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 چکیده

شود. از های آن با قرارگیری فرد در فضاهای شهری ایجاد میترین نیازهای انسان بوده که یکی از جلوهامنیت همواره یکی از مهم

به منظور کاهش جرم و در نتیجه رو ی از رویکردهای پیشکند. یکبخشی به آن ایفا میرو کالبد شهر نقش مهمی در کیفیتاین

اسکار نیومن شکل « فضاهای قابل دفاع»جین جیکوبز و « چشمان ناظر»های است که به دنبال نظریه CPTEDافزایش امنیت، 

مساله امنیت در قالب ها در توجه به ها توجه صرف بر حضور کمی افراد و غفلت آنرسد نقطه اتکا این نظریهنظر میگرفت. اما به

بندی فضا بر تعامالت اجتماعی، حضور مشترک و کیفیت حضور افراد بوده نظریه چیدمان فضای بیل هیلیر و تاثیر تغییرات پیکره

لیست است. به همین منظور، مقاله حاضر در ابتدا به بررسی میزان امنیت محیطی در محله سرآسیاب تهران با استفاده از چک

پیوندی ، نقشه همDepth Mapافزار پرداخته است. سپس با استفاده از نرم CPTEDدر قالب اصول و راهبردهای  سنجی ومکان

های فوق که در قالب محیطی آن، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج یافتهمحله استخراج شده و تاثیر چیدمان فضا بر امنیت

محیطی در محله سرآسیاب است. به همین دلیل اقدام به ارائه ودن میزان امنیتدهنده پایین بآوری شده، نشانجدول سوات جمع

سازی تأثیر پیشنهادات الزم در راستای ارتقای امنیت محیطی و در قالب اصول طراحی راهبردی شده است. در نهایت نیز به مدل

یوندی و امنیت محیطی، مبادرت ورزیده شده تغییرات کالبدی پیشنهادی به منظور بهبود وضعیت پیکربندی فضایی، افزایش هم پ

 است.

 سنجی، چیدمان فضایی، تکنیک مکانCPTEDکلمات کلیدی: حضور مشترک، امنیت محیطی، 
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 مقدمه

شده  لیتبد یجوامع بشر یهادغدغه نیاز مهمتر یکیو آرامش شهروندان در شهرها به  تیامن نیامروزه تأم

دارد اما  یبستگ رهیجامعه، فرهنگ، اقتصاد و غ ،یکالبد طیهمچون مح یادیز یاست. وقوع جرم به فاکتورها

باشد.  یکالبد طیمح است، یو طراحان شهر زانیرفاکتورها که حل آن در دست برنامه نیا نیمهمتر دیشا

و چاپ کتاب  1321در سال  «کایبزرگ آمر یشهرها یمرگ و زندگ»در کتاب  کوبزیج نیمطرح ج هینظر

-برنامه ،یشناسدر جرم یدیباعث به وجود آمدن مقوله جد 1390در سال  ومنیاسکار ن« دفاعقابل  یفضا»

( شد. 1CPTED) ای «یطیمح یاحطر قیاز جرم از طر یریشگیپ» یبا نام تئور یشهر یو طراح یزیر

CPTED جهیبه منظور کاهش جرم و در نت یکالبد طیاستفاده مناسب از مح یدر راستا نیاست نو یکردیرو 

که  شودیم لیاز چهار اصل و ده راهبرد مختلف تشک کردیرو نیشهروندان. ا یزندگ تیفیو ک تیامن شیافزا

اند. قرار گرفته یتهران مورد بررس ابیدر محله سرآس یسنجمکان ستیلچک لهیوسها بهآن یتمام تیوضع

 یمورد بررس ترشیحضور مشترک، ببا استفاده از مفهوم  یعیهمان نظارت طب ایاول  اقدام، اصل نیافزون بر ا

 شود،یم دهیمفهوم د نیا پردازانهینظر یهاهیکه در نظر ییاز نظر پژوهش حاضر، خالء رایقرار گرفته است ز

از  حاضرپژوهش  لیدل نیاست. به هم یطیآن بر نظارت مح ریحضور افراد و تأث تیتوجه صرف به مقوله کم

 یافراد توجه نموده و از سو یحضور و تعامالت اجتماع تیفیبه ک با استفاده از مفهوم حضور مشترک ییسو

. پردازدیو حضور مشترک دارد، م یطیمح تیبا امن یمیکه ارتباط مستق ریلیه لیب ییفضا دمانیبه نقش چ گرید

به  یراهبرد یشده و با استفاده از طراح یبندفوق در قالب جدول سوات جمع یهاافتهی جینتا زین تیدر نها

 شنهاداتیاز پ یبرخ نیشده است. همچن دهیمبادرت ورز ییاجرا یهااستیصورت سبه شنهاداتیرائه پا

 شود. انینما شتریمحله ب یوندیپبر هم رشانیشده تا تأث یسازمدل Depth Mapافزار نرم لهیبه وس یکالبد

 قیروش تحق

انداز تهران که چشم ابیسرآسدر محله  یطیمح تیامن یابیخواهد شد تا به ارز یپژوهش حاضر سع در

 یکالبد شهر ریو تأث یطیمح تیمربوط به امن میپس از مطالعه مفاه لیدل نیپژوهش است، پرداخته شود. به هم

کالن پژوهش است،  فو هد یطیمح تیبه امن یابیدست یبرا یکه راهکار CPTEDمفهوم  یبر آن، به بررس

پژوهش  نیاست که در ا CPTEDاز اصول مفهوم  یلک یامر خود مستلزم کسب آگاه نیپرداخته شود. ا

 یبه بررس ،یبعد یهاها در گاماز آن کیهر  قیعنوان اهداف خرد شناخته شده است؛ تا بتوان با شناخت دقبه

اصول و راهبردها با استفاده از  یشد، تمام فتهگ زین ترشی. سپس همانطور که پافتیپژوهش دست  یراهبردها

فوق در قالب  یهاافتهی یبندقرار خواهند گرفت و با جمع یابیمورد ارز یسنجمکان کینحضور در مکان و تک

 دهیمبادرت ورز ییاجرا یهااستیصورت سبه شنهاداتیبه ارائه پ یطیمح یجدول سوات و استفاده از طراح

 ینییتب شتریب ینمود که پژوهش حاضر از نظر اهداف درون انیب توانیمگفته شده  البخواهد شد. باتوجه به مط

 زین یرونیاست. از نظر اهداف ب یمورد بررس یهادهیپد انیم یبوده و در صدد شفاف ساختن روابط عل

مورد  کردی. رودمشابه استفاده کر یهانمونه یآن برا جیبتوان از نتا ندهیبرآن دارد تا در آ یبوده و سع یکاربرد

است.  یبر نمونه مورد یو مبتن یفیک یتیماه یاراو د شودیمحسوب م یفیروش توص کی زیدر آن ن یبررس

منظور به تیاست که در نها یاو مطالعات کتابخانه یصورت اسنادبه زیداده ن یو گردآور یآورروش جمع
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و شاخص  یسنجمکان کیتکن ،یدانیتهران از مشاهدات م ابیدر محله سرآس یطیمح تیامن تیفیک یابیارز

 استفاده خواهد شد. Depth Mapافزار ز نرمبا استفاده ا یمحل یوندیپهم

 
 : چارچوب مفهومی پژوهش1شکل 

 ینظر یمبان

 یطیمح تیامن

دو جنبه  ،یناامن دهیپد افتیوجود دارد. در یمختلف یهاخواستگاه ط،یمح یو درک ناامن یطیمح تیامن نهیزم در

 ،یچون سرقت و خشونت و جنبه ذهن یعیوقا ،ینیکه مقوله ع رد؛یگیمها در بر عرصه هیرا در کل ینیو ع یذهن

در بعد  یاز ناامن یذهن افتیدر مقوله. آنچه در شودیمنطقه و فضا را شامل م تیدر خصوص امن یذهن افتیدر

 یدر فضاها ترشیمعموالً با احساس اضطراب و چالش همراه است که ب شود،یجامعه درک م یو فرهنگ ینماد

فر و  ی)الماس میشاهد آن هست یمسکون یهامتروها، و مجتمع ،یشهر یهاعنوان مثال پارک به یصنعت یایدن یجمع

 تیانسان دارد. هرچند وجود امن یستیز یفضا یناامن ای تیامن جادیدر ا یهم(. کالبد شهر نقش م1129 ،یانصار

نحوه  س،یپل یرویمجموعه، ن تیریمد ریتأث ،یاقتصاد ،یمشخصات اجتماع لیاز قب یبدون در نظر گرفتن عوامل

آرامش و عدم  ش،یآسا جادیدر ا یکمک موثر تواندیمناسب م یکالبد شهر یول ست،ین ریپذامکان رهیو غ تیمالک

 یادیمناسب تا حد ز یشهر یفضا کی(. 1198 ،یگدلیو ب رانمنشیباشد)ا یستیز یهابروز جرائم در مجموعه

 یاست. فضاها یو معضالت اجتماع هابیآس انواع سازنهیبرنده آن و زم نیاز ب نامناسب یو فضا تیامن کنندهنیتأم

و  ییهستند)قرا یو اجتماع یشهر تیامن دکنندهیو محالت ناامن، از عوامل تهد دفاعیب یفضاها ،ینامناسب شهر

 (.1129همکاران، 
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 طیدر مح تیکالبد و احساس امن نیرابطه ب

رشد، رفتار و پاسخ شهروندان به  یبلکه بر چگونگ یمنینه تنها بر احساس ا یمیمستق ریکالبد تأث ایمصنوع  طیمح

(. به عنوان Smith, 2013متقابل هستند) یارابطه یدارا تیمصنوع و امن طیمح ن،ی. بنابراگذاردیمسائل مختلف م

باشد و در ضمن  ترشیها بشدن در آن دهیو د دنید نکه امکا یی( فضاها1991) ومنیاسکار ن هیمثال براساس نظر

(. 1129و همکاران،  یی)قراآورندمجرمان فراهم می تیفعال یبرا یکمتر لیفرار فراهم آورند، پتانس یبرا یامکان کم

 نیو جورج کلینگ صاحبان ا لسونیو ویک مزیمشهور است. ج زیپنجره شکسته ن هینظر ،یچارچوب نظر نیدر ا

ها، نمای بیرونی تلنبار شدن زباله رینظ ،یو خراب یتوجههایی از بیهایی که در آنها نشانهمحله دندمعتق هینظر

پذیری  از آن است که ساکنین آن محله احساس آسیب یهای شکسته وجود دارد، حاکها و پنجرهناموزون ساختمان

حش و بر ف نجای. در واقع در اشندتری دارند و قصد دارند از حضور، مشارکت و محافظت اجتماع خود کنار بکبیش

ها توجه پناه در محلهسریتجمع مردمان ب ایمتروکه و  یهاها، ساختمانآشغال وارها،ید ینوشته شده بررو یناسزاها

 (.1120 ،یبیو نج خواهی)علشودیشمرده م تینشانه عدم وجود امن یعوامل نیو چن شودیم

به صورت امن ادراک  هاطیاز مح یبرخاست.  زیکننده نگمراه یبه نوع نیهمچن یو ناامن یکالبد طیمح نیرابطه ب 

مکرراً ناامن بودن مراکز شلوغ شهرها را به اثبات  قاتی. تحقستندیوجه امن ن چیبه ه قتیدر حق کهیدر حال شوندیم

 خطریامن و ب ی. نواحپندارندیو امن م منیرا ا دیخر مراکز ای ایشلوغ و پو یاند. اما اغلب مردم مراکز شهررسانده

که با  یشلوغ پر از مردم ابانیخ کیها را اشتباه برداشت کنند. نشانه توانندی. مردم مشوندیادراک م اغلب ناامن

و امن در  منیها هستند ممکن است به اشتباه اشاپیخارج کاف ایقهوه داخل  دنیو نوش دیدر حال خر یخوشحال

 Vanپنهان هستند) تیجمع نیا در به. آنشوندینم دهید طیمح نیافراد متخلّف در ا رایگرفته شود، ز ظرن

Soomeren, 2013یبه نظر م یدر شهرها ضرور تیو امن یکالبد طیمح نیرابطه ب نیا قتریمطالعه دق نی(. بنابرا-

در  تیو امن یکالبد طیرابطه با مح رد کردهایرو نیتربه عنوان اثربخش CPTED کردیاز رو لیدل نی. به همرسد

 . شودیآن پرداخته م ترشیب حیادامه به توض شهرها استفاده شده است که در

CPTED یطیمح تیارتقا امن یبرا یراهکار 

شهروندان و  تیناهنجار، به خصوص جرم، مسأله احساس امن یشهر یرفتارها شیو افزا ینیگسترش شهرنش با

(. با آغاز salehi, 2012کسب کرده است ) یادیز تیاهم یطیمح یزیرو برنامه یبه واسطه طراح یطیمح یریشگیپ

 ومنیشناس، اسکار نجرم یفرج ،یجامعه شناس و طراح شهر کوبزیج نیهمچون ج ی، مطالعات افراد1915دهه 

در  یدیآمدن مفهوم جد دیاز آن منجر به پد یریشگیدر شهرها و پ تیکاهش جرم و جنا یدر راستا رهیمعمار و غ

 نی( شد. اCPTED) یطیمح یطراح قیرم از طراز ج یریشگیبا نام پ یو شهرساز یشهر یو طراح یشناسجرم

منتشر کرد که در آن به انتقاد از  یکتاب 1911در سال  یشد. و ینامگذار C. Ray Jefferyبار توسط  نیعبارت اول

پرداخت  یطیو مح یستیجرم و عدم توجه به عوامل ز یاغراق علل اجتماع یشناسان و جرمشناسان براجامعه

(Van Soomeren, 2013). (CPTED) لهیبه وس Crowe (8555ا )مناسب و  یشده است: طراح فیگونه تعر نی

-یم یزندگ تیفیبهبود ک نیمصنوع که باعث کاهش ترس از جرم و وقوع جرم و همچن طیاز مح بخشاستفاده اثر

 هیکاهش فرصت ارتکاب جرم است و برپا یدر راستا یکالبد طیمح تیریو مد یشامل طراح کردیرو نی. اشود

 شودیم یعقالن یریگ میتصم ندیفرآ کیفرض استوار است که مجرم قبل از ارتکاب به عمل مجرمانه وارد  نیا

(Cozens, 2002). CPTED یو سپس بر رو کندیم دیتأک افتدیها اتفاق مکه جرم در آن هاییطیبر مح 

(. Marzbali et al., 2012) کندیتوجه م شود،یم هاطیمح نیکه باعث کاهش در معرض جرم بودن ا ییهاروش
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 توانندیم یشهر یهاطیاست که مح نیا کندیم تیحما یطیمح یطراح قیاز جرم از طر یریشگیکه از پ ینظر هیپا

-یم کنند،یم یکه مردم در آنها زندگ یکیزیف یهامجرمانه اثر بگذارند. اول، محدوده یرفتارها یبر رو قیبه دو طر

نشدن  تیریو وجود و مد یشلوغ ،یشامل سرو صدا، آلودگ یکالبد یهایژگیو نیند. ابگذار ریبر هر فرد تأث توانند

 یکه در فرمول مهندس یعنصر نینامناسب در شهر هستند. دوم ییمایبا س گرید عاتیو ضا دپخش شدن پسمان

 یاجتماع ها اشخاص با روابطجوامع است که در آن یاجتماع یهایژگیبا آن مواجه شد در ارتباط با و دیبا یطیمح

و از دست دادن  اضطراب ،ییتنها ،یگانگیهمچون ب هایییژگیها بود. وآن یپاسخگو دیوجود دارند که با یخاص

(. شناخت Crowe and Sorensen, 2013) شوندیرفتار مجرمانه در نظر گرفته م دیعنوان کل به یصفات انسان

 ها پرداخته شده است.آن یدارد که در ادامه به معرف CPTEDاصول  رشیبه پذ ازیمفهوم فوق در گام اول ن ترقیدق

 CPTEDاصول 

و  ریو تعم میحر تیتقو ،یدسترس یعیکنترل طب ،یعینشان داده شده است، نظارت طب 8که در شکل  همانطور

ها پرداخته خواهد آن شتریب حیهستند که در ادامه به توض CPTED کردیاصول مطرح در رو ت،یریو مد ینگهدار

 شد.

 
 CPTED: اصول 0 شکل

  یعینظارت طب

 ای یکنترل از راه دور ساختمان، قسمت داخل ایبه موارد مشاهده، گشت،  تواندیاست که م یعمل فهیوظ کی نظارت

به  ،یعی(. نظارت طبEkblom, 2010شود) میمشکوک تقس یرفتارها ایمنظر آن در صورت وجود افراد مشکوک 

است  یمفهوم روش نیاست. ا نیبذره ریز نیاً متوجه قرار دادن متجاوزئاست که ابتدا یمفهوم طراح کی یمعنا

تا  دهندیانجام م طیخود را در مح یروزمره و قانون یکه زندگ یو کمک به شهروندان میکنترل حر شیافزا یبرا

(. Sarkissian & La Rocca, 2003را کنترل و مشاهده کنند) طیمح ترشیخود ب یعاد یزندگ نیبتوانند در ح

( ابانیمشروع )چشمان در خ یریقرارگ ایشوند. نظارت  دهید خواهندیم نمیاست که جرا نیا یادیبن هیفرض

که به طور  یکنندگان بخواهند وارد عمل شوند، هنگام را در متجاوزان باال خواهد برد. اگر مشاهده سکیاحساس ر

هدف  نیادهد. بنابر شیافزا نیمتجاوز یرا برا یواقع سکیر تواندیشود، م جادیا دکنندهیتهد یهاتیبالقوه وضع

نظر  ریداشته باشد(، بلکه ز زی)اگر چه ممکن است همان اثر را ن ستین نیاز نظارت دور نگه داشتن متجاوز هیاول

 (.National Crime Prevention Councel, 2003است) نیمتجاوز ترشیداشتن ب
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کرده و به دنبال آن  تیحما یعینظارت طب دهیاز ا CPTED ،ینظارت رسم یابزاها ریو سا هانیمقابل دورب در

 های پنجره در مکان یریچون قرارگ یموارد تیآن در رعا های محله و ساختمان یطراح قیاز طر است که بتواند 

 جادکنندهیا یکیزیع فو کاهش موان یکاف ییروشنا آورد، یرا فراهم م رامونیپ طیمناسب که امکان نظارت بر مح

 جادیبه ا ابانیناظر بر خ های بردارد. گماردن چشم انیرا از م یضد اجتماع یبروز رفتارها های نقاط کور، فرصت

 طراحی هرگونه. کندمی جلوگیری خیز های جرمخالفکاران کمک کرده و از ایجاد مکان یبرا رجذابیمکان غ

و  شود یمحسوب م یعیاز نظارت طب یدهد، شکل شیرا افزا یالخالفکار احتم کی نشد دهیکه امکان د یمعمار

 ابانیرو به خ هایمغازه یطراح ایاز خانه  رونیبه گذراندن اوقات در ب نیساکن بیترغ قیاز طر یکار به سادگ نیا

 (. سلب1198 مکاران،و ه ی)غفاراست رپذی امکان رهیمطلوب و غ یمناسب، نورپرداز های در مکان هایی با پنجره

 یدر فضاها یکارمؤثر در کاهش بزه یو نظارت مردم، راهبرد دیامکان د شیافزا قیاز طر یبزهکار یهافرصت

 :شودیانجام م ریز یهاامر مهم به روش نیاست. ا یشهر

 ها.و ساختمان یکالبد یمناسب فضاها یطراح •

 .یشهر یمردم در درون فضاها یو زندگ تینحوه فعال یسامانده •

 (.1195و همکاران، یها )کالنتردر ساختمان یو خصوص یعموم ید فضاهاحدو نییتع •

قرار خواهد گرفت و ارتباط آن با  یمورد بررس ترشیب گر،یسه اصل د حیاصل پس از توض نیپژوهش حاضر ا در

 خواهد شد.  یبررس ییفضا دمانیچ قیآن از طر یابیمفهوم حضور مشترک و ارز

  یدسترس یعیکنترل طب

شده  یو سازمانده یرسم ،یعیطب ای یررسمیغ قیاست که از سه طر CPTED های دهیاز ا یکی یسدستر کنترل

(. مفهوم 1198و همکاران،  ی)غفارشودمی حاصل هامثل قفل و بست یکیمکان یو راهکارها یتیتوسط پرسنل امن

به اهداف  یاز دسترس کردن مجرم ددلسر لهیاً بر کاهش فرصت جرم به وسئاست، ابتدا یمفهوم طراح کیفوق که 

 نی(. اU.S. National Crime Prevention Institute,1999دارد) دیتأک یو یجرم و خلق احساس خطر برا

 Marzbali et) شودیم یو نورپرداز ها،یمنظر، حصار، خروج ها،یورود یو راهبرد طراح تیریمفهوم شامل مد

al., 2011تمرکز بر نقاط ورود و  قیحس قلمرو از طر جادیفضا با ا کی یقانون انعبور و مرور کاربر نی(. همچن

 ،یچون نرده کش یکیزیف یابزارها هی. تعبردیگیدربر م زیرا ن ها نگپارکی و ها پارک ها، خروج به محالت، ساختمان

تحت  یکه برا یملبه عنوان عوا یورود هایدروازه یو گماردن نگهبان برا ها ابانیعالئم، مسدود کردن خ یتابلوها

 کردیرو نیدر ا کند، یکمک م نیبه ساکن یو خصوص یعموم یمجرمانه در فضاها یکنترل درآوردن رفتارها

شود  یم دیبودن آن تأک یعیبر طب شتریاصل ب نیکه در ا نیا لی(. اما دل1198و همکاران،  ی)غفار شود یشناخته م

 یریاز بروز جرائم جلوگ یعیبه صورت طب یکیو مکان یفن یهاستمیاست که بهتر است قبل از استفاده از س نیا

 (. 1198 ،یگدلیو ب رانمنشیشود )ا

 )قلمرو( میحر تیتقو

 با را ها است که همه مکان نیا یقلمروبند دهیفضا مرتبط است. ا کیافراد نسبت به  تیبا احساس مالک یقلمروبند

صورت است که  نیمفهوم بد نیکرد. کاربست ا فیتعر خصوصی مهی/ نعمومی مهیو ن یخصوص ،یعموم نعناوی

ها آن یآن مکان برا تیمالک رشیپذ احتمالکه  میده رییآن تغ یکاربران قانون یبرا ای گونه منطقه خاص را به کی

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf65GX2pjRAhVaOlAKHbhAD1AQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fjfaup.ut.ac.ir%2Farticle_51316_42c2a56e1ca66599558a777c29f5c02d.pdf&usg=AFQjCNF6RO_6T506e9dzUPKOH3iVQoIHOQ&sig2=TCqrgx0vkUvntMkuiGAOPw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf65GX2pjRAhVaOlAKHbhAD1AQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fjfaup.ut.ac.ir%2Farticle_51316_42c2a56e1ca66599558a777c29f5c02d.pdf&usg=AFQjCNF6RO_6T506e9dzUPKOH3iVQoIHOQ&sig2=TCqrgx0vkUvntMkuiGAOPw
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مجرمانه و  یمکان، تعلق ندارند و قصد ارتکاب رفتارها نیرا که به ا یاقدام، احتمال حضور افراد نیشود. ا ترشیب

 است: ریامکان پذ ریز یهاوهیبه ش ییقلمروگرا تی(. تقو1198و همکاران، ی)غفارکندیکم مرا دارند،  تیآزار و اذ

 کند. انیدر ملک را ب تیکه احساس حضور و فعال یااعمال مالکانه به گونه •

 باشد. تیکه نشان از حضور مالک و مالک یابه گونه یسازو محوطه یکارچون درخت ییهاانجام اقدام •

 .دینما تیرا تقو یمجتمع مسکون کیدر  یخصوص تیمالک یکه نواح یمشخص یهاتیلانجام فعا •

که  یابه گونه یمسکون یدر فضاها ادهیپ ریمس جادیو ا ینورپرداز ،یگذارعالمت ،یکشچون فنس ییهااقدام •

 باشد. یو خصوص یعموممهین ،یعموم یهاتیحدود مالک انگریب

 ( به ساختمان.رهیو غ ری)عالمت دزدگ یر نقاط دسترسد یمنیقرار دادن عالئم هشدار ا •

 یکنترل نواح ها،طیمح نیمردم به ا شتریکه با جذب ب یامشترک به گونه یهاطیدر مح تیفعال یبرا یزیربرنامه •

 (.1195و همکاران،  یکنندگان از ساختمان فراهم شود)کالنترمالکان و استفاده لهیبه وس

 تیریو مد ینگهدار ر،یتعم

(. با 1198 ،یگدلیو ب رانمنشی)اشودیمربوط م میحر تیموضوع به احساس محله در مورد )غرور مکان( و تقو نیا

 توانیم یسازو محوطه ییروشنا یهاو چراغ یو تابلوها و عالئم شهر یمناسب از مبلمان شهر یو نگهدار ریتعم

جرم  رای(. ز1191 کا،یلیکاست)ا یزیخدر جرم ناطقم تیاز باال رفتن ظرف ،یشهر یهانهیهز یسازنهیعالوه بر به

به صورت ناهنجار،  یسیوارنویکه د جاهایی نور،و رهاشده، مناطق کم رانیو هایکه ساختمان یمعموالً در مناطق

(. 1198و همکاران،  ی)غفاردهدیرخ م کند،یها مراقبت نماز آن یکه کس رسدینظر مدارد و به یشتریب وعیش

 ریتا به افراد خارج از خانه نشان دهد که آن مکان مد کندیمکان به مالک کمک م کیمناسب از  یدارگهن نیهمچن

 (.Sakip et al., 2012داشته و تحت نظارت قرار دارد)

 یدر گرو شناخت راهبردها یطیمح تیتحقق امن یدر راستا حیصح یشدن به اصول فوق و امکان طراح نائل

 ها پرداخته خواهد شد.آن یدر ادامه به بررس لیلد نیاست. به هم CPTEDمفهوم 

 CPTED یراهبردها

شوند که  دهیو سنج یطراح ریز یهایاستراتژ قیاز طر توانندیم تیامن شیبه منظور افزا CPTEDاصل  چهار

 عبارتند از:

 واضح دیخطوط د جادیا •

 یکاف ییروشنا جادیا •

  دهیجداگانه و پوش یرهایحداقل کردن مس •

 دار کننده و مشکلنقاط اغفال جادیناب از ااجت •

 یکاهش جداافتادگ •

  نیزم یارتقا اختالط کاربر •

 تیفعال دکنندگانیاستفاده از تول •
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  تیریو مد یو نگهدار ریتعم قیاز طر تیحس مالک جادیا •

 عالئم و اطالعات جادیا •

 (.National Crime Prevention Council, 2003مصنوع ) طیمح یبهبود طراح •

 یطیمح تیامن پردازانهیدو تن از نظر یرهمسوینظرات مشابه اما غ یبررس

و  لسونیو ومن،یاسکار ن ،یجفر یرا کوبز،یج نیهمچون ج یمختلف پردازانهینظر CPTED کردیرابطه با رو در

فظ اختصار کالم، اجبار در ح لیاند. اما بدلخود را مطرح کرده یشنهادیو کلوند، نظرات و اصول پ لیساو نگ،یکل

پرداخته شده است.  ومنیو اسکار ن کوبزیج نیج یعنیآنها  نیرتنظرات دو تن از مطرح یپژوهش به بررس نیدر ا

تر به مخاطب منتقل جامع یدیهاست تا بتوان دبودن نظرات آن رهمسویغ نیمشابهت در ع زیانتخاب ن نیا لیدل

 نمود.

منتشر شد  1911(، که چاپ نخست آن در سال کایآمر بزرگ یشهرها ی)مرگ و زندگ کوبزیج نیج کتاب

و  یعموم یهامکان صیو تشخ یرا در شهر مطرح و به جداساز منیا یهاابانیبه خ ازی( ن1195)کلکوهن،

 نهیکه زم یکاربر الط(. اخت1191،یو کمال انیبیها در سطح شهر اشاره کرد)طبو اختالط آن یتنوع کاربر ،یخصوص

ناظر  یهاچشم شیافزا جهیمردم و در نت شتریشاهد حضور ب هاابانیخود فراهم کند تا خ افراد را به شتریجذب ب

قابل دفاع  یتحت عنوان فضا 1918در سال  ومنیاثر اسکار ن کوبز،یج نیسال پس از انتشار کتاب ج ازدهیباشد. اما 

بود  نیا کردیم کوبزیبا نظرات ج رهمسویغ یارا به گونه ومنیکه نظرات ن یزیچبه مبارزه با آن پرداخت. در واقع 

بلکه  دهد،ینم شیرا افزا تیشلوغ و پرازدحام نه تنها امن یمعتقد بود که فضاها کوبزیبرخالف ج ومنیکه اسکار ن

حضور افراد  تراکمکاهش  یخواهد شد. در واقع از نظر و زین یطیمح تیو کاهش امن میجرا زانیباعث باالرفتن م

 .شودیم یطیمح تیامن شیافزا جهیو درنت یطیباعث بهبود کنترل مح

 چیدر ه پرداز،هیدو نظر نیا اتینظر یهاکه به رغم وجود تشابهات و تفاوت یاز نظر پژوهش حاضر، موضوع یول

حضور افراد  تیفیو ک یعدم در نظر گرفتن روابط چهره به چهره، تعامالت اجتماع خورد،یها به چشم نماز آن کی

از آن به عنوان  توانیکه م یخلوت است. مفهوم و نییپا یهاال و پرازدحام و چه در تراکمبا یهاچه در تراکم

کرد. به منظور  ادی یطیمح تیارتقا امن جهیو در نت یعیدر بهبود نظارت طب یحضور مشترک نام برد و بهعنوان عامل

پرداخته  یطیمح تیو امن یعیطبمفهوم فوق و ارتباط آن با نظارت  یمهم در ادامه به بررس نیا ترشیشناخت ب

 خواهد شد.

 یعیحضور مشترک و ارتباط آن با نظارت طب

به صورت چهره به چهره  گریکدیرا که در آن اشخاص با  یطیاست که شرا یشناختجامعه یمشترک مفهوم حضور

حضور »نمود که  انیب گونهنیا توانیم نی(. همچنZhao 2004, p. 445)کندیم فیرا توص کنندیارتباط برقرار م

. تعامل دهندیانجام م یبه طور اتفاق گریکدیبا  انشروزانه یهاتیاست که افراد در هنگام انجام فعال یمشترک تعامل

 ای(. در واقع مردم )Giddens 1984, p. 64« )زمان دارندحضور مشترک و هم یکه به صورت جسم یبا کسان

هستند تا هنگام انجام  کینزد یاحساس کنند به قدر کاف»که  کنندیم دایبه صورت مشترک حضور پ یها( زمانعامل

هستند تا احساس  کینزد یبه اندازه کاف نیشوند و همچن دهید هی( توسط بقگریها از افراد دآن به)شامل تجر یکار

 کندیل ماستدال گونهنی( ا8555(. هنسن )Goffman 1963, p. 17« )شود دهید گرانیتوسط د زیها نشدن آن دهید

حضور  رایاست. ز« مشترک ضورح»نبوده، بلکه همان « مواجهه»و جامعه  یشهر یفضا نیب یکه ارتباط اساس

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf65GX2pjRAhVaOlAKHbhAD1AQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fjfaup.ut.ac.ir%2Farticle_51316_42c2a56e1ca66599558a777c29f5c02d.pdf&usg=AFQjCNF6RO_6T506e9dzUPKOH3iVQoIHOQ&sig2=TCqrgx0vkUvntMkuiGAOPw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf65GX2pjRAhVaOlAKHbhAD1AQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fjfaup.ut.ac.ir%2Farticle_51316_42c2a56e1ca66599558a777c29f5c02d.pdf&usg=AFQjCNF6RO_6T506e9dzUPKOH3iVQoIHOQ&sig2=TCqrgx0vkUvntMkuiGAOPw
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 Hanson 2000; Hillier 1996 as cited in)شودیم دهیتعامالت چهره به چهره د شرطشیعنوان پ مشترک به

Marcus & Legeby 2012مبدل کرده  یمرتبط با کالبد شهر یاهچه حضور مشترک را به جنبآن لیدل نی(. به هم

 یریتأث یو مشخص شده است که فرم شهر گذاردیم ریتأث کحضور مشتر یاست که شکل فضا بر رو نیاست ا

 (.Legeby, 2013: 64)حضور مشترک دارد یو الگوها یحرکت یالگوها یبر رو یقطع

مکن است حضور مشترک رقم بخورد، بوده که م یمنظور مشخص کردن محل به تواندیفرض م نیا گریعبارت د به

 نیبه هم یابیدر واقع دست زیپژوهش ن نیکار گرفته شده است. هدف از ا حضور مشترک به یدرک الگوها یو برا

کننده  مشخص تیکه در نها ستهاحضور و نوع تعامل آن تیفیمهم است. افراد در جامعه حضور دارند اما ک

 پردازانهیکه نظر یگونه ادعا نمود که امر مهم نیا توانیدر واقع م. شودیم یشهر طیمح یاجتماع یهایژگیو

موضوع است.  نیاز آن غافل بودند هم یطیمح تیامن نییدر تع ومنیو اسکار ن کوبزیج نیهمچون ج یمختلف

 یریگبه شکل تیچهره به چهره آنان شده و در نها تباطاتار شیحضور مشترک افراد در محله منجر به افزا

مراودات  شیبلکه با افزا کردیکه نه تنها فرد را از انجام جرم دور م ی. ارتباطاتشودیم یمنته یت اجتماعتعامال

که در آن تراکم حضور افراد مطرح  ی. امرآوردیبه عمل م یریجلوگ زین بهیافراد غر یاز بروز جرم از سو ،یاجتماع

ها و محله یو شکل کالبد ییفضا یکربندی. پداندینمموثر  یطیمح تیبر امن یرا در اثرگذار ینبوده و عوامل کم

تعامالت  تیحضور مشترک و تقو تیو تقو جادیمنجربه ا ایپو یاجتماع یفضاها جادیکه با ا زین یشهر یهاطیمح

با  یشهر دیجد یکه بعضاً ساختارها تاس لیدل نی. به همدهدیم شیرا افزا یطیمح تیامن شود،یم یاجتماع

شاهد کاهش حضور  ،یارهیزنج یهااز بازارها به فروشگاه دیشکل مراکز خر رییها و تغو بزرگراهها اتوبان شیافزا

 نیاند. اشده یطیمح تیکاهش امن جهیو در نت یمشترک، کاهش ارتباطات چهره به چهره، کاهش تعامالت اجتماع

 شیو هر روز شاهد افزابه حال خود رها شده  یدر بافت مرکز یشهر یگر فضاهاید یاست که از سو یدر حال

شاهد کاهش حضور مشترک و  تیکه در نها ییهانقاط شهر هستند. بافت ریآن به سا نیو مهاجرت ساکن یفرسودگ

. پس شوندیم لیتبد یحضور معتادان و مجرمان شهر شیافزا یبرا یشده و به مراکز یکاهش تعامالت اجتماع

در ادامه به  لیدل نیدارد. به هم یحضور مشترک نقش مهم کاهش ای شیاست که در افزا یامر مهم ییفضا دمانیچ

 آن پرداخته شده است. میمفاه یو بررس یمعرف

 سنجش حضور مشترک یبرا یعامل ،ییفضا دمانیچ

به  یعنوان ابزارو هنسن به ریلیبار توسط ه نیاست که اول یو شهرساز یدر معمار یلیتحل یابزار ییفضا دمانیچ

 ،یزادگان، آذرشد)عباس یمعرف طیبر مح شانیهایطراح یاجتماع ریتأث یسازهیشب یبرامنظور کمک به معماران 

 یتراجزا و عوامل سازنده شهر، نقش مهم نیب اطشهر، ارتب یدگیچیدارد که در پ دهیعق یتئور نی(. ا81: 1122

است  یفضا روش ماندیاست که چ نی(. نکته مهم ا12: 1191 ،یفیشر ،یزدی)اکندیم فاینسبت به تک تک اجزا ا

 صیقابل تشخ زیها نبه وجود آورنده آن یکه منطق عوامل اجتماع یفضا به نحو یبندکرهیدرک پ یبرا

(. پس چیدمان فضا، مشخصات ترتیب )پیکربندی( ساختار شهر را بوسیله 08: 1129بل،  ان،یسمانچی)رباشد

کند تا پیامد تغییرات کند و کمک مییگر بررسی میگیری رابطه بین هر جزء در سیستم شهری با همه اجزای داندازه

زادگان، ها بر ذهنیت و در نتیجه بر رفتار شهروندان شناخته شود)عباسفرم کالبدی شهرها، خصوصاً شبکه راه

دارد.  یمحله نقش اساس کیها در تعامل افراد و حضور مشترک آن یریگکه خود بر شکل ی(. عامل1122 ،یآذر

بر آن، فضا  تیاحساس تعلق شده و افراد با داشتن حس مالک جادیافراد منجربه ا تین فضا در ذهنشناخته شد رایز

ها دست به آن یبگیو با حضور در آن احساس غر شناسندیم رامختلف کالبد آن  یاجزا دانند؛یرا از آن خود م

ها از مکان را به آن زیاس گرفضا احس یبندکرهیو پ شناسندیحاضر در فضا را م یهاچهره نی. همچندهدینم
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 افتیدر توانی. پس مشودیتعامل، گفت و گو و حضور مشترک در محله م جادیکه خود منجر به ا ی. عاملدهدینم

 حیحضور مشترک در محله است، چه بسا که با نبود آن ساکنان محله ترج جادیدر ا یفضا عامل مهم دمانیکه چ

شدن فضا از  یمنجر به خال تیکه در نها یاز محله خود انجام دهند. رخداد تا تعامالت خود را در خارج دهندیم

 ی. اتفاقدهدیجرم م جادیو ا یناامن ،یبگیخود را به احساس غر یو جا شودیو تعامل م تیمیحضور مشترک، صم

حضور مشترک، رفتن  نیفضا و از ب دمانینادرست چ رییتغ جهیشهر تهران در نت یمرکز یهاکه نمونه آن را در بافت

 .میشاهد هست

که  زین دتریاختصاص ندارد بلکه در محالت جد یمیبتوان ادعا کرد که معضل فوق تنها به محالت قد دیالبته شا 

فضاها مشترک  گونهنیا یکه در تمام یوجود دارد. در واقع امر زینشده ن تیها رعافضا در آن یکربندیاصول پ

کنش مناسب مفهوم، در گرو میان نیبه ا یاست. دستیاب ییتعادل فضا است نبود حضور مشترک به واسطه نبود

تر ها است؛ اما آنچه در ساختار فضایی شهر برای رسیدن به تعادل مهمپیوند بین آنمناطق با یکدیگر و ساختار هم

ز نقطه نظر کنش و یکپارچگی مناطق با یکدیگر است. ارسد، میزان وابستگی این دو عامل، یعنی میانبه نظر می

کنش فضایی و یکپارچگی مناطق بیشتر باشد، ساختار فضایی ( هرچه میزان وابستگی میان1191) ارانو همک ورلهیپ

امر  نیکاهش ا ایاست که در ارتقا  یعامل یوندیپهم(. 1191و همکاران،  ورلهیتر است )پشهر به تعادل نزدیک

 دهدیآن را با کل شهر نشان م یکپارچگی زانیم ،یشهر یضاف کی یوندیپهم زانیکه م رایدارد ز ینقش اساس

 یابیقابل ارز Depth Mapنرم افزار  قیمقدار که از طر نی(. هرچه ا1191:111مختارزاده،  درام،یزادگان، ب)عباس

 زانیباالبودن م ،ییفضا یبندکرهیاصول پ حیصح تیرعا ،ییدهنده باالبودن تعادل فضاباشد، نشان شتریاست، ب

 یارتقا یدر راستا یکه خود عامل یعینظارت طب زانیباالبودن م تیو در نها یاعضور مشترک و تعامالت اجتمح

 جادیا یبرا یازینشیباال تنها پ یوندیپاست که هم ینکته ضرور نی. البته توجه به اباشدیاست، م یطیمح تیامن

در احتمال  تواندیم یشهر یاست و طراح یشهر یحضورمشترک افراد در فضاها جهیو در نت یارتباطات اجتماع

 وقوع حضور مشترک مؤثر باشد.

 یموجود نمونه مطالعات تیوضع یبررس

های شهید محبی و شود، در میان خیابانای که با نام سرآسیاب )دوالب( و یا به اصطالح جوادیه شناخته میمحله

دهم فروردین از شرق و خیابان شهید زینتی افخم  شهید اندرزگو از شمال، شهید کریم پور عبدی از جنوب، خیابان

از غرب محصور است. البته محدوده مورد مطالعه این پژوهش نیمی از محله جوادیه در بخش غربی را شامل 

محدوده مورد مطالعه را بر روی نقشه نشان  1شود؛ یعنی از ابتدای خیابان شهید محبی تا میدان بروجردی. شکل می

 دهد.می

 
 : جایگاه محله سرآسیاب1شکل 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf65GX2pjRAhVaOlAKHbhAD1AQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fjfaup.ut.ac.ir%2Farticle_51316_42c2a56e1ca66599558a777c29f5c02d.pdf&usg=AFQjCNF6RO_6T506e9dzUPKOH3iVQoIHOQ&sig2=TCqrgx0vkUvntMkuiGAOPw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf65GX2pjRAhVaOlAKHbhAD1AQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fjfaup.ut.ac.ir%2Farticle_51316_42c2a56e1ca66599558a777c29f5c02d.pdf&usg=AFQjCNF6RO_6T506e9dzUPKOH3iVQoIHOQ&sig2=TCqrgx0vkUvntMkuiGAOPw
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 سنجیلیست مکانارزیابی امنیت محیطی با استفاده از چک

سنجی همانطور که پیشتر نیز توضیح داده شد، باید لیست مکانبه منظور سنجش امنیت محیطی با استفاده از چک

استفاده از در محله ارزیابی شوند. به همین دلیل نیاز به سنجش محله با  CPTEDوضعیت اصول چهارگانه 

و در چارچوب اصول فوق استخراج  CPTEDها از راهبردهای سنجی است که همه آنلیست مکانسؤاالت چک

لیست ای از سؤاالت چکاند و سعی شده تا نمونهنشان داده شده 1اند. مطالب فوق در قالب جدول شده

، امکان بازگو کردن تمامی سؤاالت وجود دلیل اجبار در اختصار کالمسنجی نیز در آن آورده شود زیرا بهمکان

ای است که جواب بله ها به گونهندارد. پاسخ به این سؤاالت در دو قالب بله یا خیر بوده و سمت و سوی همه آن

دارای بار و امتیاز مثبت بوده و جواب خیر دارای امتیاز منفی است که منجربه کاهش کیفیت راهبرد و در نتیجه 

 در محله خواهد شد. کاهش امنیت محیطی

 سنجیلیست مکان: راهنمای چگونگی سنجش امنیت محیطی با استفاده از چک1جدول 

 

اصول 

CPTED 
 CPTEDراهبردهای 

سنجی مورد استفاده در پژوهش باتوجه به لیست مکاننمونه سؤاالت چک

 و در چارچوب اصول آن CPTEDراهبردهای 

 نظارت طبیعی

  کاهش جداسازی و

 افتادگی جدا

  ارتقا اختالط کاربری

 زمین 

  استفاده از

 تولیدکنندگان فعالیت

 های سازگار در جهت افزایش فعالیت استفاده شود؟توان از کاربریآیا می

 اند؟های مختلف در هماهنگی و سازگاری با یکدیگر قرار گرفتهآیا کاربری

 ی شده است؟ریزهای مختلف برنامهآیا این محله برای رویدادها یا فعالیت

کنترل طبیعی 

 دسترسی

  حداقل کردن

مسیرهای جداگانه و 

 پوشیده 

  اجتناب از ایجاد نقاط

کننده و اغفال

 دار مشکل

  ایجاد خطوط دید

 واضح

 آیا مسیرهای متناوب و یکسره وجود دارد؟

 توان آن را حذف کرد؟آیا در یک منطقه ضرب و شتم وجود دارد و آیا می

 شوند، قابل اصالح هستند؟دار و تیز که موجب کاهش دید میویههای زاآیا کنج

 تقویت حریم

 ایجاد روشنایی کافی 

  بهبود طراحی محیط

 مصنوع

آیا فضاها و یا مسیرهایی وجود دارد که بخاطر کمبود روشنایی، غیرقابل استفاده 

 باشند؟

 د؟گیرها مورد استفاده قرار میآیا فضاهای ساخته شده مصنوع در شب

تعمیر، نگهداری 

 و مدیریت

  ایجاد حس مالکیت

از طریق تعمیر، 

 نگهداری و مدیریت

  ایجاد عالئم و

 اطالعات

یا اطالعاتی برای راهنمایی مردم در مورد چگونگی تعمیر، نگهداری و یا  آیا نشانه

 رعایت بهداشت وجود دارد؟

 وجود دارد؟ های محلیدادن ساعت کار کاربریآیا عالئم مربوط به نشان 
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سنجی، گام بعدی مربوط به شناخت محله و پاسخ به سؤاالت لیست مکانپس از استخراج سؤاالت مربوط به چک

 شود.است که در ادامه به آن پرداخته می CPTEDفوق باتوجه به راهبردهای 

 خطوط دید 

ط به خطوط دید مشخص شد که سنجی مربولیست مکانپس از بازدید از محله و بررسی آن و پرکردن سؤاالت چک

شود. جلوآمدگی غیراصولی برخی از این محله دارای عناصری است که منجربه قطع شدن و یا کاهش خطوط دید می

ها و غیره از جمله عواملی هستند که منجربه منفی های تیز، خمیدگی نامناسب معابر و کوچهها، وجود گوشهساختمان

شوند. نتیجه کاهش دید و کاهش کنترل طبیعی دسترسی در این محله می لیست و دربودن جواب سؤاالت چک

 دهنده تعدادی از علل برخورداری محله از کیفیت پایین خطوط دید هستند.تصاویر زیر نشان

 

  
 

 هاهای تیز ساختمانپیاده و گوشه عابران برای تشخیص غیرقابل هایکوچه : انتهای2شکل 

 روشنایی 

لیست مشخص شد که معابر دهی به سؤاالت چکای است که پس از پاسخحله در شب به گونهوضعیت روشنایی م

 15ای در حدود اصلی و محاط محله از کیفیت مناسب روشنایی برخوردارند و امکان تشخیص یک صورت از فاصله

استه شده تا حدی که در سازد اما با ورود با داخل محله، از کیفیت آن کمتر برای شخصی با دید عادی را فراهم می

وجود ها اصال روشنایی وجود ندارد و فضاهایی کامال تاریک، بدون دید، غیرقابل دفاع و ناامنی را بهبرخی از کوچه

 ای باشند در سطح محله وجود ندارد.آورند. همچنین فضاهایی که دارای شدت روشنایی خیلی زیاد و آزاردهندهمی

 مسیرهای سرپوشیده یا ایزوله 

محله سرآسیاب از مسیرهای سرپوشیده یا مجزا که گزینه دیگری برای عابر پیاده ارائه ندهد و مهاجم بتواند جایی را 

باشد اما ها، برخوردار نمیهای هوایی، پله برقی و پلکانبینی کند مانند زیرگذرها، پلکه یک عابر قرار دارد پیش

ها مشخص نبوده و برای عابرین مسیرهای زیادی است که انتهای آننیز نشان داده شد دارای  1همانطور که در شکل 

 اند.ها به این راهبرد منفی بودهشوند. به همین دلیل میانگین پاسخپیاده به یک مکان مبهم ختم می

 دارکننده و مشکلنقاط اغفال 

روکه با حیاط تفیک شده تمام، مخروبه، باغ و مدارس متهای درحال ساخت، نیمهمحله سرآسیاب دارای ساختمان

شوند. تمامی موارد نام برده که از پاسخ به سؤاالت های تاریکی داشته و در شب قفل میبسیار زیادی است که ورودی

شوند که کنترل طبیعی دسترسی و دار محسوب میسنجی استخراج شدند، از جمله نقاط مشکللیست مکانچک

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf65GX2pjRAhVaOlAKHbhAD1AQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fjfaup.ut.ac.ir%2Farticle_51316_42c2a56e1ca66599558a777c29f5c02d.pdf&usg=AFQjCNF6RO_6T506e9dzUPKOH3iVQoIHOQ&sig2=TCqrgx0vkUvntMkuiGAOPw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf65GX2pjRAhVaOlAKHbhAD1AQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fjfaup.ut.ac.ir%2Farticle_51316_42c2a56e1ca66599558a777c29f5c02d.pdf&usg=AFQjCNF6RO_6T506e9dzUPKOH3iVQoIHOQ&sig2=TCqrgx0vkUvntMkuiGAOPw
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که محله شاهد کاهش شدید فعالیت بعد از دهند. به خصوص ایندرنتیجه امنیت محیطی را به شدت کاهش می

 های فوق است.های کاری در فضاهای مجاور ساختمانساعت

   
 دار در محلهکننده و مشکلهای درحال ساخت، مخروبه و همچنین باغ متروکه به عنوان نقاط اغفال: ساختمان1شکل 

 جداافتادگی 

صورت آزاردهنده در محله تاحدودی وجود دارد اما این جود نقاط جدافتاده بهدر هنگام روشنایی روز احساس و

صورت فضاهای پرت احساس با تاریک شدن هوا بسیار بیشتر شده و احساس جداافتادگی در فضاهای داخلی محله به

ای، نبود های محلهیتیابد. نبود فعالها دیده یا شنیده نخواهد شد افزایش میکه عالئم اضطراب یا فریاد کشیدن در آن

وآمد و حضور مردم در بافت داخلی محله از جمله های مداربسته و پایین بودن رفتنظارت توسط پلیس یا دوربین

 کند.عواملی هستند که احساس جداافتادگی، نبود نظارت طبیعی و ناامنی را در آن تشدید می

 اختالط کاربری 

علت توان گفت که بافت داخلی محله بهسنجی میلیست مکانالت چکباتوجه به مشاهدات میدانی و پاسخ به سؤا

ای یا فضای همگانی، قابلیت بسیار پایین ای فعال، نبود پارک محلههای محلهغلبه کاربری مسکونی و نبود کاربری

های خیابان باشد. این اختالط درروی برای ساکنان و نبود مراکز مراقبت، از اختالط کاربری برخوردار نمیپیاده

رود های شبانه و بسته شدن، از بین میدلیل نبود کاربریها و بهکننده محله بیشتر وجود داشته که آن هم در شباحاطه

که مربوط به کاربری اراضی وضع موجود محله سرآسیاب  1که خود عاملی برای کاهش امنیت محیطی است. شکل 

 دهد.های فوق را نشان میفتهاست، به خوبی وضعیت ضعف اختالط کاربری و گ

 
 : وضعیت اختالط کاربری در قالب نقشه کاربری اراضی وضع موجود2شکل 
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 تولید فعالیت 

ای مذهبی است؛ به همین دلیل شاهد وجود فعالیت زیاد همانطور که پیشتر نیز توضیح داده شد محله سرآسیاب محله

یشتر شده و با افزایش مشارکت، همدلی و تعاون میان ساکنین، در رویدادهای مذهبی است. در این ایام حضور افراد ب

دلیل نبود تولید کند؛ اما در سایر ایام سال بهنظارت طبیعی و در نتیجه حضور مشترک به شدت در محله ارتقا پیدا می

های ربریفعالیت در دل محله مانند نبود تسهیالت تفریحی در پارک، نبود خانه در مرکز محله تجاری یا نبود کا

ها یا تسهیالتی که مردم را جذب کند، ایجاد فعالیت نماید،  نظارت طبیعی را خدماتی، بافت درونی از نبود کاربری

 نصیب است.ارتقا بخشد و به زنده بودن خیابان یا فضا بیافزاید، بی

  
 : تولید فعالیت در محله در رویدادهای خاص مذهبی9شکل 

 مالکیت، تعمیر و نگهداری  

لیست مشخص شد که میزان احساس مالکیت، تعمیر و نگهداری در پس از مشاهدات میدانی و پاسخ به سؤاالت چک

ها در محله نامعلوم محله سرآسیاب از کیفیت نازلی برخوردار است. زیرا از سویی مالکیت رسمی بعضی از ساختمان

ز سوی دیگر بیشتر ساکنین احساس مسئولیت است و مشخص نیست که به چه کسی باید مسائل را گزارش داد و ا

نسبت به ساختمان خود نداشته و در نگهداری از آن کوشا نیستند. در نتیجه حس مالکیت یا قلمروگرایی که عاملی 

 باشد.شود، در محله پایین میتر فرض میحیاتی در ایجاد یک مکان امن

   
 های خودشا نبودن ساکنین در نگهداری از ساختمانها و کو: مشخص نبودن مالکیت رسمی ساختمان8شکل 

  عالئم و اطالعات 

کننده عدم برخورداری محله از عالئم و اطالعات مناسب بود. لیست مشخصحضور در محله و پاسخ به سؤاالت چک

کردند. یدار مصورت نامناسبی نوشته بودند که زیبایی محله را خدشهها و بهبرخی از عالئم نیز بر روی ساختمان

شدند. خراب شدن این عالئم احساس عدم برخی از این عالئم غیرقابل دید بوده و در وضعیت نامناسبی نگهداری می

 کند.مالکیت و در نتیجه حس ترس و عدم امنیت را منتقل می

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf65GX2pjRAhVaOlAKHbhAD1AQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fjfaup.ut.ac.ir%2Farticle_51316_42c2a56e1ca66599558a777c29f5c02d.pdf&usg=AFQjCNF6RO_6T506e9dzUPKOH3iVQoIHOQ&sig2=TCqrgx0vkUvntMkuiGAOPw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf65GX2pjRAhVaOlAKHbhAD1AQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fjfaup.ut.ac.ir%2Farticle_51316_42c2a56e1ca66599558a777c29f5c02d.pdf&usg=AFQjCNF6RO_6T506e9dzUPKOH3iVQoIHOQ&sig2=TCqrgx0vkUvntMkuiGAOPw
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 : کیفیت پایین عالئم و اطالعات در محله3شکل 

 طراحی کلی 

ها که درصدد روی زیادی از بافت ارگانیک خود را حفظ کرده و سایر بخشتوان گفت که محله سرآسیاب بخش می

که با حضور در محله و بافت آن، عدم وجود اند. به طوریآوردن به مدرنتیه هستند در تضاد شدیدی با آن قرار گرفته

محله دارای  شود. همچنین همانطور که پیشتر نیز اشاره شد اینبافت طراحی و مدیریت شده به وضوح دیده می

 کند.فضاهای خالی و تهی است که به ناچار ترس، نبود حریم و در نهایت نبود امنیت را القا می

تر لیست، برای تعیین دقیقگویی به سؤاالت چکدر انتها الزم است گفته شود که در حین حضور در محله و پاسخ

بندی محله با استفاده از لیست بر روی نقشه بلوکهای چکوضعیت امنیت محیطی در آن، اقدام به مشخص کردن یافته

نشان داده شده است. این کار با هدف نمایش بهتر نتایج و  15شد که در قالب شکل  GISافزار و نرم  GPSسیستم 

لیست انجام شد تا در نهایت بتوان پایین بودن میزان نظارت طبیعی، کنترل طبیعی دسترسی، های چکمکانی کردن یافته

تر نمایش بندی، مالکیت و نگهداری محله و در نتیجه پایین بودن میزان امنیت محیطی در محله را بهتر و دقیقمحری

 داد.

 
 بندی محلهلیست بر روی نقشه بلوکهای چک: مکانی کردن یافته12شکل 
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 پیوندیارزیابی نظارت طبیعی و امنیت محیطی با استفاده از نقشه هم

سنجی، همانطور که پیشتر نیز توضیح داده لیست مکاننظارت طبیعی با استفاده از چکعالوه بر سنجش وضعیت 

و با استفاده از نقشه  Depth Mapافزار پیوندی محله که در قالب نرمشد، در این قسمت به بررسی وضعیت هم

 شود. دست آمده، پرداخته میبندی بهبلوک

 
 پیوندی وضعیت موجود محله: هم11شکل 

 بروجردی، اصلی، هایخیابان در و محدوده جداره در پیوندی محلیهم است مشخص نقشه این در که طورهمان

ها ها که اغلب دارای عرض مناسبی بوده و ترافیک عبوری در آناست. این خیابان باال افخم زینتی و پورعبدی

زارچه محلی شیوا، اغذیه فروشی و تجاری ای فعال مانند مرکز خرید شیوا، باهای حاشیهجریان دارد، دارای کاربری

 خرده فروشی، مدرسه و مسجد ولیعصر )عج(، درمانگاه، بانک و سینما بوده و از پویایی باالیی برخوردار هستند. اما

 که اندشده سبب نوعی به هادسترسی و کالبد و بوده پیوندیهم در شدید افت دارای بافت درونی قسمت

 بوده کمتر فضاها این در افراد آمد و رفت نتیجه در و باشند جداافتاده دیگر هایقسمت از محله، این از هاییبخش

 ارتقای راستای در محیطی طراحی تحقق معیارهای ترینمهم از یکی که طبیعی حضور مشترک و درنتیجه نظارت و

 کمترین میزان دارای هک بافت مرکزی و شرقی بخش در خصوص به. گیرد قرار پایینی بسیار سطح در است، امنیت

 .است پیوندی محلیهم

 .نمود استفاده محله سطح در اجتماعی پذیرآسیب فضاهای شناسایی برای آن از توانمی شده تولید نقشه به توجه با

 مشکالت ایجاد باعث شهری فضاهای برخی به و دسترسی دید وجود عدم چگونه که دریافت توانمی روش این با

 دچار خاصی نقاط شد، بررسی تهران سرآسیاب محله در که همانگونه .شودمی شهری دفاعیب فضاهای و ایجاد

 در فضاها این شناسایی با باید پس .است و فرهنگی اجتماعی معضالت وجود هاآن پیامد که اندشده فضایی جدایی

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf65GX2pjRAhVaOlAKHbhAD1AQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fjfaup.ut.ac.ir%2Farticle_51316_42c2a56e1ca66599558a777c29f5c02d.pdf&usg=AFQjCNF6RO_6T506e9dzUPKOH3iVQoIHOQ&sig2=TCqrgx0vkUvntMkuiGAOPw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf65GX2pjRAhVaOlAKHbhAD1AQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fjfaup.ut.ac.ir%2Farticle_51316_42c2a56e1ca66599558a777c29f5c02d.pdf&usg=AFQjCNF6RO_6T506e9dzUPKOH3iVQoIHOQ&sig2=TCqrgx0vkUvntMkuiGAOPw
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البته نکته . آورد وجودهب فضاها این در را و امنیت پرداخت اجتماعی هایبزهکاری از گیریپیش به محله سطح

حضور مشترک و  تا برای افراد است مناسب هایدسترسی به نیاز چیزی هر از بیش امنیت ایجاد برای بسیار مهم

 گیردمی انجام آن امنیت ارتقای برای که اصالح چیدمان فضایی محله در است الزم پس .شود تقویت طبیعی نظارت

 .شود توجه نکته این به

 یت موجود محله سرآسیاببندی وضعجمع

سنجی و چیدمان فضایی، نیاز است لیست مکانپس از بررسی وضعیت امنیت محیطی در محله با استفاده از چک

های فوق در قالب جدول سوات و در چارچوب اهداف خرد گردآوری شود تا در انتهای پژوهش بتوان یافته

 نیت محیطی در محله پیشنهاد داد.تری برای بهبود وضعیت امتر و دقیقهای صحیحسیاست

 : جمع بندی شناخت وضعیت موجود محله سرآسیاب در قالب جدول سوات0جدول 

 تهدید فرصت ضعف قوت 

 نظارت طبیعی

بودن  تجاری -

 اصلی محورهای

محله و باالبودن  دور

 هافعالیت در آن

 اراضی وجود -

 سطح در دانه درشت

 باغ مانند محله

 دوالبی

 اعیاجتم تجانس -

 و نظارت طبیعی باال

 زمان برگزاری در

 مذهبی هایمراسم

نبود تنوع فعالیتی در  -

 درون محله

 فرسودگی شدید بافت -

سبز،  فضای کمبود -

 فضاهای مکث و گذران

 فراغت اوقات

 فعال هایکاربری نبود -

 شبانه

فعال  هایکمبود کاربری -

 در درون بافت

پیکربندی نامناسب  -

ودن میزان محله و پایین ب

 پیوندیهم

 هاکاربری تغییر امکان  -

 در ساعته 81 هایفعالیت به

 بافت

 میدان ارتقاء امکان -

 شهری فضای به سرآسیاب

 پویا و مناسب

 به گل باغ تبدیل فرصت -

 پشتیبان هایکاربری

CPTED 

فرصت اصالح پیکربندی  -

فضایی و افزایش 

پیوندی بدلیل فرسودگی هم

 بافت

 دید خطراتامکان تش -

دلیل عابرین به برای جانی

خلوت بودن محله بویژه در 

 شب

خطر تشدید جداافتادگی  -

محله با افزایش فرسودگی 

 کالبدی

نزول نظارت طبیعی  خطر -

 محله شدن سکنه از با خالی

 فرسایش افزایش دلیلبه

 بافت عملکردی و کالبدی

کنترل طبیعی 

 دسترسی

باال بودن محرمیت  -

 جود بافتبه دلیل و

 نوعی که محله سنتی

 مراتب سلسله

 به را دسترسی

 صورت فضای

 عمومی،

 -عمومینیمه

 و خصوصینیمه

 وجودبه خصوصی

 آورده.

 عرض بسیار پایین -

 معابر

ها و باغ وجود ساختمان -

متروکه و تجمع معتادان 

 هادر آن

 پایین بودن خطوط دید -

 بافت از استفاده فرصت  -

 تحقق جهت در محله سنتی

 CPTED هایشاخص

نشینی امکان عقب -

های فرسوده با ساختمان

 هدف افزایش خطوط دید

های خطر تبدیل ساختمان -

 بی هایمکان متروکه به

 و جرم و افزایش دفاع

 جنایت

 تقویت حریم
قدمت و  بودن باال -

 محله هویت

 بصری سیمای  -

 نامناسب محله

محله  هویت حفظ امکان -

 هاینشانه ارتقا طریق از

خطر افزایش جرائم  -

بعلت تاریک بودن فضاهای 
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روشنایی بسیار پایین  -

 محله

 محله عملکردی

تعمیر، نگهداری 

 و مدیریت

 وجود همبستگی -

 تمایل و اجتماعی

 سطح ارتقاء به

 زندگی

 سطح بودن باال -

 ساکنین مشارکت

 مشکالت حل جهت

 محله

 مصالح از استفاده  -

 جداره در نامرغوب

 محله هاییابانخ

عالئم و  وجود عدم -

 شاخص بصری هاینشانه

 هاورودی در

عدم رسیدگی ساکنین  -

های محله به ساختمان

 خود

 ساکنین آموزش امکان -

 و تعمیر افزایش برای

 زندگی محل از نگهداری

 خود

 خطر تشدید فرسودگی -

با عدم تعمیر و  کالبدی

 نگهداری ساکنین

 دافرا تعداد افزایش خطر -

با  محله در کار بزه و معتاد

ادامه مدیریت ناصحیح 

 بافت

 ارائه پیشنهادات برای افزایش امنیت محیطی در قالب طراحی راهبردی 

سنجی و تئوری چیدمان فضایی و شناخت بهتر نقاط لیست مکانپس از بررسی وضعیت محله با استفاده از چک

دام به ارائه پیشنهاداتی در راستای بهبود و ارتقا امنیت قوت، فرصت، ضعف و تهدیدهای آن، در این قسمت اق

نیز بیان شده  1شود. این پیشنهادات در قالب طراحی راهبردی هستند. یعنی همانطور که در جدول محیطی می

اند. در انتها نیز های اجرایی تدوین شدهو در قالب سیاست ها از درون راهبردها استخراج شدهاست، تمامی آن

صورت تغییر و اصالح چیدمان فضایی محله اعمال شده است پیوندی، بههای اجرایی مربوط به افزایش همتسیاس

 سازی شده است.مدل Depth Mapافزار که با استفاده از نرم

 های اجرایی برای افزایش امنیت محیطی در قالب طراحی راهبردی: ارائه سیاست1جدول 
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کاهش جداسازی و 

 جداافتادگی

  اصالح پیکربندی فضایی بافت محله و ارتقا هم پیوندی آن از

ها و سازی و تجمیع بلوکطریق اصالح الگوی ساخت، متناسب

 قطعات

کاربری ارتقا اختالط 

 زمین

 ایپارک محله به متروکه باغ تبدیل 

 بافت در ساعته 81 هایکاربری یابیمکان 

 پویا و ارتقا تعامالت  همگانی فضای به سرآسیاب میدان تبدیل

 اجتماعی و افزایش حضور مشترک

استفاده از 

 تولیدکنندگان فعالیت

 سواری در بافت محلهروی و دوچرخهطراحی مسیر پیاده 

 های جذاب مانند بازار ده از اراضی بایر برای ایجاد کاربریاستفا

 روز

 های اصلی با های فرهنگی و مذهبی در خیاباناجرای برنامه

مشارکت مردم و ارتقا تعاون، همدلی، تعامالت اجتماعی و 

 افزایش حضور مشترک

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf65GX2pjRAhVaOlAKHbhAD1AQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fjfaup.ut.ac.ir%2Farticle_51316_42c2a56e1ca66599558a777c29f5c02d.pdf&usg=AFQjCNF6RO_6T506e9dzUPKOH3iVQoIHOQ&sig2=TCqrgx0vkUvntMkuiGAOPw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf65GX2pjRAhVaOlAKHbhAD1AQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fjfaup.ut.ac.ir%2Farticle_51316_42c2a56e1ca66599558a777c29f5c02d.pdf&usg=AFQjCNF6RO_6T506e9dzUPKOH3iVQoIHOQ&sig2=TCqrgx0vkUvntMkuiGAOPw
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حداقل کردن مسیرهای 

 جداگانه و پوشیده

 ها، مرکزها و انتهای کریدورهاطراحی مجدد کنج 

 ایهای درون محلهتعریض و طراحی دسترسی 

اجتناب از ایجاد نقاط 

 دارکننده و مشکلاغفال

 های مخروبه و متروکه از طریق تزریق ساماندهی ساختمان

 ای های محلهفعالیت

 های درحال های مناسب در ساختمانتأمین روشنایی و حفاظ

 هاتمام آنساخت و تسریع در ا

ایجاد 

 خطوط دید واضح

 نشینی کننده خطوط دید از طریق عقباز بین بردن عناصر قطع

 هاپالک

 هاهای تیز ساختماناصالح خطوط دید با از بین بردن گوشه 

 هااصالح هندسی انحنای معابر و افزایش خوانایی آن 

یم
حر

ت 
وی

تق
 

 های مسکونیکشی از پالکیله برقتأمین روشنایی معابر بوس  ایجاد روشنایی کافی

بهبود 

 طراحی محیط مصنوع

 هماهنگی و سازگاری کالبدی بین بافت جدید و بافت قدیم 

 های پویا مانند پورعبدی ای در خیابانتخصیص خط پارک حاشیه

 افخمو زینتی

 انگیز در سطح محلهایجاد کریدورهای سبز، مناظر مطلوب و دل 

مد
و 
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گه
، ن
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ایجاد حس مالکیت از 

طریق تعمیر، نگهداری 

 و مدیریت

 های استفاده از مشارکت ساکنین در ساماندهی و بازسازی بافت

 فرسوده

  استفاده از مشارکت مردم در بهبود منظر و افزایش پوشش گیاهی

 محله

 سازی در برابر زلزله و ها در زمینه مقاوماستانداردسازی ساختمان

 بالیای طبیعی

ایجاد عالئم 

 و اطالعات

 های موجود در محله و افزایش دید به بازسازی و بهسازی نشانه

 هاآن

 های شاخص در محله و قابل رؤیت از مسیرهای ایجاد نشانه

 مختلف

های کالبدی بر روی سازی سیاستمنظور افزایش امنیت محیطی، اقدام به مدلهای الزم بهپس از تدوین سیاست

 زیاد به توجه پیوندی شد. اقدامات فوق بای محله با هدف اصالح پیکربندی فضایی و افزایش همبندنقشه بلوک

 به توجه با اما نیست. جدیدی مسیر شامل آن بودن هزینه پر و جدید مسیر ساخت نبودن عملی مسیرها و بودن

 آن شرقی قسمت صوصخ به و بافت درون هایدسترسی قبلی، هایبخش در گرفته صورت فضایی چیدمان تحلیل

های مسکونی، حفظ متر،  تجمیع کاربری 18متر به  1از  دارد. این تغییرات شامل تعریض معابر تغییراتی به نیاز

سازی و مبلمان شهری مناسب، رفع مشکل عدم سازی ترافیک با استفاده از کفآرامش درون بافت از طریق آرام

های محرک، تعامالت اجتماعی و ارتقا حضور اجتماعی، فعالیت دسترسی مناسب افراد به محله، افزایش ارزش

مشترک و نظارت طبیعی بودند، البته شایان ذکر است که با توجه به فرسوده بودن محله چه از نظر نفوذناپذیری و 
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های سازمان نوسازی شهرداری چه از نظر ناپایداری تجمیع برخی قطعات ریزدانه و اصالح دسترسی طبق سیاست

های متداول است که در این پژوهش از این سیاست در راستای افزایش امنیت محیطی استفاده ان جزو برنامهتهر

با افزوده شدن  شده، داده پیشنهادات اعمال از پس است، مشاهده قابل نیز 18شکل  در که شده است. همانطور

 نیز محلی درون مسیرهای پیوندیهم همچنین و شده بیشتر بافت درون به هاخطوط قرمز در محله، دسترسی

های ایجاد تعامالت انسانی و حضور مشترک خواهد شد، است که خود منجر به افزایش زمینه کرده پیدا افزایش

 .های تدوین شده در کنار این تغییرات کالبدی بر امکان تحقق آن خواهند افزوداجرای سایر پیشنهادات و سیاست

 
  بندی پیشنهادیز پیکرهپیوندی محله پس ا: هم10شکل 

 بحث و نتیجه گیری

ریزان و طراحان به مرور زمان و با گسترش شهرها، نیاز به تامین امنیت روز به روز فزونی یافت؛ به همین دلیل برنامه

خش از بشهری در سراسر دنیا به دنبال یافتن راهکارهایی برای تامین و ارتقا آن برآمدند. طراحی مناسب و استفاده اثر

محیط مصنوع که باعث کاهش وقوع جرم، افزایش امنیت محیطی و همچنین بهبود کیفیت زندگی است؛ از جمله 

مطرح و مورد استفاده واقع شد. شناخت این مفهوم، خود نیازمند  CPTEDراهکارهایی بود که در قالب مفهوم 

آن پرداخته است، بلکه با بررسی راهبردهای آگاهی یافتن از اصول چهارگانه آن است که پژوهش حاضر نه تنها به 

های شهری گیری نیز معرفی کرده تا به صورت کیفی قادر به سنجش امنیت محیطی در محلهگانه آن، ابزار اندازهده

است، در محله سرآسیاب تهران مورد بررسی قرار گرفت « سنجیلیست مکانچک»باشد. ابزار فوق که در این پژوهش 

 خص شد که کیفیت امنیت محیطی در آن پایین است. و در نهایت مش

و در نتیجه  -CPTEDبه عنوان یکی از اصول -همچنین به این موضوع دست یافت که در دستیابی به نظارت طبیعی 

امنیت محیطی، توجه صرف به تراکم حضور افراد مطرح نیست بلکه کیفیت حضوری که منجربه ایجاد تعامالت 

شود، دارای اهمیت است. به همین دلیل با هدف سنجش ارتباط میان حضور مشترک می اجتماعی یا همان حضور

نیازی برای به عینیت درآمدن حضور مشترک، عنوان پیشبه بررسی مفهوم چیدمان فضایی به CPTEDمشترک و 

ت محیطی شد تر امنیبرای سنجش دقیق« پیوندیهم»پرداخت که در نهایت منجربه معرفی مفهوم دیگری تحت عنوان 

که این ابزار نیز مانند ابزار قبلی، در سنجش امنیت محیطی محله سرآسیاب تهران مورد استفاده واقع شد. نتایج به 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf65GX2pjRAhVaOlAKHbhAD1AQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fjfaup.ut.ac.ir%2Farticle_51316_42c2a56e1ca66599558a777c29f5c02d.pdf&usg=AFQjCNF6RO_6T506e9dzUPKOH3iVQoIHOQ&sig2=TCqrgx0vkUvntMkuiGAOPw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf65GX2pjRAhVaOlAKHbhAD1AQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fjfaup.ut.ac.ir%2Farticle_51316_42c2a56e1ca66599558a777c29f5c02d.pdf&usg=AFQjCNF6RO_6T506e9dzUPKOH3iVQoIHOQ&sig2=TCqrgx0vkUvntMkuiGAOPw
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های اجرایی، دست آمده از هر دو ابزار، بیانگر پایین بودن کیفیت امنیت محیطی در محله فوق بود که در قالب سیاست

سازی تأثیر تغییرات کالبدی در محله شکل گرفت که نشان داد اصالح ا نیز مدلسعی در ارتقا و بهبود آن شد در انته

گیری تعامالت اجتماعی های شکلتواند منجر به افزایش همپیوندی محلی و در نتیجه ایجاد زمینهپیکربندی فضایی می

دارند، شود. اجرای  و حضور مشترک که در باال بردن نظارت طبیعی بر فضاهای محلی و افزایش امنیت محیطی نقش

های طراحی ارائه شده در کنار اصالح پیکربندی بر افزایش حضور مشترک و امنیت محیطی اثرگذار سایر سیاست

 خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :نوشتیپ
1. Crime Prevention Through Environmental Design 
 

 پذیرفته صورت شده، ارائه« پیوندهم شهر»تاب ک در که هاییتوصیه براساس ،«سنجیمکان»تکنیک  تدوین: 0

 تغییر فرایند مورد در )لیستچک(سؤاالت  از جامع ایمجموعه ارائه طریق از تا دارد تالش این تکنیک و است

 قبلی هایتکنیک به را جدیدی نکته گرفت، کار به محیط کالبدی بهسازی جهت که میتوان ایبالقوه امکانات و

 در نفر شش الی پنج حضور با مثال افراد، از گروه کوچکی با توانرا می« سنجیمکان»اید. بیافز شهری طراحی

 نیز مقیاس نظر شود. از آغاز اندآمده گرد هم خیابانی نبش که مردم از کوچکی گروه یا آشپزخانه، میز یک دور

 واحد یک ،)آن از بخشی اخیابان )ی یک مورد در تواندمی و ستا پذیریانعطاف تکنیک« سنجیمکان»تکنیک 

 سنجش مورد قرارگاه همچنین . شود برده کار به شهر یا و منطقه یک کل یا و شهر، مرکز یک همسایگی،

 (.1182،2گلکار، ( د باشن روستایی حتی یا و شهری حومه شهری، هاییمکان تواندمی
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