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چکیده
صاحبنظراندرتحلیلمکانوبزهکاریبراینعقیدهاندکهبشردرمکانوزمانمشخصیمتولددمدیشدودوبداتوهدهبده

هایفردیواهتماعیخود،بامحیطهایخاصارتباطوباکسانیتعاملداردکدهبدهشدیوهیاهتمداعیبدااوزندد ی

کنش
میکنند.آنچهدراینمیاناهمیتدارد،رابطهوتأثیرمتقابلمحیطبررفتارهایاهتمداعیمنیدیوناهنردارا دت کدهامکدان


تحلیلفضاییهرمومطالعهیناهنراریهارادرفضایهغرافیاییفراهممیکند؛زیراهرفرددرزند یبداتوهدهبده دط 
آ اهیو سترهیعملکردخوددرتعاملباکسانیا تکهدرقالبزمانیومکانیاوقراردارند؛ازاینروفضدایییرامدون
اوتأثیرعمدهایدررفتار،نوعنگرشوفرآیندهایاهتماعیاوونقشمحتدواییوتعیدینکننددهایدرییددایشرخددادهاو
مینماید .
کنشهایاهتماعیهنراریاناهنراراواییا 
روشیژوهش،توصییی-تحلیلیودادههاواطالعاتیژوهشبهشدیوهکتابخاندهایوا دنادی دردآوریشددها دت.
یافتههاییژوهشینشانمیدهدکهازهملهدید اه هایمطرحدرزمیندهتحلیدلوتبیدینرابطدهمکدانوبزهکداری،نگدرش
ییشگیریهرمازطریقطراحیمحیطی)4(CPTEDا ت.مبنایدید اهفوقآنا دتکدهبداطراحدیصدحی وا دتیاده
منا بوموثرازمحیط اختهشدهبهو یلهانسان،امکانکاهشمیزانبزهکاری،افزایشامنیتودرنهایدتبهبدودکیییدت
زند یبشرفراهممیشود.مطابقایننگرشمیتوانبااصالحنوعطراحیواحدهایمسکونیوبادرنظر رفتنمحلههدای
همروارآنازارتکابهرایمعلیهاموالییشگیریکرد.دراینمقالهچارچوبکلیییشگیریازبزهکداریازطریدقطراحدی
محیطیبیانشدها توراهکارهایعملیوکاربردیبهکار یریراهبردهایمنا ببرایایمن ازیفضاهایمسکونیبدا
ا تیادهازنگرشفوقتبیینشدها ت .
کلید واژهها
ییشگیریبزهکاری،فضایکالبدی،طراحیمحیطی .

 -1عضو هيات علمي دانشگاه زنجان
 -2کارشناس ارشد برنامهريزي شهري دانشگاه زنجان
 -3کارشناس ارشد جامعهشناسي
4- Crime Prevention Through Enveronmental Design
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مقدمه
امنیت،موهبتیا تکهدر ایهآنزند یهریدانمدییابددوبدافقددانآنندب



هستیبهکندیمی رایدودرنبودشحیاتمیمیدردننویددنیا.):131:33،دردو
دههاخیر،مسئلهایمنیشهریوضرورتکاهشناهنراریهایشهری،دغدغهمهم
مدیرانوبرنامهریزانبودها تزیراامنیت،زمینده دازوبسدترتو دعهاقتصدادی،
اهتماعیوزیستمحیطیا توخودنیزازاینعناصرتأثیرمییذیردنرهنمدایی،
.)13331:32افزایشامنیتدرشهرهاافدزونبدرمزایدایظداهریچدونتقویدت
هویت ،رزند ی،کاراییوزیباییفضا،اینمزیتراداردکهمردمدرفضایایمن
حضورمؤثرتریدارندوزندد ی،فعالیدت ،درمایه دذاریوکسدبوکدارروندق
بیشتریمی یردودرنتیرهازنظرمالیواقتصادیشاهدرشدافزونتدریخدواهیم
بددود،وبددرعکددففضدداهایندداامن،دافددممددردمو ددرمایه ددذارانخواهدددبددود
نحسینیون .)3331:38،بخشیازناامنیشهریحاصلوقوعبزهکداریا دت.بدزه
یکرفتاراهتماعیمنییا تکههموارهموردتوههعلوممختلیدیچدونحقدوق،
هرمشنا ی،هامعهشنا ی،هغرافیا ،روانشنا یوعلمرفتارشنا یقدرار
دارد.نظریهیردازاناینرشتههادرکناربرر یعللوییامدهایاینیدیده،بهدنبدال
یافتنراهکارهاییبرایکاهشمیزانبزهکاریهستند.ییشگیری،ازهملهییشگیری
ازبزهکاریبهعنوانیکیازراههایمبارزهباحوادثندا وارهمیشدهمدوردتوهده
انسانبودها ت.ییشگیریازبزهکاری،مرموعدهتددابیر،تصدمیمات،برنامدههداو
اقداماتیراشاملمیشودکهقبلازرویدادنبزهانراممیشودتامانمازوقدوعآن
ردد.درقرن ذشتههغرافیدانانوهرمشنا انباتاکیدبرایدنمسدئلهکدهبدزهدر
ظرفمکانوزمانرویمیدهدبهایننتیرهر یدهاندکهباتمرکزبرمؤلیهزمانو
مکانمیتوانمیزانبزهکاریراکاهشداد.اینعقیدهبهییدایشدید اههایندوینی
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درییشگیریازهرممنررشددها دت.نگدرشییشدگیریبزهکداریبداطراحدی
محیطی،ازهملهمطرحترینایننگرشها ت.اینرهیافتهدیدمعتقدا دتکده
ازطریقطراحیمنا بمحیطیمیتوانکیییتزندد یرابهبدودبخشدیدومیدزان
بزهکاریوحفناامنیراکاهشداد.ایننگرشبینهرمومکانارتکابهدرمرا
بایکدیگرمرتبطمیداندوبدرمکدانوقدوعهدرمتمرکدزمدیکندد.ایدنرویکدرد،
ییشگیریمحورا توباروشیلیسیکهدرمانمحورا تتیاوتدارد .
درشهرها،فضاهایمسکونیهموارهموردتوهدهمررمدانبدودهوتدالشبدرای
کاهشآمارهرایمیچون رقتوقتلنیزاز ویکارشنا انومدیرانشهریدر
رأسبرنامههاقرارداشتها دت.نگدرشا ا دیییشدگیریبزهکداریبداطراحدی
محیطیآنا تتاباارائهطرحهداییبدرایاصدالحکالبددیمحدیطهدایشدهری،
احساسامنیتوآرامشرادرشهروندانافزایشدهدوازوقوعهرایم،ییشدگیری
بهعملآورد.باتوههبهاهمیتایمندیوایمدن دازیمنداطقوفضداهایکالبددی
شهرها،مقالهحاضرضمنتبییننگرشاصولا ا یآن،بدرآنسدتتدامهدمتدرین
راهکارهایافزایشایمنیوکاهشمیزانناهنراریهدایاهتمداعیدرمحدیطهدای
کالبدیشهرهاراتحلیلکند .
پیشینه تحقیق:
مطالعهارتباطبینمحیطورفتارانسانهاییشینهایطوالنیداردبده وندهایکدهدر
ت.عددهایبدر
طولزمدان ایدنارتبداطهمدوارهمحدلبحدنومناقشدهبدودها د 
تأثیر ذاریمحیطبرانسانورفتارهایاو،وبرخیدیگدربدهاثر دذاریانسدانبدر


محیطاعتقاددارد.برایمثالابنخلدونشرایطمحیططبیعیومحیط اختهشدده
رابهطورتوأماندرروندزند یبشروتحوالتفرهنگی،اخالقیورفتداریمدوثر
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دانستها دتنابدنخلددون.)12131:21،اوندوعیازآبوهدوایخداصرادر
یرورشفکریانسانهاتأثیر ذارمیداندومعتقدا تکهمناطقمعتددل،مردمدانی
بهدورازانحرافتربیتمیکند.ار دطوبدهتدأثیراتعمیدقآبوهدوادرهمدهی
فعالیتهداوتدالشهدایانسدانیمعتقددا دتنشدکویی .)15131:31همچندین
دانشمنداندیگریچونمنتسکیو،السدورثهدانتیگتنیداآلدنچرچیدل دمپلبده
تأثیر ذاریعواملمحیطیبررفتارهایانسانیاعتقادداشتهاند.بهطورکلیدرزمینه
رابطهمقابلانسانومحیطدونگرشکلیوهوددارد 
 .1هبر رایی واضمایننظریههغرافیدانمعروف«فردریکراتزل»ا ت.وی
معتقدددبددودکددهمحددیطوعوامددلمحیطددیبددررفتارهددایانسددانی،تددأثیر
کنندهایداردبه ونهایکهانسانهابردةمحیطهستند .
تعیین 

 .5امکان رایی ایدننگدرشکدهاز دوی«ویددالدوالبدالش»،هغرافیددان
فرانسویارائهشدها ت،معتقدا تکهنظریهراتزلبسیار دخت یرانده
ا تومحیط،امکاناتیدراختیارانسانقرارمیدهدواو تکدهازمیدان
امکاناتد تبه زینشمیزند.درواقماینرهیافتاصالترابهاختیدار
انسانمیدهد .
با ذشتزمانوورودبهقرنبیستماینمسئلهباهدیتبیشتریدنبالشدوبحن
تأثیر ذاریمحیطونقشآندرتحققبزهکاریواردمرحلةتدازهایشدد«.تئدوری
تأثیرمحیطکالبدی اختهد تبشدربدررفتدارهدایاو»ازاوایدلدهده86و36
میالدیدرآمریکامطرحشدودرآثارافدرادیچدونالیزابدتوود،هدینهداکوبز،
ا مچلوآنرل،ا کارنیومنو ی.ریهیریمیتدواناهمیدتطراحدیشدهریو
تأثیرآنبررفتاروهرمرامشاهدهکردنقورچیبیگی.)3331:38،درقرنبیسدتم،
هرمشنا انوهغرافیداناندرمقابلنظریهیییشگیریاهتماعیبزهکاریکهتو ط
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هامعهشنا انمطرحشدهبود،نگرشهدیدیطرحکردندکهییشگیریوضعینام
یافت.ایننگرشمیکوشدتادرههتتسلطبرمحدیطواوضداعییرامدونمحدیط
بزهکاریومهارآناقدامهاییانرامدهدتداازایدنطریدقمدردمراازبدزهدیدد ی
محافظتکندناحمدی.)58331:38،نکتهمحوریایدنموضدوعبدرایدنمسدئله
ا توارا تکهمحیط،نقشمهمیدرایراداحساسایمنیاییامدیکننددومحدیط-
هایخاصمیتواننداحساسامنیتراایرادکنند.ایندرحدالیا دتکدهبرخدی

دیگرازمحیطهابهترسوهراسدرافرادمنررمیشدوند.ا درمحدیطبدهنحدوی

طراحیشودکهبتواندموهببهبودنظارتافرادشدود،حدفتعلدق داکنانرابده
میکند،
قلمروهایزند یوفعالیتآنهاباالمیبردوتصویریمثبتازمحیطایراد 
دراینصورت،فرصتهایمررمانهکاهشخواهنددیافدتومررمدانازارتکداب
هددرمبددازخواهندددماندددنکددوزنف.)5:3 5662،ازایددنروبدداتوهددهبددهنقددش
تعیینکنندهمحیطبرانسانوتأثیراتیکهدرافزایشویاکاهشرفتارهایناهنردار
ومنحرفانهدارد؛شهر ازان،معماران،هغرافیدانانوهرمشنا دانبدهدنبدالایرداد
محیطیبرآمدهاندکهبتواندهمزمانباایردادایمندی،کیییدتزندد یانسدانرانیدز
افزایشدهد .
ابقهیژوهشهایعلمیدرایدنموضدوعراهدرچنددبایدددرکارهدایاولیده
بومشنا اناهتماعیفرانسه"کتله"و" ری"درنیمهاولقرننوزدهمهستروکرد،


بااینهمهنخستینکتابدرزمینه"هغرافیایهنایت"بهعنوانشاخهایهدیددر
دانشهغرافیادر ال1135تو ط"کیتهریف"ا تادهغرافیادردانشگاهایدالتی
اوکالهمامنتشرشدها ت.باوهودقدمتطوالنیاندیشدهوتیکدرییرامدونتدأثیر
محیطهغرافیاییبرنا از اریهایاهتماعی،توههبهتحلیلمکانیهرایم،طی ه
دههاخیروبهویژهدردههیایانیقرن ذشتهمیالدیبسیاربیشترشدها ت .
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بهنظرمیر دافزایشمیدزانهدرموهنایدتوخشدونتهدایشدهریدربیشدتر
کشورهایههانومطرحشدنتئوریهدایهدیددییرامدونمکدانوهدرمولدزوم
برر یعواملمکانیاینکجرویهاوشنا اییمکانهایمستعدبرایارتکاببدزه
درشهرهاوتالشبرایییشگیریوکاهشمیزانهدرایم،علدتاهمیدتیدابیایدن
مطالعاتدراینمقطمبودها تهدرچندددرمقداممقایسده،تیداوتا ا دیبدین
مطالعاتقبلیبرر یهغرافیایهرموهنایتومطالعاتفعلیدیدهمدیشدود.در
برر یهایییشین،بیشتربرعواملمحیططبیعینآبوهوا،بداد،دمدا،کدوه،دریدا،
دشت،عرضهغرافیاییو)...وتأثیرآنبرانسانورفتاراوتأکیدمیشدها ت،اما
دریژوهشهایکنونیعواملمربوطبهمحیطانسانیناهتماعی)وشرایطاقتصادی
واهتماعیوفرهنگیکهانسانرااحاطهکردها ت،بیشترمدوردتوهدها دت.در
یکهممبندیکلی ،یرتکوینییژوهشهایمرتبطباهرمشنا یمحیطیدر ه
دورهمشخصزیرقابلتیکیکا ت 
الف)دورهاول تاثیرعواملمحیططبیعینآبوهوا،باد،دما،عرضهغرافیدایی،
کوه،دشتودریاو)...برکررویهایبشری،موضوعمطالعاتهغرافیایهرمدر
ایندورها ت.درواقماینمطالعدات،بدارویکدردیهبر رایانده،ناهنرداریهدای
اهتماعیرابهعواملمحیطینسبتمیدهد .
ب)دورهدوم " ری"و"کتله"در ال13::نخسدتینیدژوهشهدایعلمدی
هغرافیایهرمرابابهره یریازاندیشههایاکولوژیکیاهتماعیانرامدادند.آنها
بهتشری میزانهرمدررابطهباشرایطاهتماعیو کونتیمختلفیرداختند .
ج)دوره وم ازدهه1136بهبعدتوههفزایندهایبهیژوهشهایمربدوطبده
مکانوهرمدرمحافلعلمیههانصورت رفتها ت.بهنظرمیر دمواردزیدر
ازمهمتریندالیلاینتوههبودها ت 
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*افزایشقابلتوههمیزانهرموهنایتوناهنراریهادربیشترشهرهایههان .
*ییشرفتهایفنیابزارهاییژوهشهغرافیادر الهایاخیدرنازهملده یسدتم
اطالعاتهغرافیایی)،موهبشدتااینابزارهادربرر دیهدایهغرافیداییهدرایم
شهریدرزمینهذخیره ازی،تلییقوتحلیلفضاییهرمبهکار رفتهشوند .
*تو عهعلمیدید اههایتحلیدلفضداییبزهکداریدرمطالعداتهدرمشنا دی
نکالنتری .)1:35،
روش پژوهش:
ابزارهاوروشهایییشگیریازهرمبا ذشتزمان،تحدتتدأثیرد ر دونیهدای
اهتمدداعی،فرهنگددیوفندداوریتغییددرمددییابددد.از ددوییبددا ذشددتزمددانوبددا
د ر ونیهایهمعیتی،اهتماعیوفرهنگیوباظهورفناوریهانوین،مررماننیز
بهاینابزارهامسل شددهوازآنهدابهدرهمدی یرندد،بندابراینهدمزمدانبداایدن
نگرشهایییشگیریازهرمنیزبایدبازنگریشوند .

ییشرفتها،

یافتههای پژوهش:
همان ونهکهدرمبحنییشدینههدرمشنا دیمحیطدیبیدانشددتداکنوندرزمینده
ییشگیریازبزهکارینظریههایفراوانیعرضهشدها تکدهازهملدهمهدمتدرین
هامیتوانبهنظریهییشگیریاهتماعیاشارهکردکهدرقرن ذشتهبسدیارمدورد

آن
توههبودها ت.ایننظریهبرایناندیشها توارا تکهبرایییشدگیریازهدرم
بایدبهعواملاهتماعی،اقتصادیوفرهنگیتوههنمود.چراکدهعقدبماندد یدر
اینحوزههامیتواندبدهعندوانعوامدلزمینده دازهدرممطدرحشدودوبدرعکف
تو عهیافتگیدرحوزههاییادشدهباعنکاهشهرایم ردد.درادامةمرادالتبر
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ررابطهمحیطوبزهکاری،نظریهییشگیریبزهکداریازطریدقطراحدیمحیطدی
مطرحشد.اینبحندرنقطهمقابلنظریدهییشدگیریاهتمداعیازبزهکداریقدرار
دارد.اینمیهومنسبتاًهدیدچنینتعریفشدها ت طراحیمنا بوا تیادهموثر
از اختمحیطکهبتواندبهکاهشترسازوقدوعهدرموبهبدودکیییدتزندد ی
منررشودنایرانمنش.)1 5665،ایننظریهحاصلتحقیقاتییرامونرابطهیبدین
هرمومحیطا ت.دراینرهیافتبزهکاریوشرایطیکهمحدیطبدرایارتکداب
کند،مطالعهمیشودو عیداردازطریدق

رفتارهاینامطلوبوناخوا تهایرادمی
تمرکزبرمحیط،آماروارقاممربوطبههدرایمراکداهشدهدد.دیدد اهییشدگیری
مکانیبزهکاریدردههی1186باکتاب«هینهاکوبز»باعنوان«مرگوزندد ی

شهرهایبزرگآمریکایی»وکتاب«الیزابدتوود»بداعندوان«هنبدههدایاهتمداعی
خانه ازیدرتو عهشهری»بهظهورر یدنهیسدونوویلسدون.)8 1:33،امدا
CPTEDرااولینبارفردیبهنام« ی.ریهیری»بهکداربدردها دت.او

اصطالح
نخستینکسیبودکهبحنییشگیریازهرمازطریقطراحیمحیطیراارائدهکدرد
و پفا کارنیومننظریه«فضایقابلدفاع»1راطرحریزینمود.اینتئدورینیدز
برویژ یهایمحیطیوانواعطراحیمحیطیوتأثیرآنبررفتارهایمررمانهتأکید
داشت.هرچندخود ی.ریهیریمعتقدا تکههینهاکوبزاولینکسیبدوده
کههرقههایمربوطبهچگونگیارتباطشرایطمحیطیباییشگیریازهرمرابیدان
کردها تنهیریوزهم .)::1 111:،
آنچهدرنگرشییشگیریبزهکاریازطریقطراحیمحیطیمهما تتأکیدبدر
طراحیو اختمنا بمحیطیا ت.اینتئوریبرآنستتابامطالعهخصوصیات
کالبدیمحیط،ایمنیآنمکانبهحدداکثربر ددوکنتدرلبدررویرفتدارمررمدان
1. Defensible space
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افزایشیابد.درواقمییشدگیریبزهکداریازطریدقطراحدیمحیطدی،اززاویدهو
دریچهایدیگربهمسئلهیهرموییشگیریازآنمییردازد،کهتاقبلازآنعمددتاً
تو طهامعهشنا انتعیینمیشدها توحتیخودهیریدرکتابیکهبداهمدین
نامانتشاردادها تچنینبحنمیکندکههامعهشنا انبهطورقابلمالحظهایدر
موردعواملاهتماعیهرماغراقکردهاندوازعواملتعیدینکننددهمحیطدیغیلدت
ورزیدهاندنکالرک.)1 1138،بدین انتکیهبرعاملمحیطیبرایییشدگیریاز
هرمدرمقابلعواملاهتماعیموردتأکیدهامعدهشنا دانقدرارمدی یدرد«.رونالدد
کالرک»درموردییشگیریازهرمازطریقطراحیمحیطیمعتقدا دتکدهمیدزان
هرمباتخریببلوکهایآیارتمانهایبزرگبهشددتکداهشمدییابدد.ارتیداعو
و عتزیادمناطقمسکونیکهموهبتراکمبیرویههمعیتمدیشدود؛د تر دی
آ انافرادخطرناکبهداخل اختمانها؛مقرراتعبورومرور هل یرانهبهدرون
اختمانها؛آ ان یریمقرراتعبورومروربهدرون داختمانهداییکدهبدههدم
وصلمیشوندوتمرکززیادخانوادههداییرهمعیدتدریدک داختمانبرخدیاز
شرایطوویژ یهداییا دتکدهازدیدد اهویمنشدأهدرممدیباشدندنکدالرک،
 )1631135

مهمترین راهبردهای نگرش پیشگیری بزهکاری از طریق طراحي محیطي
الف) نظارت (مراقبت) طبیعي 1:
لبفرصتهایبزهکاریازطریقافزایشامکاندیدونظدارتمدردم،راهبدردی
مؤثردرکاهشبزهکاریدرفضاهایشهریا ت.اینامرمهمبدهروشهدایزیدر
انراممیشود 

1.Natural surveillance
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طراحیمنا بفضاهایکالبدیو اختمانها؛ 
 اماندهینحوهفعالیتوزند یمردمودرونفضاهایشهری؛ 
تعیینحدودفضاهایعمومیوخصوصیدر اختمانها .
ب) کنترل طبیعي دسترسيها:

1

کنترلطبیعدید تر دیهدابده داختمانهدایمسدکونیدرواقدممحددودکدردن
فرصتهایمررمانهباکنترلد تر یوتعیدینحددوددقیدقفضدایخصوصدیو
عمومیازطریقطراحدیمنا دبورودیوخروهدی،حصارکشدی،ندوریردازیو
هایزیرانراممییذیرد 

اقداماتینظیرآنا تکهبهروش
ا تیادهازورودیمشخص،واض وتعریفشدهدریک اختمان؛ 
ا تیادهاز ازوکاریکهافدرادرابدهندواحییدذیرشراهنمداییوهددایت 
نماید؛ 
کشیینررهها؛ 


تعیینحریمفضاهابانرده

مهدای 
حذفد تر ی هایعمدومیبدهیشدتبدامیداطبقداتبداالییمرتمد 
مسکونی؛ 
حدومرز ذاریبرایحریمخانهها؛ 
قراردادنقیلوچیتوبستمنا ببرایدرهاوبخشهایمختلدفیدک 
 اختمان .
ج) تقویت قلمروگرایي:

1. Natural access control
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تقویتقلمرو راییازطریقافزایشتعلقخاطرافرادنسبتبهاموالوداراییخود،
عالوهبرآنکهاینامکانرابهمالکفضایمسکونیمدیهددتداغریبدههدارابهتدر
شنا اییکند،احساسمالکیترانیزدرفردتقویتمدیکندد.ازایدنروراهبدردی
منا بدرکاهشفرصتهایبزهکاریبهشمارمدیرود.تقویدتقلمرو رایدیبده
هایزیرامکانیذیرا ت 


شیوه
 اعمالیدمالکانهبه ونهایکهاحساسحضوروفعالیتمدرزدرملدکرا
بیانکند .
 انراماقدامهاییچوندرختکاریومحوطه ازیبه ونهایکدهنشداناز
حضورمالکومالکیتباشد .
 انرامفعالیتهایمشخصیکهنواحیمالکیتخصوصیرادریکمرتمدم
مسکونیتقویتنماید .

 اقدامهاییچونفنفکشی،عالمت ذاری،نوریردازی،مهر دازیوایرداد
مسیرییادهدرفضاهایمسکونیبه ونهایکهبیانگرحددودمالکیدتهدای
عمومی،نیمهعمومیوخصوصیباشد .
 قراردادنعالیمهشدارایمنیدرنقاطد تر ینعالمتدزد یدرو)...بده
اختمان .
 برنامهریزیبرایفعالیتدرمحیطهایمشترکبده وندهایکدهبداهدذب
بیشددترمددردمبددهایددنمحددیطهدداکنتددرلنددواحیبددهو ددیلهمالکددانو
ا تیادهکنند اناز اختمانمیسرشود .
شایانذکرا تمرموعهاقدامهایفوقباعنمیشودتاا تیادهکنندهازفضاهدای
شهریاحساسامنیتبیشتریکندوبزهکاربالقوه،درارتکاببزهخودرابامواندم
ومشکالتمتعددیمواههببیند .
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دیگرعناصراهراینگرشفوق،کهتکمیلکنندهراهبردهایقبلیبرایحیاظت
ازفضاهایمسکونیمیباشدعبارتا تاز 

 مراقبتونگهداری مرموعهاقدامهاییا تکهمالکبرفضایتحدتقلمدرو
خوداعمالمینمایدبرایمثالا رینررههایشکستهتو طمالک اختمانآن
یآنفضاکاهشمییابد .

خیلی ریمترمیمشود،احتمالبروزناهنراریبرا
فعالیتهاییشتیبانی مرموعهاقدامهاییکهکمکمیکندتایک اختمانبرای
انرامفعالیتهایصحی وباهددفافدزایشخطدربزهکداریوهلدو یریاز
ناهنراریهایاهتماعیمنا بشود .

کارایینگرشییشگیریبزهکاریازطریقطراحیمحیطیوقتیافزایشمییابد
کهطراحانمحیطی،مدیران،مرریانقانونوفعالیدتهدایاهتمداعیبدهطدور
هماهنگبایکدیگرهمکاریکنند.تحقیقاتنشاندادها تکدهبداا دتیادهاز
راهبردهاینگرشییشگیریبزهکاریازطریقطراحیمحیطیتداحددزیدادی
میزانبزهکاریکاهشمییابدوازطرفیهزینههایعملیاتیوهانبیییشگیری
ازبزهکاریکممیشود .

محدودیتهای به کارگیری نگرش پیشگیری بزهکاری از طریق طراحي محیطي
مهمترینمحدودیتهایبهکار یرینگرشییشگیریبزهکداریازطریدقطراحدی
محیطیبهشرحزیرا ت 
الف)فقداندانشمبنیبرنگرشییشگیریبزهکاریازطریقطراحدیمحیطدیدر
طراحان،مدیرانوافرادهامعه .
بهکار یریاصولحاکمبرنگرشیاد
ب)وهودمقاومتبرایایرادتغییر؛از ویی 
شدهنیازبهنوعیبرنامهریزیمشارکتیداردکهمتأ یانهدربیشترمواردشرایطبرای
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اینبرنامهریزیفراهمنیست،بنابراینهموارهاهرایراهبردهایفوقبانوعیشدک
وتردیدهمراهمیشود .

ج)ازآنراکهبسیاریازفضاهایشهریبریایهاصولنگرشفدوق داختهنشدده
ا ت،بنابراینتغییر،اصالحوباز ازیاینفضاهابسیار درانتمداممدیشدودواز
طرفینیازبهتغییربینشافراددراینزمینهدارد .
قابلذکرا تنگرشییشگیریبزهکاریازطریقطراحدیمحیطدیدرمقایسده
بااقدامهاییکهاز وییلیفدرزمیندهیمبدارزهبداهدرمانرداممدیشدوددارای
برتریهایمحسو یا ت،زیرااینمدلهنبهکنشیوییشگیرانهدارد،امااقدامات
یلیسی،نسبتبههرایمرویدادهتنهاهنبهواکنشیدارندوبهدنبالکشفحقیقت
هرموتشخیصهویتود تگیریمررمانمیباشد.بانگاهبهمثلنهرممیتدوان
بهاهمیتکاربردنگرشیادشدهییبرد .

مررمهدفهرم 

 محیط 
مثلث جرم 
راهکارهایایمن ازیفضاهایکالبدیباا تیادهازاصولییشدگیریبزهکداریاز
طریقطراحیمحیطیازهملدهمباحدنمهدمدرنگدرشفرصدتهدایمحیطدیو
بزهکاریا ت.ایدهمثلنهرماز دهضدلمبزهکدار،هددفبزهکداریومحدیط
تشکیلشدها ت .
بزهکارکسیا تکهقدانونرانقد

مدیکنددومرتکدبهدرممدیشدود.هددف

بزهکاری،شخص،اموال،داراییوثروتبزهدیدها تکدهمدوردترداوزبزهکدار
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قرارمی یردومحیط،محلوقوعبزهکاریا دت.نگدرشییشدگیریبزهکداریاز
طریقطراحیمحیطیبرضلممحیطمتمرکزمیشودوابعادکارشبه ونهایا ت
کهمیتواندبهصورتغیرمستقیمبردوضلمدیگرمثلنتأثیر ذارباشد.یکمررم
درزمینهانتخاب اختمانموردنظربرایانراماعمالخدویشبدهدومسدئلهکلدی
توههمینماید 

الف)فضایکالبدیموردنظراودارایراههاید تر یراحتدیباشددوهنگدام
بزهکاریخطریوهودنداشتهباشدیادرحداقلممکنباشد .
ب)بزهکاربتواندبههمهاهدافخودکهدررابطهباآنمکانا ت،د دتییددا
کند.درواقمبایدد یدتمحدیطبزهکداریشدکلدهنددهیرفتدارمردرمدرمحدل
بزهکاریا تومررمانرفتارهایخویشرابرحسبنوعمکانموردنظرتنظدیم
می کنندد.حدالا درآن داختمانداراییدکطراحدیومعمداریمقداومدربرابدر
میشودکهد تر یبدانهابسیار خت
بزهکاریباشد،اینحفدرمررمایراد 
ا توخطریذیریآنفراوانمیباشد.درواقممررمدانکدهدربسدیاریازمواقدم
دارایرفتارهاییعقالییدرانتخابمکانبرایهرمهستند،یفازانراممحا بهی
هزینهفایده،بهدلیلباالبودنهزینههاازارتکابهرممنصرفمیشوند.هدمچندین
باطراحیبهینهمکان،ضلمدیگرمثلننیزبهصورتغیرمستقیمتحدتتدأثیرقدرار
می یردوباعنایراداحساسامنیتدر داکنانوا دتیادهکنندد انازآنمحدیط
میشود.درنهایتشکل یریفضاهایمسکونیایمنوکاهشفرصتهایمکدانی
بزهکارینتیرهاهرایاصولفوقا ت .یتنیا تراهبردهایییشگیریهدرماز
طریقطراحیمحیطیرامیتوانعدالوهبدرفضداهایمسدکونی،درطراحدی دایر
فضاهایشهریدیگر،همچونفضاهایتراری،اداری،صنعتی،ورزشیو...بهکار
رفت.دراینمیان،فضاهایمسکونیبهدلیلآنکهبیشترین همازکداربریهدای
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شهریرابهخوداختصاصمدیدهندد،ازاهمیدتبیشدتریبرخوردارندد.فضداهای
کونتی،فضاهایویژهایهستندکهبیشتروقدتشدهروندان،درآنهدامدی دذرد.
همچنین اختمانهایمسکونیازهملهمکانهاییهستندکدههمدوارهدرمعدرض
بزهکاریقراردارند.هرایمیچون رقتوقتلازهملهرایجترینوفدراوانتدرین
هرایمیا تکدهدرایدنمحددودههدااتیداقمدیافتدد.رعایدتمدواردایمندیدر
اختمانهاامریا تکههموارهموردتوهه اکنانآنهابودها ت.بیشتر اکنان
ازدربهایمحکم،قیلهایا تانداردودزد یرهایمنا با تیادهمدیکنندد؛امدا
طراحیمحیطیتنهابهاینچنداقدامخالصهنمدیشدود،بلکدهبدرایییشدگیریاز
وقوعهرمدر اختمانهابهویژهدر اختمانهاییرهمعیتوچندینطبقه،اصول
معماریوطراحیفیزیکیضدهرمنیزبایدکامالًرعایتشوند .
عالوهبرمراتبباالوباتوههبهراهبردهایییشدگیریهدرمازطریدقطراحدی
محیطی،راهکارهایدیگرایمن ازیفضاهایکالبدیشهرهاعبارتنداز 


 .6افزایش نظارت و دیدهباني
الف) افزایش نظارت و مراقبتهای طبیعي و غیررسمي
هدفازاینراهبرد،آنا تکهیک اختمانبه ونهایطراحیشدودکدهامکدان
دیدنودیدهشدنایرادشودیااینامکانبیشدتروبهتدرفدراهم دردد.ازایدنراه
اشخاصمیتوانندفعالیتهایمررمانهرازیرنظربگیرند.ایننظدارتمدیتواندداز
طریقفعالیتهایمعمولوروزمرهمردمحاصل رددکهطراحیونصبینررههدا
در اختمانازایناقدداماتا دتنهیسدونوویسدلون.)55 1:33،مهدمتدرین
ابزارهابرایاعمالصحی ومنا بایننوعنظارتدرداخل اختمانها ،داخت
ینررهونوریردازیمنا با ت.ترربهنشاندادها تکدهبسدیاریازهدرایمبدا
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تاریکیویاکمبودروشناییمکانوقوعهرمانراممیشوند.ییشنهادهایی

ا تیادهاز
کهدرزمینةطراحیمحیطی اختمانهادرزیرارائهمیشود،باعنافدزایشامکدان
شودومیتواندازوقوعبسیاریازهرایمهلو یریکند .

دیدندریک اختمانمی
 ایرادینررههاییدر اختمانبهنحویکهمحیطبیرون،اشخاصوفعالیدتهدا
دراینمحیطهابهآ انیدیدهشودوباآنبتوانحیاط،یارکیندگ،محدلبدازی
بچههاوا تخرشنارانیزتحتنظر رفت .

درختانودرختچههایهلویینرره،نبایدآنقدربلندباشدکهمانمدید داکنان
بهبیرونشود.عالوهبراین،درختانبلندددرمقابدلینردرههدامدیتواننددبده
راههاییبرایورودبه اختمانتبدیلشوند .

دردرونمحوطهیک اختمان،درختانبایددرحد5متدرودرختچدههدانیدز
ارتیاعیدرحد1مترداشتهباشندوبایدبهطوردایمموردمراقبتونگهداری
قرار یرندتامشکلزانشوند .
طراحیومعماری اختمانهابایدبه ونهایباشدکهینررهودرهای اختمان،از
ویهمسایههاوهمچنینازخیابانقابلرویتباشد،زیراهمسایههداهزئدی
ازعناصرتشکیلدهندهنظارتهستند .
طراحی اختمانوهمچنینمنظر ازیهاییکهدرآنانراممدیشدودنبایددبده


امکاندیدنودیدهشدنراازبینمیبرد .

ایرادنقاطکور1منررشودزیرا
ارتباطدیداریوبصریقویبینواحدهایمسکونیبامحیطهایعمومیچون
خیابان،عرصههایهمعی،یارکوتیری  اههاایرادشود .

یلههایاضطراریوآ انسوردریک اختمانبایدطوریطراحیشدوندکدهاز
ررههاودرهایهرواحدکامالًقابلرویتباشد .
ین 
1- Blind Corner
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خودرودرمکانهاییکهدارایمحوطه ازیهستندیارکنشود،زیرادرختچهها
میشود .
ومانمازدیدهشدنآن 

مییوشاند
وبوتههاونظایرآنخودرورا 

درطراحییلههای اختمانتاحدممکنازییچوتابخوردنآنهدادرزمدان
احداثشانهلو یریشودتاامکاندیددرآنهاازبیننرود .


روشنایی اختمانبهویژهدرهنگامشبازمهمترینابزارهایییشگیریکننددهی
بایدروشنایی اختمانبهحدکافیتأمینشود .

هرما ت.بنابراین
چراغانیکردنراهروودرهایخروهی اختمانامدریضدروریا دت.حتدی
فضاییکهمقابلدربخروهیقرارداردنیزبایدتاانددازهایروشدنباشددتدا
هاییراکهدرآنراصورتمی یرد،مشاهدهکرد .


بتواناشخاصوفعالیت
قسمتهاییکهدر اختمانبینواحدهامشترکهستند؛مانندراهرو،یارکینگ،
اتاقرختشویخانهویاآ انسور اختمانبایددارایروشناییباشند .

محوطهبیرون اختمانبایددارایروشناییباشد.درایدنقسدمتهدانبایدداز
درختانودرختچههاییا تیادهکردکهبرمیزانروشناییتأثیرمنییمی ذارند .

نبایددرهلویدربورودی اختمانیایارکینگبهکاشتدرختودرختچده
اقدامنمود.
ب) افزایش نظارتهای رسمي و سازماندهي شده 
ایننوعنظارتازطریقبهکار یرینگهبانویاا تیادهازترهیزاتودوربینهای
مداربسدتهحاصدلمدیشدود.لدوازموترهیزاتدیمانندددوربدینهدایمداربسدتهو
نمایشگرها،امکاننظارت ازماندهیشدهر دمیرایدیددمدیآورندد.درندواحی
مسکونیایننوعنظارتازطریقنظارتهمسایگیو شدتزندی داکنانایرداد
میشودنهمان .)5: 1:33،
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 ا تیادهازنگهباندرمقابلدربورودی اختمانویایارکینگخدودروبدرای
شنا اییوکنترلورودوخروجاشخاصوخودروهاییکهوارد اختمانیااز
خارجمیشوند .

آن
ا تیادهازآییونهایتصویریدردربهدایورودی داختمانبدرایمشداهدة
افرادیکهمیخواهندوارد اختمانشوند .

تعبیهوا تیادهازدوربینهایمداربستهدرداخلوخارج اختمان،بهویژهدر
قسمتهاییکهکمتردرمعرضدیدومراهعه اکنینقراردارندد.بایددتوهده
کردکهطرزنصبوقرار یریایندوربینهابه ونهایباشدکههمةمکدانهدا
راتحتیوششقراردهدومکانمخییدیدهنشدهباقینماند.
 -5کنترل دسترسيها 
کنترلد تر یهابهطراحیمحیطیاطالقمیشودکهاصوالًفرصتهدایارتکداب
هرموامکاند تیابیبزهکاربههدفهایمررماندهراکداهشمدیدهددوبدرای
بزهکاراناحساسخطرایرادمیکندنایرانمنش.)1 5665،اینراهبردبرراههای
ورودیود تر یبههدفهایمررمانهایکهممکنا تموردتوهدهبزهکداران
قراربگیرد،متمرکزمیشود.دراینراهبرد عیمیشودازطریقطراحدیکالبددی،
راههایورودیتحتکنترلقرار یرد.دراینرهیافتبهابزارهدایویدژهایچدون
قیلها،دربها،حسگرهایامنیتی،آژیرهایهشدداردهنده،فدنفوحصدارهابدرای
ممانعتازراهیابیمررمانبه اختمانتوههویژهایمیشود.تمامورودیهاییک
اختماناعمازدربورودی،دربیکهبهیشتبام اختمانمنتهیمیشود،بالکن
اختمانوراههاییکهمعموالًازیارکینگبهداخدل داختمانتعبیدهشددهاندد،بده
صورتبالقوهراههاییبرایبزهکارانهستندکهدرصدورتکدمتدوههیاز دوی
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اکنانمیتوانندراههایمطمئنیبرایورودمزاحمانومررمانبهداخل داختمان
باشند .
 دروازههاییکهبهبیروناز اختمانبازمیشوند،بایدبه ونهایطراحیشوند
کهامکانبداالرفدتنازآنهداوهدودنداشدتهباشدد.هدمچندینبداالی دردر
هایحیاطنیزاحتیاجبهنرده ذاریدارند .


دروازه
ا ردریک اختمانچندخانوار کونتدارندبایدازابزارهاییا دتیادهشدود
کهبهصورتخودکاردرهای داختمانراقیدلنمایددوهدمچندینبدانصدب
عالئمی اعاتبستهشدندرهای اختماندرطولشبمشخص ردد .
ا رراههایورودی اختمانمتعددا تبایداینورودیهابهیکیادونقطده
هاراحتترباشد .


محدودشوندتاکنترلکردنآن
ورودیوخروهیهاییک اختمانبایدداراییکارتباطمنطقیبایارکیندگ
خودروهاباشد .
راهروهاییکهبهدر اختمانمنتهیمیشوندبایدبه ونهایطراحی ردندکده
اینامکانرابرایمردمیکهازآن،داخلیاخارجمیشوندفراهمنمایدتاقبدل
ازورودوخروهشانفرصتکافیبرایمشاهدهیکدیگر،داشتهباشند .
ا تیادهازنگهباناندرهلویدرورودی،قیلهایا تانداردومرهدز،آژیرهداو
حسگرهایامنیتیوآییونهایتصویریابزارهدایمنا دبیبدرایکنتدرلورود
بهشمارمیآیند .

افرادبه اختمان
درمحوطهیک اختمان،محلبازیبچههابایدحصارکشیشودبه ونهایکده
افرادغیر اکنامکاند تر یبهآنرانداشتهباشند .
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مسیرهایعبورومرور اختمانومحوطةآنازطریقابزارهداییچدوننصدب
عالئم،کاشتدرختودرختچده ،دنگیرشکدردنمسدیرویدافدرق دذاری
مشخصشود .
فرق ذاریبه ونهایمحصور
مرزمحوطه اختمانبایدبهو یلهدیوارکشییا 
شودکهامکانباالرفتنرافراهمننماید .
نردهکشیشود.
چنینینررهاتاقها 

دوربالکنهای اختمانوهم


 .5قلمروگرایي و افزایش ایمني فضاهای سکونتي 
«قلمرو»محدودهایا تکهدرتسلطوحاکمیتموهودزندهقرارداردوحدودو
مرزآنمشخصومعلوما تومیتوانازآندرمقابل ایرموهدودات،حیاظدت
کرد.درطراحیمحیطیییشگیرانهدر داختمانهدایمسدکونیبایددبداا دتیادهاز
مشخصاتفیزیکیوابزارهایطراحی،فضای اختمانراازهمتیکیککدرد.ا در
دقیقاًمشخصشودکههرفضابدهچدهکسدیتعلدقداردوا در داکنانبدههدای
شناختهشدنازطریقحریمخصوصیشانبافضایاطرافشانشناختهشدوندبیشدتر
تمایلمییابندکهازآنمراقبتنمایندومزاحمانراازاینفضداهادورنگدهدارندد
نهیسونوویلسون.)52 1:33،دراینرهیافتفضاهابهفضایعمومی،فضدای
نیمهعمومیوفضایخصوصیتقسیممیشوندوارتباطبههمییو تهومداومیبا
یکدیگردارند.درواقماینکار،احساستعلقبدهمکدانرادر داختمانمسدکونی
افزایشمیدهدو ببمیشودکهافرادبایذیرفتنحفمسوولیتدرقبالآنفضا،
نظارتبیشتریبدرآناعمدالکنندد.از دویدیگدربداتمدایزفضداهاازیکددیگر،
میشود .
راحتترانرام 

میشوند
تشخیصافرادیکهواردهریکازاینفضاها 
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 باا تیادهازدیوار،فنف،درختان،درختچهها ،نگیرشکفزمینوتغییر
رنگآنهامیتوانفضاهارادرونیک اختمانمسکونیازهدممتمدایز
کرد .
 باایرادموانمنمادینوفیزیکدیمدیتدوانازورودافدرادغیرمردازوغیدر
اکنبهداخلفضاهایمسکونیهلو یریکرد .
 هدا ازیفضاهاازیکدیگردرداخلیکمرتمم کونتیبایدبدهنحدوی
آنهاراتشخیصداد .
باشدکهبتوانبهراحتی 
 هاهاییکهازفنفهایفلزیا تیادهمیشودنبایدارتیاعآنبدیشازحدد
معمولیابسیارخشنباشد،ویامانمازدیدشوند .
 فضاهاومکانهاییکهبدون قفهستندبایدبه روهخاصدیاز داکنان
تعلقیابد .
 .5نگهداری و مراقبت و کاهش بزهکاری در محدودههای مسکوني
نگهداریومراقبتبههمةاقدامهایی یتهمیشودکهدرطولزماندریکفضداو
باهدفا تیادهمداومازآنصورتمی یرد،تاآنمکانهمچنانبدازدهیمطلدوب
خویشراحیظنماید.ایناقداماتمیتواندشاملنو ازی،بهسازیویداباز دازی

ترهیزاتوامکانات اختمانویابعضیاقداماتدیگرباشد.نگهدداریعدالوهبدر
آنکهعمرا تیادهاز اختمانراافزایشمیدهددارایآثارروانینیزهست.بددین
معناکهمیزاننگهداریوتوههبهیک اختمان،نشانمیدهدکدهآنمکدانبدرای
اکنانآناهمیتدارد.بدینصورتمیتوانباافزایشاحساسایمنیدر داکنان،
احتمالموفقیتبزهکارانرادرمحلکاهشداد .
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ازهملهایناقداماتمواردزیرا ت 
 مرمتدیوارهاوقسمتهاییاز اختمانمسکونیکهاحیاناًفروریختهویا
تخریبشدهاند؛ 

 کنترلکاراییترهیزاتامنیتی اختمانمانندقیلهدا،آییدون،حسدگرهاو
آژیرهایهشداردهنده؛ 
هاوبرطرفکردننواقصوخرابیهایآن؛ 

 بازدیدروشنایی اختمان
هاهمراهباهممآوریزبالههاوهرس

 نگهداریباغوفضای بز اختمان
واصالحشاخوبرگدرختان؛ 
هاوینررههای اختمانوتعوی

 بازر یتمام 
شیشه

شیشههایشکسته .
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افزایشنظارتهایر میوغیرر می،کنترلد تر یها،قلمرو رایدی،مراقبدتو
نگهداری،اصولیبودندکهدرصورتبرنامهریزیواهرایصحی  ،دببافدزایش
ایمنیدرمحیطهایشهریوبهویژهدرفضاهایکالبدیمیشوند.الزمبهیادآوری
ا تکهنگرشییشگیریدرهرمازطریقطراحیمحیطدیبدهمثابدهنوشددارویی
نیستکهدرصورتا تیادهازآنبتوانریشهتمامهرایمراخشکاندواینمعضل
رابرایهمیشهازمیانبرداشت،بلکهاینرهیافت،راهبردهاییمکملدرکنار دایر
هایییشگیریازبزهکاریدرهامعهراارائهمیدهد .
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