانه و دارایی خود به شکمار
بیاورند ،ازجمله این دسترسی های ویژه زیرگذرهای عابر پیاده می باشند که با حضور خود مسیرهای ویژه عبور پیکاده
را به یکدیگر متصل کرده و پیوندی در شبکه ارتباطی برقرار می کنند؛ بنابراین توجه به این امر و طراحی مناسب این
فضاها ازجمله عواملی است که می تواند شهر را به سوی توسعه پایدار هدایت کنکد (پورانصکفر و همککاران.)1312 ،
قابلیتها و کاراییهای مدل  ANPدر طی دو دهه اخیر ننقدر متنوع و گسترده شده است که رشتههای مختلف علمی
از این مدل برحسب کاربرد در پژوهشها استفاده میکنند .از ننجایی ککه مجموعکه شکاخصهکایی در تکأمین امنیکت
فضایی زیرگذرهای شهری تأثیرگذار میباشند که دارای ارتباطات شبکهای با یکدیگر میباشکند ،تدقیک حاضکر بکه
دنبال سنجش میزان تأثیر این شاخصها بر یکدیگر و همچنین بر میکزان امنیکت فضکایی زیرگکذرهای شکهری بکود؛
بنابراین ی

شبکه مورداستفاده قرارگرفته است .این شبکه دارای ی

الیه و دو خوشه است .معیارهکای تأثیرگکذاری

بر «امنیت جسمی و فیزیکی» و «امنیت ذهنی و روحی» بهعنوان خوشه اول قرارگرفتهاند و در خوشه دوم معیارهکای
تعیینکننده میزان امنیت شهری در مدل  ANPطراحی ،وزن دهی ،مداسبه ،پردازش و تدلیل شد .از سوی دیگکر بکا
توجه به اینکه توزیع فضایی زیرگذرهای کالنشهر مشهد در این دو منطقه (مناط  11و  )12بیشکتر اسکت (سکازمان
حملونقل ترافی

شهرداری مشهد )1311 ،لذا از دیگر اهداف تدقی حاضر سنجش وضکعیت ایمنکی زیرگکذرهای

این دو منطقه بوده است .نتایج تدقی حاکی از این است که در بین شاخصهای هفتگانهی پژوهش حاضر ،منطقکه
 11از لداظ تمامی شاخصها بهاستثنای بهداشت و روشنایی در وضعیت مساعدتری قرار دارد و بکین شکاخصهکای
ایمنی زیرگذرهای منطقه  11و  12تفاوت معنیداری وجود دارد .از سوی دیگر نتکایج حاصکل از تصکمیمگیکری بکر
اساس مدل  ANPبیانگر این است که دسترسی و سهولت کاربرد در اولویت اول بکرای تکأمین ایمنکی یک

زیرگکذر

است و طراحی داخلی در اولویت نخر قرار دارد .این در حالی است که در سایر مطالعات مربوط به امنیت شکهری و
شاخصهای کالبدی امنیت ،نور و روشنایی مهمترین عامل ارزیابیشده اسکت (Newman,1996؛ ادیبکی و عظیمکی،
 .)1313به طور کلی علیرغم اینککه در تدلیکلهکای حاصکل از نکرمافکزار  SPSSو تکنیک

 ANPوضکعیت ایمنکی

زیرگذرهای منطقه  11مساعدتر ارزیابی شد .با این حال مشاهدات حاکی از این است که اغلب زیرگذرهای واقع در
این دو منطقه از استانداردهای الزم برخوردار نیستند و با اصول طراحی ایمکن فاصکلهی زیکادی وجکود دارد ،اغلکب
ننها فاقد تراز ،المپهای کافی -با فواصل استاندارد ،عدم استفاده از رنگهای مناسب و دیوارههایی فرسوده هسکتند
و زیرگذرهایی که به دلیل احداث قطار شهری مشهد و دومنظوره بودن زیرگذر ،ضریب ایمنکی در ننهکا تکا حکدی
افزایشیافته است (افزایش تردد ،وجود فرصتهای نظارت طبیعی و مصنوعی ،استفاده از رنگهای مناسکب و )...بکا
این حال هنوز هم میتوان نواقص و کاستیهای بسیاری را در طراحی اولیهی کلیهی زیرگذرهای دو منطقه مشکاهده
کرد .در حالی که یافتههای سایر تدقیقات نشان میدهد تبدیل زیرگذر به ی

فضای جذاب و قابکلاسکتفاده نکهتنهکا

وابسته به مدل قرارگیری زیرگذر و ارتباط نن با مدی اطکرافش مکی باشکد بلککه در گکرو طراحکی زیبکا و مناسکب
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متغیرهایی نظیر ورودی ،نورپردازی ،دسترسی ،ابعاد ،مصالح ،ککاربری و مبلمکان مکیباشکد (پورانصکفر و همککاران،
 )1312و مغایرت با این امر منجر بکه ازدیکاد نمکار متعکدد بزهککاری و ککاهش اسکتفاده از زیرگکذرها خواهکد شکد
( )Jakwardon, 2014که نورپردازی مناسب ،طراحی داخلی و سهولت تردد در زیرگذرها در پژوهش حاضر مساعد
ارزیابی نشد .لذا معموالً شهروندان ترجیح میدهند از خیابانهای شلوغ و از بین هزاران خکودرویی ککه بکا سکرعت
سرسامنوری حرکت میکنند عبور کنند که این کار خطرات زیادی را برای ننها در پکی دارد .امکا راه دیگر چیست؟
اسکتفاده از زیرگکذرهای خلوت و تاریکی که در نن عابران پیاده خود را کامالً بیدفاع احساس ککرده و لکذا تکرجیح
میدهند از این مکانها عبور نکنند .مهمترین عاملی که موجب اسکان شهروندان در یک

مدکی و مدلکهی شکهری

میشود امنیت است ،مردم اگر بتوانند از رفتونمد در مناط و مدلهای ناامن که حس ترس را به ننان القا مکیکنکد
خودداری میکنند و زیرگذرها بهعنوان کاربریهای پراستفاده و مصداق فضاهای عمومی شهری از این قاعده مسکتثنا
نیستند .در این راستا پیشنهاد میشود ،در ابتدای امر زیرگذرها از نورپردازی مناسب برخوردار شوند که این امر خود
موجب افزایش تردد شهروندان خواهد شد و با افزایش تردد متعاقباً ضریب امنیت مجدد افزایش خواهد یافکت .الزم
است چراغهای شکسته بهسرعت تعمیر شوند و از رخداد تئوری پنجرهی شکسته (جیککوبز )1386 ،و وقکوع نکا بکه
سامانی بیشتر جلوگیری شود .از طراحی زیرگذرهای  Uشکل و  Lشکل و فاقکد تکراز (شککل  )4خکودداری شکود.
زیرگذر نباید مداط بوده و از ارتفاع و طول و عرض استاندارد برخوردار باشد تا موجبات امنیت و نسایش روانی را
جهت تردد شهروندان فراهم سازد.
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