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  چکیده

در طراحی فضاهای شهری مطلوب و ایده آل عناصر مهمی تأثیر گذارند که نور از جمله عناصری است که 

در کیفیت فضا، خصوصا سیمای شبانه فضاهای شهری بسیار مؤثر است. از طرفی بخش عمده ای از درک 

پردازی و روشنایی فضاهای شهری است که از طریق آن می توان به خوانایی شهر هویت شهر وابسته به نور

کمک کرد، در شهر نماپردازی کرد، به ایمنی فضاهای شهر افزود و در نهایت، شهری جذاب و قابل سکونت را 

ی نورپردازی خیابان ها و معابر شهری نیز جزء اصلی تشکیل دهنده نورپرداز .برای شهروندان ایجاد کرد

در این پژوهش مور بررسی قرار فضاهای عمومی شهر می باشد که تأثیر بسزایی بر کل سیستم شهر دارند که 

با میزان جرم و جنایت  ،با هدف بررسی و تحلیل ارتباط بین نورپردازی و روشنایی ،حاضر مقاله. درگرفته است

شاخص های تحلیل رداخته و سپس تحلیلی ابتدا به ادبیات موضوع پ -های شهری، با روش تحقیق توصیفی

 برخورداری از مرتبط با آن ارائه می شود. محله خاور در شهر بجنورد با توجه به امنیت در محیط های شهری

، به آن لبه های در فرامحلیشهر و همچنین وجود کاربری های تجاری در مقیاس مرکز موقعیت استراتژیک در 

ارتباط بین وجود  ، بیانگرنتایج حاصل از تحقیق است، مورد بررسی قرار گرفته ،عنوان نمونه موردی پژوهش

 ،پیشنهاداتی جهت ساماندهی نورپردازیدر پایان  می باشد. در این محله نورپردازی و میزان جرائم شهری

زی جهت نورپردا می تواند ، که این پیشنهاداتبیان شده است خاور جهت کاهش میزان جرایم شهری در محله

 .تعمیم یابد ،جرایممیزان با هدف کاهش  (،به ویژه در بافت میانی شهرهای کشور )مناسب محالت شهری

کلما ت کلیدی: روشنایی، نورپردازی، جرم وجنایت های شهری،محله خاور           
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 مقدمه -1

 روش بارای ماا جستجوی به پاسخ جهت در روشی بلکه نیست، تزئینی صرفاً موضوعی تنها نه شهری روشنایی طراحی    

 است شهر شبانه سیمای و هویت کننده تعریف نورپردازی، امروزه .باشد می محیط در بهتر آسودگی و امنیت پیشرفته تأمین

 اجتماعی امنیت کاهش و بزهکاری و جرایم تصادفات، حوادث، افزایش همچون عوارضی ،تاریکی شب وجود و نور نبود و

 .شود می سبب را

 شاهروندان روان بار آن مثبات تأثیر و شهر فضای کردن دلپذیر امنیت، ایجاد به توان می شهری محیط نورپردازی اهمیت از

 درک را شاهری ناورپردازی اهمیت نیز شهروندان و است محیط طراحی معماری عنصر یک نور»داشت:   و بیان کرد اشاره

 فضای برای مجددی طراحی تواند می آن بر عالوه و داشته افراد کارایی و راندمان افزایش در باالیی پتانسیل نور که اند کرده

 «باشد. دار عهده را شب در و امنیت زیبایی تأمین و محیط معماری و شهری

 فرضیه ما در این پژوهش به صورت زیر است:

فضاهای شهری این  به نظر می رسد وقوع جرایم شهری در محله خاور، متأثر از وضعیت نامناسب نورپردازی و روشنایی

 محله است.

نایی و نورپردازی معابر شهری جهت کاهش میزان جرایم در محالت شهری می باشد در هدف مقاله حاضر ساماندهی روش

قرار می  تحلیل و بررسیمورد  بجنورد، مرکزیبافت  واقع دربیات موضوع بیان می گردد و سپس محله خاور، ابتدا ادادامه 

منابع کتابخانه  استفاده از با ،است شده استفاده میدانی و اسنادی روش دو از اطالعات گردآوری جهت پژوهش، این درگیرد. 

 طریق از پژوهش نیاز مورد های نمونه همچنین. است شده مطالعه و گردآوری اطالعاتو...  اسناد مقاالت، یا کتب ای شامل

اهمیت توجه به مسائل مربوط به نورپردازی و روشنایی شهری  امیدواریم این پژوهش بتواند. است شده اخذ مطالعات میدانی

نورپردازی و روشنایی( خصوصا را به خوبی بیان کند و برنامه ریزی شهری صرفا کالبدی را، به سمت دیگر مسائل شهری )

 سوق دهد.

 چارچوب نظری تحقیق -2

 نورپردازی شهری -1-2

گرفتاه  شاکل آن سااکنین رفتارهاای و هاا فعالیات نیازهاا، اسااس بار کاه اسات کالبادی -فرهنگی ای مجموعه شهر    

 ماهیات زنادگی تبلاور ناوعی به که هستند شهرها عمومی و باز فضاهای از بخشی شهری فضاهای :ج(.4831است)پاکزاد،

 ه(. : 4831 دارند)پاکزاد، حضور آن در شهروندان که جایی یعنی باشند، می جمعی

 نورپردازی فضااهای و شهری( است )فضاهای شهری همگانی باز فضاهای نورپردازی واقع در شهری نورپردازی از منظور

 از ترکیبای در واقع شهری، (. نورپردازی48،4،11 سوری، دهد)پاکزاد، می شکل را شهر کل نورپردازی هم، کنار در شهری

 شاهری( و های شهری )تلویزیون نمایش های صفحه رانندگی، راهنمایی های چراغ شهری، مبلمان بناها، معابر، نورپردازی

 ایجااد در شاب، هنگاام در کارکردهای شهری و ها فعالیت ادامه شرایط ایجاد بر عالوه که است، موسمی های نورپردازی



 

 (. در48،9،1 درکای، وارثای، ایفا کند )تقوایی، را بسزایی نقش تواند می نیز شهری های محیط جذابیت و آسایش و امنیت

 طراحان توجه مورد اصلی موارد از یکی به عنوان و داشته فضا ساختن  روشن از فراتر عملکردی نور شهرسازی و معماری

 ایمان و مناسب بستر ایجاد برای بنابراین یابد می شب ادامه تا شهروندان فعالیت امروزی، شهری زندگی گیرد. در می قرار

 (.48،9،4 است)احمدی، طراحان برای مهم بسیار امری نورپردازیطراحی  بصری، کیفیت ارتقاء و شهری شبانه زندگی

 اهداف نورپردازی شهری -2-2

 (، اهمیت4837،11 می گیرد)پاکزاد، قرار استفاده مورد نورپردازی و روشنایی تأمین منظور دو به شهری فضاهای در نور     

 شهری عملکردهاای ی نورپرداز اما است. دیدن ی تجربه آوردن وجود به آن، جهت فیزیکی خاصیت از بیش مراتب به نور

 دارد: زیر موارد چون نیز دیگری مهم

 است آن از استفاده برای شب هنگام در فضا کردن روشن آن از هدف :روشنایی کارکرد. 

 است الزم شهری و معماری فضاهای از برخی در امنیت و ایمنی حفظ برای :امنیتی کارکرد. 

 باشد. آن تفریحی کارکردهای توسعه تواند می نورپردازی از هدف :تفریحی کارکرد 

 کرد زیباسازی نورپردازی کمک به شب در را ... و شهری فضای :شناسانه زیبایی کارکردهای. 

 است نورپردازی طریق از آیینی و تاریخی فضاهای به توجه فرهنگی های فعالیت از :فرهنگی کارکرد. 

 است شهری -معماری فضاهای از مشتریان نظر جلب های روش از نورپردازی :تبلیغاتی -بازرگانی کارکرد. 

 دارد دینی اهمیت و آیینی لحاظ از معمول، کارکردهای بر افزون آیینی فضاهای از برخی نورپردازی :آیینی کارکرد 

 (.18-4837،11 زاده، )سلطان

 اصول طراحی روشنایی معابر -3-2

 تعیین نقش آن، و ها ویژگی به توجه با شهری های خیابان و ها راه بندی طبقه شهری، معابر روشناییدر طراحی سیستم 

 نمودن و مشخص ها چراغ نصب ارتفاع تعیین نیاز، مورد نور توزیع اساس بر ها چراغ نوع انتخاب الزم، روشنایی شدت

 طراحی مراحل طور کلی به. گیرد قرار توجه و عنایت مورد باید که است مواردی جمله از ، پایه نصب فواصل و آرایش

 های راه روشنایی اجرایی راه های عمومی و فنی مشخصات با مرتبط که توانیر سازمان 4،1 نشریه در معابر روشنایی سیستم

 .شود می داده نشان (2-2)نمودار در است شهری



 

 : اصول طراحی روشنایی معابر2-4نمودار

 

 تعریف جرم -4-2

عملی که در جامعه  .که قانون را نقض می کند. جرم مانند سایر اشکال انحراف، امری نسبی است جرم عبارتست از عملی    

 .ای جرم شناخته می شود ممکن است در جامعه دیگر مجازاتی نداشته باشد

جرم را بنابراین  .که احساسات اخالقی جامعه را علیه مجرم بسیج می کند پدیده ای از قوانین کیفری است "دورکیم "به نظر 

)دورکیم  "می توان هر عملی دانست که علیه مرتکب شونده اش واکنش مشخصی را که مجازات می نامیم بر می انگیزد

 (.79؛ص: ،481،

هنجارهای رسمی ( در نظر می  ) در این پژوهش ، جرم را به معنای تجاوز به ارزشهای پذیرفته شده و مقررات رسمی جامعه

موجب به خطر انداختن تهدید آمیز و یا نقص عملی حقوق فردی و اجتماعی اعم از مادی و گیریم که توسط فرد یا گروه 

 .)جرایم شهری( دجانی و روحی و رفاهی می شو

 عوامل بروز جرم وجنایت -1-4-2

 عوامل مؤثر در ارتکاب جرائم را میتوان از دیدگاه کلی به سه دسته تقسیم کرد:

 عوامل فردی 

 عواملی در شهر، که بروز جرایم شهری را تشدید می کنند)در این پژوهش عوامل محیطی ، شامل کلیه عوامل محیطی

 بروز جرم، مورد بررسی قرار می گیرد(.

 عوامل اجتماعی به معنای عام شامل عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی 



 

 

 نظریه های مکانی جرایم شهری -2-4-2

شیوه علمی از نیمه اول قرن نوزدهم و با بهره گیری از اندیشه های اولین مطالعات جغرافیای بزهکاری در شهرها به    

اکولوژی اجتماعی )کارهای اولیه کتله و گری( شروع و به دست محققان و دانشمندان مکتب اکولوژی اجتماعی شیکاگو در 

( با رشد شتابان شهرها و به بعد 9،،4اوایل قرن بیستم )شلو و مک کی( ادامه یافت. اما از چند دهه قبل )به خصوص از سال 

افزایش بی رویه جرم و جنایت در آنها، توجه و عالقه زیادی نسبت به بررسی های مکانی جرایم شهری شکل گرفت و همین 

 امر موجب شد تا ابزارهای تحلیل فضایی، توسعه یافته و نظریه ها و رویکرد های مکانی جدیدی در این زمینه مطرح شد.

 محیطی  جرم شناسی  -4-2-1-2

از مطالعات پیشین جغرافیای بزهکاری می توان دریافت که در این بررسی ها تأکید بیشتر بر عوامل محیطی     

)آب،هوا،باد،دما،کوه،دریا،دشت،عرض جغرافیایی و ...( و تأثیر آن بر انسان و رفتار او بوده است، در حالی که در تحقیقات 

)اجتماعی( و شرایط اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و مکان جرم می کنونی، عوامل مربوط به محیط انسانی 

 به صدد دستیابى در که معاصر محققان از بعضى تالشهای (. رویکرد جبر گرایانه به محیط طبیعی در14:4839باشد )کالنتری،

 رابطه به ثبت آمار کمک به گری(و )کتله نمونه عنوان به دارد؛ نیز وجود اند برآمده جرم و جغرافیایى محیط همبستگى

 فرزند انسان .نیست تصور قابل انتزاعى طور به انسان ی ناحیه از جرم نظر کتله به .اند پرداخته جغرافیایى محیط و بزهکاری

 این بهقانون حرارت( )نظریه  بیان و جرایم آمار از استفاده با او .نیست محیط دور تأثیر از او اعمال ناخواه خواه و است محیط

 (.43: 4831-4831نیا، کامران) نیست لمس قابل شود، اگر یافت و ندارد وجود آزاد اراده که رسید نتیجه

 محیطى طراحى کمك با جرم پیشگیری نظریه -1-1-2-4-2

نخست  نگرش .دارد وجود ساخت انسان محیط در جنایت جرم و از پیشگیرى به نسبت عمده نگرش سه کلى طور به    

طریق  از را آنها توان می و داشته تاکید جنایى فرصتهاى بر است که "محیطى طراحى وسیله به جرم از پیشگیرى" بر مشتمل

و  جرم وقوع براى پیچیده و مشکل اى زمینه کردن فراهم تکنیکها موجب این و داد کاهش معمارى و ریزى برنامه تکنیکهاى

 دنبال به نگرش این .است "ویژه مکانهاى در جرم جلوگیرى از" هبرگیرند در دوم، نگرش .می گردند آن از ترس کاهش

 سیاست نظیر جرم از پیشگیرى سازمانى و راهبردهاى فیزیکى ترکیب طریق از ویژه مکانهاى در جنایت کاهش پرداختن به

 در گرفته صورت تغییرات با را طراحى فوق مفهوم نگرش .اجتماع می باشد در جرم از پیشگیرى و در اجتماع گذارى

 در عمدتاً که می باشد جرم از جلوگیرى سیاستهاى مکانى بر مشتمل سوم، نگرش .می کند ترکیب مکان استفاده از و مدیریت

 فرصتهاى کردن مسدود یا بردن میان از با کمک جنایت و جرم سطوح کاهش نگرش، این هدف. است گسترش یافته بریتانیا

می  متمرکز جنایى فرصتهاى کاهش و گسترش اقدامها با جرم مکان و محیط روى بر نگرش این .جنایت مى باشد و جرم

 که است محیطى روى بر آنها تمرکز آنها، اشتراک میان نکته دارد، وجود نگرش سه این میان که علیرغم تفاوت هایى .شود

 .مى باشد جرم از جلوگیرى منظور مکانها به این مدیریت و طراحى مورد در استدالل و بحث و اتفاق مى افتد آن در جرم



 

 منتشر بار را ری جفری  برای اولین "(CPTEDمحیط ) طراحى با کمک جرم از پیشگیرى" مقاله که هنگامى 4،74 درسال

 در آن از قبل تا مقوله این زیرا .پدید آمد نابهنجار رفتارهاى و اجتماعى هاى بررسى ناهنجارى با ارتباط در عطفى نقطه کرد،

 شاهد 4،39 اوایل و 4،79 دهه در به طوری که که Robinson,4،،1:4)گرفت ) قرارمى جرم شناسى مباحث حوزه

کانون  کانون تمرکز خود را  و هستند جرم اکولوژى اجتماعى کندوکاو پى در که مى باشیم "  جرم جغرافیاى مختلف“ظهور

 (Pyle,4،71;Harres,4،71;Davidson,4،34). اند .  ساخته بر روی موقعیت، فضا، مکان و قلمرو متمرکز

 

 شاخص های تحلیل امنیت در محیط های شهری -5-2

یکی از عواملی که موجب ارتقاء امنیت فیزیکی و روانی فضا مای گاردد کیفیات شابکه معاابرو  کیفیت شبکه معابر: -1-5-2

پوشش آن برای شخص پیاده و سواره می باشد. پیاده راهها، محل حضور همه شهروندان، مشاارکت آناان در زنادگی جمعای 

روندان می باشد.پیاده راهها عالوه بار شان است. این فضاها در مقیاس همه شهر عمل کرده و پذیرای گروههای مختلفی از شه

نقش ارتباطی و دسترسی، مکانی امن و راحت برای تماس اجتماعی، گردش و تماشا و... را فاراهم مای آورد. در پیااده راههاا 

 آزادی عمل انسان پیاده برای توف، مکث، تغییر جهت و تماس مستقیم با دیگران بسیار زیاد است. 

امنیت شهر وظیفه اساسی خیابان ها و پیاده راه های یک شهر است. وضوح مسیر در روز و جیکوب معتقد است که حفظ 

شب، حذف موانع فیزیکی و کاربردی مزاحم در طول مسیر پیاده روها، طراحی مناسب در سطح پیاده رو ها، استفاده از کف 

نمایند. استفاده از تنوع رنگی همراه با طرح و نقش پوش  سالم باعث شده تا عابران پیاده با امنیت بیش تر از این فضا استفاده 

مختلف و هماهنگ در کفسازی پیاده رو ها و خطوط عابران پیاده عالوه بر تنوع فضایی، در ایجاد ایمنی عابران نقش بسزایی 

 دارد.

نتیجه ارتباط بیشتر مبلمان متناسب شهری یکی از عوامل افزایش حضور افراد پیاده در شهر و در  :مبلمان شهری -2-5-2

مردم در محیط خود، جامعه و ایجاد سالمت روانی و آرامش شهروندان است و شامل تجهیزاتی مانند تیرهای چراغ برق، 

نیمکت ها، باغچه ها، کف پوش ها، آبخوری ها، سطل زباله ها و وسایل تفریحی پارک ها و ... هستند و هر یک دارای 

 ائز اهمیت است مکان یابی درست این تجهیزات است.کارکردی خاص می باشند و آنچه ح

اهمیت وجود روشنایی در سطوح شهر به دلیل افزایش ایمنی در سطح خیابان ها به ویژه در مراکز پر  روشنایی: -3-5-2

رفت و آمد، راهنمایی جهت ها در تقاطع ها، چهار راهها و پل ها، تشخیص هویت و موقعیت محل است. مهم ترین ویژگی 

شرایط آلودگی رفتاری و جرم خیزی در زمان شب، تاریکی و کم نوری و توزیع نامناسب سیستم روشنایی است که بر محیط 

حاکم می شود و استفاده از پایین بودن امکان دیده شدن و اقدام به اعمال بزهکارانه است.بنابراین با عدم آشکار شدن فرم به 

آمدن فضایی بدون دفاع و آسیب پذیر برداشته می شود. این نوع فضاها که دالیلی  علت تاریکی، اولین گام به سوی به وجود

غیر از دالیل کالبدی، آن ها را به فضاهایی بدون دفاع بدل ساخته، با تأمین روشنایی و حل کردن مسأله نورشان، قابلیت تبدیل 

 توان از آسیب پذیر بودن آنها جلوگیری کرد.شدن به فضاهای بدون مسأله و با دفاع را خواهند داشت و بدین وسیله می 



 

همچنین توجه به شرایطی که باعث داشتن دید مناسب از درون ساختمان ها با نورپردازی های بهتر می شود، به شکل 

مؤثرتری می تواند مراقبت های طبیعی معابر، خیابان ها و حریم اطراف منازل و ساختمان ها را افزایش داده و میزان جرم را 

 کاهش می دهد.  

 شناخت محدوده مورد مطالعه )محله خاور به عنوان یك نمونه موردی( -3

    

 

 

 

 

 

 

 : موقعیت محله خاور در شهر بجنورد8-4نقشه

محدوده مورد مطالعه )محله خاور( واقع در مرکز شهر بجنورد است که با محورهای اصلی شهری و به خصوص محور خطی 

مرکز شهر همجوار است. در این محله سازمانها و اماکن اداری بسیاری وجود دارد و  معابراصلی آن خیابانهای طالقانی غربی، 

ی جنوبی  و امام خمینی غربی می باشد. موقعیت این محله به گونه ای است شهید بهشتی جنوبی ، شهید رضا امامی ، شریعت

ل میدهد و پیاده رو های این یشکتکه معابر جمع و پخش کننده آن )دور محله ای( ، لبه های تجاری و مراکز خدماتی شهر را 

نورپردازی مناسب در شب ها معابر اغلب پر رفت و آمد و دارای کاربری های جاذب شهری است. لذا تأمین روشنایی و 

موجب افزایش جذابیت و افزایش حضور افراد در فضا خواهد شد و عمال افزایش نظارت همگانی )چشم خیابان( را در پی 

 خواهد داشت.

 تجزیه و تحلیل -4

 بررسی وضعیت روشنایی معابر  -1-4

روشنایی هر خیابان، ابتدا باید نوع معابر را مشخص به منظور تأمین روشنایی معابر و تعیین استاندارد های مرتبط با       

نمود. به کمک این طبقه بندی می توان هر یک از راه ها را در یک گروه قرار داد و ضوابط مربوط به آن گروه را برای راه 

 مورد نظر به کار برد.



 

می  2و4معابر مشخص شده در پایین راههای شریانی درجه 

معابر عمدتا مورد استفاده افرادی باشند و پیاده رو های این 

واقع میشود که قصد پیاده روی برای خرید به این خیابان ها 

 آمده اند. 

 : تعیین نوع و عملکرد معابر اصلی محله خاور1-4نقشه

 

 منابع روشنایی موجود محله -2-4

های  خیابان در موجود روشنایی منابع توان می کلی طور به    

 نمود: بندی دسته زیر شرح به را محله خاور

 سیمانی تیرهای روی بر مستقر های چراغ 

 چراغ های پایه بلند مستقر در اغلب معابر 

 بخشی از نور ویترین مغازه ها 

 طول در تردد حال در خودروهای چراغ از حاصل نور 

    معبر

 : منابع روشنایی موجود محله1-2تصویر                                                                                 

                                                                                                                                   گرفته شده است. 8،/2/1عکس ها توسط نگارنده در تاریخ "مأخذ :                                                                     

 ضعف های روشنایی محله خاور -3-4

 از جمله ضعف های روشنایی و نورپردازی در محله خاور میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:    

  عدم اختصاص منبع روشنایی )چراغ های پایه

طوری که تمامی پیاده کوناه( به پیاده رو ها به 

روهای موجود در این محله نور و روشنایی 

 خود را از نور ویترین مغازه ها تأمین می کنند

  عدم وجود روشنایی کافی در برخی پیاده رو

هایی که در جوار آنها کاربری های تجاری 

وجود ندارد که تهدیدی برای به وجود آمدن 

 محسوب میشود فضاهای بی دفاع و تشدید نا امنی و جرایم

 .گرفته شده است 8،/2/1عکس ها توسط نگارنده در تاریخ "مأخذ :،   : ضعف های روشنایی محله خاور1-8تصویر 



 

  عدم وجود فاصله استاندارد بین تیرهای چراغ برق موجود 

  معابرعدم نور کافی و خاموش بودن تعداد زیادی از چراغ های برق موجود و عدم امکان تأمین روشنایی در این

                                                     

 یافته های تحقیق -4-4

محله خاور به علت موقعیت خاص مکانی که در بافت مرکزی شهر بجنورد واقع شده است دارای شرایط ویژه ای از نظر     

موقعیت اقتصادی است .بافت شطرنجی محله، وجود برخی کاربری های خدماتی فرا محله ای )پاساژها و کاربری های 

ه گونه ای که از طرفی  موجب سهولت دسترسی، رونق فعالیت درمانی و ...( همچون سکه ای برای این محله دو رو دارد، ب

های اقتصادی و ... خواهد شد و از طرفی دیگر محله در معرض ترافیک عبوری قرار خواهد گرفت و ورود افراد ناشناس به 

در پس بافت محله، افزایش ناهنجاری های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.وجود نقاط تاریک، ناامن و غیر قابل دفاع 

شطرنجی محله منجر به بروز معضالت اجتماعی و جرایم شهری از جمله اعتیاد، زورگیری و... در این محله شده است.)البته 

همان گونه که قبال ذکر شد، وقوع جرایم شهری علل مختلفی دارد ولی ما در این پژوهش به دنبال عوامل محیطی که منجربه 

هستیم(.که این مورد در نظر سنجی از ساکنین درصد باالیی از نارضایتی ساکنین را به خود  وقوع یا تشدید جرایم می شوند

اختصاص داده است.این عوامل محیطی در کنار نظارت پایین نیروی انتظامی و ساکنین بر نقاطی خاص که آسیب پذیرتر از 

قاطع ها،پیاده رو ها و... موجب شده است که سایر نقاط این محله می باشد و وضعیت نامناسب نورپردازی و روشنایی در ت

کیفیت محیطی در این نقطه به عنوان یک محله مرکز شهری پایین بوده و ناهنجاری های اجتماعی، فرهنگی را در این محله 

 رقم زند. 

رکینگ های در کنار عوامل اجتماعی مؤثر بر افت کیفیت شهری در این محله عوامل کالبدی و کاربری های مزاحم همچون پا

 بزرگ در مقیاس شهری که مساحت زیادی را در دل بافت به خود اختصاص داده اند بر وضعیت ناهنجار محله افزوده است.

در مطالعات صورت گرفته بر روی محله خاور چندین نقطه که دارای معضل امنیت و مسائل اجتماعی بودند مورد شناسایی 

یمی و مخروبه،کوچه های بن بست و تاریک،زمین های خالی )که تاساعاتی از شبانه قرار گرفت که این نقاط شامل بناهای قد

روز به منظور پارکینگ مورد استفاده قرار می گیرد و در مواقع غیر مصروف مأوای مجرمان،معتادین و ... است( بودند، که به 

 صورت ذیل ذکر کرد: طور عام عوامل مؤثر بر بروز مشکالت اجتماعی در این مکان ها را می توان به

  .عدم نظارت کافی اهالی و نیروی انتظامی بر این مکان ها 

 .وجود نقاط کور در این فضاها، محلی مطمئن را برای استفاده گروههای مسأله دار اجتماعی فراهم آورده است 

 .نبود متولی مشخص برای ابنیه مخروبه و عدم استفاده مجدد از این فضاها 

 ر شب در برخی معابر باعث به وجود آمدن محیطی ناامن برای اهالی گشته است.عدم روشنایی کافی د 

  عدم وجود نظارت اجتماعی در نقاط آسیب پذیر، مسؤلیت پذیری ساکنین در قبال اعمال انجام شده در این محله را

 کاهش داده است.

 



 

ایجاد فضای مطلوب برای وقوع بزه در این محله آنچه از مطالعات میدانی بدست آمد نشانگر این نکته بود که مهمترین عامل 

وجود مکان هایی است که نمی توان به صورت دقیق بر آن نظارت کرد و از میدان دید ساکنین دور می باشد.همچنین نقاطی 

 "تاریکی جرم می آفریند"که در شب به شدت تاریک بوده و مکان هایی دور از دید را بوجود می آورد و مؤید این قضیه که

 می باشد.

 آزمون فرضیا ت -5

برای آزمون فرضیات ابتدا شاخص های کالبدی تحلیل امنیت در محیط های شهری )با تأکید بر شاخص روشنایی(را در    

 محله خاور بررسی می کنیم سپس برای رد یا عدم رد فرضیه تصمیم می گیریم.

 کیفیت شبکه معابر-1-5

را به سه دسته تقسیم می کنیم و سپس به طور جداگانه این شاخص را در هر سه نوع برای تحلیل این شاخص معابر محله     

 بررسی می کنیم:

این معابر که جزو معابر اصلی شهر نیز به حساب می آیند با تمرکز کاربری های  : )دور محله ای(معابر اصلی محله-1-1-5

را بوجود آورده اند.امنیت این معابر به نسبت دیگر معابر محله، جاذب شهری در جداره خود، پیاده روهای اغلب شلوغ و پر ازدحام 

باال بوده و این می تواند بواسطه حضور فعال مردم در این معابر،باال بودن نظارت اجتماعی و نور روشنایی مناسبی که این معابر به 

 ایی مناسبی در شبها برخوردارند، باشد.برق، که برای جلب مشتری از نورپردازی و روشن لطف وجود واحد های تجاری پر زرق و

معابر اصلی با رنگ های متفاوت نشان داده شده : معابری که با رنگ زرد نشان داده شده اند روشنایی و  (1-4)نقشه مقابل در شکل 

هایی از قبیل ازدحام کمتری در پیاده روها های خود دارند و با پرسش هایی از افراد محله متوجه شدیم که در این معابر جرم 

معابری که با رنگ قهوه ای نشان داده شده اند دارای روشنایی  زورگیری،دعواهای خیابانی،فروش مواد و ... اتفاق افتاده است.

 مناسب و نظارت اجتماعی باال به واسطه حضور افراد مختلف هستند.جرم های اتفاق افتاده در این معابر به نسبت کمتر بوده است. 

 

 

 

 

 

  

 : معابر اصلی محله)دورمحله ای(1-4نقشه 



 

این معابر نیز دارای راسته های  :اصلی  معابر درون محله ای-2-1-5 

تجاری در مقیاسی کوچکتر نسبت به معابر اصلی می باشند و امنیت این 

معابر بیشتر به واسطه روشنایی مناسب توسط تیرهای چراغ برق پایه بلند 

 . بوده و تردد در این معابر بیشتر بصورت سواره است تا پیاده

 

  

 

 

 : معابر درون محله ای اصلی1-2نقشه                                                     

این معابر اغلب دارای کوچه های باریک، کم نور و تاریک بوده و به نوعی دارای  معابر فرعی محله ای:-3-1-5

فضاهای بی دفاع بوده و طبق تحقیقات میدانی،آسیب پذیرترین نواحی محله برای ارتکاب جرایم شهری محسوب می 

بوده و روشنایی در این  شوند.روشنایی این معابر اغلب به صورت چراغ های پایه بلند با فاصله بسیار زیاد از یکدیگر

                                                معابر از کیفیت بسیار پایینی برخوردار است.

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 : معابر فرعی محله ای5-3نقشه  

 

 مبلمان شهری -2-5

 



 

ها و...( در محله خاور به طور مناسبی مکان یابی نشده اند بطوری که اغلب تقاطع های  مبلمان شهری )چراغ برق،نیمکت     

این محله فاقد روشنایی مناسب در شب ها بوده و اغلب امنیت عابرین و سواره ها به خطر می افتد.برخی پیاده روها نیز فاقد 

 روشنایی بوده و در شب ها بسیار ناخوانا و مرموز می باشد.

 ناییروش -3-5

روشنایی اغلب پیاده رو های محله از واحد های تجاری اطراف خود تأمین می شود و به محض پایان ساعات کار واحد      

بدل می گردند و طبق مطالعات انجام مهای تجاری، پیاده روها نیز روشنایی خود را از دست داده و به فضایی کم نور وناریک 

 در ساعات پایانی شب صورت می پذیرد.گرفته اغلب جرایم خصوصا زورگیری، 

اغلب کوچه های بن بست نیز در شب ها چهره ای بسیار مخوف از خود به نمایش می گذارند و جایگاه مناسب وامنی برای 

 تجمع ارازل و اوباش محسوب می شوند. این تاریکی نیز مانع شکل گیری نظارت اجتماعی می گردد.

نیز برای تحلیل امنیت در فضاهای شهری وجود دارد که در این پژوهش تنها شاخص الزم به ذکر است شاخص های دیگری 

 های مرتبط با روشنایی و نورپردازی مورد بررسی قرار می گیرد.

نورپردازی و روشنایی شهری در محله خاور بر میزان جرم و جنایت در این محله تأثیر  ،بنابر مراتب فوق می توان دریافت

گذاشته است با در نظر گرفتن سهم باالی بزهکاری در نقاط کور، تاریک و بی دفاع و تأثیر غیر قابل انکاری که روشنایی 

روشنایی و نورپردازی بر میزان جرم وجنایت در نامناسب در افزایش میزان بزهکاری دارد، ارتباط معنی داری مبنی بر تأثیر 

  در بافت مرکزی شهربجنورد داشته است و از این نظر فرضیه  پژوهش اثبات می گردد. عمحله خاور واق

 نتیجه گیری -4-5

 می انجام شهر معابر روشنایی برای عمدتا امروزه که هایی طراحی سایر همانند محله خاور، روشنایی معابر سیستم در     

 پرداخته ها طراحی چراغ به آن، تردد حجم و شهری معابر مراتب سلسله در راه جایگاه نظیر فنی عوامل بررسی با صرفا گیرد،

 مراکز از یکی عنوان حاضر به حال در آن، در فراوان بازارهای راسته وجود دلیل به معابر این محله  که حالیست در این .اند

 پاسخگوی 2 درجه شریانی خیابان یک قابل در تنها خیابانها این روشنایی طراحی لذا .است فعالیت حال در شهر تجاری عمده

از طرفی با توجه به وجود جرایم مختلف در محله از جمله زورگیری و... در اغلب  ..باشد نمی معابر این روشنایی نیازهای

و نورپردازی معابر و فضاهای شهری محله جهت کاهش  فضاهای غیر قابل دفاع و کم نورساماندهی و ضعیت کنونی روشنایی

ترس از جرایم خیابانی و افزایش امنیت اجتماعی در جهت دستیابی به محله ای برخوردار از شرایط سکونت امری ضروری و 

پژوهش  البته باید توجه داشت که نورپردازی تنها یکی از راههای کاهش جرایم شهری است که در اینمهم به شمار می آید. 

 به آن اشاره شد، راههای دیگری نیز برای دسترسی به این مهم وجود دارد.

 پیشنهادا ت -5-5

راهبرد اصلی در دستیابی به اهداف در زمینه نوزپردازی در وهله اول، تغییر نگرش مسؤالن و نهاد های مرتیط به مسائل     

شهری نسبت به نورپردازی است. نوع نگاه به نورپردازی شهری از یک فعالیت جنبی، تزئینی و پر هزینه باید دگرگون گردد از 



 

توجه به افزایش کمی و کیفی  ه خاور راهبرد های زیر پیشنهاد می گردداین رو جهت بهبود وضعیت نورپردازی محل

 نورپردازی معابر،مرکز محله و پیاده رو ها

 توجه کامل مبذول شود تا هیچ نقطه کوری در شب بی نور باقی نماند 

  بهره گیری از فناوری روز دنیا در زمینه نورپردازی برای افزایش

 بهره وری و کاهش هزینه ها

  شهری در شهرداری یا تأسیس بخش های تخصصی نورپردازی

 نورپردازی بناهای شاخص ادارات تابعه

 نورپردازی مناسب راسته های تجاری 

 های  چراغ از استفاده محور های اصلی این محله  درLED با 

 انرژی کم بسیار مصرف باال، بسیار عمر :جمله از بیشتر مزایای

 کیفیت زیاد، روشنایی ها، هزینه در جویی صرفه آن نتیجه در و

 رنگ باالی تشخیص میزان سفید، نوری رنگ با باال بسیار نوری

 پیشنهادی  LED: چراغ 1-4تصویر                                                 شود می پیشنهاد نور این زیر در اجسام

 به  توجه با .نکند مزاحمت ایجاد پیاده اشخاص برای که باشد ای گونه به خیابان در چراغ های پایه نصب نحوه

با  خودروها تصادف احتمال حالت، این در که باشد می متر 4 خیابان از ها پایه برای پیشنهادی فاصله استانداردها

 در دوطرفه نصب آرایش انتخاب صورت شود در می حداکثر نیز رو پیاده در تردد قابل عرض و شده حداقل پایه

 صرفه داشتن بر عالوه امر این که شود کاسته می خیابان در شده نصب روشنایی های پایه تعداد از میانی، رفوژ

 .آورد می عمل به جلوگیری آن در شده روشنایی نصب های پایه توسط روها پیاده فضای شدن محدود از اقتصادی،

 گرفتن نظر در با که باشد می مجزا های روشنایی پایه نصب به ناچار نیز طرف دو روهای پیاده در دیگر طرف از اما

 صورت به پیشنهادی نصب آرایش لذا .توجیهی ندارد 2 درجه شریانی خیابان یک در پایه ردیف سه نصب امر، این

 .باشد می زیگزاگ

 

 

 

 

 

 

 خیابان در چراغ های پایه نصب نحوه: 1-2تصویر  

 



 

 شود نورپردازی مسجد مانند های اصلی محله  محور در شاخص بناهای نمای. 

 که  نباشد صورتی به خیابان های اصلی در واقع درختان با آنان ارتباط و روشنایی های چراغ قرارگیری نحوه

 .کند ایجاد را نور بدون و تاریک فضاهای

 متر 49، نوری های المان ارتفاع بهترین شده، مطرح استانداردهای به توجه با و نور خیرگی از جلوگیری منظور به 

 .باشد می

 در  و مشاهده را ک متحر و ثابت موانع متفاوت های سرعت با بتوانند رانندگان که باشد ای گونه به نورپردازی

 .دهند نشان العمل عکس مناسب فرصت

 شوند نورپردازی مناسبی نحو به مسیر راهنمای تابلوهای چنین هم و رانندگی راهنمایی تابلوهای. 
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