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 یطیمح یطراح یراهکارها ۀاز جرم با ارائ یریشگیپ

 آبکوه در مشهد ۀ: محلیمورد ۀنمون

 2علیرضا حسنی ،*1پریسا روشنی
 رانیواحد بجنورد، بجنورد، ا یدانشگاه آزاد اسالم یمعمار یمهندس یگروه آموزش یعلم ئتیعضو ه 1

 رانیدانشگاه بجنورد، بجنورد، ا یشهرساز یمهندس یگروه آموزش یعلم ئتیعضو ه 2

 چکیده اطالعات مقاله

امنيت شهري است که نقش بسزایي در  یارتقا ۀرویكردها در زمين نیطراحي یكي از مؤثرترین و کاراتر ۀليوسامنيت به جادیا پژوهشیمقالۀ 
« پيشگيري از جرم از طریق طراحي محيطي» نهيزم نیراهبردها در ا. یكي از انواع دینمایسازي فضاهاي شهري ایفا مایمن

هاي برخاسته از محيط است و در این صورت، اي پيامد فرصتاست که جرم تا اندازه نیاست. این مفهوم ساده مبتني بر ا
 یهاروش یش معرفپژوه نیپذیر شود. هدف از انجام امنظور کاستن از ارتكاب آن امكانباید دگرگوني محيط فيزیكي به

شهري و کاهش  ۀامنيت، توسع شاست که به دنبال افزای یطراح یراهكارها ۀپيشگيري از جرم از طریق طراحي محيط و ارائ
شده  یآورجمع یدانيم ۀو مشاهد یاو کتابخانه ی. اطالعات پژوهش با روش اسناددیآیدست مهاي مجرمانه بهفرصت

بر  هااستيکمک گرفته شده و راهبردها و س یابیمشكل ۀويبرنامه از ش ۀوات و در ارائاطالعات از روش س لياست. در تحل
امكان نظارت  ،یو اقتصاد یاجتماع یهاتياز فعال تیآن است که با حما انگريب جیشده است. نتا ۀائار GOSPمدل  یۀپا

 ۀفرسود یهابه بافت ژهیمرکب از فضاها، توجه و یريگفضا، بهره یباسازیو ز یشهر زاتيتجه یدارو نگه ريتعم ،یعيطب
 را کاهش داد. یشهر یفضاها یزيخجرم توانیم یمشارکت عموم شیها و افزاآن یو نوساز یشهر
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 مقدمه

بوده  ینيها و فضاهاي شهرنشاز رشد و گسترش ناموزون نظام یدر کشورهاي درحال توسعه ناش یاسياقتصادي و س ،یاز مسائل اجتماع ارييبس
و نوع  زانياست که م نیجالب توجه ا ۀشهري است. نكت هايطيکاري در محو بزه میروزافزون جرا شیافزا ،یمسائل اجتماع نیا ۀاست. از جمل

فردي است که باعث منحصربه یو زمان یظرف مكان یجرم دارا» رایمتفاوت است؛ ز یدر مناطق مختلف شهر یاجتماع انحرافاتو  میجرا
و  تيها به لحاظ ساختار کالبدي خاص، نوع فعالمكان یبرخنداشته باشد.  یكسانی ییفضا عیرفتار مجرمانه، در واحد مكان، توز شودیم
به دنبال  یرا ـ که براساس انتخاب عقالن دارزهيو مجرمان انگ کنندیرا براي وقوع جرم فراهم م شترييفرصت ب وساکنان آن، امكان  هايیژگیو

و همكاران،  ی)احمداباد «ندینمایاند ـ به سوي خود جذب مبراي ارتكاب عمل مجرمانه یمكان طیها و شرافرصت نیترو مناسب نیخطرترکم
هاي و بافت هاهيو حاش اندیاجتماع هايبيو بروز آس زييخجرمها و نقاط شهري هستند که مستعد مكان از یبرخ ن،ی(. بنابرا254، ص 1387

 یفضا تيامن جادیا یفرم و کالبد در شهر برا ني. تناسب بروندیشمار مشهري به دفاعیفضاهاي ب نیا یاصل ۀفرسوده و ناکارآمد شهري دو گون
 (. 1398خواه و همكاران، است )وطن تيحائز اهم یعموم

 یهابيشهري بر وقوع آس ۀشناسانختیکالبدي و ر یهایژگیو ريجرم و مكان و تأث ۀرابط ۀدربار یو خارج یمتعدد داخل هايپژوهش
در شهر اهواز نشان  یپژوهش یهاافتهیاست. براي مثال،  ريرابطه و تأث نیا دیمؤ زيها نپژوهش نیاز ا ارييبس جیانجام گرفته است و نتا یاجتماع

جرم در مناطق مختلف شهر  زانيم» ن،يهمچن«. و... هر منطقه رابطه دارد یـ فرهنگ یکاري با امكانات آموزشجرم و بزه زانيم»که  دهدیم
فرد به  ۀدهندو... سوق یورزش ،یهنري، فرهنگ ،یحیفقدان امكانات تفر ت،يتراکم جمع یهایژگیبا و ريفق طيدر مح یزندگ»و« ت استمتفاو

سكونت خانواده با  تيوضع انيم»که  سازدیخاطرنشان م زيدر شهر مشهد ن یقيتحق جی(. نتا1400و همكاران، ی)اسداله «باشدیسوي جرم م
به  زيشهر مشهد ن ايهيفرسوده و نقاط حاش یهابافت ني(. همچن1394 ،ی)اخگري اسالم« وجود دارد ميمثبت و مستق ۀکاري نوجوانان رابطبزه

شهر مشهد است  ۀودجزو بافت فرس زيآبكوه ن ۀنقاط شهري قرار دارند. محدود ریباالتري از سا گاهیدر جا هابيو آس میاوقوع جر یلحاظ فراوان
است که چگونه با استفاده  نیپژوهش ا یمحدوده شده است. پرسش اصل یمنیو ا تيدارد که باعث کاهش امن یو مشكالت و معضالت فراوان

از جرم  یريشگيپ یهاروش یهدف از پژوهش معرف ن،یشد. بنابرا یشهر یهاطياز جرم در مح یريشگيپ ثباع توانیم یطراح یاز راهكارها
 است. یطيمح یطراح یراهكارها ۀو ارائ

 پژوهش ۀنیشیپ 

 دیاست. شا كایبه بعد در آمر 1960 ۀمحصول ده هینظر نیدارد. ا یطوالن یااست که سابقه دیجد یافتيره CPTED یۀگفت که نظر توانیم
با هدف  1989در سال  زيشده بر جرم پرداخته نشده بود. رویكرد امنيت از طریق طراحي نساخته طيمح رياندازه به تأث نیبه ا گاهجيه ن،یاز ا شيپ

ریزي ایجاد شد. هدف از این رویكرد، کاهش جرایم از طریق برنامه ۀهایي ایمن در مرحلدهندگان مسكن براي طراحي مكانتوسعه ویقتش
، با 1970و  1960 یهاطراحي در کاهش جرایم و کنترل و نظارت محيطي، در دهه ۀتوان بالقو ۀطراحي محيطي است. اشارات ویژه در زمين

تأثير  ۀها سبب رواج اید( آغاز شد. پژوهش آن1973( و نيومن )p. 78, 1971) ی(، جفرp. 45, 1961چون جيكوبز ) يتحقيقات نویسندگان
 طراحي شهري در کاهش جرایم محيطي شد. 

 یو اجتماع یكیزيف یعوامل شهر ريتأث ۀدربار قاتيسرمنشأ آغاز تحق ییكایبزرگ آمر یهاشهر یزندگ با نام مرگ و كوزيمعروف ج کتاب
و ارتباط آن با جرم بحث کرده «  یزوال شهر» ۀدربار بارنينخست یاست که برا یاز جمله کسان ی. وشودیم یها تلقبر رفتار و تعامالت مردم آن

 کرد. انياز جرم را ب یريشگيبا پ یطيمح طیارتباط شرا یمربوط به چگونگ یهاجرقه نيبود که نخست كوبزيج ،یجفر ۀدي. به عقستداده ا
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در محيط  «ینظارت طبيع»به نقش طراحي شهري معطوف شد. به اعتقاد او، فقدان  توجهيانیاقدامات جيكوبز، تمرکز تحقيقات به ميزان شا با
گونه ها را اینسازي خيابانایمن یجيكوبز سه ویژگي عمده برا ،ییشهرهاي بزرگ آمریكا . در کتاب مرگ و زندگيشودیسبب بروز جرایم م

 :شماردیبرم

 یها بر خيابان که سبب افزایش چشمان ناظر بر خيابان و ارتقا. اشراف ساختمان2. لزوم تفكيك روشن فضاهاي عمومي و خصوصي، 1»
 ,Jacobs« )شود.ها )چشمان ناظر بر خيابان( ميترغيب افراد براي حضور در خيابان. خلق فضاهاي پویا که سبب 3شود و نظارت طبيعي مي

1961, p. 52 .) 
نقش  توانندیموضوع پرداخته است که چگونه شهروندان م نیبه ا یطيمح یطراح قیاز جرم از طر یريشگي( در کتاب پ1968) آنجل

ارتكاب جرم در  یفرصت برا جادیا تيآغاز کرد که قابل ییهاطيکردن محکار خود را با مشخص یاز جرم داشته باشند. و یريشگيدر پ یفعال
مجرمان معقول  یبرا یشتريفرصت ب رایاست، ز گریاز مناطق د شترياز مناطق ب یبود که ارتكاب جرم در بعض دهيعق نیا رب یها فراهم بود. وآن

تالش و خطر  ند،یفرا نیو در ا کنندیاهداف مدنظر خود را انتخاب م ،یريگميتصم ندیفرا قیمجرمان از طر گر،ی. به عبارت دآورندیفراهم م
( است، به تاثيرات CPTEDپيشگيري از جرم از طریق طراحي محيطي )»( که خالق رویكرد 1971. جفري )کنندیم یابیرا ارز جهيبه نت دنيرس

سي در بروز ناامني اعتقاد دارد. او همچنين معتقد است که براي پيشگيري از جرایم شناشناسي، فيزیولوژي و زیستعواملي نظير طراحي، روان
(.. اقدامات نيومن Jeffery, 1971, p. 80ژنتيكي در بروز جرم لحاظ شود ) یهارفتار انسان و همچنين زمينه برمحيط  راتيتأث ۀباید هر دو جنب

کيد اصلي نيومن برخلق  ینقش بزرگي در ارتقا بود که چهار عنصر اصلي براي طراحي داشت. این « دفاعقابل یهافضا«امنيت شهري داشت. تأ
اند از: قلمرو، نظارت، تصویر ساختمان، دفاع نقش داشتند. این مفاهيم عبارتهم در خلق مفهوم فضاي قابل ارصورت جداگانه یا در کنعناصر به

بود که بر روي « جغرافياي جرم»شاهد ظهور  1980 ۀو اوایل ده 1970 ۀيالت مسكوني در کنار تسهيالت دیگر. دهکنار هم قرارگرفتن تسه
مدرن و  ۀنقش ساختار جامع« روزمره یهافعاليت» ۀاکولوژي اجتماعي جرم، تاکيد داشتند. نظری یاهکانون ۀمنزلمكان، فضا و قلمرو، به

 یهاپنجره»بسيار تأثيرگذار  ۀ. نظریکندیمجرمانه را بررسي م یهاهاي بيشتر براي فعاليتایجاد فرصت معمول زندگي روزمره در یهافعاليت
یك شاخص فيزیكي براي ایجاد انسجام اجتماعي و کنترل اجتماعي  ۀمنزلاز ویلسون و کلينگ بر روي اهميت حياتي نظارت محيطي به« شكسته

کيد داشت. اقدامات بعدي از  رویكرد  ۀیافتتوان تكامل( را ميSBDامنيت از طریق طراحي )»اخير تأثير پذیرفتند. رویكرد  ۀدو نظریغيررسمي تأ
دانست. در انگلستان، امنيت از طریق طراحي رویكردي ابتكاري است که در سال (« CPTEDپيشگيري از جرم از طریق طراحي محيطي )»

موجب این رویكرد، تمامي وي واحد پيشگيري از جرم وزارت کشور حمایت شد. به( تدوین و از سACPOتوسط انجمن افسران پليس ) 1989
هایشان در طرح« پيشگيري از جرم از طریق طراحي محيطي» یكردو رو« فضاهاي قابل دفاع» ۀوسازهاي جدید ملزم به درنظرگيري نظریساخت
ها در نواحي مسكوني آغاز به کار ها و پنجرهاستانداردسازي درب با 1989(. رویكرد امنيت از طریق طراحي در سال Armitage, 2000بودند )

ورودي منازل  یهانظارت بر استانداردسازي درب 1997در انگلستان تشكيل شد. در سال  SBDفني ملي براي  ۀ، کميت1992کرد. در سال 
بر امنيت کالبدي، سایر رت گرفت و سبب شد تا عالوهصو 1999مسكوني در انگلستان آغاز شد. اولين تجدیدنظر عمده به این رویكرد در سال 

(، حاکي از تأثيرات 1999) آرميتاژ(. تحقيقات اخير Armitage, 2004, p. 15اصول رویكرد امنيت از طریق طراحي درنظر گرفته شوند )
مسكن با توجه به استانداردهاي رویكرد  چشمگير این رویكرد در ایجاد امنيت شهري است. از نظر آرميتاژ، صرف هزینه براي ساخت یا بازسازي

 (1387)پورجعفر و همكاران،  شودیگذاري ارزشمندي محسوب مامنيت از طریق طراحي سرمایه

 یشناسروش.

 محتوا در آن استفاده شده است.  ليو روش تحل ییرگرايتفس كردیاست و از رو یفيرو ک شيپ قيتحق
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 . روش پژوهش 1

 یابیاطالعات از روش مشكل ليشده و در تحل یگردآور یبردارو عكس یدانيم ۀو مشاهد یو اسناد یاپژوهش با روش کتابخانه اطالعات
 کمک گرفته شده است.  GOSPاز روش  یشنهاديطرح پ ۀدر ارائ ن،ياستفاده شده است. همچن

 )در صورت لزوم( ی. چارچوب نظر 2

 میجرامنظور کاهش مصنوع به طيعناصر موجود در مح یتمام ۀنيبه یريکارگکارآمد و به یطراح توانیرا م كردیرو نی: اCPTED كردیرو یمعرف
 ییبسزا ريتأث یاجتماع یۀو بهبود رفاه و سرما یشهروند یتمندیرضا شیو افزا یزندگ تيفيک یدر ارتقا ميرمستقيو غ ميدانست که مستق یشهر

 یزندگ تيفيک یو بهساز میجرااز  یريجلوگ ایکاهش  یشده براساخته طيمناسب از مح ۀو استفاد یآن را طراح میجرا یالمللني. مرکز بددار
و  یطراح ندیدر فرا میجرااز  یريشده در جلوگساخته یهوشمندانه از فضا ۀآن را استفاد زي( ن2005) CPTED یالمللني. انجمن بداندیم

شهر دانست که از  یساختار کالبد یدر طراح یبيترک یكردیرا رو كردیرو نیا توانیاساس م نی. بر اکندیم فیمصنوع تعر طيمح یزیرهبرنام
روش  نینظر است که ا نیبر ا زين ی. بانک جهانبردیکاهش آن بهره م ای میجرااز ارتكاب  یريجلوگ یکالبد شهر برا یو طراح شیآرا قیطر

 یريدر جلوگ یاجتماع یسازباشند که از مشارکت شیخو تيامن جادیدر ا یديکل یاندهیکه شهروندان نما کندیرا فراهم م امكان نیا ،یطراح
و  یزیرو برنامه یاجتماع یهایريشگيقانون، پ ۀاز جرم را در حوز یريشگيپ یرکن اساس( سه 2004. پترال  )بردیبهره م میجراو کاهش 

 کاست. طيانتظار در محقابل میجراتوان از  یکه بدون توجه به آن نم داندیم یطيمناسب مح یهایطراح

 ( 1387 همکاران، و پورجعفر) ترال دید از جرم وقوع از یر یشگیپ یاساس رکن: 1 شکل

 یهاتیبه سا یپالن و دسترس یساختمان و طراح یطرح کالبد قیشهر از طر یکالبد یتا با طراح کندیامكان را فراهم م نیحاضر ا كردیرو
حاضر  كردیرو یعمل کند. برا میجرااز ارتكاب  یابازدارنده ۀمنزلکرد تا به زيپره تیجرم و جنا یمناسب برا یهاطيمح جادیبتوان از ا زيخجرم

را  یو اجتماع یكیزيدو بخش ابعاد ف نی. اشودیم ميبه دو بخش تقس میجرا یمل یتويانست يۀانيکه بر اساس ب شودیدرنظر گرفته م ییهاحوزه
 لمروق ۀمجرمان توجه دارد.در حوز ۀزانيخجرم یآن در بعد رفتارها یو کنترل و بازدارندگ یكیزيشهر از بعد ف یهاتيکه بر قابل شوندیشامل م

 اجرای قانون

 رویتپلیس قابلهای هدفمندکردن گشت

 بهبود ارتباط و دسترسی

 ایکردن نظارت محلهتکمیل

 ریزی و مدیریت فیزیکیبرنامه

 بهبود روشنایی خیابان

 هااحیای فضاهای عمومی و باغ

 هاها و ساختمانطراحی خیابان

 هاو پایانه دهی مجدد بازارهاسازمان

 های در خطر و پیشگیریگروه
 پذیرآسیبهای هدفمندکردن گروه

 های آموزشیبرنامه
 دادن مراکز حمایتیتوسعه

 تسهیالت تفریحی برای جوانان
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 یو کالبد شهر بازدارندگ یبافت فشردگ ۀو در حوز شودیتوجه م یطيمح یشناسبر روان یمبتن یشهر یدر رفتارها میجرا یبه بازدارندگ یاجتماع
جمله  ناست که از آ ییایمزا یحاضر دارا كردیرو ن،یبرا. عالوهشودیم یبررس یطراح یضوابط و استاندارها قیاز طر یکالبد طيدر مح میجرا

(، کاهش CPTED, 2004در حضور در شهر ) یطبقات اجتماع قیو تشو یشهروند یتمندیرضا شیو افزا یزندگ تيفيبه بهبود ک توانیم
 یامحله یهمكار زانيم شیو افزا یاجتماع یهاتيو فعال یاقتصاد یهاتيفعال شیافزا ،یمناطق شهر یزيخجرم تيو کاهش ظرف یشهر میجرا

 کرد. رهاو مشارکت اش
  CPTED كردیرو یاصول اساس ـ

 یطيمح یدر طراح یعنوان مباناشاره کرد که به یبه اصول توانیم نه،يزم نیدر ا یجهان شمندانیاند یو آرا اتياساس مستندات، تجرب بر
 اند از:اصول عبارت نیدارد. ا میجرابازدارنده از  یطيمح یدر طراح یاساس یآن سهم یليتمث مياصول و مفاه نیا یريکارگ. بهروندیکار مبه

 یکنترل دسترس •
 یکاهش داد. برا یمجرمان احتمال یدر شهر را که امكان وقوع جرم دارند برا یبه مناطق یدسترس زانيم توانیاصل م نیبا استفاده از ا 
وقوع جرم را در خود نهان دارند،  یعيطب ليکه پتانس یمناطق ای زيخجرممجرمان به مناطق  یدادن دسترسمناسب و کاهش یدسترس یسازفراهم

 یو خروج یشفاف ورود فیبهره گرفت که با تعر یدسترس یرهايساکنان بر معابر و مس ای ادهيشهروندان و عابران پ یهااز نظارت توانیم
 نی. از اشودیممكن م تیبه سا یدسترس ۀبر نحو یعيو نظارت طب ینورپرداز یو نوع و چگونگ یشهر یهاتیدر سا یمسكون یهاساختمان

 .شودیو ارتكاب جرم استفاده م یزيخجرم یبه مناطق برا یسترسد ليکاهش پتانس یاصل برا
 یعيطب یقلمروها تیتقو •
شكل  یخصوص تيو بر اساس مالك کندیجدا م یعموم یرا از فضاها یخصوص یکه فضاها کندیرا به ذهن متبادر م یقلمرو مفهوم 

چتر  موسوم است. الزم است  ۀدیکه به ا شودیشده ممكن مساخته یهاطيدر مح تيمالك يۀاحساس و روح تیتقو قیمفهوم از طر نی. ارديگیم
و  گانگانياست که حضور ب یبه محالت و مناطق مسكون یشهروند یریپذو تملک تياحساس مالك یزانندگيق انگیشود که از طر یادآوری

در شهروندان و ساکنان شهر است که افراد  یاحساس نيچن یتر، فقط بعد از وجود و القا. به عبارت سادهشودیم تيساکنان بااهم یمزاحمان برا
 وارد شوند. یگریقلمرو فرد د ۀکه به حوز دهندیمحق را به خود ن نیمزاحم و مجرمان ا

 یدارو نگه ريتعم •
 یسازنهيبر بهعالوه توانیم یسازو محوطه ییروشنا یهاو چراغ یتابلوها و عالئم شهرو  یمناسب مبلمان شهر یدارو نگه ريبا تعم 

 کاست. یزيخجرممناطق در  تيظرف شیاز افزا ،یشهر یهانهیهز
 یعينظارت طب •
نظارت است که امكان نظارت بر مناطق  یقرارگرفتن و آسان دیدر معرض د قیاز طر یشهر طيمح یتوانمندساز یبه معنا یعينظارت طب 

 یعموم دیدر معرض د یکه مناطق شهر شودیامكان فراهم م نیاساس ا نی. بر اکندیفراهم م یانتظام یهاارگان ایشهروندان  ۀليوسرا به یشهر
 یسبز مناطق شهر یفضا یدر طراح دیامر با نی. اشودیم یريجلوگ« مناطق کور»نظارت و به اصطالح  رقابليمناطق غ جادیو از ا رنديقرار گ

 کندیرا دشوار م ميها و درختان که امكان نظارت مستقها و درختچهسبز مانند بوته یفضا یهالیمناطق کور با حا جادیمورد توجه باشد تا از ا
 شود.  یريجلوگ

 یاجتماع یهاتياز فعال تیحما •
بر شود تا عالوهدر مناطق شهر فراهم  یاجتماع یهاتيفعال یكان انجام برخاست که ام نیا یاجتماع یهاتياز فعال تیاز حما منظور

که  دهدیم یرو یدر مناطق یشهر میجرااز  یاريداد. بس شیرا بر مناطق افزا ینظارت انسان زانيبتوان م یرفاه التيتسه جادیو ا ییزااشتغال
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 رديصورت گ یاجتماع یهاتيدر فعال یتوانمندساز یتا نوع شودیروش تالش م نیندارد. در ا یكیزيانسان حضور ف ایکم است  یعمومنظارت 
 و حضور افراد افزوده شود. یاجتماع یهاتياست، فعال شتريها بدر آن یزيخجرمکه امكان  یو خاصه مناطق یو در واقع به مناطق شهر

 شدهمطالعه ۀنمون ی. معرف3

حد  بيدستغ ابانيقرار گرفت. خ شیمايو بافت پشت آن( مورد پ بيدستغ ديشه ابانياز خ یآبكوه مشهد )بخش ۀمحل ،یدانيمشاهدات م در
 انتخاب شده است. یطراح ۀنمونه و حوز یبرا ن،يراه فلسطتا سه ییراهنما دانياز آن )م یاست که قسمت اميتا چهارراه خ ییراهنما دانيفاصل م

 پژوهش ۀمحدود یمعرف: 2 شکل

 ها یافته

کالبد  کهیطوراز نقاط قوت آن است، به شترينقاط ضعف آن ب عتا  يشهر قرار گرفته است، طب ۀمدنظر در بافت فرسود ۀمحدود کهنیبا توجه به ا
وجود دارد گم  یمتروک و فضاها یهانينقاط زم یندارند، در بعض یمناسب یو نما اندیبیها تخرساختمان شتريندارد، ب یمطلوب تيفيمحدوده ک

 ابان،يدر خ یعيمتنوع، فقدان نظارت طب یهاتيمشكالت محدوده نبود فعال گری. از دآورندیوجود مدر محدوده به یمشكالت فراوان که
 یمناسب قلمروها و فضاها کيها، فقدان تفكساختمان ینشدن ورودو سواره، کنترل ادهيپ نینشدن عابرنامناسب، کنترل یو معابر فرع هایدسترس

ها در جهت کاهش و رفع آن یدر محدوده است. توجه و تأمل در موارد ذکرشده برا یسميمناسب و وجود وندال یشهر زاتيمحدوده، نبود تجه
 از اهداف پژوهش است. تيامن یارتقا

نامناسب  یو فضا تيامن ۀکنندنيتأم مناسب یشهر یفضا کهیطوردارد، به یشهر طيمح تيفيبا فضا و ک یميارتباط مستق تيامن
 تيامن ازيبه ن یشهر یفضاها یتمام کهیطور(، بهVera, 2016, p. 70است ) یاجتماع یهابيانواع معضالت و آس سازنهيآن و زم ۀبرندنيازب

حضور شهروندان شده  تیمحدود ایآن باعث عدم حضور  ۀجيپاسخ نداده است که نت یشهر یها در فضاهادر هنگام حضور آن نزنا ژهیوافراد به
 کیناهموار و تار یروهاادهيمانند پ یی. فضاهاکنندیم یو کودکان در هنگام تردد در سطح شهر اغلب احساس ناامن یاست. زنان، معلوالن جسم

متروک  ایو رهاشده  تماممهين یهاها، ساختمانکنج ک،ینور و تارکم یهاپارک شده،دهيپوش ییهوا یهاگونه، پلچيعرض و مارپو معابر کم
 اند.شهروندان را کاهش داده یهستند که حضور تمام یدفاعیب یفضاها
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 ،یزدانگیاند از رعبارت هایژگیو نیاز ا یبافت است.برخ ۀشناسانختیو ر یشهرساز اتيخصوص ۀمجموع یکالبد یهایژگیاز و منظور
شناسان جامعه ريبه ارتكاب جرم کمک کنند و به تعب یطيـ مح یعامل مكان ۀمثاببه توانندیعناصر م نیو... . هرکدام از ا یرینفوذناپذ ،یداریناپا

 .روندیشمار موقوع جرم به ليتسهعلت 
ها است، در ساختمان ریدنج و نفوذناپذ یکه شامل انواع فضاها یمیقد ییفضا یها و آن طراحساختمان یزدانگیمحدوده، ر ۀفرسود بافت

ها معابر و کوچه ۀگونچيدرآورده است، به همراه شكل تودرتو و مارپ مخروبهمهيصورت مخروبه و نها را بهاز آن یاريبس یدارینصر ناپاع نيهمچن
 وجود آورده است.کاران بهوقوع جرم توسط بزه یهدف مناسب را برا نیهدف، بلكه چند کیکوهن نه  ريتعب هو ب

 یهااز ساختمان اريي. مثال  بسآورندیفراهم م« رفتار مجرمانه یانتخاب عقالن» یرا برا یمناسب اريبس یكیزيوفرصت ف زهيانگ هایژگیو نیا
براي  یمحل مناسب کیو بار کیتنگ و تار یهامواد مخدرند. کوچه دوفروشیخر ایداري بافت محل تجمع معتادان و نگه ۀرهاشد ایمخروبه 

 یهاو دستگاه سيبراي کاهش نظارت مؤثر پل یبافت به عامل ريینفوذناپذ گر،یها براي زنان و کودکان است. از سوي دانواع مزاحمت جادیا
از  رييشگيبراي پ یچندان ییبافت، عمال  کارآ نیدر ا یانتظام روهاييکه با وجود حضور نسبتا  پررنگ نطوريشده است، به لیتبد ینظارت یتيامن

 .شوندیم ییجنا میجرا یهم قربان سياز موارد، خود افراد پل یدر برخ یوجود ندارد و حت میجراوقوع 
 یبه طراح توانیارتكاب جرم، م یبرا یكیزيف یهافرصت بردننيبافت و ازب یمناسب در طراح یکالبد یاستانداردها تیبا رعا جه،ينت در

 ها است.در افراد و حضور آن تيآن احساس امن ۀجيکه نت افتیمحدوده دست  یمايو س یمطلوب از نظر کالبد

 ینظر  یمبان از مستخرج ،یطراح ۀحوز  در مختلف یارهایمع نیب روابط: 3 شکل

 یبحث و بررس  

 ،یسبز، ورزش یفضا ،ی)مانند خدمات آموزش یـ اجتماع یدر بافت، کمبود خدمات رفاه یکالبد یصلب و فرسودگ یامحدوده با جداره
نكرده  یچندان کمك تيو امن یریو حضورپذ یکه وجودشان به سرزندگ یتجار یهایو کاربر زشدهيتجه یهمگان یها...(، فقدان عرصهیفرهنگ

 نیبه عابر یتوجهیب ،یناامن جادینامناسب در شب و ا ینورپرداز ،یاهيحاش یهانقاط محدوده و کوچه شتريدر ب یماعاست، فقدان نظارت اجت
 یسیوارنوینامطلوب و وجود د یها با نماعدم خط آسمان منظم، وجود ساختمان ،یشامل اغتشاش بصر یطيمح یهایو آلودگ ادهيپ

 نقاط است. ی( در بعضیسمي)وندال
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و  یو اقتصاد یکه از نظر اجتماع یبا محالت یدر محدوده، همجوار یتجار یهایوجود کاربر لياز قب ییهاليبه پتانس یدگيتوجه و رس
مطلوب  یطيبه مح دنيرس یها را به فرصت براها را به قوت و قوتو رهاشده در محدوده ضعف یخال یبرخوردارند و فضاها ییاز سطح باال یکالبد

و  یبه معضالت موجود و نبود همكار نكردنیدگيو رس کندیم لیتبد تيامن یو خصوصا  ارتقا یو فرهنگ یاقتصاد ،یاجتماع ،یالبداز لحاظ ک
 .خواهد کرد لیافراد تبد یو ناامن برا یشهر یفضا تيفيک نیبا کمتر یطيئوالن و ساکنان و شاغالن در محدوده آن را به محمس یهماهنگ

 موردپژوهش ۀمحدود در ناامن و فرسوده بافت: 4 شکل

 موردپژوهش ۀمحدود در یدسترس کنترل و معابر: 5 شکل

 1-یطراح یراهکارها: 6 شکل



 یطيمح یطراح یراهكارها ۀاز جرم با ارائ یريشگيپ/  روشنی و حسنی

25 

 

 2-یطراح یراهکارها: 7 شکل

 3-یطراح یراهکارها: 8 شکل

 . دهدیطراحانه را ارائه م استيبه اهداف کالن و خرد، راهبرد و س یابيدست یرفع مشكالت موجود برا یدر راستا 1جدول 
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 محدوده استیاهداف، راهبرد و س یبررس: 1جدول 

 هاسیاست راهبردها اهداف خرد اهداف کالن مشکالت معیار

ت
عالی

و ف
بد 

کال
در 

وع 
تن

 

ی و های تخریبفرسودگی و وجود ساختمان
 نبود تنوع فعاليتی در محدوده

پایداری کالبدی 
 و عملكردی

 ارتقای کيفيت منظر و کالبد -1
 بهبود عملكردها -2

 ها و فضاهای موجودارتقای کيفيت ساختمان -1-1
 ایجاد فضاهای جمعی جدید -1-2
  ایجاد تنوع فعاليتی -2-1
 هاایجاد اختالط کاربری -2-2

 ها و فضاهای موجودبازسازی و بهسازی ساختمان -1-1-1
 پذیرها و زوایای پنهان و آسيبحذف کنج -1-1-2
 برای ایجاد فضاهای جمعیاستفاده گيری از فضاهای بیبهره -1-2-1
 های مختلف سنی و جنسیهای جمعی برای گروهایجاد فعاليت -2-1-1
 های فعال شبانه مانند رستوران ایجاد کاربری -2-2-1
 دانههای ناسازگار و درشتحذف فعاليت -2-2-2
 ایجاد کاربری مسكونی در طبقات فوقانی تجاری برای ایجاد نظارت در خيابان -2-2-3
 های تجاری و اداریاختالط کاربری -2-2-4

ت
راقب

و م
ت 

ظار
ن

 

 نبود امنيت و نظارت در محدوده
پایداری 
 اجتماعی

 تأمين امنيت حوزه
 نظارت اجتماعی -1
 تقویت حضورپذیری -2

 های فعال در شب مانند رستوران و آژانس ایجاد کاربری -1-1
 ویژه در شبروها بهپيادهایجاد نورپردازی مناسب در معابر اصلی و فرعی و  -1-2
 روزهای جاذب در طول شبانهها و فعاليتارتقای کاربری -1-3
 منظور تقویت نظارت عمومیهای عمومی بهگسترش عرصه -2-1
 هایی برای تشویق به نشستن در محيطایجاد مبلمان -2-2

سی
ستر

ل د
نتر

ک
 

 مراتب دسترسیعدم رعایت سلسله -1
 شبنورپردازی نامناسب در  -2
 عدم رعایت ایمنی و امنيت در معابر -3

 ایمنی و امنيت
 اصالح وضعيت دسترسی -1
اصالح وضعيت کالبدی  -2

 روهاپياده

 بودن پياده در مقابل سوارهایمن -1-1
 هامراتب دسترسیرعایت سلسله -1-2
 سرزندگی و پویایی مسيرهای تردد -2-1
 نورپردازی مناسب -2-2

 گيرمنظور کاهش سرعت سواره و استفاده از سرعتمحل تقاطع سواره و پياده بهتغيير کفپوش در  -1-1-1
 تفكيک مسيرهای سواره و پياده -1-1-2
 بازسازی و طراحی مناسب معابر فرعی -1-2-1
 بست برای افزایش امنيتهای بنطراحی کوچه -1-2-2
 رویبه پياده روها برای ترغيبایجاد مبلمان و پوشش گياهی مناسب در پياده -2-1-1
 سواری در محدودهایجاد مسيرهای دوچرخه -2-1-2
 روها های روشنایی در طول مسير پيادهنصب چراغ -2-2-1

مرو
و قل

ضا 
ل ف

نتر
ک

 

 عدم جاذب جمعيت بودن محدوده -1
 رفتن حس تعلقازبين -2
 عدم تفكيک مناسب قلمروها -3

 بهبود سطح کيفی کالبدی -1 پایداری کالبدی
 ارتقای سطح کيفيت و جذابيت جداره و فضاها -1-1
 شدن و حضور افرادوجود فضاهای الزم برای جمع -1-2

 های جاذب در حوزهدهی فضاها و کاربریایجاد و سامان -1-1-1
 طراحی مطلوب جداره برای افزایش رضایتمندی ساکنان و افزایش حس تعلق به مكان -1-1-2
 منظور استفاده از گروهای مختلف سنی و جنسیهای همگانی بهبرای ایجاد عرصههای خالی استفاده از زمين -1-2-1
 بودن و حضورپذیریهای مختلف فرهنگی و ورزشی برای جاذبایجاد فعاليت -1-2-2

گه
و ن

میر 
تع

ری
دا

 

 عدم وجود فضای شهری در محدوده-1
 نبود تجهيزات مناسب محدوده-2

کيفيت  یارتقا
 منظر و کالبد

 کالبد و منظر فضاهااعتالی -1
ارتقا امكانات کالبدی و -2

 تجهيزات شهری

 ها و تقویت جذابيت آنهااصالح منظر جداره -1-1
 طراحی مراکز بالقوه تجمع-1-2
 تشویق به مكث و سكون-1-3

 ها و خط آسماناعمال طراحی مناسب جداره و ایجاد هماهنگی در نمای ساختمان -1-1-1
 فضای مورداستفادۀ تمامی اقشار مدیریت فضایی درخور -1-1-2
 ها روبه خيابان در جهت ایجاد افزایش نظارت )چشم خيابان(طراحی مناسب بازشوهای ساختمان -1-1-3
 های عمومیها و فضاهای خالی برای طراحی مراکز تجمع و عرصهنشينیاستفاده از عقب -1-2-1
 انی را ایجاد کند.اعمال طراحی مناسب برای همۀ فضاها که نظارت همگ -1-2-2
 قراردادن مبلمان مناسب برای نشستن و مكث  -1-3-1
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 یر یگجهینت

 اريرمعیبا ز یکالبد ارياند از معاز جرم عبارت یريشگيپ یبرا یطيمح یمؤثر در طراح یهاشاخص نیترگرفته، مهمبا توجه به مطالعات صورت
 یارهايرمعیبا ز یطيمح اريمع ،یکنترل دسترس اريرمعیونقل با زحمل ارينظارت و مراقبت، مع اريرمعیبا ز یاجتماع اريمع ت،يتنوع در کالبد و فعال

 یهابيآس توانیم یدر طراح ریز یشنهادهايپ تیاذعان داشت که با رعا توانیم یینها یبند. در جمعیدارو نگه ريکنترل فضا و قلمرو و تعم
 داد.  شیرا افزا تيواردشده به بافت را کاهش و امن

 قابل دفاع؛  یفضاها جادیو ا یپنهان در طراح دید یایها ازجمله کاهش زوامناسب ساختمان یطراح ـ
 ساعته و فعال در محله؛24 یهایکاربر جادیو ا گریكدیبا  هایکاربر یازجمله سازگار هایاختالط مناسب کاربر ـ
 اند؛ شده دفاعیگمشده و ب یبه فضاها لیدر بافت محله که تبد یرضروريو غ ریپذبيسآ یحذف فضاها ـ
  ر؛یپذبيآس یهاها بر مكانساختمان یاشراف دائم ـ
 ؛یمشرف به معابر اصل یهافعال در ساختمان یها و نماهاوجود جداره ـ
 ر؛یپذبيآس یهامكان یکاف ییروشنا ـ
 کنندگان؛استفاده تيبر اساس حساس ینورپرداز ـ
  من؛یبست کوتاه و ابن یهاکوچه یطراح ـ
 منازل؛ یو خروج ینظارت ساکنان بر ورود ـ
 مختلف؛ یسن یهاگروه ۀاستفاد یبرا یهمگان یهاوجود عرصه ـ
 بودن موانع و حصارها؛ تیقابل رو ـ
 محله؛ تیریمشارکت ساکنان در مد ـ
 رامون؛يپ طيساکنان از مح تیو رضا یمندجلب عالقه ـ
 تجمع؛ ۀمراکز بالقو یطراح ـ
 (.8، 7، 6 یها)شكل یالزم عموم زاتيو تجه یمناسب مبلمان شهر یجاگذار ـ
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Crime Prevention by Providing Environmental Design Solutions 

(Case study: Abkooh neighborhood in Mashhad) 

Parisa Roshani1, Alireza Hasani2 

 
Abstract 

The security approach through design is one of the most effective and efficient approaches to promoting 

urban security that can significantly secure urban spaces. One of the types of crime prevention strategies 

is "crime prevention through environmental design." Environmental crime prevention is based on the 

simple notion that crime is, to some extent, a consequence of opportunities arising from the environment. 

In this case, the transformation of the physical environment must be possible to reduce crime acquisition. 

This study aims to identify the role of crime prevention methods through environmental design that 

seeks to increase security and urban development and reduce criminal opportunities. The research data 

were collected through documentary, library, and field observation methods. The SWOT method has 

been used in information analysis, the problem-finding technique has been used, and strategies and 

policies based on the GOSP model have been used to present the program. The results indicate support 

for social and economic activities, the possibility of natural monitoring, maintenance of urban equipment 

and beautification of space, combined use of areas, exceptional attention to the old urban textures, and 

renovation. Increasing public participation can reduce crime in urban spaces. 

Keywords: Crime prevention, CPTED theory, Urban space, Environmental Design 
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