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 هچکید

ثر اسوت   ؤاست كه در حضوور شوهروندان مو    شهری طراحی در مطلوب كیفیت ۀسازند عوامل ترینمهم از یكی امنیت

  جورم معلوول عوامول    برخوردارندزیادیشهر از اهمیتكالبدیساختاساسیاجزایازیكی همثاب بهشهریهایهمحل

محوی  مصونود در    ةكوارییری بهینو  طراحی مناسب و به ،CPTED استها عوامل كالبدی متعددی است كه یكی از آن

شوهری بوا    هوای هامنیت محیطی در محل یرتقاا ،هدف از انجام این پژوهش بنابراین،  راستای كاهش جرایم شهری است

 هوای ههای كالبدی كوه در وووود جورم در محلو    ارزیابی شاخصبه این منظور به است   CPTEDییری از رویكرد بهره

روش تحقیق در این است  بافت فرسودۀ محلة زینبیة اصفهان  ،این پژوهش ةپردازد  مورد مطالعیذارند، میثیر میأشهری ت

 351بوا توجوه بوه حجوم نمونوه تعوداد       ای اسوت   توسوعه  -تحلیلی و نود آن از نظر هدف، كاربردی -یپژوهش توصیف

افوزار آمواری   در نورم  «فریودمن »و  «نسوبت »، «دوخی» ،«بستگیهم»های و با استفاده از آزمون شد آورینامه جمعپرسش

SPSS شدندوتحلیل نامه تجزیهكه از طریق پرسشی های كالبدبین تمامی شاخصنتایج حاصل،  ربناب  شدوتحلیل تجزیه 

با توجه بوه نتوایج    ،همچنین  معنادار وجود دارد ةرابط ،عنوان متغیر مستقل و امنیت )متغیر وابسته( به ،پوشش ییاهی جزبه

  از نظور  اندزینبیه داشته ۀبستگی را با امنیت محیطی محدودبستگی، كاربری اراضی و مبلمان شهری بیشترین همآزمون هم

تحقوق  بوه منظوور    ثیر را بر امنیت خواهند داشوت  أبندی بافت بیشترین تشهروندان مبلمان شهری و كاربری اراضی و دانه

 راهبردهایی به صورت مجزا در مورد هر شاخص ارائه شده است اهداف پژوهش 

 CPTED  ، زینبیه ةمحل  شهر اصفهان، ،                  امنیت، شاخص كالبدی :هاکلیدواژه
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 دمه مق. 2

 لهئطرح مس .2. 2

 زیاد، تراكم جمعیت، وبیل از مختلف شرای  وجود

 مختلوف،  نژادهوای  و هوا فرهنو   بوا  مهاجرانی وجود

 و اوتصوادی  مشكالت شدید، بیكاری طبقاتی، اختالف

 جملوه  از هااین مانند و كمبود مسكن مناسب درآمدی،

 ،1931)زیواری،   هستند شهری جرایم ساززمینه عوامل

رتكاب به جورم در جواموع اموروزی    رم و اج(  9 ص 

سواله بور زنودیی    عنوان یک مشكل اجتماعی هموه  به

فور  )الماسی یذاردهزاران تن از شهروندان اثر سوء می

هر مقدار فراوانی جورم و  (  33 ص  ،1913و انصاری، 

احسوواا امنیووت  ،خیووز بووابتر باشوود شوورای  جوورم

(  39 ص  ،1911پوور،  )رجبی تر استشهروندان پایین

 مطلووب  كیفیت سازندۀ عوامل ترینمهم از یكی امنیت

 در امنیوت  موضوود  است  اهمیوت  شهری طراحی در

 پورداز نظریه لن ، جان كه است جایی تا انسان زندیی

 نیازهوای  سوایر  كنوار  در را آن آمریكوایی  مشوهور 

 بهداشوت  و سورپناه  غوذا و  ماننود  انسوان  فیزیولوژیک

زیسوت  ( 53 ص  ،1911)یلكووار،  كنود مووی مطور  

صوورت متقواطع )سوط((  بیوه سهدرایرانیانشهری

ةاز: خانو نود اعبوارت ترتیببهسط(سه این  ییردمی

 ص  ،1919 )فالمكوی،  شوهر وشهریةمحلمسكونی،

یواهی اسوت كوه    خوب و پایودار سوكونت   ةمحل ( 1

موجوودات زنوده    ین و بقوا اسالمت و بهزیستی ساكن

 و جورم  ( 151 ص  ،1911چپمن، ) مین باشدأتدر آن 

 دبیول بوه   تاجنایو  نامالیمات و انحرافات شوهری و 

پدیوودار  اوتصووادی و كالبوودی فرهنگووی، اجتموواعی،

تووان بوه معیارهوای    این عوامول موی   از جملةشود  می

بررسی شرای  كالبدی و عوامول  د كه كرمحیطی اشاره 

ثیر بسوزایی بور میوزان    أتو  توانود جرم موی  ۀكنندتسهیل

اجتمواعی   و كالبودی  بافوت  رد خیزی مكوان یوذا  جرم

 بافوت  یواهی  و دارد دیگور هوم  بور  متقابول  تأثیر محله

 و هوا همحلو اسوت    اجتمواعی  مسائل ساززمینه كالبدی

 دیگریک با بزهكاری لحاظ از شهر یک مختلف مناطق

 .هسوتند  خیزتور هوا جورم  آن از بعضوی  و بوده متفاوت

 هوای محلوه  در كوه  افورادی  بزهكاری احتمال ،بنابراین

 و هوا آلونوک  در یوا  شوهرها  فقیرنشوین  و پرجمعیوت 

 رفواهی  امكانوات  حوداول  با شهرهای ةحاشی هایزاغه

 در كوه  است افرادی از مراتب بیش به كنند،می زندیی

 دارنود  سوكونت  شوهرها  مرفه و جمعیتكمهای همحل

رویكردهوای پیشوگیری از    ( 19  ص ،1911 صالحی،(

هودف آن  جرم، الگویی از نگرش و رفتارهاسوت كوه   

كوواهش خطوور جوورم و بوواببردن احسوواا امنیووت و  

طور جدی بر كیفیوت زنودیی در    اطمینان است كه به

 ص  ،1911)اشونایدر و كویچن،    یذاردجامعه تأثیر می

توان به طوور كلوی در دو   پیشگیری از جرم را می ( 11

هدف كاهش حقیقی جرم و افزایش احساا سوالمتی  

كالنتووری و ، )بیووات رسووتمی و امنیووت تعریووف كوورد

(  رویكوورد منتخووب در ایوون 31 ص  ،1913، حسوونی

است  جلوییری از جرم از   CPTEDپژوهش رویكرد

توانود در بهبوود كیفیوت    طریق طراحوی محیطوی موی   

منوودی شووهروندی تووأثیر زنوودیی و افووزایش رضووایت

 ،1911نوژاد،  )بمانیوان و محموودی   بسزایی داشته باشد

عووات هووا و مطال(  بووا توجووه بووه بررسووی  131 ص 

اصوفهان بوه    ةزینبیو  ۀمحودود  ۀبافت فرسود ،شدهانجام
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مووردی   ةعنووان نمونو   م بوه یلحاظ سنجش میزان جرا

 ده است   شپژوهش حاضر انتخاب 

و منواطق مختلوف یوک شوهر از لحواظ       هوا همحل 

دیگوور متفوواوت هسووتند  احتمووال بزهكوواری بووا یووک

هووای پرجمعیووت و بزهكوواری افوورادی كووه در محلووه

شوهرها، بوه    ةهوای حاشوی  ا در زاغهفقیرنشین شهرها ی

 هووایهمراتووب بوویش از افوورادی اسووت كووه در محلوو 

)صوالحی،   شهرها سوكونت دارنود   جمعیت و مرفهكم

های شوهری كوه   هایی از بافتبخش ( 19 ص  ،1911

هوا كواهش یافتوه و    های كالبدی و كاركردی آنكیفیت

 اسوت  شوده  ده است، بافوت فرسووده نامیوده   شمختل 

هوایی  بافوت  از جمله(  11-11  صص ،1911)رهنما، 

برنامه دچوار افوزایش   ییری بیكه امروزه به دلیل شكل

 ةهای فرسووده بوا ریشو   توان به بافتمی ،اندجرم شده

د  اصووفهان از جملووه كووراسووكان غیررسوومی اشوواره  

مشوكل  آن  شهرهای ایران است كه در مناطقی ازكالن

نبیوه  زی ۀمحودود این مناطق، یكی از  وجود دارد امنیت 

هوای  علوت ویژیوی   بوه هوا  این بافوت  ،در واوع  است

ییوری  برای رشد و شكل بستری مناسب ،خاص خود

 رد   بنوابراین، به وجود آورده است خیزهای جرممكان

این پژوهش به بررسی امنیت و شرای  كالبدی حواكم  

توجووه بووه ایوون   در محوودوده پرداختووه شووده اسووت  

 هووای ناكارآموود شووهری در جهووت كوواهش   بافووت

رسود  بافوت   های جرم، ضروری بوه نظور موی   فرصت

ة شهر اصوفهان واووع در منطقو    ةزینبی ۀمحدود ۀفرسود

مورد  ،استهكتار  3115شهرداری كه مساحت آن  11

 ی كوه پژوهش حاضر است  به اسوتناد پژوهشو   ةمطالع

انجوام   1911در سال  فرماندهی انتظامی استان اصفهان

( مربوو  بوه   1113، بیشترین فراوانی جرایم )داده است

درصود   1111و است شهرداری اصفهان  11و  1 ةمنطق

ساكن هموین   1911ن كل شهر اصفهان در سال امجرم

، ، احموودی و سوولطانی)شوواهیوندی انوودمنطقووه بوووده

ثیر أبررسوی تو   از انجوام ایون پوژوهش    هدف ( 1911

شوهری   هوای هامنیوت محلو   یعوامل كالبدی بر ارتقوا 

 در كالبودی  محوی   توأثیر  ایون پوژوهش   در  اسوت 

 امنیوت  احسواا  و بوابرفتن  جورم  از وووود  پیشگیری

 هاینظریه براساا اصفهان، ةزینبی ةدر محل شهروندان

میدانی بررسی خواهود   شهرسازی و مطالعات با مرتب 

راهبردهوا و راهكارهوای عملوی در     ،و در نهایوت   شد

زینبیوه   ۀمحودود  ۀامنیت محیطی بافت فرسوود  یارتقا

ارائوه خواهود شود  در      C.P.T.E.Dاساا رویكردبر

از ایون    ده اسوت شو ابت پژوهشی ارائه ؤس ،این راستا

اصووفهان، میووزان  ةزینبیوو ةضوومن شووناخت محلوو رو،

احساا امنیت در محله و عواملی كه بتواننود موجوب   

افزایش امنیت و احساا ترا برای مجرموان جهوت   

ارتكاب به جرم شوند، شناسایی خواهند شد  با توجوه  

 شود:ال مطر  میؤژوهش سه سبه اهداف پ

امنیووت  یثر در ارتقوواؤعواموول كالبوودی موو   1

 ند؟اشهری كدام هایهمحل

مووورد  ۀامنیووت محوودود یدر راسووتای ارتقووا  3

ثیر أمطالعه، كدام یک از عوامل كالبدی بر امنیوت تو  

 بیشتری دارد؟

 یثر در ارتقوا ؤوضعیت شاخص كالبودی مو    9

اصوفهان   ةزینبیو  ۀبافوت فرسوود   ۀمحدود امنیت در

 ونه است؟چگ

 اتخووا  و توودوین بووا توووانمووی آیووا  1

 جورم  ووود از كالبدی، ةزمین در  C.P.T.E.Dراهبرد
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 ارتقا را امنیت شهروندان احساا و كرده پیشگیری

 داد؟

  و مبانی نظریتحقیق  ۀپیشین. 1. 2

    ( در 1913)پوراحموود، رهنمووایی و كالنتووری

بررسی جغرافیایی جورایم  »پژوهش خود با عنوان 

بوین   كهاند به این نتایج دست یافته «اندر شهر تهر

های محل وووود جورم،   م و ویژیییارتكاب جرا

مثل تاریكی و خلووتی محوی  ارتبوا  معنواداری     

 توراكم جمعیوت نیوز بوه     ،بوه عوالوه   ؛وجود دارد

 كند   ثر در بروز جرم عمل میؤعنوان عامل م

 ( پایوان 1919عبدالهی ) بوا عنووان    را خوود  ناموة

ریوزی كواربری   ریوق برناموه  پیشگیری جورم از ط 

بوا   اراضی شهری )موورد مطالعوه: شوهر زنجوان(    

ریوزی  هدف پیشگیری از جورم از طریوق برناموه   

ها   بررسیداده استكاربری اراضی شهری انجام 

در پژوهش مذكور حاكی از آن است كه با توزیع 

هوای مختلوف در سوط( شوهر از     متعادل كاربری

 توووان باعووز افووزایش نظووارتیووک طوورف مووی

اجتموواعی در منوواطق خلوووت شووهر و از طوورف  

باعووز كوواهش بوویش از حوود جمعیووت و  ،دیگوور

 های متراكم شهر شد ها در بخشفعالیت

 ( در پایووان1915بیگووی )بووا عنوووان نامووة خووود 

 پیشووگیری از جوورم از طریووق طراحووی محیطووی 
(CPTED ) بوه ایون رویكورد     لمو طوور كا كه به

 كوه  نویسود یونوه موی  ایون  ،اختصاص یافته است

ثر فضوا و محوی    ؤطراحی مناسب و كواربری مو  

های مجرمانوه،  شده منجر به كاهش فرصتساخته

 شود   ترا از جرم و بهبود كیفیت زندیی می

 ( در پایوان 1915رضوان ) خوود بوا عنووان     ةنامو

ریزی شهری در ارتقوا  امنیت شهری و نقش برنامه

شوهرداری   11 ةو بهبود آن )مورد مطالعوه: منطقو  
هوودف پیشووگیری از جوورم در  كووه بووا   تهووران(

به این نتایج دسوت   ،های شهری انجام شدهمحی 

 هوا هن در محلااحساا امنیت ساكن كه یافته است

هوایی كوه   دیگر متفاوت است  ساكنان محلهبا یک

و از  بوده اسوت  ها میزان تراكم جمعیتی بابدر آن

فرسووودیی بیشووتری  دچووار نظوور كیفیووت بافووت،

احسواا   ،كردند  بر عكسناامنی را تجربه  ،بودند

امنیت شهروندان در آن دسته از فضاهای عموومی  

های پیراموونی بوا ویژیوی    كه از بدنه و یا محدوده

هووای تركیبووی و متنووود اراضووی شووهری كوواربری

در مقایسوه بوا سوایر فضواهای      ،برخوردار بودنود 

مشابه و فاوود ویژیوی تنوود و تركیوب كواربری      

 اراضی بیشتر است   

 خوود بوا عنووان     ةنامو در پایان( 1911) حسینی

 كواركردی - كالبودی  هایشاخص ةارائ و ررسیب

شوهری   عموومی  امنیوت فضواهای   یارتقا بر مؤثر

 ةهودف ارائو   بوا  ،دانشجو( موردی: پارکة )مطالع

 امنیوت در  یهوای تأثیریوذار بور ارتقوا    شواخص 

روی امنیوت   مطالعه بر به شهری، عمومی فضاهای

 و عوام  طوور  به یكاركردی، رفتار بعد كالبدی، از

 خواص  صوورت  بوه  دانشوجو  پوارک  فضوای  در

 كه دهدمی نشان آماری هایتحلیل  است پرداخته

 ٪ 33 اطمینوان  بوا  مسوتقل  و وابسته متغیرهای بین

 بوین  ،همچنوین   دارد وجوود  داریمعنوی  ةرابطو 

 ارتبوا   امنیوت  شاخص با نظر مورد هایشاخص

 دارد  معناداری وجود و مثبت
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 ( در پ1911خبیر )یرتقوا خود با عنوان  ةنامایان 
های شوهری بوا تكیوه بور     امنیت محیطی در محله

هدف خود را از پوژوهش،   ،دانش طراحی شهری

های جورم در محوی  كالبودی بوه     كاهش فرصت

ن و اامكان نظارت و كنتورل طبیعوی سواكن    ةوسیل

ها در فضا بیوان كورده اسوت  در ایون     آن ةمداخل

م و عودم  ثر در پیودایش جور  ؤتحقیق، عوامول مو  

شهری در دو سوط( كوالن و    هایهامنیت در محل

خرد شناسایی شده است كوه در سوط( شوهری،    

عوامل اوتصادی، اجتماعی، تواریخی در جامعوه و   

ثر محیطی و مكوانی بور   ؤدر سط( خرد، عوامل م

در نهایوت، بوا     است شدهپیدایش جرم شناسایی 

ثر در ؤهای مو لفهؤتكیه بر دانش طراحی شهری م

           كیفیووات عملكووردی  -1وه شووامل چهووار یوور 

كیفیات منظور شوهری    -9كیفیات فرم كالبدی  -3

 اند   بندی شدهكیفیات محی  اجتماعی دسته -1

   ( در پایووان1911فریود طهرانوی ) خوود بووا   ةنامو

راهنمایی طراحی شهری با رویكرد كواهش  عنوان 

بوا   كوه  شوهرها ترا در فضواهای شوهری كوالن   

هووای در محووی هوودف كوواهش احسوواا توورا 

اسوت،  ده ششهری از طریق طراحی شهری انجام 

هوای محیطوی شوامل سورزندیی، وابلیوت      كیفیت

پووذیری، مقیوواا انسووانی،   یووتؤدسترسووی، ر

انگیزی، آسایش و راحتوی  پذیری و خاطرهانعطاف

 كرده است عنوان معیارهای كیفی ارزیابی  را به

 ( در پایان1931ستوده ،) خوود بوا عنووان     ةنامو

شوهری   هوای هامنیت شوهروندان در محلو  بررسی 
كوه هودف از انجوام آن     جلفای اصوفهان(  ة)محل

ثر بوور پیشووگیری از جوورم و ؤبررسووی عواموول موو

موورد مطالعوه    ةراهكارهای تقویت امنیت در محل

بوین احسواا    كوه  به این نتایج دست یافته ،است

های اجتماعی نظیر میزان اعتمواد  امنیت و شاخص

ن در اان مشواركت سواكن  دیگر، میوز ن به یکاساكن

حل مشكالت محله، عدم ترا از رخداد جورایم  

چوون سواختار محلوه،    های كالبدی همو شاخص

میزان فعالیت، میزان ایمنی حركت عوابر پیواده در   

 .معناداری وجود دارد ةسط( محله، رابط

ثیرگذار در امنیتت  أهای کالبدی تلفهؤم. 2. 1. 2

 عه()متغیرهای مورد مطال شهری هایهمحل

  :در مبحز كاربری اراضوی سوه   کاربری اراضی

هوا و  هوا، سوازیاری كواربری   موضود )تنود كواربری 

 درهای شبانه( در رابطه با امنیت وجوود دارد   كاربری

 چنوان  بایود  زموین،  كواربری  هوای طر  ةتهی در ،واوع

 آمیوزی امكوان درهوم   كوه  ایجاد شوود  شهری ساختار

و ل )هوا  سوازد  فوراهم  را شوهری  جوذاب  فضواهای 

 هوای كواربری  دسوته  آن ( 191 ص  ،1911، اولوریخ 

 بیشوتری برخوردارنود،   تنود و از تركیب كه پیرامونی

 كمتوری  كاربری تنود كه مشابه فضاهای سنجش با در

 بووده اسوت   پوایین  زایوی جورم  پتانسویل  دارند، از نظر

 ( 13 ص  ،1931، )تقووووایی، رفیعیوووان و رضووووانی 

 بور  ویوژه بوه  و هریش مراكز بر شبانه، اوتصاد تحركات

 ( 13 ص  ،1331)بل،  یذاردمی تأثیر زنان امنیت

 عودم   )مورفولوژی ساختمان(: تناسبات بصری

نوود هور وجوود بوه تناسوبات بصوری اشواره   وجود

 شوهر شوكل  درنوامطلوب بصوری  كیفیتواغتشاش

هوا، كالبودی، سواختمان  احجوام ها،فرمنماها،از)اعم

سوازی طراحوی منظوره  نبدوها( دارد  پنجرهوتابلوها
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بصوری، كیفیوت وزیباشناختی عقایدفقدان درمدرن

    ییرندمیشكلاجتماعیلئمسا

  :یوک  از درک ةدرجو  به اصوبً خواناییخوانایی 

 ،خواناست فضایی یردد  ووتیبرمی آن وضو  و فضا

 هنگوامی  و كنود می كمک امنیت و راحتی احساا به

 است، كنندهییج فضا و ندارند وجود راهنما میعال كه

 ص  ،3111، 1)راا رودبوین موی   از امنیوت  احساا

هووا از عواموول مهووم  (  نمادهووا، عالیووم و نشووانه 35

یون  ه ابو   های مختلف شهر هسوتند تشخیص وسمت

هوا  ن از طریق بروراری ارتبوا  بوا آن  اواردتازه ،ترتیب

 یابنود كننود و مسویر خوود را موی    احساا امنیت موی 

   ( 33ص  ،1913)لینچ، 

 كوه ایجامعوه درشوک بوی لودگی محیطتی:  آ

عودم  شوود، موی محسووب هنجوار محوی ، پاكیزیی

نمواد  اولینشهریفضاینظافت دروپاكیزییرعایت

بورای راشورای  كوه شوود موی محسوبهنجارشكن

)صوالحی،   كنود موی تسهیلهاناهنجاری سایرپیدایش

 (11  ص ،1911

 شوهری متناسبمبلمانم و مبلمان شهری: یعال

 وشوهر درپیواده افوراد حضورافزایشعواملازیكی

اسوت   شهروندانآرامشوروانیعامل ایجاد سالمت

احسواا آورپیوام هوا آنبورای  بتوانندعناصراینایر

موفقعملكردییفتتوانمیباشند،امنیتوآرامش

 هوا شدنتاریک با(  31 ص  ،1931)ستوده،  اندداشته

 مشكالتی شهر با عمومی هایفضا از استفاده عمل در

 ص  ،1913، )ورایوی، راد و رشویدپور   شوود می همراه

داری مناسب از مبلمان شوهری  با مدیریت و نگه  (33

                                                           

1. Russ 

تووان از بوابرفتن   های روشنایی موی و تابلوها و چراغ

 خیزی كاست پتانسیل مناطق در جرم

 دربافوت فشردییفشردگی بافت: بندی و دانه

در اسوت موؤثر محوی  ردامنیوت میوزان كواهش 

نوود بهبسته،استزیادهاكاربریتعدد كههاییمكان

هوا كواربری اینایردارد  نوسانامنیتمیزانكاربری،

داشوته  سنخیتهمبامتناسبعملكردوفرمبراساا

)حسوینی،   شودمیافزودهمحی امنیتمیزانبر،باشند

بزهكوواری معلووول عووواملی (  15-11  صصوو، 1911

چون توراكم جمعیوت و نبوود امكوان مراوبوت در      هم

، زنگنووه، )پورموسوووی هووای بلندمرتبووه اسووتبخووش

 ( 11 ص  ،1931، فر و عبدیاحمدی

  :امنیوت یارتقوا موجبكهعواملیازیكیمعابر

معوابر ة شوبك كیفیوت د،شوو میفضاروانیوفیزیكی

محول هوا، راه  پیواده استسوارهوپیادهشخصبرای

در زنودیی هوا آنمشاركتودانشهرونةهمحضور

-خیابوان (  31 ص  ،1931)سوتوده،   اسوت جمعیشان

شوند، ای طراحی میهایی كه با رعایت سرعت محله

)كلكووهن،   اندسواری امنروی و دوچرخهبرای پیاده

    (399-391  صص ،1931

  :دۀدربرییرنشهریسبزفضاهایپوشش گیاهی

 شوهر، لبود كاكنوار كوه در استشهرسیمایازبخشی

)سوعیدنیا،   استشهرمورفولوژیکساختۀكنندتعیین

 عبوور هوا آنازپیواده كوه (  فضواهایی 31 ص  ،1911

پوشوانده كوتواه هوای درختچوه بوا استبهتر ،كندمی

بور انودازی سوایه بوا بواب ارتفادبادرختانزیرا ؛شوند

وجوود بهعابرشخصبرایرادفادبیفضای روپیاده

 ،1911)حسوینی،   دهود موی كواهش راامنیتوآورده

 ( 15 ص 
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  :هوای  افوزودن چشوم  نظارت غیررسمی بر فضا

هوا  مكوان  نظارت غیررسومی بوه امنیوت    خیابان برای

هسوتند،   دیود  معور   در ووتوی  كند  موردم كمک می

 موردم  كه محیطی ایجاد  دارند بیشتری امنیت احساا

 افوزایش كیفیوت   باعوز ، روی كنود پیاده به تشویق را

 ص  ،3111، 1)متنی و لوبووو  دشومی فضا آن زندیی

11 )   

 رویکردهای پیشگیری از جرم .1. 1. 2

سه رویكرد در پیشگیری از جرم از طریق طراحوی  

 رویكوورد نخسووت، رویكوورد؛ محیطووی وجووود دارد

 هایانگیزه بردنازبین یا و كاهش به كه است غیرمكانی

، هز، توانر و  )كرمونا دارد اشاره ارتكاب جرم شخصی

 برخوی  در رویكورد  (  ایون 131 ص  ،3119، 3تیسدل

، 9)كوپلنود  است نامیده شده منابع رویكرد اجتماعی نیز

رویكورد مكوانی )موضوعی(     (  دیگر113 ص  ،1331

 ارتكاب امكان تركردنسخت آن اصلی هدف است كه

مكوان   در خواص  هوایی تكنیوک  كواربرد  ةبه وسیل جرم

و ( 131 ص  ،3119، همكووواران)كرمونوووا و  اسوووت

ن ارویكرد سوم بر مبنای میزان مجازات ووانونی مجرمو  

جوا  از آن(  31 ص  ،1931)فرید طهرانوی،   وجود دارد

كه رویكرد غیرمكانی با تمهیداتی غیركالبدی سوروكار  

ریوزی  كوار طراحوی و برناموه    ۀدارد و خارج از حووز 

در ایون پوژوهش رویكردهوای     بنابراین،  شهری است

نیوز در   CPTEDسوت   نظور وورار یرفتوه ا    مكانی مد

ایون   ،د  در واووع شوو والب رویكورد مكوانی بیوان موی    

دهد تا بوا طراحوی كالبودی و    رویكرد این امكان را می

هوای  خیز، بتوان از ایجاد محی دسترسی به اماكن جرم
                                                           

1. Matni, Lubuva 

2.Carmona, Heath, Taner, Tiesdell 

3. Coupland 

مناسب برای جرم و جنایت پرهیز كرد  ایون امور از آن   

ینودهای طراحوی   آجهت مهم است كوه اموروزه در فر  

مناطق شوهری   ةهای نهفتكمتر به توانایی فضای شهری

كواهش و یوا جلووییری از جورایم      ها دردر ساختمان

نوژاد، رفیعیوان و   )پوورجعفر، محموودی   شودتوجه می

 1 ۀ(  این رویكرد دربرییرنود 11 ص  ،1911، انصاری

اصل )ولمورو، نظوارت و مراوبوت، كنتورل دسترسوی،      

ز داری و حمایوت ا كردن آمواج، تعمیور و نگوه   سخت

ثیر هر یوک  أچگونگی ت (1) شكلدر  ها( است فعالیت

شاخص كالبدی بر امنیت و ارتبوا  هور كودام از     3از 

 نشان داده شده است   CPTEDها با اصول رویكردآن
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 پژوهش شناسیروش. 1

      پژوهش     روش  .  2  .  1

تحلیلی و  -حقیق در این پژوهش توصیفیروش ت

ای اسوت  در  توسوعه  -نود آن از نظر هدف، كاربردی

بخش مبانی نظری بوه یوردآوری اطالعوات از طریوق     

هووای موجووود در موورور و بررسووی سوووابق و پیشووینه

اسوناد   ،ها و سایر مراكز اطالعات و همچنینخانهكتاب

آوری اطالعوات  است  در بخوش جموع  پرداخته شده 

لبدی وضع موجود بوا روش میودانی بوا اسوتفاده از     كا

 بررسووی منظووور ، مصوواحبه بووه نامووهابووزار پرسووش

هووای نوواامن و سوونجش میووزان محووی  هووایویژیووی

بوه   ،های كالبدی استفاده شده است  همچنوین شاخص

هوای  هوای آمواری از آزموون   وتحلیل دادهمنظور تجزیه

 SPSSافووزار در نوورم 9و فریوودمن 3نسووبت 1دو،خووی

ده از ضریب آلفای كرونباخ تفاده شده است  با استفااس

ابت ؤ، )مقدار آن بورای تموامی سو   SPSSافزار در نرم

دست آمد( روایی و پایوایی  ه ب 111نامه بابتر از پرسش

 ةجامعو   شود تأییود  ناموه سونجش و   پرسوش سؤابت 

آماری مورد مطالعه در این پوژوهش عبوارت اسوت از    

 ةبافت فرسوده زینبیو  ۀودتعداد خانوارهایی كه در محد

ۀ اصفهان ساكن هسوتند  جمعیوت سواكن در محودود    

زینبیوه طبوق آخورین آموار در دسوترا      بافت فرسودۀ 

كه با درنظریرفتن بعد خوانوار   استنفر  31311شامل 

محاسوبه   1511آماری( معوادل   ةتعداد خانوار )جامع 1

جوویی در زموان و هزینوه، نمونوه     شد  جهوت صورفه  

ی انتخواب حجوم نمونوه از فرموول     براانتخاب شد و 

                                                           

1. Chi-Square 

2. Binomial  

3. Fridman 

بوه منظوور اطمینوان از روایوی و      استفاده شد  1كوكران

 91بور روی   آزمونشده پیشنامة طراحیپایایی پرسش

و پس از انجوام اصوالحات و    شد خانوار ساكن اعمال

حجوم نمونوه    ،در فرمول كوكران qو  pمقدار  ةمحاسب

جووه بووه شوورای  نوواامن محیطووی و بووا تو تعیووین شوود 

بودن سط( سواد و بواببودن سون افوراد، حجوم     ایینپ

یون  ه ابو  شد خانوار تعیین  351نمونه تعدیل و معادل 

منظور با درنظریورفتن مشوكالت احتموالی و خطوای     

ناموه بوه   پرسوش  911هوا، تعوداد   نامهو پرسش هاپاسخ

)سیستماتیک( منظم روش احتمالی ساده و به صورت 

 11و از این تعوداد  شد مورد مطالعه توزیع ۀ در محدود

ناموه  پرسوش  351نامه از روند مطالعه حذف و رسشپ

وابول   ةنامو و كار پژوهش با این تعداد پرسش شدتأیید 

 وبول ادامه پیدا كرد 

        ی پژوهش  ها    شاخص   و         متغیرها  .  1  .  1

كالبودی   ةلفو ؤم 3این پوژوهش بوه بررسوی توأثیر     

)كاربری اراضوی، مبلموان شوهری، تناسوبات بصوری،      

بندی و فشردیی بافوت،   ، خوانایی، دانهبهداشت محی

عنووان   ت غیررسومی( بوه  معابر، پوشش ییاهی، نظوار 

 ةعنوان متغیر وابسته در محلو  متغیر مستقل؛ بر امنیت به

 پردازد اصفهان می ةزینبی

      پژوهش           جغرافیایی       قلمرو  .  3  .  1

 ةمحلو  ۀبافت فرسودمورد مطالعة پژوهش حاضر، 

 اسوت  شهرداری 11 ةشهر اصفهان واوع در منطق ةزینبی

 ی كوه به استناد پژوهشو   مساحت دارد هكتار 3115كه 

انجوام   1911در سال فرماندهی انتظامی استان اصفهان 

بوه   ( مربوو  1113) جرایم، بیشترین فراوانی داده است

                                                           

4. Cochran 
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ن امجرمو  1111و  اسوت شوهرداری اصوفهان    11ة منطق

 1 ةسوواكن منطقوو 1911كوول شووهر اصووفهان در سووال 

 هزینبیوو ةم موجووود در محلوویه جووراانوود  از جملووبوووده

)بیشوترین فراوانوی(، واچواو موواد      توان به سروتمی

كوه بیشوترین ایون رفتارهوا در      كردمخدر و وتل اشاره 

مشووكالت و محوالت مسوكونی اتفواو افتواده اسوت       

اجتمواعی موجوود در ایون محلوه      -معضالت كالبدی

هوای موجوود در   م و نواامنی یساز بسیاری از جرازمینه

توانود بوه   كه عدم توجه به این مسائل موی  استمحله 

 در محله دامن زند    میرشد جرا
 

 بستگیتحلیل نتایج هم .2جدول 
 خیلی ضعیف 5.2 قوی اًنسبت 5.0

 ضعیف 113 ووی 5.0

 متوس  نسبتاً 119 خیلی ووی 5.0

 متوس  111 - -

 151، ص  1911مأخذ: غیاثوند، 

 پژوهشهای یافته. 3

 های کالبدی و امنیتت شاخصیر تأثبیین ت .2. 3

 مورد مطالعه ۀدر محدود

بوین   ةبه تبیین رابطو ، پژوهش این تأكید به توجه با

 هوای هامنیوت محلو   یثر بر ارتقاؤم كالبدی شاخصنه 

ن ااحسوواا امنیووت سوواكن وشووهری )متغیوور مسووتقل( 

شوده  پرداختوه  اصوفهان   ةزینبی ۀمحدود)متغیر وابسته( 

جهوت تشوخیص    ها،هدادبا توجه به نود توزیع  است 

 بسوتگی دیگور از آزموون هوم   ها بر یوک میزان تأثیر آن

بسوتگی  سنجش میزان هم است  استفاده شده 3اسپیرمن
                                                           

ربو  به منطقة هفت در این پژوهش وابل تعمیم به نتایج م. 1

شده وبل شده و آمار  كرپژوهش انجام زیرانیز است؛  11منطقة 

 است  11و  1 از تفكیک منطقة هفت به دو منطقة

2. Spearman Correlation  

 (1) بین دو متغیر مسوتقل و وابسوته از طریوق جودول    

    شودپذیر میامكان

 کاربری اراضی

توزیع كاربری اراضی با توجه به نیازهای موردم در  

 ب رضوایت سواكنان شوده   های شهری سبب جلمحله

ییری فیزیكی مطلوب و فضای  هنی است و به شكل

 كند   مثبت در كاربران فضا كمک می

نتایج حاصل از بررسی میدانی در محودوده نشوان   

خیابوان مسوتقر    ۀهوایی كوه در جودار   دهد كواربری می

انود كوه ایون باعوز كواهش      اند تا پایان روز فعالشده

هوای  طبق بررسی احساا امنیت در هنگام شب است 

و  خیابوان  ۀهوای موجوود در جودار   شده كاربریانجام

از هوای تجواری   همچنین، مووعیت ورارییری كواربری 

تنهووا در ایوون نووود كوواربری   انوودنووود ناسووازیار بوووده

انود كوه ایون خوود دلیول      اصلی مستقر شده یهاراسته

 وجووود  ازدحووام و شوولوغی در معووابر اصوولی اسووت 

شده و نقوا  كوور در   های رهاهای بایر و زمینكاربری

مطالعووه از دیگوور عووواملی اسووت كووه مووورد ۀ محوودود

های ارتكاب به جورم و  تواند باعز افزایش فرصتمی

عودم محصووریت     شوود ن اشدن مجرمو امكان مخفی

مناسب این فضاها زمینه را برای استفاده از این فضواها  

دار اجتماعی فراهم آورده اسوت   مسئلههای برای یروه

فضوای سوبز و    ةمورد مطالعه با كمبوود سوران   ۀودمحد

كه این باعوز كواهش   است ای مواجه های محلهپارک

ای تعامالت اجتماعی و جلوییری از اجتماعات محلوه 

سووط( معنوواداری    شووودن موویاو نارضووایتی سوواكن 

(sig=0.00ب )یور  آمده از آزموون خوی دو بیوان   دسته

ی اراضوی( و  معنادار بین دو متغیر مستقل )كاربر ةرابط

هوای  میوانگین یویوه  ، وابسته )امنیت( است  همچنوین 
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موورد مطالعوه از    ۀمحودو در كاربری اراضی مربو  به 

تور اسوت    در طیف لیكرت( پایین 9حد میانگین )عدد 

 ( نیوز ایبا توجه بوه نتوایج آزموون نسوبت )دو جملوه     

درصد فراوانی تجمعی در سه طیف خیلی كوم، كوم و   

دسوت آموده اسوت  در    ه بو  درصد 11متوس  بیش از 

یویوان از وضوعیت و   درصود پاسوخ   11بیش از  ،واوع

بوا   ،همچنوین   انود كیفیت كاربری اراضی ناراضی بوده

، بوین  (3)جودول   بستگی دو متغیرتوجه به شدت هم

بوه   ؛بستگی مثبت و خیلی وووی وجوود دارد  ها همآن

این معنی كه با افزایش كیفیوت و بهبوود در وضوعیت    

هوای موورد   اراضوی از منظور معورف    شاخص كاربری

بنوابراین،    بررسی امنیت در محلوه افوزایش موی یابود    

وضعیت این شاخص كالبدی از منظر امنیت نامطلوب 

 است
 

بین دو متغیر کاربری اراضی و امنیت رابطۀبستگی نتایج آزمون هم ۀخالص .1 جدول  

 متغیر شدت همبستگی سطح معناداری نوع رابطه

 كاربری اراضی و امنیت 11139 1111 مثبت

 1931مأخذ: نگارندیان، 
 

 میمبلمان شهری و عال

مناسب در ایجاد آرامش و سوالمت   شهری مبلمان

ن توأثیر بسوزایی   امنودی سواكن  روان و افزایش رضایت

باعووز افووزایش حضووور مووردم در       بنووابراین،دارد

  از جملوه  شوود شهر و بابرفتن امنیوت موی   هایهمحل

یریذار در این رابطه نوور و روشونایی   عوامل مهم و تأث

 ؛آیود تنهایی عامل كالبدی به شمار نمیاست كه خود به

  مبلمان شوهری دانسوت   ةتوان آن را زیرمجموعاما می

مورد مطالعه از نظور مبلموان و نوور در شوب      ۀمحدود

ن اای كه امنیوت سواكن  یونهبه ؛هایی استدارای ضعف

هنگوام تواریكی    هوا در در شب بسیار پایین بووده و آن 

آیند و محدوده بوه طوور   هوا از منازل خود بیرون نمی

بوا توجوه بوه سوط(      كلی فاود مبلمان شوهری اسوت   

( در آزمون خوی دو، دو  sig=0.00معناداری دو متغیر )

معنوادار دارنود و    ةمتغیر )مبلمان شهری و امنیت( رابط

یر تمجوع بیشوترین   نتایج حاصل از آزمون نسبت بیان

درصد( در سه طیوف خیلوی كوم،     11بیش ازفراوانی )

موورد مطالعوه از    ۀمحدود ،كم و متوس  است  بنابراین

خصووص نوورپردازی در شوب    به ،نظر مبلمان شهری

با توجوه بوه    ،همچنیندر وضعیت نامطلوب ورار دارد  

بستگی بوین  هم ةبودن رابطتوان به وویمی 11539عدد 

هوای  بوا توجوه بوه فراوانوی پاسوخ     دو متغیر پی بورد   

عاموول نووور و روشوونایی از حوود میووانگین   ،شوودهداده

آوردن دیود  تور اسوت و تواریكی و عودم فوراهم     پایین

مناسوب در شووب از عووواملی اسووت كووه باعووز عوودم  

ن در هنگوام شوب و كواهش امنیوت در     احضور ساكن

بوه ایون ترتیوب بوا بهبوود وضوعیت         شوود محله موی 

توان به افوزایش  ان شهری مینورپردازی و كیفیت مبلم

 امنیت در محله كمک كرد 

و بستگی بین دنتایج آزمون هم ۀخالص .3جدول 

 متغیر مبلمان شهری و امنیت
نوع 

 رابطه

سطح 

 معناداری

شدت 

 بستگیهم
 متغیر

 مبلمان شهری و امنیت 11539 1111 مثبت

 1931مأخذ: نگارندیان، 
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 تناسبات بصری

آسووایش  ةوعووایوون شوواخص بووه عنوووان زیرمجم 

هوا  كه در ظاهر سواختمان  استمحیطی، شامل عواملی 

هوا توأثیر   طوور كلوی بور مورفولووژی سواختمان      و به

 هوای ههوا در محلو  یذارد  مطلوبیت ظاهر ساختمانمی

شهری، میل به حضور در محله را در ساكنان افوزایش  

  شوود دهود كوه خوود باعوز افوزایش امنیوت موی       می

شووامل  ظووارتی كووه باعووز احسوواا عوودم نموووارد

هوای شكسوته، ظواهر    های ناهنجار، پنجرهنویسیدیوار

ها و آثوار ناشوی از وندالیسوم و غیوره     كثیف ساختمان

( sig= 0.00نتوای( حاصول از آزموون خوی دو )      است

معنادار بین دو متغیر )تناسبات بصوری و  ة یر رابطبیان

نشوان داده   (1)طور كه در جودول  همانامنیت( است  

دو متغیور تناسوبات بصوری و امنیوت     بین  ،است شده

بسوتگی بوین دو   ولی هوم  ؛معناداری وجود دارد ةرابط

 شوود  یاضافه مو  (r=0.398) متغیر نسبتاً متوس  است

با توجه به وضعیت تناسوبات بررسوی و مورفولووژی    

موورد مطالعوه و نتوایج آزموون      ۀساختمان در محودود 

ن ادرصد ساكن 51توان نتیجه یرفت بیش از نسبت می

هووا از وضووعیت مورفولوووژی سوواختمان و ظوواهر آن 

عوالی   مورد مطالعه از نظر شورای ۀاند  محدودناراضی

عنووان بافوت فرسووده     شهرسازی و معماری ایران بوه 

هوای  از نظور شواخص  بنوابراین،    معرفی شوده اسوت  

فرسووودیی در سووط( نووامطلوب ووورار دارد  شوواخص 

 های فرسوودیی در ناپایداری از زیر مجموعه شاخص

ی توجووه بووه فراوانوو تناسووبات بصووری نقووش دارد  بووا

بودن بافوت محودوده و   شده و ناپایدارهای آزمودهیویه

ها و اغتشواش  ناهماهنگی در ریتم نماها، مصال( جداره

هووای میوودانی در سووطو  افقووی كووه حاصوول بررسووی

توان وضعیت شواخص كالبودی   می ،استیر پژوهش

ه ضوعیف  موورد مطالعو   ۀتناسبات بصری را در محدود

موورد مطالعوه فاوود    ۀ محودود  ،به عبارتی؛ كردارزیابی 

  اسووتسوویما ۀ شخصوویت بصووری و عناصوور سووازند 

هوا در  توان نتیجه یرفت با بهبود وضعیت ساختمانمی

توان باعز افزایش حس تعلق مكان شود كوه   محله می

 این خود افزایش امنیت را در محله به همراه دارد 
 

و بستگی بین دهم نتایج آزمون ۀخالص .4جدول 

 متغیر تناسبات بصری و امنیت
نوع 

 رابطه

سطح 

 معناداری

شدت 

 بستگیهم
 متغیر

 تناسبات بصری و امنیت 11931 1111 مثبت

 1931مأخذ: نگارندیان، 
 

 خوانایی

خوانایی هور فضوا بوه میوزان درک كواربران فضوا       

یرفته و نتایج های صورتپس از بررسی  بستگی دارد

ن محووی  را خوانووا و دارای  ااكنآموواری، اغلووب سوو  

وجود معوابر   اند هایی برای پیداكردن مسیر دانستهنشانه

توانود  بندی موی عنوان استخوان اصلی با عر  زیاد به

نتوایج حاصول از    طبوق از دبیل خوانایی سایت باشد  

(، خوانووایی و امنیووت بووا  sig=0.00دو )آزمووون خووی

ه نتوایج آزموون   معنادار دارند  با توجه ب ةدیگر رابطیک

یویوان  درصد پاسخ 11نسبت در این شاخص، حدود 

بوه معنوی    اموا ایون   ؛انود خوانایی محله را تأییود كورده  

بررسوی سوازمان    زیورا خوانایی كامول محلوه نیسوت؛    

مورد مطالعه حاكی از ناخوانوابودن آن   ۀفضایی محدود

مشواهد   (5)در جودول   طور كههمان ،همچنین  است

كردن مسویر را بسویار پوایین    ل یمافراد احتما ،شودمی

انود معوابر و مسویرها در محلوه     اند و ابراز كورده دانسته
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محودوده دارای معوابر اصولی     ها آشونا اسوت   برای آن

جا كه این معابر فاوود  ولی از آن ؛بندی( است)استخوان

هووای مناسووب و مطلوووب تناسووبات بصووری  ویژیووی

ز شوود، مراكو  هستند، نووعی ازدحوام در آن دیوده موی    

ای بوه صوورت   ای تعریف نشده و خدمات محلهمحله

تأیید طور كامل  خوانایی محله به ،پراكنده وجود دارند

   شود نمی
 

و بستگی بین دنتایج آزمون هم ۀخالص .0جدول 

 متغیر خوانایی و امنیت

 نوع رابطه
سطح 

 معناداری

شدت 
 بستگیهم

 متغیر

 خوانایی و امنیت 11119 1111 مثبت

 1931رندیان، مأخذ: نگا
 

 بهداشت محیط

وراریرفتن در محیطی كه در آن آلوودیی محیطوی   

شوود كواربران فضوا احسواا     باعز موی  ،وجود ندارد

امكوان     بنوابراین، كنند آن محی  تحت نظوارت اسوت  

دور از هوای بوه  م شوهری در مكوان  یارتكاب بوه جورا  

محیطی اندک است و امنیوت در سوط(   آلودیی زیست

شوده  هوای داده توجه به فراوانی پاسوخ  ابباب ورار دارد  

مورد مطالعه از نظر بهداشت و عودم آلوودیی    ۀمحدود

محیطی نیز در سط( پایینی ورار دارد  سط( معنواداری  

معنادار بوین دو متغیور    ةیر رابطدر آزمون خی دو بیان

بهداشت محی  و امنیت اسوت  نتوایج آزموون نسوبت     

وضوعیت  ن از ادرصود سواكن   11دهد حودود  نشان می

  موورد مطالعوه رضوایت ندارنود     ۀبهداشت در محدود

بوه بررسوی وضوعیت آلوودیی      (1) جودول  ،همچنین

بوا   اسوت   مورد مطالعوه پرداختوه   ۀمحیطی در محدود

بسوتگی  بسوتگی، شودت هوم   توجه به نتایج آزمون هم

به ایون معنوی كوه    ؛ بین دو متغیر متوس  و مثبت است

فوزایش  رعایت اصول بهداشوتی در محودوده باعوز ا   

 شود جا میامنیت در آن
 

بستگی بین دو نتایج آزمون همۀ خالص .0جدول 

 متغیر بهداشت و امنیت

 نوع رابطه
سطح 

 معناداری

شدت 
 بستگیهم

 متغیر

 بهداشت و امنیت 11111 1111 مثبت

 1931مأخذ: نگارندیان، 
 

 معابر

امنیوت فیزیكوی    ییكی از عواملی كه موجب ارتقا

معوابر و پوشوش    ةكیفیت شوبك  ،دشوو روانی فضا می

 هوا همعابر در محل  استآن برای شخص پیاده و سواره 

هوا  افتادن افوراد در آن ییر ای باشد كه امكانیونهباید به

وجود نداشته باشد و عابران با اطمینوان خواطر بتواننود    

معوابر   ،از آن فضا عبور كنند  طبق مشواهدات میودانی  

معوابر اخوتال  مسویر     راه اسوت و در اصلی فاود پیاده

شود  این وضوعیت  ها مشاهده مین پیاده و سوارهاعابر

در   شوود واپی موی باعز افزایش امكان سروت و كیف

هوا  راهاست نیوز پیواده   راه تعریف شدهمعابری كه پیاده

ای طراحوی شوده   یونه معابر بهفاود پیوستگی هستند  

ن در صوورت ارتكواب بوه جورم     اكه امكان فرار مجرم

تووان  نتایج آزموون نسوبت موی   ۀ ود دارد  با مشاهدوج

ن از وضوعیت  ادرصود سواكن   11نتیجه یرفت حودود  

معابر از نظر پوشش كف و امنیت عابران پیاده ناراضی 

آموده از  دسته( بsig=0.00اند و سط( معناداری )بوده

 معنوادار بوین دو متغیور    ةیور رابطو  آزمون خی دو بیان

با توجوه بوه    ،همچنین  )وضعیت معابر و امنیت( است

تووان نتیجوه   بسوتگی موی  نتایج حاصل از آزموون هوم  
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ة یرفت بین دو متغیر وضوعیت معوابر و امنیوت رابطو    

بوه ایون معنوی كوه بوا       ؛وجود دارد ینسبتاً ووی و مثبت

های ارتكاب بوه  افزایش كیفیت معابر و كاهش فرصت

تووان امنیوت   بردن امنیت عوابران پیواده موی   جرم و باب

    افزایش داد محله را
 

و بستگی بین دنتایج آزمون هم ۀخالص .0جدول 

 متغیر معابر و امنیت

 نوع رابطه
سطح 

 معناداری

شدت 
 بستگیهم

 متغیر

 معابر و امنیت 11159 1111 مثبت

 1931مأخذ: نگارندیان، 

 پوشش گیاهی

هووای ییوواهی نامناسووب نووه تنهووا باعووز  پوشووش

 .شودمطلوبیت فضا نمی

كوردن را بورای   شودن و كموین  بلكه امكان مخفوی 

ن فراهم آورده و خود باعز افوزایش احسواا   امجرم

   شود میترا در كاربران فضا 

یرفتوه، محودوده از نظور    هوای انجوام  طبق بررسی

ای غیور از پوارک محلوه   پوشش ییاهی فقیر بوده و بوه 

با توجه بوه نتوایج    است  پوشش ییاهی مشاهده نشده

آزادی و  ةن درجو كوه در آ  (1)جودول   آزمون خی دو

كووای دو پیرسووون را نشووان  آمووارۀ سووط( معنوواداری 

كوای دو   ۀدهود، مقودار سوط( معنواداری در آموار     می

بوین دو   ،بنوابراین   درصود اسوت   5پیرسون بیشوتر از  

مورد مطالعه ۀ و امنیت در محدود پوشش ییاهیمتغیر 

دیگور مسوتقل   از یک دو متغیرای وجود ندارد و رابطه

   هستند 
 

دونتایج آماری حاصل از آزمون خی .8جدول   

 Value df Asymp. Sig 

Pearson Chi-Square 6.569 4 .160 

Likelihood Ratio 6.704 4 .152 

Linear-by-Linear Association .502 1 .479 

 1931مأخذ: نگارندیان، 
 

 امکان نظارت غیررسمی

ایر عابران و افراد احساا كنند چشمان نواظر بور   

هم ترا كسانی كه وصد عبوور از   ،وجود داردخیابان 

یابد و هم امكان ارتكواب بوه   كاهش می ،محله را دارند

رسوود  طبووق ن بووه حووداول موویاجوورم توسوو  مجرموو

شوده و مشواهدات میودانی طراحوی     های انجامبررسی

ای است كه امكوان نظوارت بسویار    ها به یونهساختمان

ضووعف در  ن بووه ایوون نقطووه  اكووم اسووت  سوواكن  

بوه ایون معنوی     ؛اندهای خود نیز اشاره كردهمهناپرسش

 وجوود نودارد    هوا كه امكان نظارت غیررسمی برای آن

نتایج آزموون نسوبت در رابطوه بوا شواخص نظوارت       

درصود از   11یر آن است كوه بویش از   رسمی بیانغیر

دهندیان امكان نظارت از واحد مسوكونی خوود   پاسخ

داری سوط( معنوا   ،را بر محودوده ندارنود و همچنوین   

(sig=0.00در آزمون خی دو بیان )  معنوادار  رابطوة  یور

رسمی و امنیوت( اسوت  بوا    )نظارت غیر بین دو متغیر

توجه به اهمیت این شواخص و ارتبوا  آن بوا امنیوت     

بوا   ،همچنوین   ریزی كردضروری است برای آن برنامه

بووین دو متغیوور نظووارت  (3) توجووه بووه نتووایج جوودول

داری ة مثبت و معنوی ابطغیررسمی و امنیت در محله ر

بوه  ؛ بسوتگی نسوبتاً وووی اسوت    وجود دارد و این هم
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با افزایش امكان نظارت بور محودوده و معوابر     ،عبارتی

 یابد آن امنیت در محدوده نیز افزایش می
 

 وبستگی بین دنتایج آزمون هم ۀخالص .9 جدول

و امنیت متغیر نظارت غیررسمی  

نوع 

 رابطه

سطح 

 معناداری

شدت 

 تگیبسهم
 متغیر

 نظارت غیررسمی و امنیت 11513 1111 مثبت

 1931مأخذ: نگارندیان، 
 

 فشردگی بافت

با توجه به بعد خانوار و تراكم جمعیتوی در واحود   

تووان بوه فشوردیی    مورد مطالعه می ۀسط( در محدود

ادی جمعیوت؛  تعوداد زیو  سكونت  ةنتیجبافت پی برد  

ارهوای  هوا و بوروز رفت  فشردیی بافت، تداخل فرهن 

هوای  زمینه را برای بوروز ناهنجواری   كه متفاوت است

موورد   ۀدر محودود  سوازد  اجتماعی و جرم مساعد می

هوا مسواحت كمتور    درصد از پوالک  11مطالعه حدود 

ریزدانگوی بافوت    ۀدهنود كه این نشان متر دارند 131از

و واض( است كوه هرچوه    استمورد مطالعه  ۀمحدود

توراكم   ،و در نتیجوه  ستا تربافت ریزدانه باشد فشرده

یابود  طبوق بررسوی نظوام     نفر در هكتوار افوزایش موی   

اموا بوه    ؛های یک طبقه اسوت درصد پالک 19ارتفاعی 

هوا در  دانگوی پوالک  دلیل تراكم بابی مسكونی و ریوز 

شوود   مجمود بافوت ریزدانوه و فشورده ارزیوابی موی     

مورد مطالعه با مفهووم منفوی توراكم     ۀمحدود ،بنابراین

های اجتمواعی  ساز آسیبو شلوغی( كه زمینه )ازدحام

نتووایج آموواری حاصوول از   باشوود اسووت مواجووه مووی 

ناموه حواكی از   ابت توصیفی پرسشؤوتحلیل ستجزیه

و  اسووتمووزاحم  یوواهوجووود جمعیووت بالتكلیووف و 

شلوغی محدوده از جمله مشكالت و علل نارضوایتی  

مورد مطالعوه اسوت كوه در ایجواد     ۀ ن در محدوداساكن

 تأثیر منفی خواهد داشت امنیت 

ۀ های کالبدی در محدودبندی شاخصرتبه. 1. 3

 مورد مطالعه

بووودن ز آزمووون فریوودمن بوورای بررسووی یكسووانا

بنودی( تعودادی از متغیرهوا توسو      بندی )رتبهاولویت

(  بوه  111 ، ص 1911منی، ؤ)مو  شوود افراد استفاده می

ها )از نظور مطلوبیوت   منظور بررسی وضعیت شاخص

ها در خصوص پیشگیری از جورم(  از شاخص هر یک

ها از این آزمون استفاده شوده  بندی شاخصجهت رتبه

وابل نمایش اسوت    (11)است كه نتایج آن در جدول 

 كوه  دهدمی فریدمن در این پژوهش نشان آزمون نتایج

موورد  ۀ پوشش ییاهی و نظارت غیررسمی در محدود

اموه  نشاخص كوه از طریوق پرسوش    1در بین مطالعه، 

هسوتند و   نامسواعدتری  شورای   دارای ،نداشدهبررسی 

ریوزی  ین معنی كه در برنامهه اب؛ دارنداهمیت بیشتری 

مورد مطالعوه در اولویوت وورار ییرنود       ۀبرای محدود

نخسووت ووورار دارد و   ةشوواخص خوانووایی در رتبوو  

های موورد بررسوی مسواعد    وضعیت آن از منظر یویه

 است   
 

 آزمون فریدمن نتایج حاصل از .25جدول 

 هاشاخص میانگین رتبه رتبه

 كاربری اراضی 9131 2

 مبلمان شهری 1151 1

 تناسبات بصری 5191 3

 خوانایی 1113 4

 بهداشت محی  9119 0

 وضعیت معابر 1111 0

 پوشش ییاهی 9111 0

 نظارت غیررسمی 9155 8

 1931مأخذ: نگارندیان، 
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 اصفهان ۀزینبی ۀدودبررسی امنیت در مح. .3. 3

 ةزینبیو  ۀدودجهت ارزیابی وضعیت امنیت در محو 

طیفووی و توصوویفی  سووؤابت ) روشدو  ازاصووفهان 

بوا توجوه بوه    بهوره یرفتوه شوده اسوت      ناموه(  پرسش

نامه و نتوایج  حاصل از پرسش ۀشدآوریجمعهای هداد

در )نسوبت( كوه    1ایحاصل از آزمون نسبت دو جمله

موورد   ۀمحدود ل مشاهده است، امنیتبوا (11) جدول

با توجه بوه   ،به عبارتی ؛است پایین ارزیابی شده مطالعه

هووای ( و فراوانووی پاسووخ 11111)سووط( معنوواداری  

 11حودود   ،شده به طیف متوس ، كم و خیلی كمداده

ساكنان از امنیوت  ، درصد 35با اطمینان و درصد است 

اند و امنیوت را در سوط( پوایین    خود ناراضیۀ محدود

ه بر نتایج حاصل از سوؤابت طیوف، در   عالودانند  می

مورد ساكنان در پاسخ به سؤابت توصیفی نیز بوه   159

ناامنی و ووود ارتكواب بوه جورم در محودوده اشواره      

هوا و  اند  بوا توجوه بوه نتوایج حاصول از آزموون      كرده

شوده در سوؤابت طیوف و توصویفی     هوای داده پاسخ

تیجوه  بودن سط( امنیت را در محودوده ن توان پایینمی

 یرفت 
 

نتایج پردازش کامپیوتری آزمون . 22جدول 

 )نسبت( ایجملهدو

سته 
د

دی
بن

 

نی
اوا

فر
د  

ص
در

نی
اوا

فر
 

ح 
سط

ی
دار

عنا
م

 

م، 
، ك
 
وس
مت

كم
ی 
خیل

 

<= 3 319 111 11111 

ی 
خیل
د، 
زیا

یاد
ز

 

> 3 91 113  

 1931مأخذ: نگارندیان، 

                                                           

1. Binomial Test 

 پیشنهادها و گیرینتیجه. 4

بر نهادهوای انتظوامی    تأمین امنیت در شهرها عالوه

ریوزان و طراحوان   و اجتماعی از جمله وظایف برناموه 

م شوهری و تورا از وووود آن از    یشهری است  جورا 

كنود  بوا   دار میجمله عواملی است كه امنیت را خدشه

عوامول   شود، كنوون بوه آن اشواره     چوه توا  توجه به آن

كالبدی در بروراری امنیت و افوزایش احسواا امنیوت    

بوه طوور كامول وابول كنتورل نیسوت و         جورم  مؤثرند

تواند در كاهش آن توأثیر داشوته   اودامات پیشگیرانه می

باشد  پژوهش حاضور بوا هودف آیواهی از وضوعیت      

های كالبودی بوه عنووان    امنیت و بررسی تأثیر شاخص

 یر صورت یرفت متغیرهای مداخله

پیش از این به بررسی امنیوت اشواره    طور كههمان

اموه و  نهوای پرسشون  ظور یویوه  ، سط( امنیت از نشد

توصوویفی و سووؤابت نتووایج حاصوول از   ،همچنووین

یون  ه ابو  ؛ن، پایین ارزیابی شده اسوت امصاحبه با ساكن

یویوان  درصد از پاسوخ  59نفر معادل  191صورت كه 

جایی از محدوده هستند و بوه دبیلوی از   خواستار جابه

ن ادرصد سواكن  11م )حدود یبودن میزان جرامله بابج

ارتكاب به جورم و رفتوار ناهنجوار در محودوده      شاهد

زنودیی در ایون محودوده    ة تموایلی بوه ادامو    ،اند(بوده

زنودیی   ةیویانی كه مایل بوه ادامو  ندارند و سایر پاسخ

آمد پایین سرپرست علت آن را در ،در محدوده هستند

خانوه در ایون   بودن بهای زمین و اجواره خانوار و پایین

 اند محدوده  كر كرده

وه بوور مسووائل و مشووكالت كالبوودی كووه در  عووال

بوا توجوه بوه     ،ه اسوت شود ها به آن اشاره وسمت یافته

زوجووی متغیرهووای  ةدو در مقایسوونتووایج آزمووون خووی

كوواربری اراضووی، مبلمووان شووهری، تناسووبات بصووری، 
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 و معوابر  محی ، نظارت غیررسومی  خوانایی، بهداشت

ر عنوان متغیو  ان متغیر مستقل و احساا امنیت بهعنوبه

 ،دسوت آمود  ه بو  1111وابسته، سط( معناداری كمتر از 

 3313بوا اطمینوان    كوه  یونه نتیجوه یرفوت  توان اینمی

 ةرابطو دیگور  یوک های وابسته و مستقل با درصد متغیر

بوین دو   ةسط( معناداری در بررسی رابط دارند  معنادار

ه درصود بو   5متغیر پوشش ییاهی و امنیوت بوابتر از   

معنادار بوین دو متغیور   ة عدم رابطیر دست آمد كه بیان

 است 

مطابق نتایج حاصول از آزموون فریودمن     ،همچنین

خوانوایی و   انود، شوده نامه سنجش كه از طریق پرسش

عنووان   ن بوه ابصری در محدوده از نظر سواكن تناسبات 

ترین و پوشش ییواهی و نظوارت غیررسومی    مطلوب

ن یو ه ابو  ؛اندترین عامل انتخاب شدهبه عنوان نامطلوب

موورد مطالعوه    ۀریزی برای محودود معنی كه در برنامه

بایوود توجووه داشووت  در اولویووت ووورار ییرنوود بایوود 

نخست در این تحلیول وورار    بةهایی كه در رتشاخص

 زیورا  نیسوت؛  به معنی عودم وجوود مشوكل    ،اندیرفته

محدوده به لحاظ تناسبات بصری و اغتشواش در فورم   

مشكالتی اسوت   ها وها دچار آسیبكالبدی در جداره

ایون شواخص در مقایسوه بوا      ةو این اولویت تنها رتبو 

 كند   سایر عوامل كالبدی در محدوده را بیان می

امنیت و شرای  محیطوی و كالبودی    طةدر مورد راب

، (3 كل)شو  شوكل توان نموداری ارائه كرد  در این می

چهار محدوده وابل مشاهده است  از طریوق شناسوایی   

تووان  نمودار موی  ۀدر محدود وضعیت موجود هر فضا

امنیوت اوودام    یراهبردهایی در راسوتای ارتقوا   به ارائة

كلی در خصوص بهبوود وضوعیت    هایكرد و پیشنهاد

شوده از  رائه داد  با توجوه بوه شوناخت حاصول    منطقه ا

میزان امنیت و شرای  كالبدی با توجوه   ،زینبیه ۀمحدود

ار دارد  شده نیز در سط( پوایین وور  های ارائهبه میانگین

یوک وورار دارد     ۀزینبیوه در محودود  ۀ محدود ،بنابراین

انتقال وضعیت از  ،حال با شناخت این وضعیت هدف

این معنی كوه بوا    ۀ دو است؛ بهیک به محدودۀ محدود

توجه به تأثیر محی  كالبدی در افوزایش و یوا كواهش    

 ةشده بور پایو  یت، هدف پژوهش و راهكارهای ارائهامن

امنیوت در   یعیت كالبودی و ارتقوا  ارتقا و بهبوود وضو  

 ن محدوده است اساكن

 

 
( امنیت 1( و مطلوب )2وضعیت موجود ) .1 شکل

 زینبیهمحدودۀ و کالبد در 

 1931مأخذ: نگارندیان، 

 

 یراهکارهای کالبدی در راستتای ارتقتا  .  3. 1

 CPTEDامنیت محیطی با اتخاذ رویکرد 

، رویكورد  شود پویش از ایون اشواره     طور كههمان

بوه ایون   است؛ نتخب در این پژوهش رویكرد مكانی م

-راهكارهایی كالبدی است كه بوه  ةمعنی كه هدف ارائ

آن از ووود جرم پیشگیری شود كه ایون هودف    ةوسیل

  شوود پذیر موی امكان CPTEDبه كمک اتخا  رویكرد 

در ادامه به راهكارهایی در هر یوک از اصوول   بنابراین، 

آراموش، آسوایش و   باعز افوزایش   رویكرد مذكور كه

تورین  احساا تعلق كه خود یكوی از مهوم   ،در نهایت
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اشواره شوده اسوت      ،های كیفیوت محوی  اسوت   جنبه

شده به كواهش  ریزیتوان با دخالت آیاهانه و طر می

 ۀكننود امول تسوهیل  های ارتكاب به جورم و عو فرصت

عوامول   ةووود جرم پرداخوت  ایون دخالوت در حیطو    

 ین پژوهش است كه محور اصلی ا استكالبدی 

 

 CPTEDیر رویکرد تأکید با افزایش امینت راهکارهای  .21 جدول

ول
ص

ا
 

 راهکارها

رو
لم

ق
 

 عمومی(مهیسترش حس مالكیت و تعیین تفكیک مالكیت فضاها )عمومی، خصوصی و نی

 هاسازی و تشخیص مالكیت مكانشخصی

 وسازی ساختشده و اراضی متروكه و توانمندهاهای راطراف ساختمان نرده و حفاظ سازی،محوطه از استفاده

 سازهای كالبدی با رعایت اصول و ضواب  طراحی

 بصری به منظور تعیین حدود مالكیت هاینشانه و میعال تابلوها، از استفاده

سی
ستر

ل د
نتر

ک
 

 كننده مانند دیوارها، حصار و نردهموانع مسدود معابر اصلی با استفاده از كردنمحدود

 هادار به منظور كنترل و كاهش دسترسی به آنحصاركشیدن اطراف مناطق مشكل

ها و مسیرهای دسترسی به خوبی روشنایی داشته روشدن )پیادهنورپردازی مناسب جهت كنترل، دیدن و دیده

  باشند(

 ها همراه با رعایت استاندارهاطراحی تقاطع

 ها به محدودهورودی تعدادكاهش 

  كنندیی داشته باشندها نباید ویژیی دعوتورودی

ت
ار

نظ
 

 و تشویق افراد به حضور در محدوده كاربران وسیلةبه  شهری ن در فضایاساكن حضور مستمر

 روها، تعیین ولمرو با استفاده از پوشش ییاهیپیاده در فعالیت استقرار جهت سازیزمینه

های مسكونی به شكلی باشد تا امكان نظارت معماری واحد طراحی و و محدوده در طبیعی هاینظارت افزایش

  بر معابر و سط( محله فراهم آید

 ها در خصوص افزایش سرزندییها و فعالیتها و تنود كاربریاختال  كاربری

  ها و سكوهای مخصوص نشستن در مناطقی كه باعز افزایش نظارت شونداستقرار نیمكت

 خیزهای سیار در مناطق جرمفروشی یا دكهو روزنامههای تلفن دهی كیوسکجای

 های مناسبن از طریق تزریق كاربریاحضور ساكن امكان

 كننده دارند هایی كه نور خیرهجلوییری از نصب روشنایی

ده
تفا

اس
 

ب
رک

م
 از 

ها
ضا

ف
 

 بابی جذب ضریب باهای امن تاكاربری شودپیشنهاد می محدوده، ناامن نقا  در راستای ارتقای سط( كیفی

 ها تزریق شوند اجتماعی به این مكان

 های اجتماعی در مناطق مستعد جرمایجاد تراكم در فعالیت

 وراردادن فضاهای خاص در مناطق پرتراكم

 تبدیل كاربری جداره از تجاری صرف به كاربری مسكونی تجاری

های فرهنگی و های پرورشی و جبران كمبود سرانهنسرا و كانوهای بایر وسیع به پارک، فرهن تبدیل زمین

 تفریحی
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 21ادامه جدول 

ول
ص

ا
 

 راهکارها

گه
و ن

ر 
می

تع
ری

دا
 

 تعمیر و تعویض كلیة مبلمان، تجهیزات و تأسیسات شهری

 دیدههای آسیبتعمیر سریع روشنایی

 های اضطراری در معابرافزودن تلفن

ها كه در صورت وجود دیوارنویسی مقاومت نكنند و از در نمای ساختمانكارییری استفاده از مصالحی جهت به

 بین بروند 

 1931مأخذ: نگارندیان، 
 

 نامهکتاب

 )اكبر تبریزی، مترجم(  تهران: بهجت    جامعة سالم   (1911) اریک، ف   1

جودی، متورجم(     )فورزان سو  ریزی شهری برای پیشگیری از جورم برنامه .(1911) .اشنایدر، ریچارد و تد، كیچن  3

 تهران: سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا پژوهشكدۀ امنیتی انتظامی 

 تهران: هله    امنیت و طراحی شهری   (1911) ا  ر  و محمودی نژاد، ه ، بمانیان  9

هووای پوژوهش (  بررسووی جغرافیوایی جوورایم در شوهر تهووران    1913پوراحمود، ا ، رهنمووایی، م  و كالنتوری، م  )    1
  11-31(، 13، )جغرافیایی

(  ارتقای امنیت محیطی و كاهش جورایم شوهری   1911نژاد، ه، رفیعیان، م  و انصاری، م  )پورجعفر، م ، محمودی  5

  19-13(، 1) 13، علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران  CPTEDبا تأكید بر رویكرد 

یر بلندمرتبه سازی بر میزان جورایم  تأث  (1931) م ، زنگنه شهركی، ا ، احمدی فرد، ن  و عبدی، ن ، پورموسوی  1

  11-19(، 11) های جغرافیای انسانی،پژوهش یانة تهران( 33شهری )مطالعة موردی: مناطق

 مهندسان جامعة و ن  صفایی، مترجمان(  تهران: ا  صادوی)  31ورن  شهری آیندۀ ( 1911اولریخ، ف  ) پیتر، ه  و  1

 ایران   مشاور

های كواربری زموین بوا كواهش جورایم و      (  تحلیل رابطة بین مؤلفه1931رضوان، غ  ) تقوایی، د ا ، رفیعیان، م  و  1

  13-91(، 11، )های جغرافیای انسانیپژوهششهر تهران(  11ناامنی شهری )مطالعة موردی: منطقه 

كاركردی مووثر بور ارتقوای امنیوت فضواهای عموومی       -های كالبدیبررسی و ارائة شاخص(  1911حسینی، ف  )  3

نامة منتشرنشدۀ كارشناسی ارشد  دانشوگاه تربیوت مودرا  تهوران،     پایان مطالعة موردی: پارک دانشجو( شهری )

 ایران 

های شهری با تكیه بر دانش طراحی شوهری )نمونوة مووردی:    ارتقای امنیت محیطی در محله(  1911خبیر، ا  )  11
 شگاه علم و صنعت  تهران، ایران  نامة منتشرنشدۀ كارشناسی ارشد  دانپایان محله مسجد جامع نیشابور( 

های مختلف  امنیت عموومی و  درآمدی بر عوامل موثر بر احساا امنیت، كنكاشی بر جنبه(  1911پور، م  )رجبی  11
 تهران: معاونت پژوهش دانشگاه علوم انتظامی   پلیس  
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11-1  

ناموة منتشرنشودۀ   پایوان  بررسی امنیت شهروندان در محالت شهری )محلة جلفای اصفهان(  ( 1931ستوده، ا  )  15

 كارشناسی ارشد دانشگاه هنر اصفهان  اصفهان، ایران  

 شهری  ریزیبرنامه و مطالعات مركز   تهران:3د   جلشهری زمین كاربری(  1911ا  ) سعیدنیا،  11

تحلیل جغرافیایی جرم در مناطق شهر اصفهان )نمونة مووردی:  (  1911شاهیوندی، ا ، سلطانی، م  و احمدی، و  )  11
 (  اصفهان: دفتر تحقیقات كاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان زندانیان شهر اصفهان

، شناسوی محی  های رفتاری یطی فضاهای شهری در پیشگیری از ناهنجارینقش آسایش مح  (1911)ا  ، صالحی  11

99 (11 ،)31-19  

  تهران: مركوز مطالعواتی و تحقیقواتی شهرسوازی و     های محیطی فضاهای شهری امنویژیی  (1911) ا ، صالحی  13

 معماری  

مطالعوه: سوروت در شوهر     ریزی كاربری اراضی شهری )موردپیشگیری جرم از طریق برنامه(  1919عبدالهی، م  )  31
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(  بررسی و سنجش حس امنیوت در منواطق مختلوف شوهری     1913پور، ن  )ورایی، ف؛ راد جهانبانی، ن؛ و رشید  39

  11-93(، 1) آرمانشهر،تهران(   11و  3)نمونة موردی: مناطق 

نامة منتشرنشدۀ كارشناسی   پایان(CPTED) یطیپیشگیری جرم از طریق طراحی مح(  1915وورچی بیگی، م  )  31

 ارشد دانشگاه تهران  تهران، ایران 
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