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        چكيده:چكيده:چكيده:چكيده:

غير رسمي و شيوه اي از شهر نشيني ناپايـدار همـراه انـد ، و    سكونت گاه هاي غير رسمي با تجمعي از اقشار كم در آمد و با مشاغل 

زمينه ساز بسياري از آسيب هاي اجتماعي به شمار مي روند . مشكل عمده سكونت گاه هاي غير رسمي ، رسمي نبودن سـكونت و  

 دليل همين ود. بهمطرح مي ش اساسي هر شهر هاي ازضرورت يكي عنوان به شهري فضاهاي سازي امن .عدم امنيت در اقامت است

يكي از انـواع  باشـند.  مناسـب مـي   محيطـي  طراحـي  ازطريـق  جـرم  وقوع كاهش دنبال به شهرسازي درعرصه ي ها تالش از بسياري

ين بـار توسـط جـرم    است كه نخست پيشگيري از جرم از طريق طراحي محيطي" و افزايش امنيت راهبردهاي پيشگيرانه ي از جرم

بر اين انديشه مبتني است كه رفتار انساني در محيط، تحت تأثير   ودر كتابي با همين نام ارائه شد. جفري سي ريشناس آمريكايي 

طراحي آن محيط قرار دارد. با بهينه سازي فرصت هاي ناظر، تعريف مشخص و واضح از قلمرو و ايجاد تصويري مثبت از محيط مي 

  .توان مجرمان را از ارتكاب جرم بازداشت

اصـول و معيارهـاي   شناسـايي  هاي غير رسمي در زمينه امنيت فضاهاي شهري با آن مواجـه انـد    تي كه سكونتگاهبا توجه به مشكال

در طراحي فضاهاي شهري امن، به منظور ارتقا امنيت و طراحي فضاي شهري امن اصلي تـرين هـدف    و نور پردازيطراحي شهري 

قرار گرفته است.اطالعات الزم براي اين پژوهش با اسـتفاده از مطالعـات كتابخانـه جمـع آوري شـده اسـت و بـا روش        اين پژوهش 

،  ظـارت طبيعـي  ن ،  كنترل دسترسـي  يافته ها نشان مي دهدتحليلي به تجزيه و تحليل اين داده ها پرداخته شده است. –توصيفي 

در ايجـاد  توجـه بـه اصـول طراحـي شـهري      دارند. در سكونتگاه هاي غير رسمي تاثير بسيار زيادي بر امنيت فضاها  فرهنگ جمعي

 امنيت، افزايش ه هاي غير رسمي اسكونتگ بر اساس استانداردها و دستورالعمل ها مي تواند منجر به افزايش كيفيتامنيت محيطي 

شده است تا با مطالعه تجربيـات و نظريـه    در اين پژوهش سعي بر انبهبود شرايط محيطي اين سكونت گاه ها شود.رواني و در اخر 

  در سكونتگاه هاي غيررسمي ارائه شود. با استفاده از نور هايي براي ايجاد و بهبود امنيت ها راهكار

        

        

        واژگان كليدي :واژگان كليدي :واژگان كليدي :واژگان كليدي :



 

كيفيت محيطي ،  نورپردازي  ،  CPTEDسكونت گاه غير رسمي ، امنيت محيطي ،



 

        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه    ----1111

با مطالعه كتابخانه اي، جمع آوري اسناد و مدارك از ادارات و سـايت هـاي اينترنتـي     مقاله سعي بر ان شده است تادر اين 

از سكونتگاه هاي غير  با استفاده از نظريات و تعاريف ، به تعريفي و نسبت به تهيه و انتخاب شاخص هاي كيفيت محيطي اقدام

  .كردرسمي و مفهوم امنيت در فضاي شهري دست پيدا 

بـه مولفـه هـاي تشـكيل دهنـده      براين اسـاس،  به پردازش اين اطالعات پرداخته و تحليلي  -روش توصيفيتفاده از سپس با اس

هـا قـرار گرفت.سـپس بـا     ت يافتـه  سـم و در ق امنيت شهري و نحوه برخورد با بافت هاي سكونتگاهي غير رسمي پي برده شـد 

 راهكارهايي براي ايجاد و بهبود امنيت در سكونتگاه هاي غيررسمي ارائه شود. استفاده از يافته هاي تحقيق به ارائه 

) كه به صورت شتابان و غير قـانوني شـكل    221:  1382هاي غالباٌ واقع در خارج از عرصه قانوني شهر (كلهرنيا، گاهسكونت

). مسـاكن آن هـا   222:  1385) و داراي حداقل تسهيالت و ضروريات زندگي هستند (صادقي، 15: 1386، گرفته اند (سرگزي 

با مصالح ارزان قيمت و گاه دست دوم، عمدتاٌ يك طبقه، به وسيله خود ساكنان در بافتي فشرده با دسترسي نا مناسب سـاخته  

ها خـارج از چـارچوب هـاي معمـول و متعـارف      بنايي در آنزمين و تامين خدمات زير شده اند و ساخت و ساز تملك و تصرف

  ) .426:  1382رسمي صورت مي گيرد (شيخي، 

ها در ايران داراي سه ويژگي گاهبر اساس سند توانمندسازي و ساماندهي سكونت گاه هاي غيررسمي، اين گونه سكونت

  عمده اند : 

مسكن سازي شتاب زده توسط استفاده كنندگان كه عمدتاٌ به علت نداشتن پروانه ساختماني و پيـروي نكـردن از برنامـه     -الف

 ريزي رسمي شهر سازي ، مجموعه اي نا بسامان را به وجود آورده است . 

 فقير؛ پيوستگي عملكردي با شهر اصلي و گسست كالبدي از آن با تجمعي از اقشار عمدتاٌ كم در آمد و -ب

  محيطي با كيفيت پايين زندگي و كمبود شديد خدمات و زير بناهاي شهري و تراكم باالي جمعيتي -ج

  ) .    1-2: 1382( وزارت مسكن و شهرسازي، 

هاي غيررسمي بخشي از بافت شهري هستند كه عمدتا مهاجرين روسـتايي و تهيدسـتان شـهري را در خـود جـاي      گاهسكونت

و خارج از برنامه ريزي رسمي و قانوني توسعه شهري (طرحهـاي جـامع و تفصـيلي) در درون و خـارج از      اند و بدون مجوزداده

محدوده قانوني شهرها به صورت خودرو به وجود آمده اند . عمدتاً فاقد سـند مالكيـت هسـتند و از نظـر ويژگيهـاي كالبـدي و       

  .ستندبرخورداري از خدمات و زير ساختها ي شهري شديداً دچار كمبود ه

  )123: 1345معني شده است. (دهخدا، لغتنامه دهخدا، » امنيت بي خوفي و امن، جاي امن، ايمن شدن، در امان بودن«

شايد بتوان گفت كه امنيت احساس ثبات در نوع حقوق و تكاليفي است كه هر انسان نسبت به ديگران و محيط «  

راي آن حقوق و تكاليف. در مفهوم بسيار كلي و عمومي، شايد بتوان پيرامونش دارد؛ و همچنين اطمينان از وجود، حفظ و اج

گفت كسي ايمن است و احساس امنيت مي كند كه نسبت به اين مفهوم آسوده خاطر باشد كه از نظر حقوقي چيزي كه وي 

رد رعايت و به عنوان قاعده اخالقي نسبت به خودش شناسايي كرده است، از طرف ديگران هم معتبر شمرده مي شود و مو

احترام قرار مي گيرد. در نتيجه امنيت شهري در واقع مجموعه حقوقي است كه فرد انساني به عنوان موجودي شهر نشين از 

  »    آن بهره مند مي گردد.



 

امنيت شهري مفهومي است مبهم، گسترده، نسبي و متغير (با توجه به ويژگي هاي منحصر به فرد هر شهر) و بنابراين نمي 

يك سري استانداردهايي را براي آن تعريف نمود و در همه جا مورد استفاده قرار داد. از اين رو از جنبه نظري تعريف ذيل  توان

  را مي توان براي امنيت شهري بيان كرد :

امنيت شهري يعني آرامش، اطمينان خاطر و نبود هراس شهروندان از هرگونه تهديد و خطر عليه شهر، شهروندان، 

شهري، ساختمان ها، سازمان ها، تاسيسات و زيرساخت هاي شهري و ساير عناصر مهم در زندگي شهري كه نگراني و فضاهاي 

  )6: 1381احساس ناامني در شهروندان را موجب گردد. (نوروزي، 

 چارچوب نظريچارچوب نظريچارچوب نظريچارچوب نظري    ----2222

 تعاريفتعاريفتعاريفتعاريف    ----1111----2222

اسكان غير رسمي تاكنون در ايران با نام هاي مختلفي به كار برده شده اسـت، بـه ويـژه: حاشـيه     سكونت گاه هاي غير رسمي : 

  ) .  133: 1385نشيني، زاغه نشيني، مسكن نا بهنجار، اسكان خود برانگيخته، اسكان خود جوش( حاتمي نژاد و همكاران، 

معه شهري ساكن اند ولـي از نظـر درآمـد و بهـره     حاشيه نشيني عبارتست از وضع زندگي تمام كساني كه در جاحاشيه نشيني:

گيري از امكانات و خدمات در شرايط نامطلوبي به سر مي برند. در واقع كليه كساني كه از حالت توليدي گذشـته خـود بيـرون    

ه آمده و به صورت مازاد نيروي انساني در حاشيه شهرها سكني مي گزينند، داراي يك زندگي حاشيه اي هسـتند (حسـين زاد  

  .)404: 1388به نقل از زياري و مهدنژاد،  -1370دلير، 

هـا و ارزش هـاي گروههـا و افـراد مختلـف      : كيفيت محيط موضوعي پيچيده در برگيرنده ادراكات ذهني، نگرش كيفيت محيط

  )67: 1389رفيعيان، امين صالحي، تقوايي،  (است 

كيفيت محيطي نشان دهنده خصوصيات جالب محـيط اطـراف و شـامل عـواملي نظيـر عوامـل بصـري،         كيفيت محيط شهري:

شنوايي و احساسي است. طراحي شهري سعي بر اين دارد كه كيفيت هاي مذكور را شناسايي و از طريق ارتقاء يا حفظ كيفيت 

يـت چنـداني ندارنـد گـام بـردارد (بحرينـي،        آنهايي را كه وضع مناسبي دارند مشخص كند و در جهت بهبود آنهايي كـه مطلوب 

1377.(  

گرفتـه شـــده و همچنـين     كه در لغت به معناي نداشـــتن دلهـره و دغدغـه اســـت      securesالتيناز ريشــه امنيت امنيت: -

تـامين،  موضوعاتي چون رهايي از خطر، تهديد، آسيب، اضطراب، هراس، نگراني با وجود آرامش، اطمينان، آســـايش، اعتمـاد،   

  ضمانت را در برميگيرد

از اينرو با توجه به تعاريف ارايه شده، امروزه امنيت از طرف انديشمندان و صاحب نظران به عنوان يكـي از مهمتـرين نيازهـاي    

چنانچه مازلو رتبه دوم نيازهاي انساني را در هرم پيشنهادي سلسـله   .اساسي انسان در شهرها و اجتماعات انساني مطرح ميشود

  راتب نيازهاي انساني خود به امنيت اختصاص ميدهد.  م

  

  )72، 1384عباس زادگان،  (ف جايگاه ايمني و امنيت در نظريات مختل) 1جدول (

  )1959لگتون(  )1965كنتريل(  )1973استيلي(  )1987مازلو(  نظريه پرداز



 

  رتبه دوم نيازهاي

  انساني
  امنيت و نظم  تماس اجتماعي  ايمني و امنيت

گرايش ها در جهت و 

  جامعه

        

امنيت شهري : در ساختار شهر وابسته به اتصاف امنيت به شهر و در واقع قرار گرفتن شهر در يك سلسله مراتب معنايي اسـت  

 كه مي بايستي به بروز ويژگي هاي كالبدي و بصري در ساختار شهري بينجامد.

با نگاهي به رشد شهرنشيني و افزايش جمعيت شهرنشـين   التفات به مقوله امنيت شهري ار آن جهت اهميتي مضاعف دارد كه

كه اختالط و درهم آميزي بيشتر انسان ها را در ساختار شهر به همراه دارد، دريافت مي شود كه اين مقوله ارتباط و پيوستگي 

ل شكل گيري نسـبت  نزديكي با امنيت ملي و انسجام و همبستگي اقشار يك اجتماع در برابر تهديدهاي دروني و بيروني در حا

  به آن سيستم دارد.

مفهوم فضاي شهري : امن در مقابل مفهوم فضاي ناامن قرار دارد. پديده ناامني داراي دو جنبـه عينـي و ذهنـي اسـت و كليـه      

عرصه هاي زندگي را در بر مي گيريد. مقوله ناامني از جنبه عيني، كليه مظـاهر نـاامني از جملـه سـرقت،قتل، خشـونت و... را      

شامل مي شود و مقوله ناامني از جنبه ذهني، شامل داوري در خصوص امنيت منطقه و فضا است. ناامني پديده اي همانند فقر 

 است و مي توان گفت كه فقر مقدمه ديگر پديده هاي آسيب شناختي از جمله ناامني، خشونت شهري و... است.

  ويژگي امن بودن فضا، خود نيز واجد دو مؤلفه مي شود:

  لف: ايمنيا

  ب: امنيت

در مولفه ايمني، اشاره به موارد و عوامل محيطي است كه در صورت عدم تامين شرايط مطلـوب وقـوع حـوادث اجتنـاب پـذير      

 است و خطرات به صورت بالقوه و بالفعل جان و مال حاضران، عابران و ناظران را تهديد خواهد نمود.

هاي آنوميكي عليه اشخاص و امـوال آنهـا دارد كـه در صـورت عـدم تـامين شـرايط        در مولفه امنيت نيز اشاره به جرايم و رفتار

  )85:  1387پيشگيري كننده، اموال و جان حاضران، عابران و ناظران را به صورت بالقوه و بالفعل تهديد خواهد نمود. (صالحي،

ه ساده ترين بيان ، تحت تاثير قـرار  هدف از نورپردازي شهري و طراحي طيف هاي نوري در فضاي شهري بنورپردازي شهري : 

دادن كيفيت زندگي افراد جامعه يمان است ؛ همچنين اثرگذاري بر سيماي شهري و درك احساسي افراد از فضاهاي مختلف و 

 )1390(احمدي،.ارائه طراحي مطلوب براي فضاهاي عمومي شهري كه محل كار ، استراحت و تفريح مردم هستند

        نظريه هانظريه هانظريه هانظريه ها    ----2222----2222

هاي فقير نشين شهري) ) در تحقيقي تحت عنوان (اسكان غير رسمي و بهسازي محله1379خوزاني و هادي زاده بزاز (قاسمي 

اساسي سكونت گاه هاي غير رسمي، يعني ويژگي هاي كالبدي، اجتماعي و قانوني را مورد  بررسي قـرار داده و بـه    ويژگي هاي

بود شرايط زندگي در زاغه ها و محالت فقيرنشين شهري، بهسازي محـالت  موفق ترين روش براي به اين نتيجه رسيده اند كه 

مناسب زيست محيطي مانند شبكه بندي آب، سيستم  تخليه فاضالب و سيستم زهكشي، برق و  هايكه شامل ايجاد زيرساخت

  نظاير اينهاست.



 

راهكـار   ير رسـمي در شـهر اردبيـل و   ) در پايان نامه كارشناسي ارشد خود تحت عنوان علل شكل گيري اسكان غ1379شيدا (

درصـد از   90(نمونه محله سلمان آباد) چنين نتيجه گرفته است كه در بررسـي انگيـزه هـا و علـل مهـاجرت،       هاي بهسازي آن

ساكنان علت اصلي مهاجرت خود را به اين مكان، به صرفه نبودن فعاليت هاي اقتصادي در شهر يا روستاهاي مبدا ذكـر كـرده   

درصد از مهاجران علت انتخاب محله سلمان آباد را براي سكونت، ارزانـي زمـين و نبـودن محـدوديت      85في بيش از اند. از طر

  براي ساخت و ساز دانسته اند .  

آمدهاي اجتماعي اين تعريـف بسـياري از جوانـب مفهـوم ارزيـابي تـاثير       كميته بين سازماني خطوط راهنما و اصول ارزيابي پي

هـاي خـاص ازجملـه:    كند: تالش براي ارزيابي پيامدهاي اجتماعي كه ممكن است از اقـدامات وسياسـت  ياجتماعي را آشكار م

هـاي استحصـال منـابع طبيعـي، ناشـي شـوند،       هاي زياد به پروژههاي دولتي مثل اختصاص دادن زمينها و اجراي برنامهبرنامه

  ) .59:  1389شود(فاضلي، ارزيابي تاثير اجتماعي خوانده مي

( تجارب انگلستان) دو شهر كاونتري و ناتينگهام از جمله شهرهاي متوسط انگلستان است كه به ترتيب جمعيتي  1تاك و تيدل

بنـد و  هزار نفر دارند. شب هنگام مراكز اين شهرها همانند ساير شهرهاي انگليس با حضور افراد بي 420هزار نفر و  300حدود 

بندد. اقدامات كاونتري براي ايجاد يـك مركـز شـهر امـن تـر از اواخـر       ها نقش مين مكانبار ناامن شده و سكوت عجيبي بر اي

آغاز شد و شامل اجراي آيين نامه ممنوعيت نوشيدن الكل، استفاده از سيستم تلويزيون مـدار بسـته در مراكـز خريـد و      1980

  ت، تداوم نظم عمومي بوده است.      هاي طبقاتي در مركز شهر بوده است. هدف اصلي از انجام اين اقداماپاركينگ

سازماني در اياالت متحده اين كميته نيز مجموعه اقدامات مطالعاتي براي ارزيابي، بررسي و برآورد اثـرات اجتمـاعي   كميته بين

ين متغير ريزي شده را كه پيش از انجام اقدامات صورت بگيرد، اتا به حساب آورده است. اين كميته چندناشي از اقدامات برنامه

ي اجتماعي را در برآورد پيامدهاي اجتماعي، شناسايي كرده است، اين متغيرها پيوند قوي با عوامل تعيين كننده سالمت عمده

هاي قابـل تـوجهي ميـان بـرآورد     بينيم كه شباهتها با عوامل تعيين كننده سالمت ميي آنو كيفيت زندگي دارند. در مقايسه

  ).  138و137:  1380تاك و تيدل ،رد پيامدهاي بهداشتي وجود دارد و اين دو مكمل يكديگرند(پيامدهاي اجتماعي و برآو

اي پرداخته و به ايـن ترتيـب يـك نـوع     اين كميته، تالش كرده است به بررسي پيامدهاي اجتماعي و بهداشتي اقدامات توسعه

  اي ارزشمند را در اختيار بگذارد .اطالعات مقايسه

هـر  «اند كـه:  ها دريافتهاند. آن) هم به مطالعه پيوندهاي پيامدهاي بهداشتي و تغييرات اجتماعي پرداخته1995(2بارج و ونكلي

اند بيشتر باشـد،  ريزي شدهها به ويژه آنهايي كه در جهت نفع اجتماعات برنامهگذاريها و سياستچه پيامدهاي اجتماعي پروژه

  ).140:  1380تاك و تيدل ،(ها نيز، بيشتر خواهد شداه با آناسترس ناشي از عدم اطمينان و قطعيت همر

( تجارب كشور كانادا) تحقيقاتي كه اخيرا در كشور كانادا در زمينه توزيع فضايي جـرائم صـورت گرفتـه حكايـت از آن      3شافوئه

در اينجا بـه نتـايج تحقيقـات     دارد كه جرائم به طور تصادفي در سطح شهر اتفاق نمي افتد بلكه با ساير عوامل در ارتباط است.

انجام شده در دو شهر رجينا و ويني پك كه دو توزيع فضايي جـرائم و ويژگـي هـاي مختلـف اجتمـاعي، اقتصـادي و كالبـدي        

                                                           
1 .Tak & Tidel 
2 .Barj & venkli 
3 .Shafoa 



 

1واحدهاي همسايگي در سطح شهر را مورد بررسي قرار داده اند اشاره مي شود. نتايج تحقيقات در ويني پـگ 
نشـان داد عامـل    

اقتصـادي سـكونت مـي     -باالترين ميزان جرائم در واحد همسايگي مرتبط مي شود سطح نامسـاعد اجتمـاعي  خيلي قوي كه با 

  باشد.

CPTEDنظريه نظريه نظريه نظريه 
        و راهبردهاي آنو راهبردهاي آنو راهبردهاي آنو راهبردهاي آن    2222

پيشگيري از جرم از راه طراحي محيطي، با تنفر عميق سي.ري جفري  از بي اثـري سيسـتم قضـايي در پيشـگيري جـرم و بـا       

وي از  )100:  1380تـاك و تيـدل ،  (ر پايه ي ارتباط ميان انسان و محيط او رشد يافـت.   تحقيقات او براي يك تئوري جديد ب

عصر جديـدي در انديشـه هـاي جـرم     «نخستين بنيان گذاران پيشگيري جرم از طريق طراحي محيطي بود كه از آن به عنوان 

ياد كرده است. هدف آن كاهش فرصـت  »كندوجرم شناسي كه بر شرايط و اوضاع و احوال يك جرم بيش تر از مجرم توجه مي 

براي جرم از طريق به كار گيري تركيب هاي طراحي فيزيكي است كه مانع وقوع جرم هستند و به طور خالصه، ايجـاد محـيط   

دفاعي با نظر به تركيب دو جنبه فيزيكي و روانشناسي به طور همزمـان، اسـاس مفهـوم پيشـگيري از جـرم از طريـق طراحـي        

 )Gardner  ،1995( كيل مي دهد.محيطي را تش

ميالدي عالقه براي اصالح محيط هاي ساخته شده براي پيشـگيري از بـزه كـاري پديـد آمـد.در ايـن        1970در اوايل دهه ي  

ارتباط، پيشگيري از جرم از راه طراحي محيطي نوشته سي.ري جفري و كتاب فضاي مقاوم نوشته اسكار نيـومن داراي تـاثير و   

  بود.نفوذ ويژه اي 

        CPTEDمعرفي نسل اول رويكرد معرفي نسل اول رويكرد معرفي نسل اول رويكرد معرفي نسل اول رويكرد 

هاي جرم و در نهايت ايجـاد امنيـت نائـل    از طريق ايجاد تغييرات در محيط، به موقعيت كاهش فرصت CPTEDنسل اول رويكرد 

  :پذيردهاي وقوع جرم به سه روش در يك محيط فيزيكي صورت ميكاهش فرصت .شودمي

در قالب چگونگي طراحي و استفاده از منـابع فيزيكـي و انسـاني مثـل تعريـف       سازي مفاهيم امنيتي و رفتاريطبيعي: يكپارچه

 ها و ... .حدود و مرزها، مكانيابي پنجره

 سازماندهي شده: بكارگيري نيروي انساني براي تأمين امنيت مثل نگهبان، پليس و نيروهاي گشت امنيتي.

هاي مداربسته و ايجاد روشـنايي  ها، دوربينبا صرف هزينه مثل قفلافزاري و مكانيكي: تأمين امنيت با استفاده از امكانات سخت

 كافي در محيط

اي هاي مكانيكي و سازماندهي شـده دهد، روشاستفاده از روش طبيعي را در اولويت قرار مي CPTEDاز آنجا كه نسل اول رويكرد 

هاي پيشرفته از اصـول آن بـه شـمار نيامـده و در     هاي مداربسته و قفل و بستنظير استفاده از نيروهاي گشت امنيتي، دوربين

ايجـاد امنيـت بـا اسـتفاده از روش      .گيرنـد است قـرار مـي   اصول برنامه پيشگيري از جرم موقعيتي كه مبدع آن رونالد  كالرك

  مبتني بر اصول  كليدي است. CPTEDطبيعي در رويكرد نسل اول
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  پيشگيري از جرم از طريق طراحي محيطياصول و راهبردهاي موجود در نظريه ) 1شكل (

  

قلمرو گرايي : بدين معني كه فضاي بيروني بايد به گونه اي باشد كه سبب ايجاد نـوعي حـس مالكيـت قـوي گـردد. شـلوغي،       

ازدحام، نگهداري ضعيف نامناسب از تجهيزات و تاسيسات در مجتمع هاي مسكوني، پراكندگي هاي قومي و نژادي و تفاوت در 

 ي زندگي از جمله عواملي است كه در اين گونه محيط ها، سبب بروز مشكالتي مي گردد.شيوه ها

دسترسـي بـه هـدفهاي جـرم بـراي خالفكـاران        است كه با تمركز بر كـاهش فرصـت   CPTEDهاييكي از ايده كنترل دسترسي :

غيررسـمي يـا طبيعـي، رسـمي و     آيـد. كنتـرل دسترسـي از سـه طريـق      احتمالي وافزايش احساس خطر در آنها، بدسـت مـي  

  ها حاصل مي شود.سازماندهي شده توسط پرسنل امنيتي و راهكارهاي مكانيكي مثل قفل و بست

اسـت. نگاهـداري   بهبود كيفيت محيطي ( تعمير و نگهداري):كيفيت محيطي به مديريت و نگهـداري از يـك منطقـه، وابسـته     

طلب است كه مديريت يا صاحبان اموال، مراقب آنها هستند و در برابر وقـوع  دهنده اين مهاي يك مكان، نشانمناسب از دارايي

نور، جاهـايي كـه ديوارنويسـي    هاي ويران و رهاشده، مناطق كمجرم از آنها دفاع ميكنند. جرم معموالً در مناطقي كه ساختمان

  دهد.، رخ ميكندرسد كه كسي از آنها مراقبت نميبصورت ناهنجار، شيوع بيشتري دارد و بنظر مي

از ايده نظارت طبيعي حمايت كرده و به دنبال آن اسـت   CPTEDها و ساير ابزاهاي نظارت رسمي، درمقابل دوربين:نظارت طبيعي

هاي مناسب كـه امكـان   هاي آن در رعايت مواردي چون قرارگيري پنجره در مكانكه بتواند از طريق طراحي محله و ساختمان

هـاي بـروز   آورد، روشنايي كافي و كاهش موانـع فيزيكـي ايجادكننـده نقـاط كور،فرصـت     ا فراهم مينظارت بر محيط پيرامون ر

هاي ناظر بر خيابان به ايجاد مكان غيرجـذاب بـراي خالفكـاران كمـك     رفتارهاي ضد اجتماعي را از ميان بردارد. گماردن چشم

  كند.خيز جلوگيري ميهاي جرم كرده و از ايجاد مكان

رنامه ي فعاليت : شامل ايجاد مراكز يا تسهيالت مكاني مانند مراكز مراقبت روزانه و يا ساخت زمين هاي ورزش و پشتيباني از ب

بازي سازماندهي شده است.بايد دقت شود كه كاربري هاي ناسازگار كنار هم قرار نگيرند.برخي از پژوهشگران ، از فعاليت هـاي  



 

جود در اين نظريه نام     برده اند، به اين مفهـوم كـه طراحـي مناسـب فضـاهاي      حمايت كننده به عنوان يكي از راهبردهاي مو

مختلف شهري و برنامه ريزي براي ايجاد كاربري هاي مناسب در سطح شهر باعث ترغيب مردم به استفاده از فضاهاي عمـومي  

  تيجه از ميزان جرايم كاسته مي شود.مي شود، حضور زياد مردم در اين فضاها باعث باال رفتن نظارت طبيعي افراد شده و در ن

تعمير و نگهداري : با تعمير و نگهداري مناسب از مبلمان شهري و تابلوها و نشانه هاي شهري و چراغ هاي روشنايي و محوطـه  

  سازي، مي توان عالوه بر بهينه سازي هزينه هاي شهري، از باال رفتن ظرفيت مناطق در جرم خيزي كاست. 

مديريت و نگهداري نام مي برند كه بـه نـوعي متـرادف بـا      –پژوهشگران در بيان اصول اين تئوري، از خوانايي محيط برخي از 

  )51:  1385مفهوم ياد شده است . (صالحي،

 CPTEDاصول طراحي نسل دوم اصول طراحي نسل دوم اصول طراحي نسل دوم اصول طراحي نسل دوم 

 گ جمعي.اصول طراحي نسل دوم عبارتند از: آستانه ظرفيت، همبستگي اجتماعي، ارتباط با خارج از محله و فرهن

ن فضــا  آوردن نيازهايي است كــه بــراي   برآپشتيباني و  ظرفيت، پتانسيل و توانمندي يك فضاي معين براي:  آستانه ظرفيت

ســتانه،ظرفيت  آمتعادل زمين و نقطـه سـرازيري را در بــردارد.   كـاربريهـايي درنظر گرفته شده است. اين مفهـوم دو ايـده 

  .تعـادل اسـت يك فضا بـراي حفـظ سـطحي از

تـرين   است، همبستگي اجتماعي نيـز اساسـي     CPTEDهمانطور كـه قلمروبنـدي هسـته اصـلي نسـل اول:  همبستگي اجتماعي

محله،  نسل دوم است. راهكارهاي ايجـاد همبسـتگي اجتمـاعي،روابط بين سـاكنين، تجـار و شـركاي كليـدي را در يـك اصل

  )Saville ,& Hillier,   2005 328 :  (افزايش مي دهد.

  همبستگي اجتماعي به دو زيربخش تقسيم ميشود:

 چسبندگي اجتماعي  ـ 

  اعتبار مثبت.ـ 

برهمكنشهاي خارج بـا سـايت ارجـاع    مفهـوم ارتبـاط بـا خـارج از محلـه ، بـه روابـط و: قابليت اتصال، ارتباط با خارج از محله

  دارد.

داخـل يـك مكـان، عـاملي مهـم در برقراري ارتباط است، محالت و گروههاي اجتماعي نبايـد  نجـا كـه قابليـت اتصـال در آاز 

ها و روابـط خــارجي از قبيــل مشــاركت و روابــط بــا       بطور جدا و منفصل از يكديگر عمـل نماينـد . اتصال از طريق شبكه

ورش ميدهنـد. برخـي راهكارهـاي ارتبـاط بـا خــارج       سـاير محـالت ارزشهايي چون قبول قرارداد و تضمن را ايجاد كرده و پـر 

 ازمحله شامل موارد زير ميشود:

  هاي رسمي با سـاير محالت.  هاي مشترك و فعاليت هاي خـارج از محلـه مثل وبسايت هايي با بنگاه تشكيل شبكه

 خارج از محله ا منـاطقبـراي ارتبـاط بـامكانات حمل و نقل به ميزان كافي (مسيرهاي دوچرخه و حمل و نقل عمومي )

 مشـاركت اعضـاي محـالت در همـاهنگي بـاشركتها و بنگاههاي دولتي است

 نهـا نيـاز بـه   آساكنين هر محله به نگهبان، نياز ندارند. بلكه  ، اغلب فراموش مـيكننـد كـهCPTEDمتخصصين :  فرهنگ جمعي -

محلـه فقـط    ن هستند. يـكآشخص يا چيزي بوده كه در حال نظارت  ن مراقـبآيك حس جمعي در مورد مكاني دارند كه در

 مكان وجود داشته  ن احسـاسآوقتي ميتواند پيشرفت كند كه در 



 

 )Saville ,& Hillier,  2005 356 :   (ايد كـه هويـت داشـته باشـد. پديد مي باشد. احساس مكان نيز تنها در جـايي

 

   CPTED) جمع بندي  رويكرد هاي 2جدول (

  رويكرد مراحل تكامل اصول

  نسل اول رويكرد

cpted  

  )1980تا اواخر  1960پايه (اوايل 

 قلمروبندي

 كنترل دسترسي

  كيفيت محيطي

  نظارت طبيعي

  رويكرد دومنسل 

cpted  

  تا به امروز 1997سال 

  

 آستانه ظرفيت

  همبستگي اجتماعي

  ارتباط با خارج از محله

  فرهنگ جمعي

        

        ::::CPTEDمقايسه تطبيقي رويكردهاي پيشگيري از جرم بر پايه رويكرد مقايسه تطبيقي رويكردهاي پيشگيري از جرم بر پايه رويكرد مقايسه تطبيقي رويكردهاي پيشگيري از جرم بر پايه رويكرد مقايسه تطبيقي رويكردهاي پيشگيري از جرم بر پايه رويكرد 

براساس اين ديدگاه با برنامه ريزي صحيح و طراحي مناسب شهري بدون نياز به پليس و نيروي انتظـامي و تنهـا بـا همكـاري      

ر محيط كالبدي شـهر بـا   ب CPTED عمومي و با كمك ساكنان شهر، مي توان از وقوع جرايم پيشگيري كرد. بنابراين ديدگاه 

  هدف كاهش جرم و هم بر افزايش تجانس و امنيت عمومي اجتماع و ساكنان شهر تاكيد دارد.

  :ديدگاه هاي جامعه گرايان جديد 

  مانوئل كاستل در كتاب مسئله شهري، درباره گروه هاي حاشيه اي در شهر هاي در حال توسعه مي نگارد:  

هـاي تـازه وارد (مهـاجران)    گسترش مي يابد و عليرغم اينكه امكانات اشتغال مولد براي جمعيت(شهر نشيني با آهنگ شتاباني 

فراهم نيست، امكانات و تسهيالت زيربنايي و اجتماعي شهري نيز با افزايش جمعيت شهرها متناسـب نيسـت و بـر اثـر كمبـود      

ها و آلونك هاي حاشيه اي كـه از  تعارف  از قبيل زاغهتسهيالت زير بنايي، اجتماعي و كالبدي، سكونت گاه ها و محله هاي نا م

طريق مهاجران تازه وارد تهي وي نيز مانند اكثر) دست و پا شده ، و به صورت خودرو و خود ساز به وجود مـي آينـد (شـيخي،    

  )18: 1381محمد،

  :ديدگاه هدف گرا 

ها و عوامل دخيل در شكل گيري آن ها كاري ندارد و از نگرش هدف گرا به پديده سكونتگاه هاي خودرو غالبا با بنيادها، ريشه 

ايم. اما اين ديدگاه، اين نقطه نظر تبيين كالن پديده و در تحليل نهايي، ريشه در نظرياتي دارد كه ما آنها را مساله گرا نام نهاده

سـازي شـرايط زنـدگي و    ي بهينـه هـا و راه كارهـا  حـل مساله شهري را در هرحال به عنوان يك واقعيت پذيرفته و به دنبال راه

: 1382هـا را هـدف قـرار مـي دهد(شـيخي،       هاي توانمندسازي و ساماندهي و بهسازي اين سكونتگاهحلسكونت هستند. و راه

 .)140تا 136

  :ديدگاه راديكاليسم 



 

ا در سراسـر جهـان،   قرن بيستم، قرن اثرگذاري عميق آموزه هاي ماركسيسم و انديشه هاي چپ و راديكالي نيز بود كه سال هـ 

سرمايه داري را با چالش هاي بزرگي مواجه كرده بود، انديشه هاي چپ و ماركسيستي به ويژه با سردادن آواي مساوات طلبـي  

و سوسياليزم اجتماعي و اقتصادي بسياري از ملل و افكار ناراضي از نابرابري هـاي سـرمايه داري را بـه خـود جلـب كـرده بـود        

  ).36: 1389(ايراندوست، 

از ديدگاه مكتب شيكاگو، در هر منطقه شهري گروههاي مختلف اجتماعي بـه اشـكال مختلـف، قـوانين، آداب و سـنن و نظـام       

ارزشي خود را حفظ مي نمايند و به گونه هاي مختلف خود را بيان مي كنند، يعني خواسـته هـاي خـود را دنبـال مـي كننـد.       

صي در بين آنها ايجاد مي كند. اين تفاوت ها كه نهايتـاً باعـث سـوء تفـاهم مـي      زمينه هاي فرهنگي آنها توقعات و انتظارات خا

گردد، بنيان و اساس دشمني و عداوت را بين آنها پايه ريزي مي كند، يعني همان مجموعه هايي كه مجموعه نظام شـهري يـا   

محـيط شـهري ميـدان برخوردهـا و     به تعبيري موزاييك شهري را تشكيل مي دهد. از اين رو بر اساس نظريه مكتب شـيكاگو،  

تالقي فرهنگي مي باشد: يعني عرصه اي كه شيوه هاي مختلف زندگي و نگرش هـاي گونـاگوني در مقابـل يكـديگر قـرار مـي       

 .)100: 1380گيرند (شيخي، 

مشـاركت شـهروندان و   توانمند سازي : توانمندسازي بر ديدگاه فقرزدايي استوار است و در توسعه پايدار انسان محور با تكيه بر 

رود. هدف از مشاركت يا توانمندسازي مدني، افزايش احسـاس تعلـق بـه محلـه و پاسـخگويي      شهر (مديريت شهري) پيش مي

  مناسب اهالي به پرسش سهم دولت، سهم مردم در ساماندهي محله است.

ر است كه بدين منظور آموزش هاي حرفـه اي  آنچه در اين راهبرد محوريت دارد تاكيد ويژه بر افزايش درآمد و فقرزدايي خانوا 

و باال بردن مهارت نيروي كار و كمك به آنان در دسترسي به منابع و سازماندهي و بازاريابي بهتر كسب و كارشـان بـه ويـژه بـا     

  )26: 1388ميانجي گري سازمان هاي غير دولتي و محلي بسيار با اهميت است (زياري، نوذري، 

جنبه هاي مربوط به ساخت و شكل كالبدي شـهرها را در   "شهرسازان سنت گرا, كيفيت محيط عمدتاكيفيت محيطي : از ديد 

ن هـا و  بر مي گيرد. بنابراين عناصر و عواملي همچون هويت، خصوصيات و مشخصات محله اي، گويايي و وضوح الگـوي خيابـا  

  امثال آن را دربرنمي گيرد.

   



 

)1390(ماخذ: رادجهانباني، پرتوي،  يدگاه هاي مختلفعوامل موثر بر كيفيت محيط از د) 3جدول (  

ي
هر
 ش
ان
يز
 ر
مه
رنا
 ب

        عوامل موثر بر كيفيت محيطعوامل موثر بر كيفيت محيطعوامل موثر بر كيفيت محيطعوامل موثر بر كيفيت محيط        نظريه پردازنظريه پردازنظريه پردازنظريه پرداز

  سرزندگي، معني، تناسب، دسترسي، نظارت و اختيار، كارآيي، عدالت  كوين لينچ

غناي حسي، رنگ تعلق، كارآيي منابع، پاكيزگي، نفوذپذيري، گوناگوني، خوانايي، انعطاف پذيري، تناسبات بصري،   )1985ايان بنتلي (

  حمايت زيستي

  مولفه كالبدي، مولفه ادراكي يا معنايي، مولفه اجتماعي، مولفه بصري، مولفه عملكردي، مولفه زماني  )2003متيو كارمونا (

  ها، عرصه همگانيپايداري زيست محيطي، منظر شهري، ديدها، فرم شهر، فرم ساختمان   )1997پانتر و كارمونا (

ساختار و خوانايي، فرم، آسايش و راحتي، دسترسي، بهداشت و ايمني، حفاظت تاريخي، سرزندگي، حفاظت محيط   )1989ساوت ورث (

طبيعي، تنوع، سازگاري، گشودگي، مراودات اجتماعي، برابري و مساوات، نگهداري، انطباق پذيري، معني، نظارت و 

  اختيار

جيكوبز و اپل 

  )1987د(يار

دسترسي به فرصت ها، تخيل و شادي، قابل زندگي بودن، هويت و كنترل، اجتماع و زندگاني همگاني، اصالت و 

  معني، همه مشمول يا فراگير بودن محيط، خودكفايي شهري

يختن فضاهاي حفظ تسلسل حركت ها، محصوريت، پيوستگي لبه ها، كنترل محورها و پرسپكتيوها، درهم آم  )1986راجرز ترانسيك (

  درون و بيرون

تنوع، تمركز، دموكراسي(مردم ساالري)، نفوذپذيري، امنيت، مقياس مناسب، طراحي ارگانيك، اقتصاد و ابزارهاي   )1994هاتن و هانتر (

  مناسب آن، روابط خالقانه، انعطاف پذيري، مشورت و مشاركت دادن استفاده كنندگان در طرح ها

  سازگاري، جلوه هاي خارجي، مباحث معمارانه  )1981شيرواني (

حفاظت تاريخي و مرمت شهري، طراحي براي پياده ها، سرزندگي و تنوع استفاده بستر و محيط فرهنگي، بستر و   )1987كولمن (

  محيط طبيعي، توجه به ارزش هاي معمارانه محيط

  عملكرد، نظم، هويت، جذابيت  )1992گرين (

سرزندگي، هارموني يا هماهنگي بابستر موجود، تنوع، مقياس انساني، نفوذپذيري، امكان شخصي سازي مكان،   )1993برايان گودي (

  خوانايي، انعطاف پذيري، امكان تحول سنجيده و كنترل شده، غنا

اختالط اجتماعي فعاليت هاي مناسب، نظم بصري محيط، كاربري مختلط، توجه به عنصر خيابان، نفوذپذير بودن،   )1961جين جيكوبز (

  و انعطاف پذير بودن فضاها

همسايگان سازگار، حس محله، حس تداوم، آگاهي از بيوسفر و احساس سرنوشت مشترك، حفاظت اكولوژيكي،   مارگارت ميد

تنوع، گمنامي، تحرك، انتخاب محل سكونت، اجتناب از جدايي اجتماعي و امكان گسسته شدن از پيوندهاي 

  اجتماعي

 
تـرين  گيـرد. مهـم  نور در فضاهاي شهري به دو منظور تأمين روشنايي و نورپردازي مورد اسـتفاده قـرار مـي    شبانه : نورپردازي

 .ي برق به عهده داردي مهم را ادارهي روشن نمودن فضاها در شب، ايجاد ايمني و حس امنيت است. البته اين وظيفهانگيزه

اي مردم و روشن نمودن نقاط كور، پنهان و جرم خيز موجب راحتي و آسايش روشنايي مطلوب و مناسب با ايجاد وضوح ديد بر

شود. البته الزم به ذكر است كه براي دستيابي به حس امنيـت، ميـزان خاصـي از    شهروندان براي حضور در فضاهاي شهري مي

اس امنيـت را در فـرد ايجـاد    كـه احسـ  كنند كه بيش از آنروشنايي مد نظر است. چه بسا فضاهايي را چنان ناشيانه روشن مي

كنند. در اين شرايط فضاهاي پيرامون با اندك روشنايي كـه دارنـد، بـه خـاطر تضـاد      را القا مي نمايند، احساس تحت نظر بودن



 

كنند. فراموش نشود، در مبحث روشنايي بخشيدن به فضاها تنهـا دسـتيابي بـه    نوري تاريك جلوه كرده و حس ترس را القا مي

ت محيط مدنظر است كه اين امر در ارتقاء كيفيت محيطي فضاها امري ضروري ولي ناكافي است. به همين خـاطر  ايمني و امني

 .گردندايجاد يا تقويت ساير كيفيات محيطي الزم از طريق نورپردازي فضاها تأمين مي

بـه تصـويري اسـت كـه آنهـا      بندد، اغلب مربـوط  در شرايط كنوني، آنچه از شهر و فضاهاي شهري در ذهن شهروندان نقش مي

كنند. با نورپردازي مناسب شهر و فضاهاي آن نه تنهـا در جهـت خوانـايي بيشـتر، بلكـه در      هنگام روز از شهر خود دريافت مي

 .توان كمك شاياني نمودايجاد يك تصوير ذهني روشن از شهر در شب به مردم نيز مي

هوا به خواب رفته و با طلوع خورشيد بيدار شـوند. شـهرهاي امـروزين و    امروزه شهرها مانند گذشته نيستند كه با تاريك شدن 

استفاده ماندن نيمي از عمر مفيـد شـهر (در   اند. بنابراين براي جلوگيري از بيروزي شدههايي شبانهفضاهاي آن تبديل به مكان

نصـيب شـهر و سـاكنين خواهـد      هايي كه با طراحي صحيح روشنايي و همچنين نورپردازي مناسبشب) و دستيابي به كيفيت

ف فضـاها در شـب بسـنده    ربايست از ساده انديشي اجتناب نموده، به استانداردها، مهندسي روشنايي و روشن كردن صشد، مي

  .نكرد

     چارچوب پژوهشچارچوب پژوهشچارچوب پژوهشچارچوب پژوهش    ----3333

تحليلي مي باشد. براين اساس، با مطالعه كتابخانـه اي، جمـع آوري اسـناد و مـدارك از      -پژوهش حاضر براساس روش توصيفي

  ادارات و سايت هاي اينترنتي نسبت به تهيه و انتخاب شاخص هاي كيفيت محيطي اقدام، سپس پرسشنامه تهيه گرديد.

هاي ميـداني  حتوايي و استنتاج از دادهنوع روش تحقيق كمي بوده است كه با استفاده از استدالل منطقي  و بر اساس تحليل م

  نيز تهيه مي شود.

ها در بخش ادبيات نظري به شيوه توصيفي صورت گرفته است.در اين روش پژوهشـگر تـالش كـرده تـا آنچـه      آوري داده جمع

طالعات اسـناد  هست را بدون هيچ گونه مداخله ذهني گزارش دهد و نتايج عيني از موضوع را بگيرد. بدين منظور با رويه هاي م

هاي داخلي و خارجي در حوزه مورد نظرو تجـارب  هاي نظري و بررسي نظريات و تئوريها و پژوهشاي، مقاالت، كتابكتابخانه

هاي غيررسمي، هم مستند سازي انجام داد و هم چارچوب و مدل نظري رساله را استخراج داخلي و خارجي مداخله در سكونت

  كند.  

ما بـه جمـع آوري اطالعـات مـي     بررسي منابع مطالعاتي در اين رساله كتابخانه اي است. با استفاده از  روش گردآوري اطالعات

انجـام  از روش هـاي آمـاري    استفاده با تحليل مرحلهقرار مي دهيم. و پردازيم. پس از تكميل داده هاي مربوطه را مورد تحليل 

ارتقا كيفيت محيطي در سـكونت گـاه هـاي    است هاي موثر در جهت و سي راهكارها در نهايت با بسط و تشريح نتايج، مي شود

  . در محدوده مطالعاتي ارائه مي گردد غير رسمي با تاكيد بر امنيت محيطي



 

-همچنين بهره گيري از  جداول، نمودارها، نقشهبانك هاي اطالعات و همچنين ابزار هاي گرد آوري اطالعات شامل استفاده از 

استفاده مـي    Spss و  Excelافزارهاي آماريمي باشد و براي تجزيه و تحليل و پردازش اطالعات از نرم مقالهها و تصاوير در ارائه 

  شود .

 

  

  

 نتايج و يافته هانتايج و يافته هانتايج و يافته هانتايج و يافته ها    ----1111----3333

  شاخص هاي كيفيت محيطي بكار برده شده در اين تحقيق عبارتند از : 

  حمل و نقل شهري   -3تعامالت اجتماعي   -2ويژگي هاي كالبدي، ساختاري   -1

  كيفيت مراقبت -6الگوهاي زيست بوم    -5تنوع عملكردي و نظام فعاليتي    -4

  

  

  شاخص هاي كيفيت محيطي در اين تحقيق ) 2شكل (

 شاخص هاي كيفيت محيطي

ويژگي هاي كالبدي، 
 ساختاري  

 تعام ت اجتماعي  

تنوع عملكردي و 
 نظام فعاليتي   

 كيفيت مراقبت

 الگوهاي زيست بوم   

 حمل و نقل شهري  



 

  

  پژوهش به شرح زير استنباط مي گردد:از مجموع نظريات، ديدگاهها و موارد مطرح شده در اين بخش مدل مفهومي 

  

  

  مدل مفهومي ) 3شكل (

  

  دسته بندي امنيت

 هر يعني است زندگي هر  اوليه نيازهاي از يكي كه ميآيد حساب به ارزشي مقوالت از ،ملي چه و فردي ابعاد در چه ،امنيت  

 را امنيت. نمايد سرمايه گذاري جان و مال لحاظ  از است حاضر آن توسعه و حفظ و بدست آوردن براي ،جامعه اي يا و فرد

 ،اقتصادي امنيت ،ملي امنيت ،اجتماعي امنيت ،فردي امنيت جمله  از نمود تقسيم موضوعي و ساختاري لحاظ از ميتوان

 متمايز هم از نيز مختلف حوزه هاي مفاهيم اين از كدام هر تحليل در كه كاركردي امنيت  ،كالبدي امنيت ،فرهنگي امنيت

   .ميشوند 
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  دسته بندي امنيت ) 4شكل (

  نور پردازي 

گذارنـد. بـه   هر طرح نورپردازي به عنوان يك موضوع كلي داراي عواملي است كه هر يك به نحوي بر فرايند طراحي تـأثير مـي  

عوامـل بسـتگي دارد.   پذيري و مقبوليت طرح تا حد زيادي به ميزان توجه به اين عبارتي ميزان دستيابي به اهداف، يعني تحقق

  .بندي استهاي منبع نور، ذهنيت مخاطب و قدمت قابل تقسيمي محيط، ويژگيبه طور كلي اين عوامل را در چهار دسته

ترين عوامل موثر در نورپردازي است. اينكه طراحي نـور در كـدام كشـور،    محيط به عنوان زمينه و بستر نورپردازي يكي از مهم

رار دارد بر طراحي تأثير فراواني دارد. چرا كه طراحي در هر يك از اين سطوح الزامات خاصـي را طلـب   منطقه، شهر يا مكاني ق

 .كندمي

-هاي منبع نور به دانش فني موجود، امكانات مالي و انواع منبع نور موجود در بازار كشور اشاره دارد كه در طراحـي مـي  ويژگي

 .شودپذيري طرح تا حد زيادي با مشكل مواجه ميها، تحققه اين ويژگيبايست مد نظر قرار گيرد. در صورت عدم توجه ب

گذارد، قدمت فضا است. در شهرهاي ما طيفي از فضاها، از باستاني گرفتـه تـا جديـد    از موارد ديگري كه برطراحي نور تأثير مي

اين عوامل، در نظر گـرفتن مخـاطبين   كند. در كنار هر يك اصول و ضوابط خاصي را طلب مي  وجود دارد كه مسلماً نورپردازي

  .كنندگان نسبت به فضا و توقعات آنها و ... نيز بسيار حائز اهميت استاصلي فضا، ذهنيت استفاده
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   عوامل دخيل در طراحي نور) 5شكل (

        نتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيري    ----4444

 بصورت زندگي منشا پيدايش به نگاهي با. است بوده امنيت برقراري نيازمند همه از بيش شهري زندگي ،تاريخ طول در  

 حساب به ارزشي مقوالت از، ملي چه و فردي ابعاد  در چه ،امنيت. ميكند پيدا بارزي نمود امنيت عنصر ،يكجا نشيني و جمعي

 حاضر آن توسعه و حفظ و بدستآوردن براي ،جامعهاي يا و فرد هر يعني  است زندگي هر اوليه نيازهاي از يكي ميآيد كه

              امنيت يكي از حقوق اوليه و الزم براي رفاه و زندگي سالم است.  .نمايد  سرمايه گذاري  جان و مال لحاظ از است

از بين تعاريف ذكر شده مي توان گفت كه امنيت يك حق بنيادين انساني است.. امنيت يك حالتي است كه در آن خطرات و 

مي شوند، كنترل مي شوند تا سالمت و رفاه اشخاص را حفظ بكنند. شرايطي كه منجر به صدمات فيزيكي، رواني يا جسمي 

امنيت يك منبع ضروري براي زندگي هر روزه، برآوردن نيازهاي اشخاص و جوامع در راستاي ارتقا اشتياق و آمال عمومي مردم 

  است .

اعي و بعد عيني به مولفه هاي امنيت داراي دو بعد اصلي عيني و ذهني مي باشد كه بعد ذهني بيشتر به مولفه هاي اجتم 

  فيزيكي و كالبدي باز مي گردد .

 ،شهر ،شهروندان عليه تهديد و خطر هرگونه  از شهروندان هراس نبود و خاطر اطمينان ،آرامش داشتن ؛يعني شهري امنيت

 موجب شهروندان در را ناامني احساس شهري زندگي در كه عناصري  ساير و شهري زيرساخت هاي و كالبد، شهري هايافض

 از بيش ميگيرد صورت آن در بسياري اجتماعي تعامالت و بوده اجتماعي كاركردهاي اجراي كه عرصه عمومي فضاي. ميگردد

ويژه اي  امنيتي سطوح  بايستي افراد اجتماعي و فرهنگي سطح با متناسب شهري فضاي هر. ميباشد امنيت نيازمند مكاني  هر

  . شود اتخاذ آن براي



 

با توجه به يافته هاي تحقيق راهكارهاي زير براي ايجاد امنيت در سكونتگاه هاي غير رسمي در حوزه هاي مختلف پيشنهاد 

  گرديد.

  

  ) جدول راهكار هاي طراحانه براي ايجاد امنيت منبع : نگارنده4جدول (

  كنترل دسترسي

 محلي و همجنين مقابل كاربري هاي مهمآرام سازي ترافيك در خيابان ها و كوچه هاي 

 مكان يابي مسير هاي پياده در محل هايي با نظارت اجتماعي

 براي تعريف خد و مرز پياده ها  استفاده از پياده رو ها

 استفاده از طراحي منظر براي هدايت افراددر مسير هاي امن

  از دختان و نفوذ به سختمان ها وجود نداشته باشد.توجه در مكان يابي كاشت درختان به گوني اي كه فرصت باال رفتن 

  كيفيت محيطي

 روشنايي مناسب براي فضاهاي پاركينگ و پياده رو ها و پارك ها

تعمير و نگهداري تجهيزات شهري مانند تابلو ها و عاليم ارتباطي و زدودن آشغال ها و زوايد از محيط و مديريت مناسب سطح هـاي  

 زباله

 ه در جهت افزايش ديد و نظارت عموميطراحي منظر مجموع

 قرار دهي مبلمان هايي جهت نشستن در طول مسيرها و حضور افراد در فضا

استفاده از مبلمان شهري زيبا و متناسب با مناطق مسكوني به خصوص در مساكن براي افـراد كـم درآمـدبا هـدف كـاهش اقـداماتي       

  چون تخريب گرايي

 سانيتوسعه در مقياس ان  استانه ظرفيت

 تراكم مسكوني متناسب با فرهنگ و جمعيت

ايجاد تثبيت گره هاي اجتماعي مثل باغچه هاي جمعي ، سرگرمي هاي خياباني،مكان هاي جلسات شهري، باشـگاه هـاي جوانـان و    

 تشكيل نمايشگاه و فروشگاه هايي در فضاي آزاد

 غازه هايي كه محل جمع شدن اراذل هستند.رسيدگي به مكان هاي جرم زا مثل خانه هاي رها شده در يك محله يا م

 جهت دهي به حركت پياده

 افزايش كيفيت محيطي و پيشگيري از مهاجرت ساكنين به محالت ديگر

 كاهش فعاليت هاي بي ثباتي كه يك منطقه را به سوي جرم سوق مي دهد با استفاده از پايدار سازي اجتماع

  كاربري هاي متعادل زمين

هاي فعال هنري كه مردم را با يك هدف مشترك گرد هم آورده و به اشتراك گذاردن احساس مكـان را بـه عنـوان يـك نيـاز      گالري   فرهنگ جمعي

 براي اعضاي جامعه ، ارضا مي كند.

 بيادگار نگه داشتن افراد يا حوادث مهم از طريق ايجاد المان ها يا فضاهاي شهري مرتبط با آنها

  هاي فرهنگي   ايجاد احساس جمعي از طريق فعاليت

 طراحي مسير هاي پياده به نحوي كه از خانه هاي اطراف قابل نظارت باشد.  نظارت طبيعي

 مكانيابي فضاهاي سبز و تفريحي در جايي كه از درب و پنجره بسياري از واحد ها قابل رويت باشد.

 قرار دادن مولدهاي فعاليت مثل كيوسك تلفن و روزنامه فروشي و يا دكه سيار

 يابي زمين بازي بچه ها در جايي كه از پنجره واحدها به وضوح قابل رويت باشد. مكان

 اجتناب از طراحي منظر به صورتي كه نقاط كور يا مكان هاي مخفي از ديد ايجاد كند.

 كاشت گياهان خاردار در نقاط كور براي جلوگيري از اختفاي خالفكاران احتمالي

  ب يا پنجره خانه ها و يا استفاده از ابزار امنيتي چون چراغ هاي روشنايي خيابان و ....اجتناب از كاشت درختان در مقابل در
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