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 :چکیده

واین  شده است  کونی در بین طراحان منظر مورد بحث واقع سك امنیت در مناطق موادرا محیط زندگی انسانارتباط بین مدتهاست که 
کافی مورد بررسی علمی قرار نگرفته و یا تحقیقات انجام شده  بطور جدي و یا  در امنیت پارکهاي شهري عناصر سبزاثر درحالی است که 

با زمینه  مناظر سبزاحساس امنیت استفاده کنندگان در ي شناخت برادر این زمینه در دسترس نمی باشد.  بنابراین، یک مطالعه میدانی 
تحقیق نشان داد که الگوهاي کاشت با  انجام گرفت. نتایج این 1391سال  پارکهاي شهري تبریز در شرکت کننده در 296متفاوت در بین 

 فاقد کاشتهاي .بصري مسدود شده می باشنددید با امن تر از الگوهاي کاشت پر تراکم  مناسب دسترسی فیزیکیداراي تراکم متوسط و 
عالوه بر این،  مناظر آب به بینندگان القا می کنند. کاریهاي همراه با چمن و احساس امنیت کمتري نسبت به گیاه،مناظر آب  چمن و

این مطالعه اثبات کرد  شدند. احساسناامن تر در پارکها ي کمتره اتنوع گون دارايگیاهکاري حاوي تنوع زیاد گونه ها در مقایسه با مناظر 
همچنین از . می شوندافزایش احساس امنیت در پارکها باعث سبز، و مناظر آب  یپوششگیاهان ر فضاي سبز پارکها شامل چمن، صکه عنا

فعالیت "ي ربرد تئورکا نتایج این تحقیقکاشت گیاهان کوتاه قد از قبیل درختچه ها با تاج پایین در فاصله بین درختان جلوگیري شود. 
 باعث افزایش شرایط کاشت گیاهان بایستی طوري باشد کهجایی که  را در مناظر پارکهاي شهري در تبریز را گسترش می دهد "روتین

    اجتماعی باشد. در راستاي جلوگیري از وقوع رفتارهاي ناهنجار نیروي کنترل اجتماعی 
  ك امنیتادراکلید واژه ها: پارکهاي شهري، زمینه منظره سازي، 

  
  

  مقدمه
 ازگیرد. باشند که فعالیتهاي متنوعی در آن صورت میشهري یکی از قدیمی ترین فضاهاي باز عمومی در شهرهاي بزرگ میهاي پارك 

ه ک باشد  غیرهتواند فضایی براي فعالیتهاي ناهنجار اجتماعی از قبیل استفاده از مواد مخدر و پارك شهري در بعضی زمانها می ،سوي دیگر
نه تنها با  ،شود. فعالیتهاي ناهنجار اجتماعی پارك می فضاي ستفاده بهینه ازاکاهش در نتیجه موجب   و این امر باعث احساس ناامنی

ویژگیهاي اجتماعی و فرهنگی شخص همبستگی دارد بلکه همچنین با محیط فیزیکی و شرایط محل نیز ارتباط دارد. بر اساس بررسیهاي 
 ،توانند دلیل بر مرگ، صدمه) فعالیتهاي ناهنجار اجتماعی میBrantingham & Patricia, 1984( امع انسانیصورت گرفته در جو

فعالیتهاي  ،باشد. به طور خالصهترس، خسارت، عدم آسایش و بار سنگین مالی باشند. ترس زائیده فعالیتهاي ناهنجار و خالف قانون می
). مکان به Brantingham & Patricia, 1984باشد(، هدف و مکان میجرمل قانون، زمان چهار عامناهنجار اجتماعی نتیجه هم

کیفیت مکان و فضا می تواند مانع افزایش رفتارهاي ناهنجار اجتماعی  با این حال،در آن اتفاق افتاده باشد.  جرمجایی گفته می شود که 
تن این امر مهم است که مردم چطور در پارکها مخصوصاً در ارتباط با این دانسباشد. بنابرباعث کاهش ترس از جرم می در نهایت شود که

در  کنند. سواالتی از قبیل چه نوع از طراحی کاشت اثر مثبتی بر روي احساس امنیتو نقش گیاهان احساس امنیت می ،طراحی، ویژگی
مکان تأثیر عناصر بصري بر روي احساس امنیت در شود. این تحقیق همچنین ازمینه اساسی در این تحقیق بررسی میبعنوان دارد  پارکها

دیگري کنند بلکه براي کارکردهاي نه تنها فضا را جذاب می ،عناصر مهم فضاي سبز ،به عنوانکند. گیاهانپارکهاي شهري را مشخص می
و فقط براي  شتهده متعددي داگیاه استفا ،). بعالوهRobinette, 1972روند (کنترل آب و هوا و اهداف زیبا سازي به کار میاز قبیل 

  .)Sommer, 2003شود (دکوراسیون استفاده نمی
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  پیشینه تحقیق

شناخت ارتباط بین ترس از جرم، رضایت و شرایط محیط چندي پیش مورد مطالعه قرار گرفته و در مباحث اخیر نمایان شده است که تأثیر 
). بنابر این Troy, Morgan, & O’Neil-Dunne, 2012( باشدیترکیب فضایی مکان بر روي ترس از جرم بیشتر از خود جرم م

ستدالل ا Cohen &Felson (1979)رسد.افزایش احساس امنیت ضروري به نظر می جهتب فضایی گیاهان در یشناخت بهترین ترک
براي اتفاق افتادن یک جرم  ،رياین تئوطبق تشریح کرد.  "فعالیت روتین"کنند که نقش گیاهان در امنیت را می توان به وسیله تئوري می

ک جرم. این به یقدرت مؤثر و عکس العمل وجود از : پتانسیل جرم، پتانسیل قربانی و عدم  دیا باشد. این شرایط عبارتنهسه شرط باید م
ررسی قرار دهد. بر انجام آن عمل مورد بمتوجه به خود را قبل از ها و منافع منطقی به نظر می رسد که قبل از انجام جرم، مجرم هزینه

گیاهان می توانند ارتکاب جرم را در ارتباط با شرایط پتانسیل جرم تحت تأثیر قرار دهند. براي مثال  ،"فعالیت روتین" اساس تعریف تئوري
فی شدن گیاهان ممکن است زمینه را براي مخ. اگر گیاهان جلوي دید را بگیرند شانس زیادي براي اتفاق جرم در آن فضا ایجاد می شود

مجرم بوجود بیاورند که باعث کاهش هزینه ارتکاب به جرم می شود. یک مطالعه تأکید می کند که درختان و بوته هاي بلند تأثیر منفی بر 
را رفتار در بر روي عصبانیت  ،تحقیق دیگري نقش تعدیل کنندگی گیاهان .)Fisher & Nasar, 1995روي احساس امنیت دارد (

)؛ این یافته ادعا می کند که این اثر باعث Maas, Verheij, Spreeuwenberg, & Groenewegen, 2008( نمایان ساخت
  افزایش کنترل خویشتن و کاهش فعالیتهاي جنائی می شود.

اگرچه گیاه به طور معمول نقش مثبتی در احساس امنیت داشته لکن مطالعه در مناطق مسکونی رابطه منفی بین گیاهان و احساس امنیت 
شوند زیرا گیاهان این فرضیه رایج وجود دارد که گیاهان باعث تسهیل جرم می ).Kuo & Sullivan, 2001ا نمایان ساخت (ر

 .)Schroeder & Anderson, 1984شوند (اعمال آنها میپنهان ماندن مخفی شدن مجرم و باعث بخصوص گیاهکاریهاي متراکم 
نگلهاي شهري را بر اساس احساس امنیت طبقه بندي کردند و آنها اعالم کردند که در تصویر از ج 180شرکت کنندگان در یک مطالعه، 

). Kuo & Sullivan, 2001( کنند در حالی که در مناطق باز احساس امنیت بیشتري داشتندجنگلهاي پر تراکم احساس خطر می
امن رتراکم در پارکهاي شهري را پر خطر و نانمایان ساخت که مردم محیطهاي کاشت پ Talbot & Kaplan (1984) مطالعه دیگراز

در ذهنشان داشتند. را ترس از جرم  وجود داشت، کنند در حالی که بعضی از آنها با پیش بینی فضایی که براي مخفی شدن افرادتوصیف می
Michael & Hull (1994)  فی کردن فعالیتهایشان براي مخ را تراکممگیاهکاریهاي  معمولاستدالل کردند که افراد مجرم به طور

  . می باشدترس از جرم بیشتر قابل لمس  گرددگیرند و میدان دید فضایی محدود میاستفاده می کنند و زمانی که گیاهان جلوي مناظر را می
دهند. بر فعالیتهاي زشت و نامطلوب را کاهش می  انجام ترس از در محیط گیاهان وجود دیگر، بعضی مطالعات نشان می دهند که از طرف

کنند و فضاهاي بیرونی افراد تبهکار از مناطق مطلوب استفاده شده دوري می ،Macdonald & Gifford (1989)اساس مطالعات 
گردند. باشد زیرا درختان عالوه بر کنترل میدان دید باعث افزایش مراقبت فضائی نیز میبهتر از فضاهاي بدون درخت می ،داراي درخت

همچنین نشان داد که ویژگیهاي مناظر از قبیل گیاهان با ارتفاع زیاد ارتباط نزدیکی با کاهش ترس از جرم  Nasar (1982)مطالعه 
ورد تأکید قرار گرفته که امالك داراي درخت و درختچه امن م Brower, Dockett, & Taylor  (1983)داشته و این یافته توسط 

سند. بر اساس گزارش جرم توسط پلیس، ارتباط منفی معناداري بین وجود گیاهان و رتر از فضاهاي بدون درخت و درختچه به نظر می
از طریق فراهم ا فعالیت نا مطلوب ربروز گیاهان ، ممکن است همچنین .)Kuo & Sullivan, 2001( باشدمجموع جرائم موجود می

میدان دید مطلوب در بین گیاهکاریها باید فراهم  پدیده. براي جلو گیري از این دهندافزایش افراد تبهکار کردن محیط براي مخفی شدن 
کند. بنابراین فضاهاي کاشت با تراکم سازند که سطح تراکم گیاهان نقش مهمی در احساس امنیت ایفا میشود. مطالعات مذکور نمایان می

و میدان دید فضا ممکن است کارایی آنها را  رسد که آرایش گیاهانکم و تراکم باال باعث احساس نا امنی در منطقه خواهد شد. به نظر می
  در افزایش یا کاهش احساس امنیت در محیط تحت تأثیر قرار دهد.

کند که گیاهان با اعمال نامطلوب و مجرمانه رابطه دارند بعضی مطالعات این رابطه را منفی و بعضی دبیات تحقیق این نکته را برجسته میا
سؤال اصلی درباره ارتباط احساس امنیت و زمینه فضاي سبز از قبیل درخت، درختچه، چمن، آب  ،ا این حالاند. بدیگر آن را مثبت ذکر کرده
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ممکن است اطالعات کافی در باره رابطه درخت و پوشش  نشان داد مطالعات قبلیو ترکیب آنها با همدیگر هنوز پابرجاست. همانطور که 
به دلیل اینکه  ،ه به این مجموعه اضافه گردد نتیجه این رابطه واضح نیست. عالوه بر اینسبز با احساس امنیت موجود باشد ولی اگر درختچ

گیاهان نقش مهمی در شکل دهی پارکهاي شهري دارند بررسی رابطه آنها با احساس امنیت در پارکها بسیار مهم تر از نقش آنها در داخل 
  بایست مطالعه شود.مختلف کاشت میامطلوب و مجرمانه، الگوهاي باشد. براي شناخت اثر گیاهان بر روي فعالیتهاي نشهر می

  
   روش تحقیق

توان در میان تعداد زیادي از وري اطالعات مورد استفاده قرار گرفت؛ زیرا روش پرسشنامه را میآروش پرسشنامه تصویري براي جمع 
تصاویر پرسشنامه شامل سه الگوي کاشت  د داشت.فرصت کافی براي پاسخگویی خواهن افرادشرکت کنندگان توزیع کرد و همچنین 

پر کردن  تهیه و از آنجا که گیاهان بیشترین رشد را در فصل تابستان دارا هستند این فصل براي .گیاهان در پارکهاي تبریز می باشد
گردید. تصاویر از فضاهاي سبز  پرسشنامه انتخاب گردید. تصاویر از دو پارك مهم شهر تبریز یعنی پارك بزرگ و پارك ائل گلی جمع آوري

پارکها گرفته شده، سازه هاي پارك از قبیل ساختمان، پیاده روها و غیره جزء مورد مطالعه محسوب نگردیدند. محقق تا حد امکان عناصر  در
باعث انحراف در  و غیر فضاي سبز را از تصاویر حذف کرد زیرا این عناصر ممکن است اولویتهاي پاسخ دهندگان را تحت تأثیر قرار دهد

و زمانی که فضا خالی از مردم و وسایل نقلیه باشد گرفته شدند. در مرحله اول چهار حالت ایستاده  تصاویر در ارتفاع دید. نتایج تحقیق شود
ي شده و گذار(کمترین) شماره 5(بیشترین) تا  1تصویر بودند که از  15تصویر در یک برگ چاپ شدند. هر یک از الگوهاي کاشت شامل 

نفر زن) توزیع و براي تست اولیه نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار  10نفر مرد و  10نفر از مراجعین به پارك (  20این تصاویر در بین 
تصویر) انتخاب گردید. تصاویر انتخاب شده بر اساس نمره  9الگوي کاشت (هرکدام گروه تصویر شامل سه  27گرفتند. در پایان این مرحله 

عکس براي هر گروه از الگوي کاشت انتخاب  3متخصصان فضاي سبز ارایه و از آنها خواسته شد تا ري مردم به ترتیب شماره به گذا
درخت، درختچه، " الگوي کاشت شاملتصویر براي  4امتیاز بندي بسیار نزدیکی داشتند  4و  3با این وجود به دلیل اینکه تصاویر  نمایند.
تصویر  4 اینهاوعالوه بر  "درختچه و درختآب ، "تصویر براي گروه  3، و "چمن بدون درخت، درختچه"وه تصویر براي گر 3، "چمن

تصویر براي  14اضافی در ابتدا و انتهاي پرسشنامه براي جلوگیري از تحت تأثیر قرار گرفتن نظر پاسخ دهندگان استفاده گردید. در مجموع 
  . انتخاب شدند پرسشنامه

  
  نتایج

 اهان در احساس امنیتنقش گی  
 را آیتم در رابطه با نقش گیاهان در امنیت پارك 6 ،5تا  1 دهی به روش لیکرت از نندگان در این تحقیق با استفاده از امتیازکمشارکت 

 "ی شوندتوانند براحتی در میان کاشتهاي پر تراکم مخفافراد مزاحم می "با گزینه  پاسخ دهندگانطبقه بندي کردند که در این میان 
افزایش حضور  باال باعثتراکم با کاشتهاي "گزینه به ) را داشتند و کمترین امتیاز 1.16 =و انحراف معیار 3.76=  بیشترین موافقت (میانگین

  ).2(جدول  تعلق گرفت ")1.23 =و انحراف معیار 3.16=  (میانگین می شود جمله مارحیوانات خطرناك از 
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  رات مردم درباره نقش گیاهان در امنیت پارك: میانگین نظ2جدول 

  آلفا  انحراف معیار  میانگین  تعداد  گزینه هاي مورد سوال
  0.70 0.94 3.60 284  بزهکاري

   1.18 3.68 290  . افراد مجرم براحتی در میان کاشتهاي متراکم مخفی میشوند1
   1.16 3.76 290 ند. افراد معتاد اغلب در فضاهایی با کاشت متراکم دور هم جمع می شو2
   1.26 3.38 290 . کاشتهاي متراکم فضاي مناسبی براي وقوع اعمال ناهنجار جنسی می باشد3

  0.75 0.93 3.50 287  فعالیتهاي نا مطلوب

   1.25 3.57 291 . من از رفتن به فضاي مناظر تاریک پارك می ترسم4
   1.17 3.49 294 اورد. کاشتهاي متراکم فضاي آرامی براي افراد الکلی فراهم می5
   1.28 3.43 290  . افراد بی خانمان در فضاهاي کاشت پر تراکم حضور چشمگیري دارند6
  

  0.70با آلفاي بزرگتر از هر کدام شامل آیتم  "بزهکاري"و  "فعالیتهاي نامطلوب"همچنین نشان داد که دو فاکتور یعنی  یینتایج تست پایا
رسد که فضاهاي با کاشتهاي متراکم نگهداري باشد جایی که مردم شکایت بیشتري نسبت به سایر فعالیتهاي نامطلوب دارند. به نظر میمی

 & Donovan( آورندبنابراین مکان مناسبی براي فعالیتهاي مجرمانه در پارك به وجود می ؛کنندمناسبی نداشته و افراد کمتري جذب می
Prestemon, 2012( .سازد که موقعیت و ترکیب فضایی گیاهان با رفتارها و هنجارهاي غالب در این نکته را روشن می نتایج تحقیق

  شود.توانند همکاري داشته باشند و اثر گیاهان تنها به زیبایی آنها محدود نمیمحیط می
  

  اولویت مردم براي الگوهاي کاشت
+) مورد ارزشیابی 1 تا+ 5اي (الگوي کاشت را براساس مقیاس لیکرت پنج گزینه 3تصویر مربوط به  10در این تحقیق مشارکت کنندگان 

باشد و تصاویر بدون چمن کمترین امتیاز مربوط به تصاویر داراي عناصر آب، درخت و درختچه می باالترینقرار داده و نتایج نشان داد 
  .)1(شکل  دهدتبه بندي هر کدام یک از تصاویر و گروههاي الگوهاي کاشت را نشان میر 3جدول  اولویت را به خود اختصاص دادند.
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  : طبقه بندي مطلوبیت تصاویر الگوهاي متفاوت کاشت گیاهان از نظر احساس امنیت در پارکهاي تبریز1شکل 

  

  مختلف کاشت: میانگین نمرات احساس امنیت در گروههاي 3جدول 
  آلفا  انحراف معیار  میانگین  تعداد  آیتم هاي کاشت

  0.710  0.72  4.00  284  )2،4،5ترکیب آب، درخت، و چمن (تصاویر 
)1،3،6،7ترکیب درخت، درختچه، و چمن(تصاویر   282  3.88  0.75  0.750  

)8،9،10ترکیب درخت،درختچه، بدون چمن(تصاویر   284  3.01  0.98  0.720  
  

آبهاي اند) به عنوان آینه خاصیت انعکاس کنندگی زیادي به محیط بخشیدهsilentراکد ( يباشد آبهاشامل عناصر آب می 5و  ،4، 2تصاویر 
 10و  9، 8و عناصراطراف جلوي میدان دید بازدیدکنندگان را مسدود نکرده است. تصاویر  بودهمانند آشغال  طلوبتمیز عاري از عناصر نام

شود. عالوه بر آن درختان متراکم با باشد و هیچ گونه گیاه پوششی در سطح زمین از قبیل چمن دیده نمییشامل درختان و درختچه م
حاوي تنوع گونه اي دهد که تصاویر محتواي عکسها نشان می ،باشند. با توجه به نتایج آنالیزپوششی گسترده می تاجارتفاع بلند و فاقد 

تواند تأثیر متفاوتی بر روي مطلوبیت منظر و احساس امنیت داشته باشد. آب ممکن است ن آب میرسد. همچنیتر به نظر مینا امن بیشتر

٦            ١   

٢  gfgffgf          ٧   

٣   fgfg         ٨   

٩            ٤    

٥  0          1           2          3          4          5   ١٠      0          1           2          3           4         5     
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کند و امنیت احساس ناامنی را به دلیل خطرناك بودن بخصوص براي کودکان باال ببرد اگر چه آب افراد بیشتري را به پارك جذب می
د. بافت نرم از قبیل چمن ممکن رتأثیر مثبتی بر افزایش احساس امنیت دا دهد، گیاهان پوششی از قبیل چمن هماجتماعی را افزایش می

رسد که مردم مناظر با تراکم دهد. به نظر میها در  هنگام بازي و افتادن از بلندي و ایجاد تصادم را کاهش است احتمال صدمه دیدن بچه
  گردد. در افزایش زیبایی فضاي منظره میوجود آب عامل مهمی  ،دهند. در عین حالتر تشخیص میکاشت کم را امن

  
  نتایج همبستگی 

اي انجام ند مرحلهچآنالیز براي مقایسه معناداري اثرگذاري کاشت بر احساس امنیت در پارکهاي شهري با استفاده از رگرسیون  ازاین بخش 
  نیت در پارك داشتند.بهترین اثر معنی داري بر روي آیتمهاي ام 7و  5، تصاویر 4شد. بر اساس نتایج جدول 

  

  : نتایج رگرسیون مرحله اي4جدول 

   رفتارهاي ناهنجار اجتماعی

 حضور افراد سرگردان
(SAFETY 6) 

 ترسناك بودن مکان
(SAFETY 4) 

 جمع شدن معتادان در پارك
(SAFETY 2) 

 مخفی شدن افراد مجرم
(SAFETY 1) 

 آیتم ها 

رغیر معنادا غیر معنادار 0.22 +  غیر معنادار 2تصویر     
4تصویر  غیر معنادار غیر معنادار 0.19  - غیر معنادار   
5تصویر  0.19 0.16 +  غیر معنادار 0.14 +    
6تصویر  غیر معنادار غیر معنادار غیر معنادار 0.19  -   
7تصویر  غیر معنادار 0.17 +  غیر معنادار 0.17 +    

9تصویر  0.13  - غیر معنادار غیر معنادار غیر معنادار   
مجذور   0.10 0.10 0.11 0.10

 هبستگی
  

داشت در  رابطه معنی داري مثبتی با دور هم بودن افراد معتاد ، حضور افراد سرگردان و بیکار و پرسه زدن افراد بزهکار 5براي مثال تصویر 
فضایی ترسناك براي  2تصویر شماره داشت، ي معنادارو حضور افراد سرگردان رابطه هم  تجمع افراد در کنارتنها با  7تصویر  حالیکه

باشد که احتمال خطر براي مردم شرکت کنندگان القا کرده و این احتماالً به دلیل وجود استخر بسیار بزرگ و بدون حفاظ مناسب می
عنی داري با مخفی رابطه منفی م 9باشد که تصویر کند. نتیجه جالب توجه از نتایج رگرسیون این میبخصوص براي کودکان تلقین می

  شدن افراد مجرم و بزهکار دارد 
  

  نتیجه گیري 
اکثر مشارکت کنندگان در این تحقیق جنسیت مرد داشته، متأهل، داراي سطح سواد دانشگاهی، درآمد متوسط ، جوان و میانسال بودند. 

وب و مجرمانه و همچنین محل دور هم بودن پاسخ دهندگان به پرسشنامه فضاهاي کاشته شده متراکم را مناسب براي فعالیتهاي نامطل
فضاهاي کاشت با میدان دید مناسب و باز را محل امن براي افراد مخل امنیت بیان  تشخیص دادند.افراد معتاد به مواد مخدر و سرگردان 

راد زیادي را ترغیب به وجود آب اف توان گفتآب نقش دوگانه (مثبت و منفی ) بر روي احساس امنیت داشت به طوریکه می عنصرکردند.
 & ,Hami A., Suhardi, Manohar(اچتماعی در محیط می گردد  و این اتفاق باعث افزایش نظارت کندبازدید از پارك می
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shahhosseini, 2011( . میدان دید کم و یا مسدود شده فضاهاي کاشت در پارك نقش مهمی در کاهش احساس امنیت داشته و این
پارك فاقد گیاهان  فضاهاي سبزکند. همچنین م میهن است که چنین فضایی امکان مخفی شدن به افراد مجرم را فرااحتماالً به علت ای

از دانش آموزان  & Nasar (1995)  Fisherیز دارد.رتبر تأثیر مثبتی بر افزایش احساس ناامنی در پارکهاي شهري د ،پوششی و چمن
ا بکشند. نتایج این تحقیق نشان داد که وجود درخت، درختچه و دیوار با ترس رابطه فضاهاي ترسناك ر تصاویردرخواست کردند که 

کند کند. این نتیجه تأیید میهاي فرار و رهائی از فضا را محدود میمستقیم مثبتی دارد و این عناصر میدان دید را خفه کرده و گزینه
تواند هزینه ارتکاب جرم را کاهش یا افزایش دهد و این یک عامل باز یرا که شرایط کاشت در گیاه م "فعالیتهاي روتین"گسترش تئوري 

  شود.دارنده روي فعالیتهاي نامطلوب محسوب می
  

  هاي تحقیقکاربرد یافته
کافی براي اثبات تأثیر بین گیاهکاریهاي با  شواهدن حال یمکانهاي کاشته شده با فضاهاي باز باعث کاهش احساس امنیت نگردیده در ع

دهد که بعضی عناصر از قبیل درختان بلند نشان می کاشتهانگاهی گذرا به بافت و زمینه  نیست. م متوسط و احساس امنیت در دسترستراک
-احساس امنیت گردد. در عین حال عناصر دیگر از قبیل درحتچهافزایش دارا بودن چمن ممکن است باعث و قد، ارتفاع زیاد تاج از زمین، 

توانند باعث کاهش امنیت فضائی گردند. این نتایج کاربرد می ،که ارتفاع تاجشان از زمین کمتر باشند اشکوبهاي زیر ههاي پا کوتاه و گون
کند که فضاي سبز پارکهاي شهري در دهد. این تحقیق ادعا میمی را در پارکهاي شهري ایران مورد تأیید قرار  "فعالیت روتین"تئوري 

باشند که آنها با طراحی یک فضاي نیز طراحان منظر بایستی متوجه این نکته  ،فی براي جذب افراد دارا باشدعین حال که بایستی زیبایی کا
هاي ي پر پشت گزینههاها و بوتهدرختچه ،امن در پارکها ممکن است بعضی از منافع و کارکردهاي گیاهان را از دست بدهند. براي مثال

هاي مخفی براي زیرا این کار باعث به وجود آمدن فضا دباشندن قسمتهاي مختلف پارك نمیمناسبی براي ایجاد دیوار سبز و جدا کر
که باعث مسدود شدن دید شده و کاهش  ،ها و زیر اشکوبهاي پرپشتآورد همچنین چیدن و بریدن بوتهفعالیتهاي نامطلوب فراهم می

رزشهاي زیباشناختی و منافع اکولوژیکی پارك را ممکن است کمتر کار ا باشد هرچند اینامري ضروري می ،گرددنظارت اجتماعی را می
کند. براي کاهش آشفتگی و هرج و مرج در فضاهاي سبز پارکها گیاهان بایستی در فضاي منظم و مرتب کاشته شوند. درختان زیر اشکوب 

شود که فاصله بین ند در حالی که توصیه میهاي مناسبی براي کاشت در حد فاصل درختان نمی باشها گزینهها و بوتهاز قبیل درختچه
بیشتر از فاصله درختان در مکانهایی با علفهاي پوششی از قبیل چمن باشد. مشارکت بایستی درختان در فضاهاي بدون علفهاي پوششی 

ن ایجاد فضاهاي سبز با کنند. بنابر ایهاي متنوع و زیاد احساس سر در گمی میکنندگان همچنین اعالم کردند در فضاهاي سبز با گونه
  باشد.اي بیشتر و تعداد اصله کمتر میاصله بیشتر بهتر از فضاهاي سبز با تنوع گونه داي کمتر با تعداتنوع گونه
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