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 چکیده:
 مود می یابد، ن شهرسازی و معماری قالب در که د، طراحی مناسب محیطناز آنجا که جرایم در بستر مکان رخ می ده     

به دنبال پاسخ مناسب به این سوال  مقاله،رو در این  ایناز .دراه حل مناسبی در پیش گیری از وقوع جرم باشمی تواند 

درباره موضوع تاثیر محیط بر وقوع جرم باید به  هستیم که چه ارتباطی میان محیط و رفتارهای مجرمانه افراد وجود دارد؟

برای تا زمانی که  ،تاین مسئله اشاره داشت که هرچند عوامل زیادی در وقوع جرم تاثیر گذار هستند ولی باید توجه داش

توان از وقوع بزه ی، نمباشدسیار پایین فراهم ریسک ببا فرصت ارتکاب آسان و بی دغدغه جرم ، در یک محیط، مجرم

به دنبال این مساله هستیم که  ،پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیط فیزیکی با واقعرد .توسط بزهکار جلوگیری کرد

زهکار و افزایش هزینه ارتکاب دسترس قرار دادن آن نسبت به بدور ازرد جرم و نیز از طریق تغییر در شرایط هدف مو

روش طراحی به منظور پیشگیری از جرم می باشد که چندین دهه (،CPTED. )وقوع جرم را به حداقل برسانیم،جرم

کشورمان ایران به عنوان  دست یابد.به موفقیت های چشمگیری مانند آمریکا و آفریقا توانسته از کشورها  برخیاست در 

برای  .یکی از کشورهای جهان سوم، به علت افزایش بی رویه شهرنشینی در آن، با معضل افزایش بزه کاری روبروست

و یافتن علل عدم بهره گیری که چرا تا کنون از این شیوه در کشورمان ایران، استفاده نشده است درک بهتر این موضوع 

یکی از پروژه های معماری مسکونی مطرح در ایران)مسکن مهر(، با اصول طراحی مقایسه  ،بهدر کشورمان از این شیوه

نتایج مطلوبی گرفته اند انجام شده است، به این امید که بتوان با ارتقاء این  CPTEDپروژه های موفقی که از شیوه ی 

 ظور کاهش بزه، در ایران فراهم آورد.نواقص و ارائه راهکارهای کاربردی، امکان تطبیق و اجرای این شیوه را به من

 امنیت اجتماعی، CPTED طراحی محیطی، مستعد جرم یفضاها، : بزهکاریواژگان کلیدی

 قدمه:م

های اجتماعی است که بطور مستقیم با کیفیت زندگی شهروندان مرتبط است. این ناهنجاری در جرم یکی از ناهنجاری

است. از آنجا که شناسان، روانشناسان و ... بودهجامعه ،پژوهشگران حوزه علوم رفتاریهای زمانی مختلف همواره مورد توجه دوره

ها های شهری، آنها در محیطسو نیازمند مکان و بستر محیطی مساعد است، لذا وجود برخی ویژگیوقوع هر نوع جرمی از یک

ثیر علّی عوامل محیطی بر روی رفتارهای اجتماعی به های مطرح شده در زمینه تأکند. تئوریخیز بدل میهایی جرمرا به مکان

شود. یکی بر عوامل محیط طبیعی) آب و هوا، باد، دما، کوه و ...( و دیگری بر عوامل محیط انسان ساخت و دو بخش تقسیم می

شهری امن,  )صالحی, ویژگی های محیطی فضاهای انسانی تأکید دارد های شهری و تأثیر آنها بر رفتارمصنوع بویژه محیط

 1771تا  1711افزایش میزان جرم و جنایت در پی گسترش شهرنشینی و مشکالت ناشی از آن، در سالهای  .(1831

، 1771در دهه دولتمردان و سیاستمداران را برآن داشت تا در جستجوی راههای عملی و فوری برای حل این مشکل برآیند. 
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این (. 1837:68مورد قتل داشتند )قالیباف،  011، بیش از 8و دیترویت6لفیا ، فیالد1نیویورک، لس آنجلس، شیکاگو، هوستون

در حالی بود که روش ها و مجازات های سنگین گذشته در راستای جلوگیری از جرم و بزه، چندان مثمر ثمر واقع نشده بود. 

آن راهکارهایی در این رابطه از سوی  در همان سالها بود که تاثیر محیط و  مکان بر رفتارها و رویکردها مطرح شد و بعد از

مهندسان معمار و طراحان شهری ارائه می شود که بر مبنای تاثیر محیط کالبدی برکنترل جرم و جنایت استوار بود و بعدها 

، نام گرفت. سایر علوم وابسته، نظیر جامعه شناسی و جرم شناسی CPTED شاخه ای از آن، پیشگیری از جرم از طریق طراحی

با تحقیقات گسترده در این زمینه، این تفکر را به عنوان یک راهبرد جلوگیری از جرایم شهری، پذیرفته و مورد تایید قرار  نیز

 ت.اندیشه های جفری و جاکوبز در شکل گیری و توسعه این نظریه حائز اهمیت اسدادند. 

بیش از چند دهه از عمر بین المللی شدن آن  با وجود اینکه، پیشگیری از جرم از طریق طراحی، شیوه ی جدیدی است که 

گذرد، ولی با این حال، نمونه های موفقی در برخی از کشورها مانند: آمریکا، کانادا، انگلیس، برزیل، آفریقا و... دیده شده  -نمی

و ساز بر اساس  است. به عنوان مثال می توان به پروژه ی اصالح وضعیت سانلی در نیورث ویو، اشاره کرد که نتیجه ی ساخت

درصدی جرم در آن شده است. که عالوه برآن، موجب افزایش  31اصول مطرح شده ی جدید در این منطقه، موجب کاهش 

(. نمونه ی موفق دیگر، محله ی پنج بلوط در 01: 1833شرکت لولین دیویس، دگی ساکنان آن منطقه نیز بوده است)کیفیت زن

به علت خرید و فروش مواد مخدر و باال بودن جرم در آنجا، دچار مشکالت و معضالت  دیتون اوهایو می باشد که ساکنین آن

 63بسیاری بودند، که به گفته ی دپارتمان پلیس، استفاده از اصول طراحی در راستای پیشگیری از جرم، موجب کاهش 

 درصدی جرم در این منطقه شده است.

گسترش سریع شهرنشینی، مشکالت و عوارض ناشی از این ازدحام بدون در کشورهای در حال توسعه، مانند ایران، به علت 

برنامه ریزی جمعیت در مناطق شهری، بسیار چشمگیر می باشند که از جمله بارزترین آنها، باالرفتن جرم و بزه می باشد. 

تی بعد از وقوع جرم می باشد. و اقداماتی که در این زمینه انجام شده است، بیشتر مرتبط با بخش نیروی انتظامی و اعمال اقداما

شیوه های طراحی به منظور کاهش جرم، که امروزه به عنوان یک راهکار عملی موفق در راستای پیشگیری از وقوع جرم، در 

سراسر دنیا مطرح می باشد، تا کنون نمود عملی درایران نداشته است. همچنین با توجه به وابستگی این اصول طراحی به زیر 

ی چون: فرهنگ، اقتصاد، جامعه، سیاست و... الزم است قبل از تقلید صرف و بهره گیری الگوواره ای از نمونه های ساخت های

اجرا شده، هرکدام از زیرساخت ها و اصول ارائه شده برای طراحی، تاریخچه ی شکل گیری روشهای ارائه شده، نتایج حاصل از 

بررسی شوند؛ تا بتوان به نتایج قابل قبولی برای امکان اجرایی شدن و هماهنگ  ... به طورکامل تجربه های اجرایی این اصول و

 ساختن این شیوه ها ی طراحی در شهرهای ایران، به منظورکاهش آمار جرم و بزه، دست یافت.

 :CPTED معرفی 
ی تکمیل آن رویکرد پیشگیری از جرم توسط طراحی محیط مشتمل بر سه بخش است که هر یک در ادامه دیگری و برا

اولین  CPTEDامنیت گستری. نسل اول  -CPTEDنسل دوم   -CPTEDشکل گرفته است.که به ترتیب عبارتند از: نسل اول

نظریات مرتبط با پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی با اندیشه های الیزابت وود شروع شد.  بخش این رویکرد است.

مرگ و زندگی "در کتا:ب " چشمان خیابان"اختالط کاربری با جرم را با اصطالح  ( تاثیر1721همزمان با وود، جین جیکوبز )

در خصوص محله هایی به کاربرد که با وجود اینکه مردم یکدیگر را نمی شناختند، اما مراقب یکدیگر و " در شهرهای آمریکایی

تمامی ابعاد موثر در وقوع جرم از سوی  . اما رویکرد نسل اول درگذر زمان و به جهت عدم توجه بهمحیط اطراف خود بودند

توان در تمرکز بر ابعاد فیزیکی محیط و غفلت از گروهی از منتقدین مورد نقد قرار گرفت. عمده انتقاد وارد بر این رویکرد را می
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سط گروهی های اجتماعی دانست. نتیجه بیان این نقیصه، توهای بهم پیوسته اجتماعی و به دیگر عبارت زیرساختوجود شبکه

، CPTEDاین ترتیب نسل دوم گیری نسل دوم این رویکرد گردید. به، سبب شکلCPTEDاز منتقدان به عملکرد نسل اول 

هرچند اصالحات فیزیکی را برای شروع کار الزم دانسته اما در ادامه، اجرای راهکارهای اجتماعی را با محوریت ایجاد همبستگی 

پردازان این رویکرد، در ادامه به فکر ایجاد مدلی افتادند که با کاربست آن بتوان از طریق اجتماعی، ضروری دانستند. نظریه

بایست های اول و دوم، امنیت بدست آمده را در محالت مسکونی، پایدار نگهداشت. بعقیده آنها میاجرای راهکارهای نسل

یشگیرانه، که از دل محالت سالم و پایدار برخیزد. با طرح های پآمد که با رعایت آن، امنیت نه با کاربست روشروشی بوجود می

ریزی، امنیت ایجاد شده در بوجود آمد که با راهکارهای برنامه گستریامنیتاین ایده، مدلی چند جانبه و یکپارچه به نام 

 .داشتمحالت را به مدت طوالنی، به دست خود ساکنین و با همکاری متخصصین این عرصه، پایدار نگه می

 

 : CPTEDنسل اول -1

 :از از جمله نظریات مهم نسل اول عبارتند   

،جامعه شناس آمریکایی الیزابت وود به بحث و تحقیق در مورد  1721در اوایل دهه  :ستفاده از تسهیالت رفاهیا - 1-1

کنند و افکار خود را بر  د دوستانه و از نزدیک با شهروندان کارنمسکن پرداخت. او بر نیاز به مدیرانی تاکید کرد که بتوان

 .پیشرفت فیزیکی و طراحی مجدد فضاهای دولتی و نیمه دولتی متمرکز کنند

از نظر جان جاکوبز در خصوص نقش پیشگیرانه خانه های  :نظریه استفاده از الگوی قدیمی طراحی خیابان ها  -1-2

 با مصارف پیچیده پیروی کنیم.  تنها در صورتی موفق خواهیم بود که از الگوهای قدیمی خیابان ها ،جدید

پیشگیری از جرم با استفاده از  اسکار نیومن، در کتاب خود با عنوان فضای قابل دفاع و :نظریه فضاهای قابل دفاع  -1-3

طراحی شهری، نظریه های خود را بر اساس دستیابی به آمار مربوط به شکل فیزیکی خانه سازی در نیویورک قرار داد. تاکید 

ضاهای قابل دفاع نیومن، چهارعضو اصلی طراحی داشت. این عناصر به صورت جداگانه یا ف بر فضای قابل دفاع بود. یومناصلی ن

  . نظارت.نظریه توزیع جرم.قلمرو :در کنار هم در مفهوم فضای قابل دفاع نقش داشتند. این مفاهیم عبارتند از
 

 : CPTEDنسل دوم    -6

باشد . این گروه، کار خود را با روبندی و ایده اصلی نسل دوم، همبستگی اجتماعی میدر واقع اصل اساسی نسل اول، قلم

دهد. در واقع هدف آنها تقویت های اجتماعی، ادامه میهای فیزیکی مکان، آغاز کرده و با پرداختن به جنبهسنجشی از جنبه

این است که بر خالف نسل  CPTED ا نسل دومدیگر نکته مهم در رابطه ب .نیروهای اجتماعی برای ایجاد محیطی امن است

های گوناگونی چون پارک، مدرسه، ایستگاه اتوبوس و ... قابل اجرا بود اصول نسل دوم در سطح محله  اول که در محیط

 مسکونی قابلیت اجرا دارد.

 :در دوره دوم، می توان به نظریه هایی از این قبیل اشاره کرد

کلمن در کتاب خود به بررسی و تحقیق در مورد ساختمان های بلند و  :کننده رفتارنظریه معماری عامل تعیین  -2-1

آپارتمان های دوبلکس پرداخت و مسائلی از قبیل ریختن زباله، دیوار نویسی های مستهجن، خشونت و آسیب های جنسی را 

قه ساخته شده باشند، مشکالت مورد مطالعه قرار داد. تحقیقات او نشان داد که هرچه طرح های ضعیف تری در یک منط

 .اجتماعی شایع تر خواهد بود

گرانالند با بررسی پروژه های مختلف پیشنهاد می کند که طراحی بیشتر باید به شکل های سنتی :نظریه بهبود منظره -2-2

در ورودی داشته پیشرفت نماید. وی نشان داد که فضاهای خارجی که به خوبی سازمان یافته باشند و منظره بهتری نسبت به 

 .باشند، بهتر می توانند از وقوع جرم و تخریب جلوگیری کنند
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وی به بررسی طرح  .، توسط گری کلولند مطرح گردید1716این نظریه در سال :نظریه کوچک سازی محله ها -2-3

فیزیکی و ارتباط آن با  استانداردهای طراحی محیط و خت محیط به عنوان اولین اقدام ایجاد جوامع پایدار و سالم پرداختاس

 کلوپ هایی برای جوانان ی برای ساکنین محالت؛ مانندتسهیالتحله؛ ایجاد اندازه مرا بدین شرح عنوان می کند: زندگی افراد 

اهمیت مکان های مالقات ؛ مسئولیت ساکنین شهر؛ حضور ساکنین شهرکه امکان آمد و رفت را در محله افزایش می دهد؛ 

پیشنهاد می کند که  ،ی برای رسیدن به این استانداردها؛ وا اماکن شهری خالی و خطرناک خواهد بودشهری که بدون آنه

 .محله ها را باید کوچک تر ساخت

نظرات خود را در ه و بیل هیلیر به بررسی اصالح مناطق شهری از طریق طراحی شهری پرداخت :نظریه ترکیب فضا -2-4

 قالب تئوری ترکیب فضا مطرح ساخت. 

 

 گستری)مدلی چند جانبه برای دستیابی به امنیت و پایداری آن در محالت مسکونی(:امنیت -3
توان پیشگیری از جرم را در طوالنی مدت پایدار نگهداشت؟ این بود که چطور می امنیت گستریمسأله اصلی در طرح مدل 

ریزی و اجرا نهفته است. انه، در فرآیند برنامههای پیشگیرتوان گفت که عامل اصلی برای پایدار نگهداشتن تالشدر پاسخ می

ها و رویکردهای ریزی و پیشگیری از جرم، مدلی چندجانبه و فراگیرتر از سبکبعنوان یک فرآیند جدید برنامه گستریامنیت

با  ورم( دهد. پیشگیری به روش آلوپثیک یعنی درمان، به هنگام مشاهده عالئم بروز بیماری) جارائه می iنظریه آلوپثیک

داروهای ضد آن. اما مشکلی که در مورد این نوع درمان بیماری وجود دارد این است که بهبود و سالمتی از طریق این روش، 

که شرایط زندگی که شود. در حالیمحصول داروی خوب است و راهکارهای موقتی تجویز شده بعنوان دارو منجر به سالمتی می

. در واقع پیشگیری از (Saville, 6117 cited in McKnight, 1770)استهنوز فراهم نشدهشود منجر به عدم وقوع جرم می

خیز، قربانیان و مجرمین را مورد جرم به روش آلوپثیک، به عالئم جرم توجه دارد و در صورت وجود این عالئم، مکان جرم

 پردازد. دهد و به درمان میکنکاش قرار می

مدل امنیت گستری، فرآیند یکپارچه ایست برای ایجاد محالت امن، بهبود اعتبار محلی و همبستگی میان ساکنین و در 

-مدل جدیدی در نظریات پیشگیرانه است که با اجرای آن مکان امنیت گسترینهایت کاهش جرم و ترس از وقوع آن. در واقع 

شوند. این کمک متخصصین حوزه پیشگیری از جرم و پلیس پدیدار میهای امن از طریق همکاری ساکنین با یکدیگر و با 

ای که در آن محله کند. با اجرای برنامههای اجتماعی در محالت، محقق میهدف توسعه پایدار را از طریق ایجاد سرمایه مدل،

 ی بر روابط انسانی می باشد.  نیاز به تکیه بر مداخالت خارج از خود ندارد. این شیوه بدون صرف هزینه های اضافی و مبتن

 

 CPTEDمقایسه تطبیقی رویکردهای پیشگیری از جرم بر پایه رویکرد   -1

 اصول مراحل تکامل رویکرد

 نظارت طبیعی -کیفیت محیطی -کنترل دسترسی -قلمروبندی (1731تا اواخر  1721پایه )اوائل  CPTEDنسل اول رویکرد 

فرهنگ  -ارتباط با خارج از محله -همبستگی اجتماعی -آستانه ظرفیت مروزتا به ا 1771سال  CPTEDنسل دوم رویکرد

 جمعی

مشخص   -ایجاد نمودار خصوصیات محله -ایجاد یک زبان مشترک جمعی تا به امروز 6111سال  گستریمدل امنیت

سازی پیاده -ترغیب ساکنین برای مشارکت -های محلیکردن اولویت

 ومسنجش مدا -امنیت گستری  برنامه



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

92-03 July 9302, Tabriz , Iran 

 0 

و نمونه ی موردی در ایران )پروژه های  CPTEDبررسی و مقایسه ی اصول طراحی محیطی 

 مسکن مهر(:
توجه به ارتباط بین محیط مسکونی و ساختار شهرها و افزایش ایمنی آن از طریق بهبود در طراحی محیط مقوله ای است 

 و سازی شهر از استاندارد های هروقت صحبت درواقع ست.توجه الزم به آن نشده ااز جمله ایران، که در بسیاری از کشورها 

شود معماران و شهرسازان به دنبال راه حل های فنی و مصالح الزم در باال بردن استحکام فیزیکی آن می گردند و  می  معماری

ی و بررسی اصول حال آنکه با کمی دقت در طراح .داخلی نماها مورد توجه قرار می گیردیا یا حداکثر جلوه های ظاهری و 

تاثیر گذار در بعد روانی محیط و چگونگی ارتباط فضاها با یکدیگر در روند پیشگیری از جرم، تا حد قابل توجهی می توان 

 وضعیت سالمت روانی فضاها و نیز ایمنی محیط زیست پیرامونمان را ارتقا بخشید.

قشر کم درآمد برای تامین مسکن، در ایران آغاز شد. ساخت پروژه های مسکن مهر از دهه ی گذشته، به منظور حمایت از 

بحث درباره ی درصد موفقیت و بررسی میزان رعایت اصول مهندسی در طراحی این شهرک های نوپا، مقوله ایست که مجال 

ول طراحی پرداختن به آن در این مقاله نمی گنجد. آنچه قرار است در اینجا به آن پرداخته شود، بررسی و مقایسه برخی از اص

با شیوه های اجرا شده در پروژه های مسکن مهر، می باشد. متاسفانه، مسئله ی کاهش  CPTEDمطرح شده در شیوه ی 

هزینه های تمام شده ی ساخت، به عنوان اولین و اصلیترین اهداف این پروژه ها، موجب بروز مشکالت بسیاری، از جمله: پایین 

د ایمن نبودن در مقابل عوامل ساده ی فیزیکی،  و... شده است؛ در کنار این موارد، بی آمدن سطح کیفیت و حتی در برخی موار

توجهی به طراحی اصولی و کارآمد نیز به وضوح دیده می شود. با توجه به اینکه این شهرکها برای قشر کم درآمد درنظر گرفته 

جا بیشتر باشد، نیاز به آشنایی و رعایت اصول طراحی شده است، که شاید به علت فقر مالی و فرهنگی، امکان وقوع جرم در آن

که بتوانند در کاهش جرم اثر بگذارند، بیشتر احساس می شود. بعد از تحلیل و بررسی پروژه های مسکن مهر و نیز آشنایی با 

ن مقایسه، ، سعی شده است که مقایسه جامعی بین این دو شیوه انجام بگیرد؛ هدف از این از ایCPTEDشیوه های طراحی 

بیان نواقص و مشکالتی است که در نتیجه ی بی توجهی به این اصول ، می تواند در این شهرکها ایجاد شود. اصالح برخی از 

این موارد می تواند در بهبود نتیجه، به منظور کاهش جرم در این مناطق، اثرگذار باشد؛ به عنوان مثال اصالح نورپردازی 

دسترسی. و در مواردی نیز که امکان تغییر وجود ندارد، می توان آن اصول را به عنوان طرحهای  خارجی ساختمانها و مسیرهای

پیشنهادی مطرح کرد تا شاید بتوان با کمی تحلیل و بررسی، به منظور اجرا نشدن دوباره ی این شیوه های غلط، آنها را به 

 صورت قوانین اجرایی درآورد که رعایت آنها الزم االجرا شود.

 

 CPTEDمقایسه تحلیلی پروژه مسکن مهر و اصول طراحی روش  -2

 وضعیت بررسی شده در طراحی پروژه های موجود مسکن مهر CPTEDاصول عنوان شده در طراحی محیطی به روش 

داشتن دید مناسب از درون ساختمان ها و یا نور پردازی به  1

 شکل موثری می تواند مراقبت های طبیعی معابر، خیابان ها و

حریم اطراف منازل و ساختمان ها را افزایش داده، میزان جرم را 

 .کاهش بدهد

عدم نور پردازی مناسب فضاهای جانبی مجتمع ها و پیاده رو ها، 

 خیابان ها و مسیرهای دسترسی

در فضاهای عمومی مانع بروز  ترغیب مردم به برخی فعالیت ها 6

مین جرم است، وجود یک فضای تفریحی و ورزشی مثل ز

بسکتبال داخل پارک، احساس مالکیت و تشریک مساعی و 

 .اهدمیکنظارت عمومی را در مردم بیشتر کرده و از وقوع جرایم 

وجود نداشتن فضاهای تفریحی، ورزشی و سرگرمی کافی و مناسب 

 در محدوده ی شهرک ها



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

92-03 July 9302, Tabriz , Iran 

 2 

 

 نتیجه گیری:
وقوع جرم، عالوه بر بزهکار و بزه دیده، به مکان وقوع جرم نیز نیاز دارد.جرایم در مکان رخ میدهند، از این رو این اندیشه به 

حیط نیز ضروری می باشد. همانطور که می دانیم مجرمین ذهن خطور می کند که اتخاذ تدابیر پیشگیری از جرم در خصوص م

نوع جرم، زمان، جاذبه ها و امکانات مکان را برای  ،معموال در انتخاب هدف مجرمانه خود تصمیمی عاقالنه گرفته و برای این کار

بت، کشش و قصد مجرمانه در بنابراین از آنجا که عوامل محیطی باعث ایجاد انگیزه، رغ ند.ارتکاب عمل مجرمانه در نظر می گیر

ضروری در امر پیشگیری از جرم می  فرد می شوند، طراحی صحیح معماری جهت پیشگیری از جرم، یکی از راه حل های 

تمامی کشورها با معظل بزه و جرم مواجه اند و راهکارهای مختلفی را درنظر گرفته اند. نبا توجه به نتایج مطلوبی که  .باشد

ریکا و آفریقا از بهره گیری از این شیوه به دست آورده اند، می توان با کمی بررسی و مقایسه ی تحلیلی این کشورهایی نظیر آم

نمونه های موفق، با پروژه های انجام شده در داخل کشورمان ایران، به ارائه ی راهکارهای اجرایی مناسب برای تطبیق این 

ورمان، دست یافت. و همچون سایر کشورهای یاد شده، از رویکرد شیوه های طراحی با شرایط و امکانات موجود در کش

CPTED  در کاهش میزان جرم، بهره جست و آمار بزهکاری در کشور را بخصوص در مناطق جرم خیز، به میزان قابل توجهی

، توسط  1716ین نظریه در سال ا:نظریه کوچک سازی محله ها 8

گردید وی اقدام به بررسی استانداردهای  گری کلولند مطرح

. طراحی محیط فیزیکی و ارتباط آن با زندگی افراد کرده است

وی برای رسیدن به این استانداردها پیشنهاد می کند که محله 

 .ها را باید کوچک تر ساخت

حوزه بندی های کوچک، باعث کنترل بیشتر و افزایش حس 

مجتمع های مختلف بدون امنیت می شود اما در این شهرک ها، 

مرزبندی و یا به اصطالح محله بندی خاصی، در کنار هم به صورت 

 گسترده قرار گرفته اند که کنترل و نظارت را مشکل می نمایند.

در نزدیکی محل و مراکز تفریحی فضاهای عمومی  چنانچه  4

سکونت شهروندان باشند که امکان کنترل و نظارت طبیعی 

خود به خود فعالیت مجرمین محدود م باشد،توسط ساکنین فراه

 .شده و جرایم کمتر اتفاق می افتد

دور بودن فضاهای تفریحی )در صورت وجود( و عدم امکان دید و 

 کنترل این فضاها توسط ساکنین مجتمع های مسکونی

معمار می تواند میزان وسعت تالش و اقدامات الزم برای ارتکاب  0

گیری موانع و با به کار تاثیر قراردهدجرم از جانب مجرم را تحت 

و تجهیزات مادی یا غیر مادی درصدد تقویت بزه دیدگان بالقوه 

برآید. استفاده از شیشه های ضد گلوله، قفل های با حساسیت 

نمونه هایی از حمایت و حفاظت از  ...باال، نرده کشی پنجره هاو

 آماج های جرم به شمار می روند. 

مهر، با توجیه سعی در کاهش هزینه های در پروژه های مسکن 

ساخت، متاسفانه در ساخت بناها از مصالح نامرغوب و بی کیفیت 

اشتفاده شده است و ورودی های مجتمع ها از امنیت کافی 

برخوردار نمی باشند. و به راحتی امکان آسیب رساندن و خراب 

کردن آنها وجود دارد. همچنین از هیچ تدبیر امنیتی دیگری 

 تفاده نشده است.اس

فضاهایی که ساختار آنها ارتکاب : مفهوم فضاهای بدون دفاع 2

مکان هایی هستند که  درواقعاعمال مجرمانه را راحت می کند،

به کسی تعلق ندارند و کسی از آنها نگهداری و مواظبت نمی 

کند و از دیدها محفوظند، بنابراین فضاهای دنج و مطمئنی برای 

 .دمحسوب می شون جرم

در زمینه کاهش هزینه، فضاهای زیادی در نزدیکی مجتمع ها 

بدون کاربری و طراحی، رها شده که این فضاهای خلوت و دور از 

دید، می توانند مکان مناسبی برای انجام جرایم مختلف محسوب 

 شوند.

یومن، این فرض را مطرح کرده ن :و مالکیت تقویت حس قلمرو 1

احساس  منطقه ه نسبت به آناگر ساکنان یک منطق هاست ک

و همسایگان با هم آشنایی داشته  داشته باشندو تعلق  مالکیت

در آن  باعث کاهش ارتکاب جرم باشند این امر می تواند

 محدوده شود .

عدم محله بندی و وجود فضاهایی برای تجمع و آشنایی ساکنین 

یک منطقه، امکان رفت و آمد و حضور افراد غریبه در اطراف 

مع ها را افزایش می دهد که همین امر موجب باالرفتن مجت

 احتمال جرم می شود.
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نه ها از جمله کاهش داد و شاید حتی بتوان، بدین ترتیب و با افزایش حس امنیت بیشتر در اذهان شهروندان، در سایر زمی

 سرمایه گذاری و اقتصاد، وضعیت موجود درکشورمان ایران را تا حد مطلوبی ارتقا بخشید.
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