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 چکیده

با گسترش شهرنشینی و افزایش جمعیت شهرهای در حال توسعه با مسائل و مشکالتی مواجه شده ایم، که امنیت 
ی یکی از مهمترین آنها می باشد. این امر باعث شده است که طراحان و شهرسازان به پیشگیری از جرم از فضای های شهر

از طریق تغییرات در محیط ، به موقعیت کاهش  CPTEDروی بیاورند. نسل اول  CPTED)طریق طراحی محیطی)

ه طراحی مسیرهای پیاده روی و دوچرخه فرصت های جرم و در نهایت ایجاد امنیت قائل می شود. در این میان می توان ب
 سواری در خیابان های شهری اشاره کرد.این مسیر ها با جذب مردم سبب نظارت طبیعی بر خیابان خواهند شد.

این پژوهش تالشی است در راستای برسی تاثیر این مسیرها در امنیت فضا ها و خیابان های شهری با توجه به نظریه     

به وضعیت کنونی بعضی از خیابان های شهر تهران، تا با توجه به نتایج حاصل از این و اشاره  CPTEDهای 

در این پژوهش در ابتدا به ارائه مسائل مطرح تحقیق،درجهت ساماندهی و ارتفا هرچه بیشتر امنیت فضای شهری گام برداشت.
محله نارمک  8ابان جانبازان شرقی واقع در منطقه شده در جهان در ارتباط به جرم و جنایت می پردازیم و در آخر به ارزیابی خی

برای نیل به هدف از منابع کتابخانه ای و تهران که دارای امنیت مناسبی ازنظر مردم و آمار جرم می باشد، پرداخته  ایم که 

 میدانی برای جمع آوری اطالعات استفاده شده است.

  
 

 امنیت شهری، پیشگیری از جرم. ،CPTEDمسیر پیاده روی، طراحی محیطی کلمات کلیدی: 
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 مقدمه   

امروزه با توجه به افزایش روز افزون شهرنشینی و توسعه شهری، امنیت خیابان های شهری تحت تاثیر افزایش 

به طورمثال در شهر تهران در دهه های اخیر بسیار شاهد دزدی، جیب بری، افزایش جمعیت مورد تهدید قرار گرفته است.

اقدامات دولتمردان و سیاستمردان با توجه به اعمال مجازات های سنگین در راستای  در خیابان ها بوده ایم.معتادین 
در  مبارزه با این ناامنی ها بوده است که این گونه اقدامات در جهت پیشگیری از جرم چندان مثمر ثمر واقع نگردیده است.

ی را در جهت مبارزه با جرم و جنایت مطرح کردند که بر مبنای تاثیر کنار این اقدامات طراحان شهری ومعماران راهکارهای

محیط کالبدی بر کنترل جرم می باشد. در ایران پیشنهادات کالبدی و طراحانه ای که چندین دهه در دنیا برای جرم و 

گفت از آنها کم بهره  ( و یا می توان2: 3131، نمود عملی نیافته است)فالحت، گردیده اندجنایت در فضاهای شهری اعمال 
 برده اند.

 نظم و امنیت در جامعه 

ت در جامعه معطوف به فلسفه وجود این دو مفهوم و رابطه کنش متقابل آنها در جامعه می نیمبانی نظری و ام           

 و امنیت، بناربراین در هر جامعه ای نتیجه امحای نظم باشد و از بنیادی ترین مولفه های هر جامعه محسوب می شود.

آن جامعه را به دنبال خواهد داشت و در مقابل زیربنای هرسازمان پایدار اجتماعی متشکل از مولفه  اساسا ازهم پاشیدگی

(. جان لنگ نیز در مدل نیاز های انسانی، سلسله 3: 3138های بنیادی ومتناظرآن نظم وامنیت اجتماعی است )بحرینی،
 ته های مشتمل بر نیازهای فیزیولوژیک، امنیت و وابستگی، عزت و اعتماد به نفس،مراتب و روابط بین نیازها را در دس

تحقق خویشتن و زیبایی مورد برسی قرار می دهد و امنیت را به عنوان یکی از بنیادی ترین نیازهای اساسی در مرتبه دوم 

متی روانی هر فرد تلقی می (. اریک فروم امنیت را جوهر سالcarmona,2003:107این تقسیم بندی قرار می دهد )
نیست.  (. احساس امنیت تنها احساس اعتماد به خود در توانایی شخصی برای مقابله با تهدیدات33: 3131نماید)فروم،

اشاره به شرایطی دارد که سیستم حفاظتی جامعه در مقابل جرایم و رفتارهای آنومیک از  ،احساس امنیت و آسایش خاطر

 (.(Sherman,1998;93ر زمینه پیشگیری از آن و برخورد موثر با آن برخوردار است شرایط موثر و کارآمد د

 
 

 مفهوم فضای شهری

فضای شهری به مفهوم صحنه ای است که فعالیت های عمومی زندگی شهری در آنها به وقوع می پیوندند}از              

پیاده راه ها، میادین و پارک ها یک شهر فعالیت  ،این رو مسئله امنیت این نقاط بسیار واجد اهمیت است{.خیابان ها

اجزای اصلی و حیاتی  این فضاهای پویا در مقابل فضاهای ثابت و بی تحرک محل کار و سکونت، انسانی را شکل می دهد.
یک شهر را تشکیل داده، شبکه های حرکت، مراکز ارتباطی و فضاهای عمومی بازی وتفریح در شهر تامین می 

بنابر این به نظر می رسد مفهوم فضای شهری را می توانیم بر فضاهایی که دسترسی بدون  (.131: 3133ی، کنند)بحرین

تعمیم دهیم و تمامی عرصه های عمومی، بخش های بافت شهری که عموم مردم به آن دسترسی فیزیکی  محدودیت دارند،

دان های شهرک یا شهر به ساختمان هایی که و بصری را دارند فضای شهری بنامیم.بنابراین مفهوم خیابان ها، می
محصورشان می کنند و محدوده شان را مشخص می کنند گشترش می یابد جایی که بیشترین مقدارتماس و تعامل انسان 

 (.233: 3133ها روی می دهد)مدنی پور، 
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 مفهوم فضای شهری امن

پدیده ناامنی دارای دو جنبه عینی و ذهنی  رار می گیرد.مفهوم فضای شهری امن در مقابل فضای شهری ناامن ق             

مقلوله ناامنی از جنبه عینی کلیه مظاهر ناامنی از جمله سرقت، قتل،  است وکلیه عرصه های زندگی را در برمی گیرد.
امنی نا شامل داوری در خصوص امنیت منطقه و فضاست. ،ه ذهنیخشونت و... را شامل می شود و مقلوله ناامنی از جنب

پدیده ای همانند فقر است و می توان گفت فقر مقدمه دیگر پدیده های آسیب شناختی از جمله ناامنی، خشونت شهری و 

(. اصوال افراد در ارتباط با فضای شهری می توانیم به سه دسته تقسیم کنیم: دسته اول افرادی 33: 3183غیره است)ربانی، 

این قبیل افراد که  نوعی در ارتباط با فضای شهری و فضای مجاور آن است. هستند که سکونت یا محل اشتغال آنها به
شامل ساکنین و شاغلین می شوند را حاضران می نامیم. دسته دوم افرادی هستند که صرفا در حال عبور از فضا)اعم از 

با پای پیاده و یا با وسایل میدان،خیابان،پارک و...(به منظور رسیدن از یک مبدا از شهر به مقصدی خارج آن فضای معین 

این قبیل افراد را عابران می نامیم. دسته سوم افرادی هستند که به صورت موقت در  نقلیه در حال عبوراز آن فضا هستند.
این افراد را ناظران می نامیم.بنابراین فضای  .با دوستان،ورزش و...مکث می کنند فضا به منظور تماشا، استراحت، مالقات

 (.333: 3183، فضایی است که امنیت و آسودگی خاطرهر سه گروه از این افراد فراهم آورد)صالحی، شهری امن

 

« CPTED »چیست؟ 

تالش زیادی برای فهم رابطه مکان و جرم به عمل آمده است. در  CPTED3در چارچوب مجوعه نظریه های               

مشخص کردن شرایط کالبدی و محیط اجتماعی است که  ،یگیری از جرم از طریق طراحی محیطواقع هدف نظریه پیش
از این جهت که هدف آن پیشگیری از ارتکاب عمل مجرمانه  امکان و یا تسریع در ارتکاب جرم را فراهم می کند.

 (.311: 3183است)صالحی، 

 

 اسکالمو انجل

یشگیری از جرم داشت نام برد.آنجل بیان کرد از نظریه پردازان که همواره تاکید بر اهمیت محیط کالبدی برای پ            

کاربری ها یک  که استفاده زیاد از شهر توسط مردم موجب افزایش تعداد ناظران و شاهدان می شود همچنین تراکم پایین
کاهش تعداد قربانیان بالقوه ناشی از ارتکاب جرم می شود که هر دو عامل فوق می توانند منجر به  ،منطقه و محیط زیست

نظر انجل در مورد تغییر دادن محیط کالبدی بیشتر حول هدایت کردن عبورو مرور  یجاد مانع برای ارتکاب جرم شوند.ا

دم زیاد است و سرگردم در مسیر های مشخص و همچنین تقسیم کردن مرکز تجاری در مناطقی که عبوو مرور مر
 .(robinson,1996;1)دورمی زند ،تسهیالت پارک کردن
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 اسکار نیومن

اسکار نیومن از دیگر نظریه پردازانی بودکه در زمینه مبارزه با جرم و حفظ امنیت تمام تحقیقات آن در سال             

 نی:تحت عنوان فضای قابل دفاع عرضه کرد.طبق نظریات نیومن بازداشتن از ارتکاب جرم و کاهش جرایم یع 3332

 در فرد«قلمرو و حس مالکیت»توانمدی طراحی کالبدی در ایجاد یک -

 توانمندی طراحی کالبدی محیط در ایجاد یک موقعیت نظارت و مراقبت شهروندان-

 توانمندی طراحی کالبدی محیط در تشویق شهروندان به حضور در فضاهای عمومی و حفظ آزادی-

(. از 11: 3182لیت پذیری شهروندان نسبت به فضاهای عمومی )حشمتی،توانمندی طراحی کالبدی به ترغیب حس مسئو-

تمامی موارد یادشده اسکار نیومن بیشتر تمرکز این پژوهش بر روی ترغیب ناظران به مکان های عمومی و ایجاد نظارت 
 طبیعی می باشد.

 

 مولفه ها و معیار های مسیر های پیاده روی امن

وی باید به گونه باشد که ایجادفضاهای گم شده نکند.حصول اطمینان از طراحی فضا های سبز مسیر پیاده ر .3

اینکه بوته ها و گیاهان کوتاه در مسیر ارتفاعی بیش از یک متر نداشته باشد و از گیاهان بلند در پای دیوار ها 

 استفاده شود.

 و سواره استفاده شود. از جزئیات منظر سازی سخت همانند حصار و دیوار برای بازداشتن حرکت عابران پیاده .2

 فعالیت های چون کیوسک های غذا و فعالیت های شبانه روزی برای ساخت فضایی امن تر استفاده شود. .1

 ترکیب فضاهای ورزشی در مسیر پیاده روی همانند مسیر دوچرخه سواری و وسایل ورزش صبحگاهی .1

 روشنایی مناسب جهت جلوگیری از ایجاد فضای منزوی در محیط .5

این مورد باید به  راحت مردم و مشاهده فعالیت های آنان باید مکان هایی برای نشستن فراهم گردد.برای است .3

 نه خوابیدن راحت باشند.-گونه طراحی گردد که برای نشستن

ایستگاه های اتوبوس و محل های قرار گرفتن دوچرخه باید در مکان هایی باشند که فعالیت پیاده بسیاری در  .3
باید برای استفاده در شب به خوبی روشن شده باشند و از  و نظارت طبیعی خوبی وجود دارد.آنها جریان دارد 

 طرفی باید شفاف باشند تا افرادی که در درون آن ایستاده اند از محوطه اطراف قابل رویت باشند.

به این ترتیب  طبقه اول ساختمان های مسکونی تا حد امکان باید سه فوت باالتر از سطح خیابان قرار گیرند. .8
 (253: 3183امکان دید از داخل به خارج فراهم است اما عابران خیابان به داخل خانه دید ندارند.)صالحی، 

 

 



 

 

 
wwwCAUP.ir         5 

 

 بررسی مولفه های فوق در نمونه موردی مورد پژوهش)خیابان جانبازان شرقی(

    

 

 : فضای سبز مسیر پیاده روی)منبع: نگارنده(3تصویر 

مشاهده می کنید در اطراف شمشاد هایی  3ی سبز این خیابان می پردازیم.همانگونه که در تصویر در ابتدا به فضا     

کاشته شده است که ارتفاعی کم تر از یک متر دارد و درخت های ساقه بلندی استفاده شده که  در عین سایه اندازی 

 مانعی برای دید بصری ایجاد می کند.

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

سواری و فضای های ورزشی در کنار پیاره رو)منبع: نگارنده(: مسیر دوچرخه 2تصویر   
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مشاهده می کنید که برای فعال تر کردن مسیر پیاره روی از مسیر مجزا برای دوچرخه سواری و 2در تصویر           

ظرین مکاهایی برای ورزش استفاده شده است که این محیط را به محیطی پویا و فعال تبدیل کرده است وعابرین و نا

.بسیاری به خصوص در شب بعد از زمان کاری از انها استقبال می کنند  

 : نیمکت های مسیر پیاده روی)منبع: نگارنده(1تصویر 

همانطور که در مولفه های فوق مطرح گردید برای استراحت مردم و مشاهده فعالیت های آنان باید مکان هایی             

مشاهده می کنید که این نیمکت ها به گونه  1گونه ای که نتوان روی آن خوابید.در تصویر برای نشستن فراهم گردد که به 

 .طراحه شده اند که مردم به راحتی می توانند روی آن استراحت کنند و قابلیت دراز کشیدن روی آنها نیز وجود ندارد

 

 

   

      

 

 
 
 

 
 

 

 نده(: پارک بازی در کنار مسیر پیاده روی)منبع: نگار1تصویر

از دیگر پتانیسل های این خیابان که می توان به آن اشاره کرد، تعبیه چندین پارک کوچک در کنار این مسیر پیاده      
 روی می باشد که فضایی فعال را هم در هنگام صبح و هم شب هنگام به وجود می آورد.
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 نتیجه گیری:  

شهر نشینی و مشکالت ناشی از آن دولتمردان و سیاستمداران را افزایش میزان جرم و جنایت در پی گسترش              

برآن داشت تا در جستجوی راه های عملی و فوری برای حل این مشکل برآیند.این در حالی بود که مجازات های سنگین 

رم بود.در گذشته در راستای پیشگیری از جرم و بزه چندان مثمر ثمر واقع نشده بود و تنها عکس العملی پس از وقوع ج
این میان با معطوف شدن نگاه ها به سمت تاثیر محیط بر رفتار و مکان محور شدن رویکردها، راهکارهایی توسط طراحان 

شهری و مهندسان معماری مطرح گردید که بر مبنای تاثیر محیط کالبدی بر کنترل جرم و جنایت استوار بود و بعد ها 

 (.25: 3131یق طراحی محیطی نام گرفت)فالحت،شاخه هایی از آن پیشگیری از جرم از طر

امروزه طراحی پیاده راه های شهری با گسترش شهرنشینی مورد توجه قرارگرفته است و شهر ها به سوی پیاده مداری       

سوق پیدا می کنند.در این میان حفظ امنیت شهری بسیار اهمیت پیدا می کند.معماران و شهرسازان می توانند با بهره 

 در طراحی این پیاده راه های امنیت خیابان را با طراحی کالبدی محیطی تامین کنند. CPTEDری از رویکرد گی

 CPTEDهمانگونه که در تحلیل پیاده راه خیابان جانبازان مطرح گردید، این خیابان تا حدود زیادی از رویکردهای      
حضور فعال مردم و ایجاد فعالیت های گوناگون در این مسیر  بهره برده است و این امر سبب امنیت مناسبی گردیده است.

باعث شده تا ناظران و عابران بسیاری در آن حضور پیدا کنند و متعاقبا ورود آنها به خیابان در تمام ساعت های شبانه روز 

 باعث امنیت بخشیدن به این خیابان شده است.
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