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  نمونه موردی : بافت حاشيه اتوبان تبريز
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  چکيده
پيکره مح6ت ، مھاجرپذيرشدن شھرھای  شدنبا رشد روز افزون شھرھا و تغييرات کالبدی شديد در بافت داخلی آنھا و پاره 

رھنگ ھا که گاھی با تضاد نيز ھمراه ريختگی بافت شھری و متعدد شدن فم بزرگ و تھی شدن روستاھا از جمعيت سبب بھ
را با مشک6ت زيادی درگير ساخته ، که يکی از اين مشک6ت ، مسئله امنيت  ک6نشھر تبريزاکثر شھرھا به ويژه ، تاسشده 

. به دنبال اين امر نظريات که خود دارای عوامل متعددی می باشدشھری است حاشيه به ويژه امنيت در محيط ھا و فضاھای 
رويکرد ھای بسياری برای رويارويی و برخورد با اين مشکل در نقاط مختلف جھان و از سوی نظريه پردازان شھری و 

 مقالهاست . در اين  منظر ارائه گرديد ، که يکی از اين نظريات ، رويکرد پيشگيری از جرم از طريق طراحی محيطی يا
پرداخته ، در ادامه با بررسی ھای  از طريق طراحی محيطی شھری نيت امابتدا به مطالعه مبانی نظری و منابع مرتبط با 

) پرداخته شده و از بازخورد نقاط ضعف و شھر تبريزشمال حاشيه ميدانی و کتابخانه ای واسنادی به مطالعه نمونه موردی (
به منظور امن کردن  قوت و فرصت و تھديد ، ھمچنين با توجه به مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه ھا راھکارھای طراحی

  فضاھای شھری برای مداخله در بافت ھای مختلف شھری ارائه می گردد . 

  

  

  

  کلمات کليدی 
  ،بھسازیطراحی محيطیجغرافيای بزھکاری،امنيت، حاشيه نشينی،

  

  

  

  



  

  

  

  مقدمه : -١

نامطلوبيت کيفيات محيطی يکی از مھمترين عوامل سازنده کيفيت مطلوب در حوزه مديريت شھری, "امنيت شھری" است. 
در بخش در جوامع شھری از ديدگاه امنيت شھری از مسائل اساسی بخشھای حاشيه ای و مسئله دار شھرھای بزرگ است.

می پردازيم و در بخش دوم به پديده حاشيه و ھمچنين علل احساس ناامنی  اول به بحث امنيت و ويژگی ھای مکان امن 
در نھايت ارائه ی راھکارھا و پيشنھادھا برای برطرف کردن آن از طريق طراحی محيطی و نشينی و علل و ريشه ھای آن 

پھنه حاشيه نشين شمال شھر تبريز به عنوان وسيع ترين و پرجمعيت ترين پھنه حاشيه نشينی از شمال به می پردازيم.
ميدان ولی امر ختم می  محدوده شھر تبريز،از جنوب به خيابان ھای مفتح ،سرباز شھيد و عباسی و از شرق به

شود.خصوصيت عمده اين بخش ساخت وساز در شيب بسيار زياد،ساخت و ساز در مسيل ھا،خانوارھای پرجمعيت و نفوذ 
دی ريز و متراکم روی شيب می باشد و مھم ترين دارای دانه بناين منطقه  پذيری ضعيف کالبدی می باشد.بافت مسکونی 

  مناسب می باشد.مشکل اين منطقه بافت ناامن و نا

  

  

  

  :اصلی فرضيه ھای/ اصلی سئو'ت

 بروز از ممانعت زمينه تواند می چگونه کالبدی فضای که بوده اين, شود داده پاسخ آن به تا است شده سعی که پرسشی مھمترين
 کيفيات مشک�ت به پاسخگويی زمينه در مناسب راھکارھای به دستيابی منظور به. کند فراھم را شھروندان اجتماعی ضد رفتارھای
 و اجتماعی ضد رفتارھای بر توان می محيطی طراحی راھکارھای توسط که بوده آن راھبرد مھمترين امنيت، مدار در محيطی
  .گذاشت تاثير محله بزھکاران و مجرمان نابھنجار

  امنيت :- ١-٢

که در لغت به معنای نداشتن دلھره و دغدغه است گرفته شده و ھمچنين موضوعاتی چون    "Secures "امنيت از ريشه ی  'تين
"رھايی از خطر،تھديد،آسيب،اظطراب،ھراس،نگرانی با وجود آرامش،اطمينان،آسايش،اعتماد،تامين،ضمانت " را در برمی 

  )٩٢-٨۶: ١٣٨٢(صالحی،;)۴۴: ١٣٧٨گيرد.(ماندال،

  احساس امنيت:- ٢-٢

احساس امنيت حالتی است که در آن ارضای احتياجات و خواسته ھای فردی و اجتماعی افراد انجام و شخص در آن احساس ارزش 
که ناشی از عدم تطابق محيط با ).عدم ادراک صحيح محيط ٢٨: ١٣۶۴،اطمينان خاطر و اعتماد به نفس نمايد (شعاری نژاد، 

ط است سبب سردرگمی افراد و به تبع آن استرس و فشار ناشی از ترس و در نتيجه طرحواره ھا و توقعات مخاطبين نسبت به محي
احساس ناامنی خواھد شد و از اين ميان حاشيه نشين ھا که بيشتر در معرض سردرگمی قرار می گيرند احساس ناامنی بيشتری می 

د به وجود می آورندبه عنوان عوامل ايجاد کننده ی )عواملی که احساس عدم ايمنی و امنيت را در اقرا٢٢: ١٣٩٠کنند.(فريد طھرانی ،
ترس در فضاھای شھری می باشد.کيفيت ھای سرزندگی ،قابليت دسترسی ،رويت پذيری،مقياس انسانی،انعطاف پذيری،خاطره 

  انگيزی و آسايش و راحتی به عنوان معيارھای کيفی ارزيابی در بعد ماھوی مورد بررسی قرارگرفته اند.

  

  

  

  



  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مشخصات محيط فيزيکی

  (شرايط کالبد عينی)
 

  تجربه خوشايند از محيط

  (ھمراه با محرک ھای مطلوب)
 

عدم توليد 
  استرس

 

کنارآمدن موفق 
سازگاری      خو 
گرفتن   تغيير محيط 

 پيرامون

يرات آنی   تأث
 ممکن

 تجربه محيط

مشخصات فرد 
(تجربيات پيشين، 

 شخصيت)

  محيط تجربه ناخوشايند از

  (بدون  محرک ھای مطلوب)
 

  استرس
 

 کنار آمدن

کنارآمدن ناموفق       تداوم 
استرس               کاھش منابع 

 کنار آمدن

  تأثيرات آنی احتمالی
آسيب بر س�مت جسمی و 

 روانی

   )(Krupat,1985:96مدل تجربه محيط شھری ھمراه با استرس وناامنی به عنوان ايده اوليه  ١-١نمودار



  

  

   

 عدم احساس ايمنی

عدم احساس 
 امنيت 

 اغتشاش محيط

 ترس از جرم

شناخت صحيح عدم 
 محيط

نبود آسايش 
 محيطی

 ازدحام

 نظارت مستقيم

 غافلگير کنندگی محيط

احساس عدم نظارت 
 ديگران بر محيط

 اغتشاش  فرمال

 اغتشاش  عملکردی

 اغتشاش  معنايی

عدم توان بازشناسی 
 محيط

 نا آشنايی با محيط

 نبود آسايش اقليمی

 انواع آلودگی

استفاده از عدم توان 
 تجھيزات محيط

 تراکم بيش از حد

 پليس، دوربين مدار بسته

وقوع جرم، نبود سلسله مراتب فضايی، عدم رويت فضا، 
 افراد و فعاليت ھای نامتجانس

فرسودگی کالبدی، گروھھای  تخريب اموال عمومی،
 ناھنجار اجتماعی، دسترسی نامناسب، انواع آلودگی

عدم تناسب اندازه و شکل فضا، دسترسی نامناسب، 
فرسودگی کالبدی، عدم نفوذپذيری، عدم تداوم بصری، 

 عدم انعطاف فضا، آلودگی بصری، تخريب اموال عمومی

افراد و فعاليت ھای نامتجانس، تداخل فعاليتھا، ازدحام 
 پياده، ترافيک

محيط، عدم سازگاری معنايیعدم ادراک   

 عدم ادراک محيط، عدم سازگاری معنايی

 بی مکانی، تغيير مدام محيط، فقدان ھويت

 عدم حفاظت در برابر عوامل طبيعی (باد، باران و...)

آلودگی ھوا، آلودگی صوتی، آلودگی محيطی، آلودگی 
 بصری

 تجھيزات و مبلمان شھری نامناسب

)١٢٢: ١٣٩٠(فريد طھرانی ،:محرک ھای ماھوی ايجادکننده ترس و ناامنی در شھر٢نمودار   



  

  فضای امن شھری ويژگی ھای   - ٣-٢

بر اساس استانداردھای برنامه ريزی و طراحی شھری انجمن شھرسازی آمريکا،جھت ارزيابی فضاھای شھری در برابر آسيب ھا و 
تھديدھا بايد شرايط درونی و بيرونی فضا شامل : کاربری ھای مجاور،الگوھای حرکتی،مرزھای فضا،محل ھای بالقوه برای پنھان 

جلوگيری از بزھکاری و ھمچنين پياده روھای اطراف فضا وحرکت خودروھا و دسترسی ھا مورد توجه قرار شدن،روشنايی فضا و 
  )٢٩٢: ١٣٨٧گيرند تا فضا 'يه بندی امنيتی شود (اعتماد،

  

  ه گانه موثر بر فضاھای ناامن شھریشاخص ھای د-١جدول 

  

  تبيين مختصر شاخص ھای احساس امنيت در فضاھای عمومی  شاخص ھا
  مقياس انسانی و راحت =آرامش بخش          فضای بيکران و خالی = اضطراب آور   ياسمق

  تراکم و فشردگی زياد جمعيت امکان برخودر فيزيکی و آسيب پذيری را افزايش می دھد   ازدحام
وضوح تمام خود را به تمام حواس آدمی نمايانی فضا کيفيتی است که در آن نه تنھا اشيا و فعاليت ھا قابل رويت اند بلکه به شدت و   فرم فضا

  عرضه می کنند
تصويری مناسب از محيط ،به شخص نوعی احساس امنيت می دھدو غالبا افرادی که به د'يل مختلف در شھر احساس گم گشتگی می   المان ھای اط�عاتی

  خوبی می شوند. کنند ودر تشخيص موقعيت و مسير خود با مشکل مواجه می شونداز نظر بزھکاران طعمه ھای
اغتشاش بصری در شکل شھر می تواند از طريق احساسی و ادراکی بر روی رفتارھای اجتماعی انعکاس يابد و اغتشاش رفتاری را   آلودگی ديداری

  در فضای شھری توجيه نمايد
  فراوانی وقوع جرايم در شب و تاريکی متفاوت با روز و بيشتر است  نورو روشنايی
  و جمعیم رعايت پاکيزگی و نظافت در فضای شھری اولين نماد ھنجار شکن و نشانه نبود کنترل فردی عد  آلودگی محيطی

دسترسی به حمل ونقل 
  عمومی

  از مھم ترين ساز و کارھای شھر امن :کيفيت با'ی دسترسی به خدمات حمل و نقل عمومی 

کيفيت فعاليت ھا و 
  کاربری زمين

  ھا بر روی کيفيت زندگی و رفتارھای نابھنجار و امنيت اجتماعیاثر کيفيت توزيع و ترکيب فعاليت 

کيفيت سکونت در مح�ت 
  مجاور فضا

  رابطه کيفيت سکونت و آنومی ،اجتماعی (بزه کاری وناھنجاری)

  ١٩منبع: مجله پژوھش،سال پنجم،شماره                                                                                              

  

  

  

  حاشيه نشينی - ٣-٢

ت ھا به يکی از علل مھم حاشيه نشينی مھاجرت بی رويه از روستاھا به شھرھا می باشد که در واقع فقر روستايی با کليات محرومي
فقر شھری تبديل می شود.کمبود شغل مناسب و روی آوری به شغل ھای کاذب و از طرفی کمبود مسکن و گران بودن آن مھاجران 
را وادار به ساخت و ساز در زمين ھای خالی و مسيل ھای حاشيه شھر کرده و نتيجه ی آن رشد بی برنامه و تصادفی شھرھا و 

امطلوب،کثيف و آلوده می باشد.در پی پيامدھای کالبدی حاشيه نشينی عوارض متعددی ھمچون فقر د،نحاصل آن شھرھای غيراستاندار
سوابق قومی و فرھنگی متفاوت مھاجران در حاشيه و عدم وجود حريم خصوصی و در نھايت موجب بروز ويژگی ھای منفی 

احساساتی متنند خشم که از عوامل اصلی بروز ھمانند پوچی ،بی ھويتی ،حقارت،سرخوردگی و عدم توانايی  در بروز  شخصيتی 
  بزه و جرم از جمله اعتياد و برخورد فيزيکی و سرقت شود.

"مارشال کلينارد "حاشيه نشينی خرده فرھنگی با مجموعه ای از ارزش ھا و ھنجارھاست که در محل ھايی با بھداشت کم ،انحرافات 
  ) ٢٠: ١٣٨٠ھمراه است(ريس دانا، از جمله انزوای اجتماعیاجتماعی و ويژگی ھای ديگر 

مناطق پيرامون شھرھای بزرگ که به طور کلی محصول رشد ناھمگون شھری و انباشت تعارض آميز وتنش زای سرمايه و بيکاری 
  سنتی می باشد.–روستايی وانھدام ارتباطات خانوادگی 

  

  



  

  جرم شناسی محيطی :- ٤-٢

محيط طبيعی (آب و عوامل تاکيد بيشتر مورد توجه با توجه به مطالعات پيشين جغرافيای بزھکاری 
ھوا،باد،دما،کوه،دريا،دشت،عرض جغرافيايی و...)و تاثير آن بر انسان و رفتار او بوده است.د رحالی که در تحقيقات کنونی عوامل 

مورد توجه است.جرم قبل  و شرايط اقتصادی ،اجتماعی و فرھنگی که انسان را در برگرفته بيشترمربوط به محيط انسانی (اجتماعی )
ازاينکه پديده ای جبرگرايانه و ناشی از عوامل قطعی و غيرقابل تغيير محيط طبيعی باشد،پديده ای اجتماعی و متاثر از شرايط 

  )١٣٨٠:٥١اقتصادی ،اجتماعی ،فرھنگی و سياسی جامعه و مکان جرم ميباشد.(ک�نتری،

رم و جنايت رابطه ی مستقيمی با افزايش تراکم داردو به مناطقی اين چنين بلوک نظريه ارتباط جرم با تراکم جمعيت :افزايش ج-١
و بی نظمی پاييتن تر ھای جرم خيز گفته می شود.نقاط سرد به مکان ھا يا مناطقی اط�ق می شود که در آنجا ميزان جرايم وآشوب 

  از حد متوسط می باشد.

"زندگی و مرگ شھرھای بزرگ آمريکا"به اين مساله پرداخته است که بين  )در کتاب١٩٦١خيابان:جين جيکوبز( تئوری چشم ھای-٢
جرم و محيط کالبدی ارتباط نزديکی وجود داشته که قابل سنجش و کنترل می باشد.او در کتاب خود شھرھای مدرن را که بر اساس 

می کند.اصول کلی اين نظريه عبارتست الگوی منطقه بندی و تفکيک عملکردی شکل گرفته نقد کرده و کاربری مختلط را پيشنھاد 
  از:

 کاربری ھای طبقات ھمکف بايد فعال باشد (منفعل و راکد نباشد و بر محيط تاثير گذار باشد). -١

 توجه به تئوری چشم ھای خيابان و استفاده از نمای فعال برای نظارت بر فضاھا و ارتقا امنيت  -٢

نجره بشکند منجر می شود که بقيه با سرعت بيشتری بشکنند و در نگھداری خوب (تئوری پنجره ھای شکسته)که اگر يک پ -٣
 ) www.docorum.gov.uk2004يک حرکت رو به زوال مارپيچی ايجاد می شود (کل 

  )CPTED( نظريه پيشگيری از جرم از طريق طراحی محيطی- ٥-٢

برای اولين بار منتشر کرد.جرم شناسی  ی ازطريق طراحی محيط توسط "ری جفری"ھنگامی که مقاله پيشگير ١٩٧١در سال 
محيطی،مطالعه جرم،جنايت،آزارواذيت به گونه ای که علت وقوع آنھا در وھله اول مربوط به مکان ھای ويژه و در وھله دوم مربوط 

و سازمان ھا به فعاليت ھايشان به وسيله فاکتورھای فضايی يا مکان محور شکل می دھند.پيشگيری به شيوه ای است که اشخاص 
اجتماعی در چارچوب جرم شناسی و برنامه ريزی شھری –جرم از طريق طراحی محيطی در ساليان اخيربه عنوان ديدگاھی فيزيکی 

و کل گرا بھبود بخشيده است.اين ديدگاه ھمواره رش اجتماع محوررا بيشتر به يک نگ"فضای قابل دفاع  "نمايان شده است.اين عقايد
درمعرض اص�ح و ارزيابی است و بر مبنای چھار راھکار کليدی مشتمل بر تملک قلمرو،نظارت طبيعی،حمايت فعاليت ھا و کنترل 

  )cozens,2002:132دسترسی ھا بنا نھاده شده است (

  

  

  

  نظريه "فضای قابل دفاع "نيومن

  چھار عنصر اساسی است:دارای 

محيط فيزيکی می تواند به ايجاد مناطق قراردادی از قلمروھای تحت نفوذ کمک نمايد که می توانند احساس مالکيت را برای -١
  ساکنين ارتقا بخشند

  طراحی محيطی می تواند فرصت ھای نظارتی برای ساکنان و نمايندگانشان فراھم نمايد.-٢

  اک يگانگی و انزوا در انجام پروژه ھا ياری رساند.طراحی می تواند برای ادر-٣

  محيط پيرامون می تواند بی نھايت موثر باشد و بر امنيت اقدامات طراحی محيطی محلی اثر بگذارد.-۴

  

  



  

  

  :پيشنھادی تحقيق روش

 مفاھيم و مبانی) نظری مبانی زمينه در موجود منابع طريق از( نظری مبانی بخش در): دادھھا گردآوری روش( اندوزی يافته روش
 خارجی تجربيات مطالعه به نيز بعدی گام در و گرديده استخراج طراحی احکام و اصول سپس. شود می بررسی و شناسايی مربوطه
 ای کتابخانه مطالعات و مصاحبه مشاھده، شامل ترکيبی بصورت پژوھش شيوه يا اندوزی يافته روش, ترتيب بدين. شود می پرداخته

  .است

 مطالعات طريق از پژوھش روند و شرايط به توجه با شناخت اين البته. شود می آغاز اوليه شناخت با نيز موردی نمونه با مواجھه 
 يک طی در شود می سعی سپس. پذيرد می صورت) غيره و عکسبرداری ليست، چک مشاھده،( ميدانی مطالعات نيز و ای کتابخانه
 غالب در سازگار ھای تکنيک با فضا تحليل و تجزيه از پس) تحليلی روش بکارگيری با( ساختاری نظم يک قالب در و منطقی فرآيند

  .شود يافته دست نھايی طرح به پايان در و طراحی ھای سياست و راھبردھا به نمايانگرھا

  نتيجه گيری :

  بازيابی س�مت عمومی از طريق طراحی محيط و منظر شھری و بھسازی بافت موجود

ابتدا به شناسايی تاثير محيط کالبدی بر س�مت جسمی و روانی در گروھھای مختلف اجتماعی و به خصوص افراد حاشيه نشين در 
  پرداخته ،سپس با ارائه ی راھکارھای طراحی در صدد برطرف کردن پيامدھای ناشی از آن خواھيم بود.

  

  

 

 

 

 

 

 

 طراحی محيطی و طراحی منظر با توجه به پتانسيل کوھھای اطراف موجود:

شيب  از اين رو می توان در رویعدم وجود فضای سبز و باز کافی برای اوقات فراغت مساله ی مھمی برای اين محدوده می باشد.
موجود در کوھھای اطراف سطوح ايمنی برای گذران اوقات فراغت افراد اين منطقه ايجاد کرد.با توجه به مطالعات ميدانی و پرسش 

از افراد مستقر در اين مکان با ايجاد تفرجگاه  عون بن علی و ايجاد فضای مکث و عمومی کردن اين منطقه ميزان جرم و بزه تا 
سطح سازی مناسب و ايجاد پاگرد محله که در اصط�ح ھمچون پاگرد پله رفتار می کند طرفی می توان با ازحدی کاھش يافته است.

مساله ی شيب نامناسب را حل کرد .از طرفی با ايجاد پوشش گياھی مناسب درصد امنيت و اجتماع پذيری آن منطقه ھم بيشتر خواھد 
به اتوبان و بزرگراه می باشد که می توان از طريق شد.از طرفی مساله ی اصلی در اين فضا نزديکی  بيش از حد اين خانه ھا 

طراحی 'ين مخصوص پياده و ھمچنين ايجاد ديوار سبز از شدت اين مساله کاست.ھمين مساله را می توان در ميان دوباند رفت و 
ی باشد. برگشتی مذکور نيز اتخاذ کرد.يکی ديگر از مشک�ت اين منطقه عدم وجود پل ھای ھوايی مخصوص عابر پياده م  

 از راھکارھای ارتقای س�مت جسمی و روانی از طريق طراحی موارد زير قابل اشاره است:

فعاليت فيزيکی و پياده روی -١  
طراحی مح�ت پياده مدار و دوچرخه محور -٢  
کيفيت مطلوب در مناظر و چشم اندازھای بافت مسکونی موجود -٣  
ايجاد واحدھای تجاری و خدمات روزانه مردم-٤  

 مطلوبيت سکونتی

 بعد اجتماعی وفرھنگی

فضايی- بعد کالبدی   

اجتماعیموقعيت روانی و  

 موقعيت مکانی

موقعيت روانی و اجتماعی،ميزان تجانس فرھنگی ميان 
ن محله،سلوک اجتماعی،کيفيت فرھنگ مداری و ساکنا

اجتماعی - شھروندی،احساس ايمنی و امنيت روانی
 ،احساس مشترک،تعلق خاطر به جامعه محلی 

دسترسی ھا،نحوه توزيع نظام يافتگی محله،شبکه 
خدمات،طراحی مطلوب بدنه ھا،فراوانی و توزيع 

 فضاھای سبزو باز



  

تداوم معابر پياده وسواره-٥  
نورپردازی مناسب در اطراف خيابان و خود بافت برای شفاف سازی و تداوم زندگی در ساعات پايانی روز -٦  
طراحی فضاھای عمومی و مدنی شھری برای کردھم آيی مردم-٧  
  کاشت گياھان و درختان و زراحی منظر در سطوح شفاف بازسازی شده بافت-٨

 

مسير دوچرخه  روشنايی
 سواری

آلمره ھلند - لبه ھای نرم خانه ھای مسکونی تبديل عبور و مرور سريع به آھسته و فضای  فضاھای پياده محور 
ونيز- مکث   

 

 

 منابع
در فضای شھری .انتشارات آرمانشھر ترس)،١٣٩٠سايه فريد طھرانی (  -١  

).مکان ھای امن:سيستم برنامه ريزی و پيشگيری از جرم.انتشارات ١٣٨٩(امين امينی -لولين ديويس .ترجمه:مجسن ھنرور-٢
 آرمانشھر

).محيط و رفتار اجتماعی.انتشارات دانشگاه شھيدبھشتی١٣٨٢آلتمن ايروين.ترجمه:علی نمازيان(-٣  

)آشنايی با طراحی محيط و منظر.فضای سبز تھران١٣٧٩جان مات�ک.ترجمه:موسسه فضای سبز تھران.(-٤  

).مبانی نظری و فرآيند طراحی شھری .وزارت مسکن و شھرسازی١٣٨٥اه پاکزاد (جھانش-٥  

).ويژگی ھای محيطی فضاھای شھری امن.مرکز مطالعات شھرسازی و معماری١٣٨٧اسماعيل صالحی(-٦  

)کندوکاوی در تعريف طراحی شھری .مرکز مطالعات شھرسازی ١٣٨٧کوروش گلکار(-٧  

الگوی رفتاری بر ميزان حضور و فعاليت در فضاھای شھری.فصلنامه شھرسازی و  ).بررسی تاثير١٣٨٨مريم محمدی (-٨
٦٨-٦٣،٧٣آبادی،  

).بررسی الگوی سکونت در بافت حاشيه شھر تبريز١٣٩٣مھسا مشايخی (حامد دھقان،-٩  

٢٩يران..جلوگيری از جرايم شھری از طريق طراحی محيطی.فصلنامه معماری ا١٣٨٦محمودی نژاد،اجوک،تقوايی،انصاری(-١٠  

).نظريه پيشگيری جرم از طريق طراحی محيطی، ترجمه محمد محسن جعفريان، فصلنامه مطالعات ١٣٨٧ک�رک،رونالد( - ١١

  ٣٤٥مديريتی و انتظامی، سال سوم، شماره سوم. ص

سال  ). بررسی علل موثر بر سرقت نوجوانان در شھر کرمانشاه، جامعه شناسی کاربردی،١٣٨٨پروين،س و تبريزی، م ( -١٢

  ٤٠. ص٣، شماره ٣٥بيستم، شماره پياپی 

). اصول و مبانی نظری فرصت جرم، فصلنامه حقوق ، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسی، ، شماره ١٣٨٦محمدنسل،غ ( -١٣

  ٢٥٤.ص٣



  

ه ). نقش طراحی محيطی در پيشگيری از جرم، فصلنامه حقوق، مجله دانشکد١٣٨٨محمودی جانکی، ف و قورچی بيگی،م ( -١٤

  ٣٥٥-٣٥٦-٣٤٨. ص ٢شماره  - ٣٩دوره -حقوق و علوم سياسی

  ).امنيت درفضاھای شھری.سازمان زيبا سازی شھرتھران.١٣٩٢عادلی(-سردره-١٥

).بررسی شاخص ھای برنامه ريزی موثر در ارتقای امنيت زنان در فضاھای عمومی.نشريه ١٣٨٩ضابطيان(-الياس زاده -١٦

  ٤٣- ٤٤،٥٦ھنرھای زيبا.شماره 

  ٦٢).تاثير معماری وشھرسازی در کاھش جرم و افزايش امنيت اجتماعی .سالنامه شوراھا،شماره ١٣٩٣ياد پرھيز(فر-١٧

  ).نقش طراحی محيطی در امنيت مناطق حاشيه نشين ١٣٩٢پرتوی(- بخشوده-١٨

  ٨٣اجتماعی.سپھر).بررسی عوامل و پديده ھای موثر در بروز جرايم و آسيب ھای ١٣٨٩شاھی ميرزا(-شماعی-ملکان-١٩

  ).دستيابی به امنيت پايدار شھری در مخ�ت ناامن با رويکرد طراحی محيطی.١٣٩٢حيدرزاده(-٢٠

  روانی شھروندان با طراحی محيط و منظر شھری–عظمتی.ارتقا س�مت جسمی -باقری-٢١
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