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 مقدمه

 حقوق از یکی عنوانبه ،آن ینتأم بر و گرفته قرار یآزاد یفرد در ،یتاهم لحاظ به یتامن بشر، حقوق یجهان یةاعالم در

 یگذاریرتأث با یطیمح گوناگون عوامل امروز، یچیدةپ یشهر جوامع در این، بر عالوه است. شده یدکأت انسان یاجتماع

 .اند هشد یشهر یفضاها و شهر در یامننا یجه،نت در و هاینابسامان ها،یقانونیب ،ها یبزهکار انواع بروز سبب متقابل،

 یها یژگیو نقش از اما دارند، قرار یتاولو در انسان در یرفتار یالگوها ظهور و بروز در یشناختجامعه یرهایمتغ اگرچه

 ؛بود غافل یدنبا یزن یمجرا بروز امکان در نابهنجار، یرفتارها وقوع بستر عنوانبه مصنوع، یطمح ییفضا و یکالبد

 و اصول یترعا و هاحرمت حفظ است. شدهیم مشاهده شهرها یسنت و یمیقد یها بافت در کمتر ،گذشته در که یا یدهپد

 ینتر مهم از ، ... و منسجم یاجتماع بافت یکدیگر، از محله یاهال شناخت و هایههمسا ةمراود یت،محرم چون ییها ارزش

به امروزه ،ها همحل گونه ینا رسدیم نظر به اما ،نداکرده کمک ساکنان، در یتامن حس یجادا به که اند هبود ییهایژگیو

 ،ها آن از برخی و اند شده بسیاری های مشکل دچار مهاجران، با ،ها آن یلاصن اساکن ییجا هجاب و یفرسودگ چون یلیدال

 کمتر که یمیقد یها محله کالبد یابیارز و مطالعه با .ندشویم محسوب یشهر یهابافت ینترپرمسئله جزء یحت

 در نهفته یها ارزش و اصول به توانیم ،فوق ةمسئل رد یا أییدت در یریگیمتصم بر عالوه ،اند هشد ییرتغ دستخوش

 قرار رو یشپ یشهر ةتوسع یزن و محله آن یارتقا یبرا یایهدستما را یجهنت و برد یپ یشترب ها آن یشهرساز و یمعمار

 داد.

 یبرا موجود یارهایمع شناخت یزن و یادن یشهر امن یهایطمح یطراح در یجرا یهایدگاهد با ییآشنا کنار در

 کالبد یابیارز را مقاله ینا هدف ینتر مهم توانیم یت،امن حس به شدهساخته یهایطمح یده پاسخ یزانم سنجش

 بهبود یبرا یعمل و یعلم یشنهادهایپ انتها در دانست. ساکنان یتامن احساس به یازن به یدهپاسخ در یمیقد یها محله

 .شد خواهد ارائه محله، کالبد

 

 ینظر یمبان

 فطری و طبیعی نیازهای تریناساسی از یکی به پاسخ در ،اولیه زیستی هایمجتمع و جوامع پیدایش ابتدای همان از بشر

 طبیعی، گوناگون وسایل به توسل با که کنترل ینا .کند کنترل را خویش ةشدساخته دنیای و محیط است کرده سعی خویش

 منعکس انسان زیست محیط شکل و الگو نظم، نوعی صورت به را خود ،کرده پیدا تحقق عملکردی و مذهبی ای،افسانه

 و حصارها گذشته، های ن زما در .است اجتماعی و فردی زندگی هایضرورت از یکی انحصاری، ارزش این است. دهکر می

 مصون بیگانگان تعرض از شهر ،ترتیب این به .کردمی ایجاد آن ساکنان و شهر برای را امنی حریم ،شهرها اطرافهای  خندق

 و شهر امروز آنچه بینیم یم نگریم،می سیاره این بشری تاریخمقطع از  هر به ،تاکنون زمان آن از (.33 :1382 یار،کام) ماندمی

 ،شاهان و فالسفه هایداستان باستانی، آثار و هانوشته در را امر این شواهددر بر دارد.  یزرا ن آن امنیت و نظم نامیم،می جامعه

 رسیده انجام به مازلو توسط که نیازها بندیطبقه در .(18: 1987 )دوهل، یابیم یم ساده مردم و ریانپ شهرآرمان جنگی، مردان

 است شده معرفی نیازها ترینبنیادی و ترینمهم از طبقه دومین عنوانبه ...(و غذا آب،) زیستی نیازهای از پس امنیت است،

 بر مشتمل هایدسته قالب در را نیازها بین روابط و مراتبسلسله انسانی، نیازهای مدل در نیز لنگ جان(. 59: 1990 ی،)ولسل

 عنوانبه را امنیت و دکن می بررسی یسزیباشنا و خویشتن تحقق نفس، به اعتماد و عزت وابستگی، امنیت، ،زیستی نیازهای

 نظرانصاحب از که نیز اشتون جان .(107: 2003 )کرمونا،دهد  می قرار بندیتقسیم این دوم ةرتب در ،اساسی نیازهای از یکی

 از یکیعنوان  به ،امنیت به ،Healthy City Concepts and Visions کتاب در ،رودمی شمار به سالم شهر المللیبین

 اشاره خاطر، شمارآ و امنیت احساس .(16: 1988 )اشتون، دکن یم اشاره سالم شهر یک ایجاد در جایگزین قابل غیرهای  کیفیت
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 برخورد و جرایم و رفتارهای آنومیک از پیشگیری برای کارآمدی و ثرؤم شرایط ،جامعه حفاظتی نظام در آن، که دارد شرایطی به

 عینی بعد بر ناظر ،اولی که طوری به ؛است تفاوتم ،«امنیت احساس» با «امنیت» که است توضیح شایان البته .دارد آن با مؤثر

 یک در شدهواقع های جرم تعداد تواند یم امنیت ارزیابی شاخص ،مثال عنوانبه .است نیاز این ذهنی بعد بر ناظر ،دومی و

 ؛داریم سروکار آن بر ثیرگذارأت های مؤلفه و ذهن با ،امنیت احساس سنجش برای آنکه حال .باشد خاص مکانی و زمانی ةمحدود

 . ...و دسترسی کنترل فضا، بر مالکیت حس همانند

 یرثأت و یعیطب یطمح عوامل بر یشترب ،یدتأک ،ها دیدگاه ینا در یافتدر توان یم گذشته های همطالع در تعمق یکم با

 در را انسان که یانسان یطمح به مربوط عوامل به ی،کنون های یقتحق در که یحال در ؛است بوده او رفتار و انسنا بر آن

 یقطع عوامل از یناش و یانهجبرگرا یایدهپد آنکه از پیش ،جرم غالب، ةیدعق براساس .شود می توجه یشترب است، گرفته بر

 است جرم مکان و جامعه ساختانسان یطمح یطشرا از ثرأمت و ساختانسان یایدهپد باشد، یعیطب یطمح ثابت و

 و شهرها روز هر ماست. زمان یادینبن یها یژگیو از یکی یط،مح یعسر یدگرگون» (.152 -151 :1380 ی،)کالنتر

 یننو یاجتماع یها تنش و یرفتار یالگوها یبرخ ،یزیکیف یها قرارگاه گونه ینا شوند. یم ساخته یدجد یبناها وها  محله

 یفتضع را یگرد یعضب و یتتقو را یاجتماع یها نقش و یرفتار یالگوها عضیب ؛کنند یم یلتحم خود ساکنان بر را

 ةینزم و یشینهپ (.8 :1367 ی،)مرتضو «بخشند یم خود ساکنان رفتار به یدیجد ابعاد و ها جهت ،خالصه طوربه و کنند می

 یشهر یاکولوژ ةیاول یها مطالعه و یکاگوش یشناسجامعه مکتب از حداقل یدبا را یشهر یشناسجرم مباحث ینظر

 (.131 :1369 یی،)شکو اند هکرد تعریف ،یطمح و انسان یانم متقابل روابط ییشناسا علم را یشهر یاکولوژ .کرد یبررس

 است یاجتماع یها یکجرو بروز در شهر مناطق یبرخ یکالبد های ویژگی به توجه یک،اکولوژ یدگاهد قوت نقاط از یکی

 موضوع ،یرکیز با یکوبج ینج آن، بر مقدم یکم یدشا و هایبررس ینا با همزمان     یبا تقر (.76 -75 :1380 ی،)کالنتر

 میان در و یابانخ در یدبا افراد که بود آن موفق یگیهمسا شرط یکوب،ج ةینظر در د.کر یبررس را یابانیخ یگریوحش

 در که شد عنوان یهنظر ینا در .(123 -120 :2003 دیگران، و )کرمونا دنکن یشخص یتامن و یمنیا احساس ها،یبهغر

آن،  در که است یمحل ،یابانخ که چرا ؛دشو انجام هایبهغر بر کنترل و نظارت اعظم قسمت یدبا شهر یها یابانخ

  د.نکن یم آمدوشدها  یبهغر

 جرم از یشگیریپ» ةمقال بار یناول یبرا یجفر یر که یهنگام ،1971 سال در یکوبج های پژوهش با همزمان     یبا تقر

 و یقانون یرغ اعمال ی،اجتماع یها یناهنجار یبررس بارةدر یعطف ةنقط کرد، منتشر را «یطیمح یطراح وسیلة به

 ی،جفر ةینظر یها یشهر یبررس ضمن یامقاله در ،1996 سال در ینسونراب اومته آمد. یدپد یکآنوم یرفتارها

 نشان مربوط مسئوالن و یدانشگاه و یحقوق اشخاص معماران، مردان،دولت کهکرد  بررسی را یمتفاوت یها العمل عکس

1 عنوان با یایهنظر یکل مفهوم به سال پنج و یستب یط ها،العملعکس ینا .دادند
 “CPTED” جرم از یشگیریپ» یا، 

 یمتنوع و مختلف های هینظر .(1: 1996 ،ینسون)راب است داشته یتکامل یرس و شده یلتبد «یطیمح یطراح یقازطر

 ،جرم از یشگیریپ ةینظر یات،نظر ینا ینتر کامل است. شده ارائه یشهر یفضاها یزیخجرم یطشرا کاهش ةدربار

 که شود یم یانب یفرع یارمع دو و یاصل یارعم سه قالب در ،یهنظر ینا در مطرح یممفاه است. یطیمح یحطرا وسیلة به

 و یرتعم .5 و یاجتماع یها یتفعال .4 ؛یعیطب نظارت .3 ؛یدسترس کنترل .2 ؛قلمروها یتتقو .1 :اند هشد یحتشر ادامه در

 .ینگهدار
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  1قلمروها یتتقو  .1

 ،یکدیگر از یعموم و (یعمومیمه)ن یخصوصیمهن ی،خصوص یقلمروها یمرزها و ییفضا سازمان وضوح و یروشن

 یدشعقا یومن،ن اسکار» شود. یم جرم از یشگیریپ و یاجتماع نظارت یشافزا (،ی)دسترس یرینفوذپذ کاهش موجب

 و ستقلمرو چهار ةدربردارند که نهاد یانبن یمراتبسلسله بر را یکالبد یطمح از یتحما و یطمح کاربرد و مراقبت ةدربار

 از: عبارتند او نظر مورد ةمنطق چهار .است شده یینتع ییحصارها ةیلوس به ها آن حدود

 گیرد؛ می صورت آنجا از یمتعدد یها استفاده و است باز همه یرو به که است یامنطقه :یعموم یطمح یا فضا 

 گیرد؛ می صورت محدود ةاستفاد آنجا از اما ،است باز همه یرو هب که است یامنطقه :یعمومیمهن یطمح یا فضا 

 یمسکون ،اصل در اما ،دارند وآمدرفت آنجا به افراد از یکم تعداد که است یامنطقه :یخصوصیمهن یطمح یا فضا 

 ؛آپارتمان( راهرو )مثل دکنن یم استفاده از آن ساختمان ساکنان و است

 و بنامروز) «آپارتمان( داخل )مثل آنجاست ساکنان مختص فقط که است یامنطقه :یخصوص یطمح یا فضا 

 (.50: 1379 یولیس،و

 یتیاح و مهم ،یخصوص و یخصوص نیمه ،یعمومیمهن ی،عموم یفضاها ییاساشن و مشخص یانتقال یهامحل یجادا

 یصتشخ سبب و کندیم یداپ کاهش نامناسب یرفتارها نرخ یابد، گسترش یانتقال یهامحل حدود که یدرصورت .است

 )اطلس، دشویم ییدأت شدهکنترل یفضاها در یقانون کاربران یدسترس و شده کاربران نامناسب از مناسب یرفتارها

1999 :2.) 

 

 2یدسترس کنترل .2

 دارند. یشهر یها محله و هامکان فضا، یتامن و یمنیا ینتأم در یادیز یاربس نقش ،یارتباط یها شبکه و یدسترس یهایژگیو

 ،ژاپن در جرم از یشگیریپ و یسیپل یکارها یبرا (GIS) یاییجغراف اطالعات نظام از استفاده با یامطالعه ،2003 سال در

 در یزن و باشد نشده جدا یابانخ از رویادهپ که ییهایابانخ در» کندیم مشخص که است شده انجام یباسکیش و اوگاوا توسط

 ینهمچن افتد.یم اتفاق یشترب یقاپیفک ةیدپد ،یشهر یهایابانخ یرسا به نسبت دارند، یتفعال هابانک ها آن در که ییهایابانخ

 دیگران، و اوگاوا ؛90 :1371 الکساندر، و یف)چرما شود می دیده یشترب مسئله ینا ،نورکم و طرفهیک ،یکبار یهایابانخ در

 یجهنت 1980 سال در همکارانش و ینتاشا روبن یم،جرا یزانم با آن ارتباط و روهایادهپ یکتراف یرو یبررس در .(2: 2003

 عابران، یادز تردد دارد. یممستق رتباطا ،یمجرا یزانم با روهایادهپ در آنان کم تردد هم و یادهپ ناعابر یادز تردد هم که گرفتند

 که شهرها گذشته، در» که است توجه شایان نکته ینا (.58 :1382 ی،)حشمت دارد یکمتر جرایم اندک،تردد  و یشترب یمجرا

 شهر از خارج مرج و هرج از را شهر و کند سد یمتجاوز هر بر را راه که داشتند یحصار و یوارد داشتند، یوستهپ یسامان نظام

 ینا بود. مجهز یلیوسا به هایبهغر و نامزاحم ورود و ناسارق تجاوز از جلوگیری برای یزن ساختمان و محله هر دارد. یزمتما

 با یجتدربه -بود مشخص آشکارا ،یمیقد یها خانه و شهرها ةنقش در که -یاحتمال یهامزاحمت از یریجلوگ یبرا ،یزاتتجه

 و یف)چرما رفت یانم از ،یتامن حفظ مقررات و ینقوان خاطر به و یدجد یاجتماع یها نظام و یاقتصاد یها یشرفتپ یرتأث

 در که است سال صدها (،یدسترس کنترل یبرا یابزار عنوان)به هاراه بستن و کردن مسدود ،ینابنابر (؛90: 1371 الکساندر،

 است. هشد استفاده یشهرساز

 

                                                                                                             
1. Territorial Rainforcement 
2. Access Control 
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 1یعیطب نظارت .3

 اشاره افتد،یم اتفاق اطراف یطمح در که یحوادث ضبط یا نیدد یبرا شهروندان و یتیامن یروهاین ییتوانا به یعیطب نظارت

 شود یم سبب است و نگهبانان( )مثل یکیمکان و یسازمان یها روش از ترمؤثر یاربس فضا، از یعیطب یدهاید یشافزا دارد.

 (.117: 1991 )کراو، دارد یمهم نقش ،میجرا از یشگیریپ در امر این ،یبترت ینبد .هستند یعیطب نظارت زیر بدانند شهروندان

 است: یمتقس شایان ،یرمعیارز دو به یلیتفص یبررس برای ،یمجرا از یشگیریپ در یکل ای مؤلفه عنوانبه ،یعیطب نظارت ةلفؤم

 

 فضا ةانداز 

 یخیتار یشهرها یتامن و دتوح مظهر را یشهر ةیوارد و حصار ر،شه ساخت در یانسان یاسمق و ابعاد کردن مطرح با مامفورد

 شده مطرح یگرد نظرانصاحب یسو از یزن یشهر یفضاها و ها میدان ةانداز در یانسان یها یاسمق به توجه کند. یم یمعرف

 و ککوچ یها یدانم و شوند یم اضطراب دچار مردم از یاریبس ی،کنون یشهرها یمعظ یها یدانم در ،ینزکال استناد به است.

 یی،)توال دارد شهرت یاآگوراف یا باز یفضاها از ترس یماریب به ،یشناسروان علم در مسئله این .دهند یم یحترج را یمیقد

        الزاما  نه )و یتجمع ازدحام است. متفاوت ،گوناگون یفضاها یطشرا با متناسب که دارد یمطلوب حد ،ازدحام .(19 -11 :1379

 هم نامجرم در شدن شناخته و یدهد و ترس احساس یشافزا باعث یت،امن احساس یشافزا موازات به باال( یتیعمج تراکم

 یحد در است، اما ازدحام یشافزا یعی،طب نظارت گسترش یها راه از یکی ،واقع در .(157-154 :1387 ی،)صالح شود یم

 .کند پنهان یتجمع ینب را خود نتواند او و باشد فراهم مجرم ییشناسا امکان که مطلوب

 

 فضا یکالبد فرم 

 یطشرا فضا، شکل از یناش یتؤرامکان  نبود ید،ترد بی و شود یدهد جرم ارتکاب حال در خواهدینم مجرم یک شک بدون

 که یافراد چشم از دور فضاها، گونهینا سازد. یم فراهم خالفکاران و بزهکاران یرفتارها و اهداف یبرا یمناسب یاربس

 از و دهند یم نشان خالفکار افراد به نسبت یزیآمشماتت یها نگاه حداقل یا و شوند یم بزهکارانه رفتار معترض        احتماال 

 یجادا دیگران یبرارا  ناامنی یفضا و خالفکار افراد یبرا یامن یفضا ی،انتظام و یرسم نامورأم چشم از دور ترمهم همه

 بدون یفضا یک یجادا یچگونگ در فضا فرم یعبارت به یا فضا یزیکیف ساختار ین،بنابرا ؛(158 :1387 ی،)صالح کند یم

 فضا، فرم های یفیتک از یفتعر در .یابد یم یتاهم فضا فرم های یفیتک به توجه رو ینا از و دارد یرانکارناپذ ینقش دفاع،

 یانینما ،مثال یبرا ؛دنک یم یبررس و نقد را و... ییخوانا یانی،نما یلقب از یمتفاوت یها یژگیو ،شهر یمایسدر  ینچ،ل ینکو

 و نظم و رنگ شکل، آن، از مراد آورد. یم وجود به ناظر هر ذهن در روشن یریتصو ،یاربس احتمال به که است یفیتیک

 .(25: 1372 ینچ،)ل دارد یم یسرم را یآدم یزندگ یطمح مشاهدة مشخص، و روشن یریتصو یجادا با که است یسامان

 ینا است. کرده یفتوص یگرد یاگونه به را گم یفضاها ،(Finding lost space) خود کتاب در یزن یکترانس راجر

 (.5-1: 1986 یک،)ترانس هستند یشهر یاندازهاچشم ةنشدیدهسامان یها پسمانده اغلب ،یکترانس نظر از فضاها

 و یتامن بحث به ،مختلف های نظر قالب در یمتعدد یشمندانانده چاگر گفت توان یم یبندجمع عنوانبه و یتنها در

 و ینتر جامع رسد یم نظر به ی،نظر یمبان این مرور با یول ،اند هپرداخت آن ینتأم در یکالبد یزیربرنامه نقش

 دارد منسجم یساختار که چرا باشد؛ «CPTED یا یطیمح یطراح یقازطر جرم از یشگیریپ» یه،نظر ینتر یرپذ یلتحل

 در یزن یهنظر ینا یارهایمع و اصول یحتشر .است پردازیهنظر ینچند توسط شدهپرداخته و یهنظر ینچند از برگرفته که

 است. آمده ادامه در که بوده پژوهش مدل و ینظر چارچوب ینتدو یبرا ،آن از یریگبهره جهت

                                                                                                             
1. Natural Surveillance 
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 پژوهش روش

 یبنام بر و یشهر یزیربرنامه و یتامن ،یشناسجرم با مرتبط یاتادب از یریگبهره با ینظر چارچوب ،حاضر پژوهش در

 مستقیم طور به ،فوق نظریات از یکهیچ شاید اگرچه است. شده ینوتد یطی،مح یطراح یقازطر ،جرم از یریگیشپ ةینظر

 ابعاد تأثیر با همگی که ها آن در شده حمطر های شاخص و معیارها از استفاده با ،نکنند گیریاندازه را امنیت احساس

 احساس سنجش و گیریاندازه برای مدلی و چارچوب به توان یم است مرتبط ،افراد ذهنی امنیت بر کالبدی مختلف

 پرسشنامه از اطالعات یآورجمع یبرا و است (Case Study) یمورد مطالعة روش یزن یقتحق روش .یافت دست امنیت

 مورد یرمعیارهایز و یارهامع ،آن در که دهد یم نشان را پژوهش مدل ،1 نمودار است. دهش استفاده یدانیم برداشت و

 است. شده داده نشان پژوهش یمورد نمونة در سنجش

 

 
 نگارندگان: مأخذ -مدل پژوهش .1نمودار 

 

 یسیماتر روش براساس ،یرمعیارهاز و یارهامع به یازدهیامت و مطالب یبندجمع گفت توان یم تحقیق روش عنوانبه

 مرتب ارزیابی معیارهای معیارها، لیستچک روش در است. شده انجام 2یارهامع یستلچک روش با آن یبترک با و 1گولر

 ها، آن همگی و شوند نمی بررسی معیارها بین نسبی های مزیت اما ،دشو یم تحلیل ها آن قالب در موردی نمونة و شوند می

 اب ،آن در که شده استفاده نیز گولر ماتریس روش از ،مذکور ایراد رفع برای .شوند یم فرض یکسان اهمیت ةدرج با

 .دشو یم مشخص معیارها از هریک اهمیت ضریب موضوع، با مرتبط کارشناسان نظر جمله از مختلف، منابع از گیری بهره

 یتاهم یبشده و ضرا یبررس یقمدل تحق ی،نظر رشتة شهرساز صاحب 15 یاز نظرها یریگ با بهره نیز پژوهش این در

 به دست آمده است.  2مندرج در جدول 

 

 

                                                                                                             
1. Goeller Scorecard 

2. Checklist of Criteria 
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 مطالعه ةمحدود یمعرف

 و وسازهاساخت رغمیعل و است یکارگان      کامال  آن بافت .است ینزوق شهر یمیقد یها محله از یکی باد،آملک ةمحل

 یمورد نمونة عنوانبه ،محله ینا یل،دل ینهم به است. کرده حفظ را خود یمیقد یتهو و یبترک هنوز یر،اخ یهاینوساز

 یزن و محله ینا یعموم و یخصوصیمهن ی،خصوص یقلمروها است. آمده 1 ةنقش در آن ساختار و شده انتخاب پژوهش

 سازد. یم فراهم را پژوهش و مطالعه ةینزم که دارد یخاص نظم آن، قدمت به توجه با آن، یها یدسترس

 

 
 نگارندگان: مأخذ -مطالعهمحلة مورد  یت. موقع1 نقشة

 

 هایافته تحلیل و بحث

 یبرا ینهمچن است. شده ارائه یکتفک به ،ادامه در و یابیارز یرمعیارها،ز و یارهامع قالب در و مدل طبق ،یمورد نمونة

 را نمونه 30 تعداد که هدش استفاده درصد 90 دقت با کوکران، فرمول از پرسشنامه، یعتوز در الزم یها نمونه تعداد یینتع

 ،نمونه انتخاب ةنحو .یافت افزایش نمونه 40 به مذکور تعداد مطالعه، دقت افزایش برای حال این با .است هداد دست به

 برای سنی محدودیت .شود توزیع یکسان تعداد به ،محله مختلف های قسمت در پرسشنامه شده سعی و است تصادفی

 .ندارد وجود جنسی محدودیت و شده تعیین سال 15 باالی ،پاسخگویان

 

 قلمروها یتتقو اول: یارمع 

 توافق نام یک یرو محله، ناساکن درصد 80 از یشب ،اساس ینا بر .است هشد یلتحل پرسشنامه طریقاز اول یرمعیارز
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 درصد 48 از یشب ةاشار یعنی ،ناساکن مشترک یذهن یرتصو کنار در مسئله، ینا .اند هکرد اشاره «آبادملک» نام به و ارندد

 است، متمرکز آبادملک ةمحل یواقع ةمحدود حول یهمگ که شوندگانپرسش ةشدیمترس خطوط یزن و مورد، دو به آنان

 است. ساکنان ینب در آن یواقع و یذهن یها محدوده و محله یباال یرشپذ ،قلمروها پذیرفتنی یفتعر از یحاک

 
 نگارندگان: مأخذ -ساکنان ذهنی های نشانه به اشاره درصد .2 نمودار

 

 و قدمت ها،یههمسا شناخت یزانم ،هبود پژوهش هدف قلمروها یفتعر و یتمالک احساس زمینة در که یگرید موارد

 و جدول که است مشترک یذهن ةنشان بودن یقو و روزانه یازهاین ینتأم در محله ییتوانا ساکنان، سکونت ةسابق

 .اند هشد یازدهیامت یی،نها یبند جمع در و ارائه ها آن با مرتبط ینمودارها

 
 ماخذ نگارندگان –محدوده محله ملک آباد، ترسیم شده توسط ساکنان  .3نمودار 

 

 ماخذ نگارندگان –سابقه سکونت پرسش شوندگان  .4نمودار 

24 24 
16 16 

20 

 درصد
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 ماخذ نگارندگان –روزانه در محله  یازهاین ینتام ییتوانا .5 نمودار

 

 

 ماخذ نگارندگان –ها همسایه به نسبت شناخت میزان .6 نمودار

 

 مکان -العملعکس یسماتر توسط ،یعموم و یخصوصیمهن ی،خصوص یقلمروها یتوضع همان یا دوم یرمعیارز

 ناساکن درصد 43 حدود شود، محله یاصل یابانخ وارد مشکوک و یبهغر یفرد چنانچه جدول، براساس .شد سنجش

پرسش از یکهر منزل یکنزد یاصل ةکوچ وارد یفرد ینچن اگر ،یبترت ینهم به شوند. یم مظنون او به دهندهپاسخ

 یها ستون و سطر ةیبق دهند. یم نشان العملعکس ،شدن مظنون و کنجکاو حد در ها آندرصد  38 شود، شوندگان

 انتظار اند هشد مرتب یخصوص به یعموم از ،نظر مد یها مکان که آنجا از شود. یم برداشت روش ینهم به هم یسماتر

 یزن یفرد هر یبرا آمدهدستبه یدرصدها یانگینم کنند. یداپ یشتریب شدت هاالعملعکس ،اندازه همان به رود یم

 :دارد وجود توجه شایان ةنکت چند البته است. هماهنگ انتظار مورد روند با     یبا تقر

 ها آن اغلب یراز ؛است انتظار حد از تریقو ،آبادملک یابانخ یعنی ،محله یاصل یابانخ به نسبت ساکنان تعلق حس -

 ؛یستندن توجه یب ها به آن و ندهد می نشان العملعکس ،یابانخ ینا در مشکوک و یبهغر افراد ورود به

 ذهن در قلمروها و ییفضا یبنددسته ینوع دهد یم نشان یفرد هر در آمدهدستبه یدرصدها یشترینب ةیسقام -

 در و معابر مراتبسلسله با یادیز تطابق ،یبنددسته ینا و دهند یم نشان العملعکس ،آن براساس که دارد وجود ساکنان

 ؛دارد محله یکالبد یبندیمتقس ،واقع

 بهتر هرچه یکتفک یبرا را محله یکالبد یازن مورد(، یک رب ها آن بیشتر تمرکز رغمی)عل هاداده یپراکندگ -

 دهد. یم نشان یعموم از یخصوص یقلمروها
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 ماخذ نگارندگان –مکان  -ماتریس عکس العمل .1جدول 

 
 

 

 یدسترس کنترل دوم: یارمع 

 سپس شده است. ارائه 9 تا 2 یها نقشه قالب در و شده یلتحل GIS افزارنرم توسط ،یدانیم برداشت از پس فوق، یارمع

 برای است توضیح شایان .است شده محاسبه زیرمعیار هر امتیاز لیکرت، طیف قالب در و مذکور هاینقشه براساس

 2 جدول در ها آن بندی جمع و نتیجه و اند شده ارائه نقشه صورت به بخش این های تحلیل مطالب، تفصیل از جلوگیری

 .است آمده

 
 ماخذ نگارندگان .2نقشه 
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 ماخذ نگارندگان .3نقشه 

 

 
 ماخذ نگارندگان .4 نقشه
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 ماخذ نگارندگان .5 نقشه

 

 
 ماخذ نگارندگان .6 نقشه
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 ماخذ نگارندگان. 7 نقشه

 

 
 ماخذ نگارندگان .8 نقشه
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 ماخذ نگارندگان .9 نقشه

 یعیطب نظارت سوم: یارمع 

 قابل «فضا فرم» و «فضا ةانداز و ازدحام» یرمعیارز دو به یعیطب نظارت یارمع شد، اشاره قبل بخش در که طورهمان

چک براساس و شده ینتدو هایی الؤس ،یرمعیارز هر با متناسب آباد،ملک ةمحل در یارمع ینا یبررس یبرا است. یمتقس

 یها  یلتحل و یدانیم برداشت یجنتا ،یدآ یم ادامه در آنچه است. گرفته صورت الزم یها برداشت آمده،دستبه یستل

  است. آن به مربوط

 
 ماخذ نگارندگان .10 نقشه
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 ماخذ نگارندگان .11 نقشه

 

 
 ماخذ نگارندگان –آباد ملک محله در ها کنج و دنج فضاهای .1 تصویر

 

 دوم یرمعیارز یبررس زمینة در 1 یرتصو و کنند می تحلیل را فضا( ةانداز و )ازدحام اول یرمعیارز ،11 و 10 یها  نقشه

 و یدانیم برداشت با دهد. یم نشان را محله دنج نقاط و شکل L و شکل U پنهان یفضاها از ییها نمونه فضا(، )فرم

 یبند  جمع در و شده یلتبد ی   کم  یرمقاد به یکرت،ل یاسیمق پنج یفط قالب در      یتا  نها ،مذکور یفیک موارد محله، یدبازد

 است. دهش ارائه
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 یریگ   یجهنت

 و چارچوب یت،امن به یدهپاسخ یزانم در یمیقد ةمحل نمونه یک کالبد یابیارز یعنی پژوهش، یاصل ةمسئل به توجه با

 روش براساس آمدهدستبه های تیفیک پژوهش، مدل یرمعیارهایز و یارهامع یلتحل از پس     یتا نها و دش ینتدو یمدل

 است. شده ارائه و یبندجمع 2 جدول قالب در و یبندرتبه ،2یارهامع یستلچک روش با آن یبترک با و 1گولر یسیماتر
 

 ماخذ نگارندگان –بر اساس مدل پژوهش  یده یازو امت یجمع بند. 2 جدول

 
 

 دهد: یم نشان ها یلتحل و هایرسبر

 احساس یرمعیارز در .ددار یخوب یتوضع ،مجموع در آبادملک ةمحل قلمروها، یتتقو یعنی اول یارمع براساس -

 ساکنان ینب ،یذهن صورت به یکتفک ینا اگرچه قلمروها، یفتعر یرمعیارز در یول است، بهتر مراتب به یتوضع یت،مالک

 و یعموم یمهن ی،عموم یفضاها مرز تا دارد یازن یکالبد یها یسازمناسب و اصالحات یبرخ به اما است، یقو یاربس

 ؛شوند ترشخصم و ترواضح ،یخصوص

 جمله از داشت. وجود معابر مختلف یها قسمت در یمتعدد های مشکل ی،دسترس کنترل یعنی دوم یارمع سبراسا -

 به یعبور یکتراف شدنیتهدا محله، جنوب در ویژه به معابر اغلب در رویادهپ نبود ی،اصل معابر در یتمحرم نکردن یترعا

 یکاف ییتوانا نداشتن ینهمچن و یاورژانس مواقع یبرا هابستبن ویژه به ،معابر یبرخ یینپا یرینفوذپذ محله، معابر درون

 یجادا و متعدد یها ینینشعقب متروک، و رهاشده یهاینزم یلدلبه استفاده بدون یفضاها وجود ینگ،پارک ینتأم یبرا

 .محله یورود مناسب یفتعر نبود     یتا نها و ی،تورفتگ

 یفضاها به یدسترس بودن هدفمند و هاساختمان شاخص یورود معابر، مناسب ییروشنا چون یمثبت نکات ینهمچن

 است. توجه شایان آباد(،ملک یابان)خ محله مرکز و یعموم

                                                                                                             
1. Goeller Scorecard 

2. Checklist of Criteria 
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 هاکنج یریگشکل کنار در مرده، یفضاها و فعال یرغ یها یکاربر وجود یعی،طب نظارت یعنی سوم یارمع براساس -

 جرم وقوع امکان و شده نقاط آن در یعیطب نظارت کاهش موجب ،محله مختلف یها قسمت در شکل L و U یفضاها و

 و خورد یم چشم به کمتر محله مرکز و یاصل معابر در مسئله ینا شده،یلتحل یها نقشه براساس اما ،دهد یم یشافزا را

 است. کرده کسب را یمطلوب یازامت یجهنت در

 ین،قزو یخیتار شهر یمیقد یها محله از ای نمونه عنوانبه ،آبادملک ةمحل کالبد یابیارز گفت توان یم یتنها در

 یقبول قابل و مطلوب حد در آن ساکنان یتامن احساس به یازن به یدهپاسخ در است توانسته محله ینا دهد یم نشان

 شده اجرا محله معابر و هاراه سطح در اغلب که یگرد هایییرتغ یبرخ و هاینینش عقب و هاینوساز البته کند. نقش یفایا

 شود. یشتریب یریپذیبآس دچار ،یدسترس کنترل یارمع در محله یمیقد بافت تا شده سبب است،

به 1جرم ضد یطراح اصول اگرچه ین،قزو آبادملک ةمحل ،نمونه عنوانبه ،یمقد یها محله در دهد یم نشان ها یبررس

 در یمیقد یها محله قوت نقاط که است ینا مهم ةنکت است. مناسب یسطح در هنوز اما نشده، یترعا کامل صورت

 به آن های ضعف برعکس، و گشتهازب یریگشکل زمان انهم در ها آن یطراح اصول و هااخصهش به یت،امن ینتأم

 مدل یارهایمع در آمدهدستبه هاییازامت تریقدق یلتحل با یگر،د عبارت به گردد. یمباز خرأمت یها یدگرگون و هاییرتغ

 یارمع و آورده دست به یمطلوب هاییازامت شده،یفتعر یقلمروها و یعیطب نظارت یارمع که است مشخص      کامال  پژوهش،

 یهایضتعر ،محله معابر ییرتغ دهدیم نشان امر ینا است. شده یابیارز متوسط از تریینپا حد در ،یدسترس کنترل

 محله یطراح ارزشمند و یمیقد اصول به که یلقب ینا از ییها وسازساخت و یاصول یرغ یها یبازساز یق،دقچندان  نه

  است. داشته محله در شهروندان، یتامن حس ینتأم رد حداقل یندی،ناخوشا یامدهایپ ،اند هبودتوجه  یب

 شرح به محله، ساکنان در امنیت احساس ارتقای برای راهکارهایی ،ها مشکل فهرست و آمدهدست به نتایج براساس

 قالب در و است (CPTED) محیطی طراحی توسط ،جرم از پیشگیری اصول براساس راهکارها این .شود یم ارائه زیر

 :شود یم ارائه شدهبررسی معیارهای از هریک ةزیرمجموع

 

 
 ماخذ نگارندگان –CPTEDراهکارهای ارتقاء امنیت محله بر اساس رویکرد  .7نمودار 

                                                                                                             
1. Design Against Crime 
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