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 چکيده
فته اند، مکان، انسان، زمان سه عنصر اصلی مؤثر م دریائاندیشمندان در شناسایی عوامل محیطی بروز جرا

در شکل گیري رفتار مجرمانه است. بنابراین تفاوت در شرایط مکانی، زمانی و رفتاري سبب توزیع 

نشان می دهد بزهکاران در انتخاب محل و زمان انجام  بررسی هاجغرافیایی متفاوت بزهکاري می شود. 

ه عمل می کنند و تنها مکان هایی را بر می گزینند که امکان سنجید رفتارهاي مجرمانه خود منطقی و

گوناگون در جوامع  وقوع جرائمسهل تر باشد و سریع تر بتوان از محل فرار نمود.  ارتکاب جرم در آن

می توان با ایجاد  مختلف تا حد زیادي از فرصت هاي موجود در محیط اطراف ناشی می شود. بنابراین

و  خود منشاء تفکر ی اتخاذ نمود تا از میزان وقوع جرائم کاسته شود. این موضوعتغییراتی در آن ترتیب

جرم داراي ظرف مکانی و زمانی منحصر به فردي . اختالف آراء فراوانی در بین جرم شناسان شده است

کی از امنیت یاست که باعث میشود رفتار مجرمانه در واحد مکان توضیح فضایی یکسانی نداشته باشد.

امنیت در درجه دوم اهمیت پس از -رین نیازهاي بشر است چنان که در طبقه بندي نیازهاي مازالومهمت

 نیازهاي فیزیوژیک قرارگرفته است.محققان بر این باورند که عوامل گوناگون چون عوامل

یز ن موثرند که در این میان میتوان به نقش و تاثیرات محیطامنیت   دجااجتماعی,اقتصادي,فرهنگی...در ای

 اشاره نمود.

در این پژوهش سعی شده است تا با بررسی جنبه ها و شاخصهاي مختلف  امنیت از قبیل بنابراین، 

خوانایی، روشنایی، دسترسی، نظارت و مشارکت پذیري و همچنین عوامل محیطی و کالبدي موثر در 

ورد مدر بافت فرسوده شهري پیشگیري از وقوع جرم، عوامل افزایش دهنده و تعدیل کننده ارتکاب جرم را 

بررسی قرار دهیم. لذا براي حصول چنین هدفی با استفاده از تکنیکهاي مختلف از جمله توزیع پرسشنامه، 

مصاحبه عمیق و همچنین مراجعه به مراکز انتظامی و امنیتی، به گردآوري اطالعات مبادرت ورزیدیم. 

( به تجزیه و تحلیل SPSS WIN 22اجتماعی ) سپس با استفاده از نرم افزار تخصصی علوم رفتاري و

بین امنیت و پیشگیري از جرم رابطه آماري داده ها پرداختیم. نتایج بدست آمده حاکی از این است که 

معناداري وجود دارد، با این توضیح که هر چه امنیت باالتر رفته است احساس مسولیت براي پیشگیري از 

شده است. همچنین تمامی زیرشاخصهاي امنیت بصورت جداگانه با  وقوع جرم در بین افراد نیز بیشتر

جرم سنجیده شد که نتایج تمام آزمونها، نشان دهنده تاثیر مستقیم و معنا دار هر یا از مولفه هاي امنیت 

 بر روي پیشگیري از ارتکاب جرم بوده است.

 کان، عوامل کالبديامنیت، ارتکاب جرم، پیشگیري از جرم، رفتار مجرمانه، م اژگان کليدي:و
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 2 ندا گشتاسبی،  1 علی اکبر حيدري

 یاسوج. سی دانشگاهدکتري معماري، استادیار، عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهند 1
 .کارشناس ارشد معماري دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج 2

 
  نام نویسنده مسئول:

 علی اکبر حيدري

بررسی تاثير عوامل کالبدي در احساس امنيت و پيشگيري از جرم در 

 هاي فرسوده شهري: )نمونه موردي بافت فرسوده شهر گچساران( بافت
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 مقدمه
نظریه پیشگیري جرم از طریق طراحی محیطی برپایه یک تفکر ساده استوار است. وقوع جرائم گوناگون در جوامع مختلف تا حد زیادي 

 از میزان وقوع جرائم از فرصت هاي موجود در محیط اطراف ناشی می شود. بنابراین می توان با ایجاد تغییراتی در آن ترتیبی اتخاذ نمود تا

کاسته شود. این موضوع خود منشاء تفکر و اختالف آراء فراوانی در بین جرم شناسان شده است. در این مقاله ضمن بحث در این خصوص 

ی ه یعنشواهد عینی موجود و روش هاي متداول اصالح محیط را بررسی خواهیم کرد. سپس در ادامه، مهمترین انتقاد اصلی وارده به این نظری

 هکارهايمسئله جابه جایی جرم در ابعاد مختلف زمانی، مکانی، آماج و. . . به جاي کاهش آن را مورد توجه قرار داده و نهایتا تجربیات موفق و را

ند و ه اعملی و مفید ناشی از به کارگیري این نظریه ارائه شده است. توجه به جرم خیز بودن مناطقی از شهر که در بافت فرسوده واقع شد

از جرایم در آن روي میدهد در سدد برآمدیم تا به تحقیق در این زمینه بپردازیم و علت یابی کنیم که آیا بین شکل کالبد و  %58غریب بر 

 تاثیر آن بر جرم رابطه معنا داري وجود داري و عوامل تشدید کننده این رابطه کدامند و هر یک چه میزان این مسئله را تشدید میکنند.

 

 بافت فرسوده
می آن گی اربی قوو تناسب م عددل، اـتعم عد، مانیزست که باعث بی ساي اشهري به فضاط مهمترین مسائل مربواز گی یکی دفرسو

کمک می ه اي مري روزشهرت  شکل گرفتن حیاي وشهرت حیال  وـف، اجمعی ات خاطرزدودن ست که  به اگی عاملی دفرسود . شو

از یکی در ست که اگی دگی نسبی فرسودفرسو ,گی کامل دفرسو -2گی نسبی دفرسو - 1دد:  سیم  می گرـتق ستهدو دگی به دکندفرسو

عنصر دو هر در گی دگی کامل :فرسودفرسود. گی نسبی می شودباعث فرسوو هددمی رخ ت ـا فعالیـیعنی کالبد یي شهري عناصر مهم فضا

 مخاطراتبر ابر، در سیب پذیر شهر ي آهاوده محدده فرسوي بافتها .ست ده افتااق تفاافعالیت در هم و کالبد در یعنی هم ي شهري فضا

اري، هله نخست ناپایددر وین بافتها است. مشخصه اسامانیابی اي خله هماهنگ برامدي و یزرمند برنامه زت که نیاـس(اه ـلزله زیژوطبیعی  )به 

دي و قتصاا-جتماعی، ایست محیطیدي، زعملکري، دـکالبي اـایی هـسرر  ناایـساي از مجموعه م نجااسر و نگی دایزي و رناپذیرذسپس نفو

ا ـم،ات ـسوري امحلی ضرن ساکنار حضوش ، جودخوه و دــنرت زوــه صــت بــظ بافــحفر وــه منظــ(.  ب1851قمشه، ست ) امدیریتی 

ون بدو بیگانه با محل اد فرده و اکرت قدیمی مهاجرو صیل ي اهاارخانون آن ، معاصر نشدو بافت در دگی ـنت زتسهیالان متاسفانه به علت فقد

ن همچورا ت ـل بافـناگزیر کن بافت ، مرمت کنندگاو ند ه اساکن شددر آن بها( ره جاو اپایین ملک دي) ارزش قتصااتنها به علل ، گاهی آ

ارد تنها به کالبد جتماعی محله نددي و ااـتصقاعیت ـضوا ـاهنگی بـه همـکي تقلیدي هاه شیوده از ستفاابا و می نگرند ده اي جسم مر

نظر کالبد از یا و نظر فعالیت از چه ي هرـشي گی نسبی فضادفرسوداراي (. همین گونه بافتها که  1851 ,)مومنی و همکاران ند دازپرمی

نها بر گرفت ) از آنی اوافردي قتصاي اهاه بهرد و تبدیل نمودي قتصاي  اتهاـه فرصـبرا اـنهآنه اتی مدبرابا تمهیدان می تورا میباشند 

 چنین بافت هایی عموما داراي مشکالت زیر میباشند: (.1851قمشه،

:تبدیل شدن به محلی 8، :کاهش کلی جمعیت ساکنان به ویژه جمعیت در سن کار2، :افت وضعیت اقتصادي و افزایش نرخ بیکاري1

ده و افزایش هزینه مالی ناشی ازکاهش مالیات جمع آوري ش ت:مشکال8، :افزایش آلودگی محیطی4، براي فقیر ترین گروه هاي اجتماعی

س ...و مشکالت جمع آوري زباله :فرسودگی فیزیکی ساختمان ها و جاده ها مراکز خدمات اجتماعی مثل کالنتري مدار6، خدمات شهري

 اعث عقب نشینی ساکنان به نفع تازه واردین میشود.:ورود گروه هاي کم در آمد و ؛یر ماهر که باعث به وجود آمدن تناقض و به طبع آن بها

 

 مفهوم محله
که با شهر سر و کار داشته اند تعریف شده  یمحله توسط رشته هاي گوناگون دارد.محله به عنوان یک واحد شهري تعاریف گوناگونی 

محله ارائه دهند.  همچنین از دیدگاه خود تعاریفی جامعه شناسان، جغرافیدانان، روانشناسان، طراحان شهري و... سعی کرده اند تا از  .است

(. محالت قسمتهایی از شهر Kurpat, 1985محله واحد فیزیکی و اجتماعی با سازمانهاي اجتماعی که بزرگتر از خانوار و کوچکتر از شهر میباشد )

(. عالوه بر این، محله 1858وارد آن شده است )لینچ، هستند که میان اندازه و یا بزرگ باشند. باید واجد دو بعد باشند. تا ناظر احساس کند 

مفهومی جغرافیایی و اجتماعی است. از نظر فیزیکی قسمتی از شهر است که به وسیله مرزهایی مشخص شده است. که این مرزها میتوانند 

اي مسکونی است، و یک مرکز تجاري در مرکز شبکه راهها، راه آهن، رودخانه، کانالها، فضاهاي باز باشند و داراي گونه هاي یکسانی از واحده

(. محله ناحیهاي Mitchell, 1989آن قرار دارد. از نظر اجتماعی داراي ساکنینی است که از نظر طبقه اجتماعی و یا قومیت داراي تشابه میباشند )

روید آشنایی شما با مردم و مکانها کمتر است که آشنایی با آن باعث آسودگی خاطر میگردد و هرچه شما از خانه به طرف لبه هاي محله می

 (. Kurpat, 1985میشود )
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 و جرم امنيت
 اهداف، ترین ازمهم امنیت واقع در . گردد می محسوب آن ثبات و توسعه رشد، ساز زمینه و جامعه یک بالندگی وجوه بارزترین از یکی امنیت

 در موجود (. تعاریف1811است )حسینی نثار، قاسمی، « امنیت احساس»موضوع  امنیت، از تر مهم و است جامعه پایدار اصولی هاي ارزش و منابع

)ماندل،    دارند تاکید است، روانی و مادي امنیت بر ناظر که« ایمنی احساس»یا « ترس از آزادي احساس»بر امنیت، کلی مفهوم درباره لغات، فرهنگ

ین عامل زوال روابط اجتماعی بین ساکنین مناطق است که در افزایش جرم در (. رواج آپارتمان نشینی و برج هاي عظیم الجثه ، مهمتر1811

(. عدم تفکیک مشخص و آشکار بین فضاهاي عمومی و خصوصی ، نحوه طراحی دربهاي Jacobs,1961منطقه نقش بسزایی ایفا نموده است )

قایعی که اتفاق می افتد را بیشتر در معرض دید و ورودي به ساختمانهاي مسکونی و تجاري، محل نصب درها و پنجره ها، به نحوي که و

  . (Newman,1972مشاهده افراد قرار دهد، میزان نور و روشنایی مناطق و ساختمانها، و... در میزان جرائم ارتکابی موثر اند )

مدیریت و کاهش جرم  در طی سالهاي گذشته مطالعات جرم شناسی در پی ایجاد راه کارهاي پیشگیري از جرم بوده اند که اوال در

موفق تر باشد، دوما در مدت زمان کوتاه تري نتایج و آثار کاهشی آن تحصیل شود. تئوري هاي مذکور، بجاي اینکه در پی حذف عوامل ریشه 

 کی مناطقاي و اجتماعی جرم بر آیند، بر روي عوامل محیطی و وضعی جرم تمرکز نموده و در صدد اند تا با ایجاد تغییراتی در محیط فیزی

جرم زا، فرصت ارتکاب جرم را براي مجرمین کاهش داده و یا از بین ببرند. جرم در زمان خاصی، در مکان خاصی و تحت شرایط خاصی ارتکاب 

 (. تا زمانی که فرصت براي ارتکاب جرم فراهم نگردد جرمی تحقق نمی یابد و با حذف فرصتهاي مجرمانه میتوان نسبتFelson, 1998می یابد )

 (.Felson & Clarke, 1998به کاهش جرم توفیق پیدا کرد )

 

 عوامل کالبدي و مکانی موثر بر احساس امنيت:
انسان با توجه به نیازها و هدف هاي خود محیط را دگرگون میکند و به طور متقابل تحت تاثیر آن نیز واقع می گردد.صاحب نظري به 

به عنوان یکی از مالک ها در مقابل اختالط هنجاري یا آنومی بحث دورکیم ،مورد توجه نام لوکس تاثیر عوامل ریخت شناسی و محیطی را 

( در این حوزه مطالعات انجام کرفته بر روي رفتارهاي اجتماعی و تاثیرات محیط بر آن را به طور کلی می 105: 1818قرار می دهد )چلپی 

 توان در دو حوزه اساسی تقسیم بندي کرد:

 محیط طبیعی و تاثیر آن بر رفتارهاي انسانی.تاکید بر عوامل -1

 تاکید بر عوامل محیط انسان ساخت به ویژه محیط هاي شهري بر رفتارها-2

در خصوص زمینه اول اندیشمندان متعددي همچون بقراط ، ارسطو،ژان بودین،ون هردر، مطرح شده است که هر یک به طریقی اهمیت 

( در این نظریات 46: 1851یات جسمانی،و روانی و هنجارهاي رفتاري آن ها موثر می دانند)صالحی شرایط محیط جغرافیایی را در بروز خصوص

تاکید بیشتر بر عوامل محیط طبیعی و تاثیر آن بر انسان و رفتار او بوده است در باب موضوع دوم به طور کلی اصر محیط انسان ساخت در 

ی تواند رابطه محیط انسان ساخت را با الگوهاي رفتاري به رابطه ظرف و مظروف تشبیه پیدایش آنومی در جامعه از این حیث مطرح است که م

نظم فرم شهر و نظم "کرد به گونه اي که هرگونه ناهنجاري در ظرف اثر خود را بالفاصله در مظروف میگذارد.از این روست که عنوان میشود 

پارک شاو مک کی از جرم شناسان آمریکایی ثابت کرده است که در محیط هاي  (Eliei ،1111 :4)"اجتماعی شهر نمیتوانند از هم جدا باشند

ه بآلوده و نامرتب همراه با از بین رفتن کنترل هاي اجتماعی که به وسیله آنها مردم به رعایت قیود نیز اعتقاد پیدا میکنند اعمال جنایی 

که محیط چه میزان بر رفتار انسان تاثیر میگذارد سه دیدگاه اصلی  ( در این خصوص28:  1814صورت طبیعی و عادي جلوه میکند)مساواتی، 

 وجود دارد:

الف((دیدگاه تعین کنندگی  محیط:این دیدگاه در اوایل قرن بیستم مطرح شد محیط را داراي نقش تعیین کننده اي در رفتار،ادراک و 

 احساس انسان می داند.

ی را بستري میداند که امکانات و محدودیت هایی را براي رفتار به وجود می آورند،اما ب((دیدگاه امکان دهندگی:این دیدگاه محیط فیزیک

محیط تعیین کننده مطلق رفتار نیست بلکه صرفا امکان بروز برخی از رفتارها را فراهم میکند و یا محدودیت هایی را براي برخی دیگر از 

 رفتارها ایجاد میکند.

گاه معتقد است ضمن این که مردم میتوانند رفتارهاي مختلفی را در یک محیط از خود بروز دهند ج(( دیدگاه احتمال دهندگی:این دید

ویژگی هاي طراحی و عوامل محیطی مصنوع می توانند احتمال بروز رفتارهاي خاصی را افزایش دهند به این ترتیب محیط رفتاري خاص را 

( به طور کلی عوامل و 1850ین کننده بروز رفتاري خاص در محیط نیست )رضا زاده حمایت میکند و احتمال بروز آن را باال می برد اما تعی

 شرایط محیطی فرآیند انگیزش رفتار را از طریق زیر تحت تاثیر قرار میدهد:

 شرایط محیطی موجب تحریک نیازهاي پایه اجتماعی می شود
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نع از برآورده شدن آنها می شود.براي ارضاي بسیاري از شرایط محیطی مناسب به ارضاي نیازها کمک میکند و شرایط نا مناسب ما

                                                         نیازها الزم است فضایی با ویژگی هاي خاص مورد استفاده قرار گرفت.                                                               

 

 طريق طراحی محيطینظريات پيشگيري جرم از 
در خصوص پیشگیري جرم از طریق طراحی محیطی، سه دیدگاه یا رویکرد جداگانه وجود دارد. این اصطالح اولین بار توسط جرم 

منتشر کرد مورد بحث و بررسی قرار داد. وي  1111شناسی به نام )سى. رى جفري( وضع گردید. وي این مسئله را درکتابی که در سال 

معه شناسان درباره دالیل اجتماعی جرم از جمله فقر نسبی و اثرات خرده فرهنگی مبالغه زیادي کرده اند و به سایر عوامل معتقد است جا

تعیین کننده مانند عوامل زیستی، شخصیتی و محیطی مؤثر دروقوع جرم توجهی ندارند. درحالی که در بررسی هاي مربوط به پیشگیري جرم 

مل زیستی نیز نقش دارند. به طور مثال سرب موجود در محیط می تواند در تماس با مغز انسان و به طور خاص عوامل گوناگونی ازجمله عوا

 کودکان موجب تشدید تمایل به ارتکاب جرم و بزهکاري شود. همچنین کاهش فرصت هاي محیطی در این رابطه مؤثرند.

این نظریات درکتاب خود پیشنهادات اندکی براي کاهش فرصت جفري علی رغم طرح دیدگاه جرم شناسی بیولوژیکی و تبیین و نقد 

بیشتر این  8هاي محیطی ارتکاب جرم مطرح کرد. اولین نظریه:کاهش فرصت هاي محیطی ارتکاب جرم؛ پیروان جفري به خصوص تیم کرو 

شهري، پیشنهادات مؤثر و روشنی را  جنبه را مورد توجه قرار داده اند. وي به منظور کاهش فرصت هاي ارتکاب جرم در محیط هاي مسکونی

به پلیس و طراحان شهري و همچنین معماران ارائه کرد. پیشنهادات ارائه شده توسط کرو و دیگران در جلسات متعدد علمی و آموزشی در 

اختصارش  CPTED(  سراسر ایاالت متحده آمریکا گسترش یافت. این نظریه بعدها به نام پیشگیري جرم از طریق طراحی محیطی( معروف شد.

مطرح شد. وي در کتابی  1112در سال  4یعنی دومین نظریه: نظریه فضاهاي قابل دفاع است. این نظریه توسط معماري به نام اسکار نیومن 

ه ب که در همین زمینه منتشر کرد از شکل مجتمع هاي مسکونی در امریکا به شدت انتقاد کرد. میزان باالي جرم در فضاهاي عمومی مربوط

مجتمع هاي مسکونی به علت فرم و طراحی نامناسب آن ها، همچنین رشد چشمگیر انبوه سازي مساکن بدون توجه به مسئله تعامالت انسانی 

و روابط همسایگی در طراحی و معماري اینگونه از مساکن از مسائل مورد تاکید نیومن است. این وضعیت موجب شده تا اغلب براي ساکنان 

مجتمع ها تشخیص همسایگان و ساکنان بومی از افراد غیر وهمچنین بزهکاران و مجرمان دشوار باشد. به عبارت دیگر کنترل هاي  این گونه از

غیررسمی دراین محیط ها به شدت کاهش می یابد و این امکان را فراهم می کند تا بزهکاران درحالی که ترس اندکی از دستگیري دارند 

سبب نیومن وبرخی دیگر از معماران روشنفکر مانند ریچارد گاردنیر براي تغییر این شرایط و ارتقاء ایمنی در  مرتکب جرم شوند. به همین

ساخت وسازواحدهاي مسکونی پیشنهاداتی را در خصوص طراحی آنها ارائه کردند. هدف اصلی نیومن و همکاران وي این بود که رفتار ساکنان 

راف و همچنین دیگر ساکنان تغییر داده و انگیزه آنان براي نظارت عمومی و حساسیت بیشتر به محیط این محیط ها را نسبت به اتفاقات اط

 عمومی اطراف خودشان را ارتقاء دهند.

 

 روش تحقيق
 آوريباشد. براي رسیدن به این هدف به واحد تحلیل، ابزار جمعها میآوري اطالعات به منظور آزمون فرضیههدف اصلی این مرحله جمع

ري و گیها، شیوه اجرا و نحوه سنجش متغیر ها و تنظیم پرسشنامه، تکنیکهاي آماري به کار گرفته شده، جامعه آماري و نمونهاطالعات و داده

حجم نمونه تحقیق پژوهش می پردازیم. واحد تحلیل ما در این تحقیق فرد است یعنی بین افرادي که در بافت فرسوده شهر گچساران زندگی 

ترین فن مورد استفاده براي جمع آوري اطالعات، پرسشنامه است و در این تحقیق از ابزار به گرفتن پاسخ مبادرت ورزیدیم. عمده میکنند

پرسشنامه و مصاحبه عمیق استفاده شده است. در تعیین روش اجراي پرسشنامه باید به موضوع پیمایش، نوع جمعیت مورد بررسی، اهمیت 

وقت و بودجه موجود توجه داشت. براي این تحقیق، محقق با مراجعه به محله به توزیع پرسشنامه در بین افراد نمونه و کیفیت و حجم نمونه، 

مبادرت ورزیده است و همچنین نحوه پر شدن سئواالت زیر نظر محقق بوده است. عالوه بر این، با مراجعه به دستگاه هاي قضایی و نیروي 

 افراد پرداخته است.با انتظامی و همچنین مصاحبه عمیق 

ها و از به پردازش دادهSPSS WIN22) هاي تحقیق آن گاه با استفاده از برنامه نرم افزار خاص علوم اجتماعی )پس از تکمیل پرسشنامه

استفاده و روشهاي آماري مناسب در دو سطح توصیفی و استنباطی استفاده گردید. در سطح توصیفی از توزیع فراوانی مطلق و نسبی و تجمعی

و ... استفاده گردید.  Tها، آزمون شد. در سطح استنباطی با توجه به ماهیت متغیرها از ضریب همبستگی، رگرسیون آزمون مقایسه میانگین

 می باشند.  بافت فرسوده شهر گچسارانبراي این تحقیق جمعیت آماري افراد ساکن در 

نمونه میباشد، زیرا حجم نمونه یا تعداد افرادي که ما با آنها مصاحبه یا  یکی از مسائلی عمده در تحقیقات چگونگی تعیین حجم

خواهیم نتایج تحقیق از نمونه را به کل جامعه آماري تعمیم دهیم. ئیم بستگی به آن دارد که با چه دقت و اطمینانی میپرسشنامه تهیه نما

ي خواهد داشت و برعکس. بنابراین در حجم نمونه، باید اول میزان دقت هر چه این دقت و اطمینان بیشتر باشد نیاز به حجم نمونه بیشتر
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در نظر گرفته میشود. در این  %8(. در علوم اجتماعی معموال سطح اطمینان 11-15: 1856وسطح اطمینان تعمیم نمونه رابدانیم )دواس، 

 استفاده شده است. "کوکران"مطالعه براي محاسبه حجم نمونه از فرمول 

 محاسبه شده است. %8در نظر گرفته شده، پس دقت احتمالی مطلوب  %10در تحقیق  pمینانفاصله اط

هر بافت فرسوده شپرسشنامه توزیع شده است. شیوه نمونه گیري به طور تصادفی طبقه اي که از بین  160طبق فرمول کوکران تعداد 

 به تصادف انتخاب شده و بین افراد توزیع شده است. گچساران

 

 نظريشالوده 
امنیت و جرم دو مولفه اي که میبایست براي طراحی یک محله یا فضاي شهري این دو را در کنار هم مورد برسی قرار داد.با برسی 

امنیت و جرم شش شاخص مهم را از میان آنها برگذیدیم تا با برسی آنها بتوانیم راهکاري در این باب مطرح کنیم.این شش شاخص عبارت 

روشنایی دسترسی نظارت تنوع کاربري و مشارکت پذیري.پس از مطالعات گسترده در رابطه با این شش شاخص تالش براي اند از خوانایی 

  جمع آوري نظریه نظریه پردازان در این خصوص کردیم که آن را در جدول زیر بیان نشان داده ایم

 
 

 چارچوب نظري تحقيق -1تصوير 
 

 خوانایی:-1

( :برخی از عقاید جیکوبز را با تاکید بر نظارت و تعیین قلمرو فضایی دنبال کرد.وي سه عامل یگانگی)عدم شناخت از 1150اسکار نیومن)

 ( .1118:11همسایه(، نبود نظارت و در دسترس بودن راه فرار را در افزایش میزان جرم در محالت مسکونی موثر می دانست.)نیومن.

جرم از طریق طراحی محیطی:تفکر اصلی رویکرد،تاثیر محیط فیزیکی بر کاهش فرصت هاي وقوع جرم و ترس از جرم نظریه پیشگیري از 

 خوانایی

 روشنایی

 دسترسی

 نظارت

 تنوع کاربري

 مشارکت پذیري

 

رم از طریق طراحی نظریه پیشگیري از ج-(1150نیومن)

 محیطی

 نظریه پیشگیري از جرم از طریق طراحی محیطی

-(1151یان گل)-مکتب نو شهرگرایان-اسکالمو آنجل

 (1116هیلیر)-(1150نیومن)

(نظریه پیشگیري از جرم از طریق طراحی 1150نیومن)-

-اسکاالموآنجل-آلیس کولمن-(1116هیلیر)-محیطی

 (1152ویلسون وکلینگ)

 (1111جین جیکوبز) -(1151یان گا)-گرایانمکتب نو شهر

نظریه پیشگیري از -(1150نیومن)-(1111جین جیکوبز)

 جرم از طریق طراحی محیط
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( از بنیان گذاران نظریه پیشگیري از جرم از طریق طراحی محیط، آن را به عنوات عصر جدیدي در ریشه هاي جرم 1111بوده است جعفري )

 امل جرم مجرم توجه دارد مطرح کرده است.شناسی که به شرایط محیطی جرم بیشتر از ع

 

 روشنایی-2

سخن به میان آمده  ceptedنظریه پیشگیري از جرم از طریق طراحی محیطی:از روشنایی ،چشم انداز،منظر شهري...به عنوان اصول 

 (zhinka & brennan.2000:42است)

 

 دسترسی:-8

اهمیت کالبدي براي پیشگیري از جرم داشت.وي بر این باور است که با مشخص اسکالمو آنجل: از نظریه پردازانی است که همواره تاکید بر 

کردن حدود مالکیت یا افزایش دسترسی به محل و انجام اقداماتی در خصوص نظارت و مراقبت شهروندان و پلیس از طریق محیط کالبدي 

  (1811:44صورت میگیرد و در کاهش جرایم تاثیر مستقیم اعمال مینماید ) بنیاد امانی 

مکتب نو شهرگرایان :مکتب نو شهرگرایان الگویی جهت توسعه و طراحی سنتی واحد هاي همسایگی بر پایه ارتقاع حس اجتماعی با 

دخل و تصرف در محیط مصنوع ارائه میدهد.فلسفه جدید شهر سازي که پیاده مداري ،ارتباط اجتماعی ،تنوع و اختالط کاربري ها و همچنین 

اي محیطسی مانند کنترل دسترسی قلمرو فضایی و امثال آنها را در برقراري امنیت مهم دانست و معتقد اند استفاده از آنها اصول و راهکاره

  (kitchen& Schneider.2005:71)میتواند در طراحی محالت امن راهگشا باشند

ضایی دنبال کرد.وي سه عامل یگانگی)عدم شناخت ( :برخی از عقاید جیکوبز را با تاکید بر نظارت و تعیین قلمرو ف1150اسکار نیومن)

 ( .1118:11از همسایه(، نبود نظارت و در دسترس بودن راه فرار را در افزایش میزان جرم در محالت مسکونی موثر می دانست.)نیومن.

ی هاي شهري و ارائه پیشنهادات(:این نظریه براي کمک به پیش بینی چگونگی استفاده از یک مکان ،نحوه توضیح جرم در مکان 1155هیلیر )

(شکل گرفته است.از چیدمان فضا براي تعیین ارتباط جرایم مالی مانند دزدي و ویرانگی و سرقت 1155به معماران و طرتحان توسط هیلیر )

د جرم در آن ها بو ماشین و الگوي کلی خانه سازي استفاده کرد.تمرکز اصلی او بر نحوه دسترسی خانه،محوطه هاي باز و میزان نفوذ پذیري

 نتحقیقات او نشان داد که ایجاد کوچه هاي بن بست یا الگوي خیابان هاي نفوذ پذیر که عابرین بسیاري را مجبور به تردد در محالت و خیابا

یر ریاد مانند ها میکند عاملی در بروز جرم به حساب می آید زیرا مجرمان تمایل دارند در محالتی با مسیر هاي فرار متعدد نقاط آسیب پذ

 ((kitchen& Schneider.2005:71ورودي ها و نقاط پنهان مرتکب جرم شوند 

 

 نظارت:-4

( :برخی از عقاید جیکوبز را با تاکید بر نظارت و تعیین قلمرو فضایی دنبال کرد.وي سه عامل یگانگی)عدم شناخت از 1150اسکار نیومن) 

 ( .1118:11را در افزایش میزان جرم در محالت مسکونی موثر می دانست.)نیومن. همسایه(، نبود نظارت و در دسترس بودن راه فرار

نظریه پیشگیري از جرم از طریق طراحی محیطی:به منظور جلوگیري از ورود افراد مشکوک یا مزاحم که خطر وقوع جرم را در محالت افزایش 

 ( (timthy crowe.2000:34می دهند.

از راهکارهاي این نظریه براي نظارت در خصوص نقاشی دیواري،تخریب گرایی  1118ک در سال (:شهر نیویور1152ویلسون و کلینگ)

  (cozenents.2000:21و تجربیات موثر در کاهش ارتکاب جرم استفاده کرد)

ظارت اد که ن(:به عنوان راهکاري موثر اما غیر طراحانه در عناصر رویکرد هاي موقعیتی به کار گرفته میشود.تحقیقات نشان د1116هیلر)

به عنوان مانع جرم نمی تواند در محالت مجزا با کوچه هاي بن بست در مسیرهاي غیر مشترک ایجاد شود اما در محالت خوشه اي و انبوه 

 ( (kitchen& Schneider.2005:71این امر امکان پذیر است.

خصوص خصوص نظارت و مراقبت شهروندان و پلیس  اسکاالمو آنجل: همواره تاکید بر اهمیت کالبدي براي پیشگیري از جرم داشت.در

 ( 1811:44مینماید ) بنیاد امانی  از طریق محیط کالبدي صورت میگیرد و در کاهش جرایم تاثیر مستقیم اعمال

رت اآلیس کولمن: وي مانند نیومن معتقد بود که جرم و بزهکاري در مناطقی رخ میدهد که ساکنان آنها نمیتوتنند بر رفت و آمد ها نظ

و اشراف داشته باشند.او معتقد بود که بلوک هاي آپارتمانی مسکونی و مرتفع بخش عمومی نه فقط به علت جرم و بزهکاري؛فقر و شرایط 

مسکونی نا مطلوب بلکه چون پشت صحنه ي خوبی براي روي آوردن به خالف کاري و سایر خشونت ها میباشد،مکانهاي مناسبی براي زندگی 

 (1811:211هستند.)دیکنز.

 

 تنوع کاربري: -8
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مکتب نو شهرگرایان:کاربري مختلط، تنوع و سرزندگی را با حضور بیشتر استفاده کنندگان به وجود آورده و و فضاهاي عمومی بستري 

ي ک فضامناسب براي رویارویی و روابط اجتماعی ایجاد میکند و با تقویت مفهوم حس اجتماعی و تبدیل خیابان و پیاده رو ها به عنوان ی

 (.1854:81ري می افزاید)رضا زاده اجتماعی بر میزان امنیت در محالت شه

(: وي در این باب فعالیت هاي کیفیت محیط را زمینه ساز فعالیت و حضور شهروندان انگیزه اصلی میداند و تاکید میکند 1151یان گل)

رند تنها در فضاي میان ساختمان ها است که فعالیت هاي گروهی و از آنجا که خویشاوندان و دوستان به عرصه خصوصی زندگی افراد راه ندا

ار دتعامل میان آشنایان و بیگانگان انجام میگیرد او تاکید میکند هر چه فضا همگانی تر و عمومی تر باشد از امنیت و استقبال بیشتري برخور

 (gel.1987:64)میشود

جین جیکوبز:جین جیکوبز در کتاب مرگ و زندگی شهرهاي بزرگ در آمریکا به وجود ارتباط نزدیک بین جرم و محیط کالبدي اشاره میکند 

 وي کاربري هاي مختلف را پیشنهاد میدهد و با تمجید ازخیابان هاي شلوغ و سر زنده ، تامین امنیت و ایجاد صلح عمومی را به وسیله نظارت

ان از فضا مناسب میداند.وي بر نظارت فعال و ضرورت تعریف عرصع عاي عمئمی و خصوصی تاکید میکند ولی معتقد است این امر بهره بردار

 (.(Jacobs.1965:45نباید مانع عبور غریبه ها از فضا گردد 

 

 مشارکت پذیري-6

ن رو در مقابل کاهش حمایت دولت آسیب پذیر (: اصول فضاهاي قابل دفاع بر خودیاري و مشارکت مردم تکیه دارد از ای1150نیومن)

نیست و این قابلیت را دارد که مردم با سطوح متفاوت درآمدي از نژادهاي گوناگون را در یک رابطه دو طرفه انتفاعی گرد هم آورد 

 (.1118:84)نیومن.

ز جرم ا اهش فرصت هاي وقوع جرم و ترسنظریه پیشگیري از جرم از طریق طراحی محیطی: تفکر اصلی رویکرد،تاثیر محیط فیزیکی بر ک

 ( .1111بوده است جعفري )

(:این نظریه براي کمک به پیش بینی چگونگی استفاده از یک مکان ،نحوه توضیح جرم در مکان هاي شهري و ارائه 1116هیلیر )

 (شکل گرفته است.1116پیشنهاداتی به معماران و طرتحان توسط هیلیر )

ر کتاب مرگ و زندگی شهرهاي بزرگ در آمریکا به وجود ارتباط نزدیک بین جرم و محیط کالبدي اشاره جین جیکوبز:جین جیکوبز د

 میکند وي کاربري هاي مختلف را پیشنهاد میدهد و با تمجید ازخیابان هاي شلوغ و سر زنده ، تامین امنیت و ایجاد صلح عمومی را به وسیله

ي بر نظارت فعال و ضرورت تعریف عرصع عاي عمومی و خصوصی تاکید میکند ولی معتقد است نظارت بهره برداران از فضا مناسب میداند.و

 (.(Jacobs.1965:45این امر نباید مانع عبور غریبه ها از فضا گردد 

زیر  نظریه پردازهاي باال در نهایت به شالوده 1با توجه به مطالعات گسترده اي که در این خصوص انجام داده شد و بعد از مطالعه 

رسیدیم که از میان شاخصهاي مطرح شده این شش شاخص را از دیگر شاخص ها مهتر برگذیدیم و به بررسی آن در جهت مقاله خود 

 پرداختیم.
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 متغيرهاي تحقيق بر اساس چارچوب نظري -2تصوير 

 

 بحث و نتايج
پیشگیري از جرم و همچنین  و امنیت کالبدي میان رابطه یافتن آید، می به شمار نیز مقاله اصلی هدف نوعی به که پژوهش این اصلی فرضیه

  .رابطه بین کلیه زیرشاخصهاي امنیت کالبدي و پیشگیري از جرم میباشد
 

 رد یا تایید فرضیه تعداد سطح معنی داري میزان همبستگی متغیر وابسته متغیر مستقل

 تایید فرضیه فوق 160 0001/0 +115/0 پیشگیري از جرم امنیت کالبدي

 تایید فرضیه فوق 160 066/0 +148/0 پیشگیري از جرم خوانایی

 تایید فرضیه فوق 160 0001/0 +454/0 پیشگیري از جرم روشنایی

 تایید فرضیه فوق 160 0001/0 +658/0 پیشگیري از جرم دسترسی

 وقتایید فرضیه ف 160 0001/0 +480/0 پیشگیري از جرم نظارت

 تایید فرضیه فوق 160 0001/0 +888/0 پیشگیري از جرم تنوع کاربري

 تایید فرضیه فوق 160 0001/0 +801/0 پیشگیري از جرم مشارکت پذیري

 

ن میباشد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون ای پیشگیري از جرمو  روشنایی: این فرضیه به دنبال یافتن رابطه میان دو متغیر 1فرضیه 

میباشد. از آنجایی که سطح معناداري کمتر (  0001/0 )و سطح معناداري برابر( 454/0 )ان میدهد که مقدار ضریب همبستگی برابرفرضیه نش

اکثر پاسخ دهندگان جز ساکنان در بخش هاي  .معنادار تایید میگردد پیشگیري از جرمو  روشناییبراین وجود رابطه بین بنااست (  08/0) از

هاي اصلی بوده و ما باقی نقاط جز محدوده هاي غیر قابل اشراف و نظارت عموم هستند که نظارت و دسترسی به آنها محدود  همجوار با خیابان

بوده و شکستن چراغ ها و تاریک نمودن فضا ها براي به وجود آوردن فضاي مناسب براي انجام جرم بسیار آسان بوده طبق آمار به دست آمده 

ن این فرضیه به اثبات رسیده که به درستی بین دو مولفه ي روشنایی و پیشگیري از جرم رابطه معنا داري وجود در آزمون همبستگی پیرسو

دارد که هرچه از میزان روشنایی در محدوده کاسته شده جرم بیشتر اتفاق افتاده و هرچه روشنایی بیشتر باشد مجرم خود را بیشتر در معرض 

 جرم میشود.دید میبیند و باعث کاسته شدن از 

 

 کالبدي امنیت

 خوانایی

 

پیشگیري از 

 جرم

 روشنایی

 دسترسی

 نظارت

 تنوع کاربري

 مشارکت پذیري
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ن میباشد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون ای پیشگیري از جرمو  دسترسی: این فرضیه به دنبال یافتن رابطه میان دو متغیر 2فرضیه 

یی که سطح معناداري کمتر میباشد. از آنجا(  0001/0 )و سطح معناداري برابر( 658/0 )فرضیه نشان میدهد که مقدار ضریب همبستگی برابر

یار . در سایت انتخابی و مورد مطالعه دسترسی بسمعنادار تایید میگردد پیشگیري از جرمو  دسترسیبراین وجود رابطه بین بنااست (  08/0) از

ل قاط به دلیسخت و دشوار صورت میگیرد به گونه اي که در برخی نقاط دسترسی سواره به هیچ وجه به محدوده ممکن نیست در برخی ن

شیب زیاد و در برخی نقاط دیگر به دلیل وجود کوچه هاي باریک و بعضا داراي عرض یک تا دو متر که تردد افراد نیز به سختی صورت میگیرد 

 . طبق آمارهاي به دست آمده بیشترین درصد سرقت خودروها در همین نقاط صورت میگیرد

 

 
 

 

در بسیاري از نقاط محدوده در هنگام شب بسیار تاریک 

ه به گفته ي ساکنین منطقه اگر چراغی هم در بود

منطقه تعبیه شود توسط مجرمین این چراغها شکسته 

میشوند تا فضا را تاریک و براي انجام جرم خود محیا 

سازند.طبق آمارهاي بدست آمده از نیروي انتظامی 

بسیاري از خرید و فروش هاي مواد در این نقاط صورت 

ود یک منطقه و عدم وج نکته ي دیگر تاریکی درمیگیرد.

نور که یک عامل بسیار مهم است که به وضوح براي 

همه شایان است که بسیاري از جرم هاي رخ داده در 

هنگام شب است در این مناطق نیز نور کافی وجود ندارد 

و در برخی مناطق هم که به کمک عوامل مربوطه به 

این مسئله رسیدگی شده طبق گفته هاي انجام شده از 

راد منطقه این چراغ ها توسط مجرمین شکسته شده اف

تا فضا را براي خود و ارتکاب به جرم خود به راحتی 

 محیا سازند.

 

عوامل دیگری که در این مناطق موجب شده درصد جرم 
افزایش یابد  عدم دسترسی سواره در داخل بافت است و 
همین عامل باعث شده خودرو ها به درون منازل راه نداشته 
مده 

 
مار های به دست ا

 
باشند و در خیابان پارک شوند طبق ا

بیشترین میزان سرقت از خودرو ها در همین نقاط صورت 
میگیرد.عامل دیگر دسترسی پیاده است ورودی و خروجی 
محله ی مورد مطالعه ما به گونه ای است که مجرم بعد از 
ارتکاب جرم به راحتی میتواند از چندین مسیر خارج شود 

ور این است که محله دارای نظم و هندسه خاص و منظ
ن اشاره کرد 

 
تعریف شده ای نیست.عامل مهمی که باید به ا

تش 
 
عدم امداد رسانی به این مناطق است به گونه ای که اگر ا

سوزی و یا سانحه ای در این مناطق رخ دهد ماشین های 
 امداد به درون بافت راه ندارند.
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میباشد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون این  پیشگیري از جرمو  نظارت فرضیه به دنبال یافتن رابطه میان دو متغیر: این 8فرضیه 

میباشد. از آنجایی که سطح معناداري کمتر (  0001/0 )و سطح معناداري برابر( 480/0 )فرضیه نشان میدهد که مقدار ضریب همبستگی برابر

  .معنادار تایید میگردد پیشگیري از جرمو  نظارتابطه بین براین وجود ربنااست (  08/0) از
 

 
 

یرسون میباشد. نتایج آزمون همبستگی پ پیشگیري از جرمو  مشارکت پذیري  : این فرضیه به دنبال یافتن رابطه میان دو متغیر4فرضیه 

میباشد. از آنجایی که سطح معناداري (  0001/0 )و سطح معناداري برابر( 801/0 )این فرضیه نشان میدهد که مقدار ضریب همبستگی برابر

  .معنادار تایید میگردد پیشگیري از جرمو  مشارکت پذیريبراین وجود رابطه بین بنااست (  08/0) کمتر از

 
 

ی پیرسون همبستگذمیباشد. نتایج آزمون پیشگیري از جرمو  اربریها تنوع ک : این فرضیه به دنبال یافتن رابطه میان دو متغیر8فرضیه 

میباشد. از آنجایی که سطح معناداري (  0001/0 )و سطح معناداري برابر( 888/0 )این فرضیه نشان میدهد که مقدار ضریب همبستگی برابر

  .معنادار تایید میگردد مپیشگیري از جرو  تنوع کاربریهابراین وجود رابطه بین بنااست (  08/0) کمتر از
 

 

محدوده افراد بر رفتار و عملکرد . وقتی در یک محله یا 

یکدیگر به درستی و در حد معقول خود نظارت نداشته 

باشند این خود عامل یک نا هنجاري و هرج و مرج در محله  

و محدوده میشود و عاملی قلمداد میشود که هر غریبه و یا 

بزهکاري در آن محدوده راه پیدا کند زیرا کسی او را 

دم نا آگاهی از اطرافیان باعث نمیشناسد و در واقع این ع

ورود افراد غریبه به راحتی در محله و این عدم نظارت باعث 

حس انجام هرگونه بزهکاري در محله را فراهم میکند.عامل 

مهم دیگر اشراف دید است که وجود کنج ها و گوشه هاي 

فراوان در منطقه باعث عدم اشراف و جایگاه مناسبی براي 

پاتوق و فضایی براي پنهان شدن  تجمع مجرمین و ایجاد

 .آنان است

 

 

بانوان در محدوده حضور پر  نقشی دارند و این یک عامل 

مهم براي حس ترغیب در سارغین است زیرا این گروه از 

جامعه قشر آسیب پذیرتري هستند و وقتی در این نقاط رفت 

   میگیرند. زیاد داشته باشند بیشتر مورد خطر قرار و آمد

ه به حضور با نوان در محدوده و عدم امکانات کافی با توج

مبلمان شهري در محله و با توجه به وجود عوامل کالبدي نا 

مناسب از جمله کانال بزرگ که اطراف آن پوشیده از درختان 

بلند و سر به فلک کشیده هستند امنیت محله پایین آمده به 

ن   یگونه اي که بیشترین میزان کیف زنی و زورگیري در ا

 نقاط صورت میگیرد
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ی میباشد. نتایج آزمون همبستگ پیشگیري از جرمو  امنیت کالبدي: این فرضیه به دنبال یافتن رابطه میان دو متغیر 6فرضیه 

میباشد. از آنجایی که (  0001/0 )و سطح معناداري برابر( 454/0 )پیرسون این فرضیه نشان میدهد که مقدار ضریب همبستگی برابر

 .معنادار تایید میگردد پیشگیري از جرمو  امنیت کالبديبراین وجود رابطه بین بنااست (  08/0) سطح معناداري کمتر از

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ دهندگان میزان تنوع فعالیت ها و رسته هاي مختلف 

شغلی را در این محدوده زیاد توصیف کرده که این مسئله با 

توجه به قرارگیري محدوده در نزدیکی مرکز تجاري شهر 

درصد آن را متوسط که دلیل این پاسخ  41,1بدیعی است و 

ي خاص در محدوده است. بیشتر به تراکم برخی شغل ها

وجود تنوع شغل ها و نزدیکی محله به بازار باعث ایجاد نوعی 

حس امنیت براي ساکنین در منطقه شده اما قرارگیري این 

مراکز تجاري در محدوده جرم خیز باعثبه وجود آمدن نوعی 

حس عدم آرامش در تجار منطقه شده که مغازه هاي خود را 

 در معرض سرقت میبینند
 

بدون شک شکل کالبد و سیماي ظاهري آن نقش بسیار مهمی 

را در ذهن انسان پدیدار میکند و تاثیر بسزایی بر روحیه و رفتار 

آن دارد .یک فضا حس انسان را در نوع رفتارش ترغیب 

میکند.رفتار انسان بسته به نوع فضایی که در آن قرار میگیرد 

 متغیر است
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 نتيجه گيري
له و جرم خیز شدن آن در افراد وجود دارد یا این مقاله در صدد آن بود تا با کشف این چیستی که آیا رابطه اي معنا دار بین کالبد مح

نه؟که به دنبال این جواب به تحقیق در بافت فرسوده داراي ارزش که شامل منطقه ي تجاري از شهر میباشد که بافت فرسوده درگیر شده و 

 یک جرم ایجاد فضاي آن براي یک با هم پیوند خورده پرداختیم.با تحقیقات انجام شده به این نتیجه رسیدیم که بیشترین عامل در انجام

مجرم است بدین شرح که یک مجرم در جایی که محیط را براي انجام آن جرم مساعد میبیند مرتکب آن میشود و نسبت به آن جرم دست 

وعی صل ادبیات موضبه اقدام انجام آن میزند.در این پژوهش مولفه هاي مختلف مکانی و تاثیر گذار بر روي کالبد و تاثیر آن بر روي جرم در ف

تحقیق شناسایی و تعدادي از مهمترین آن از طریق فرآیند بومی سازي به روش دلفی انتخاب و به عنوان مولفه هاي اصلی مد نظر پژوهش 

 زمعرفی گردید جهت به آزمون گذاري این مولفه ها عالوه بر پرسش نامه از روش مشاهده و مصاحبه نیز استفاده گردید تا نتایج حاصل ا

 پرسش نامه با شناخت بهتري تحلیل گردد.

نتایج حاصل از آزمون فوق حاکی از آن است که به اعتقاد و نظر پاسخگویان از میان مولفه هاي مورد بررسی در بافت مورد مطالعه تنوع 

اما عوامل بسیار دیگري وجود کاربري و تنوع رسته هاي مختلف در بازار تا حدي سبب ایجاد امنیت در میان ساکنان و عابران منطقه شده 

دارند که در مقابل این گزینه بسیار چشم گیر تر و مهمتر به شمار می آیند از جمله این عوامل وجود کوچه هاي بسیار باریک در منطقه که 

قه انتظامی در منطسبب بروز بسیاري از مشکالت در محدوده مورد نظر شده است از جمله این مشکالت ،عدم نظارت به موقع پلیس و نیروي 

 است که این اعتماد خاطر را به مجرمان می دهد که به دلیل دیر رسیدن نیروي انتظامی راهی براي فرار از آن منطقه براي او فراهم است از

ر به ودیگر عواملی که از همین کوچه هاي باریک نشآت میگیرد نرفتن خودرو به درون منازل ساکنان است که به همین دلیل ساکنان مجب

پارک خودروهاي خود در خیابان هستند و طبق آمار به دست آمده بیشترین میزان دزدي از خودروها در همین منطقه صورت گرفته است اما 

تنها مشکل محله کوچه هاي باریک نیست عوامل بسیار دیگري نیز وجود دارد که میتوان به آن اشاره کرد و آن را براي برانگیختن حس انجام 

ک مجرم که خود زمینه ي ارتکاب به آن را دارد مهم قلمداد کرد بافت فشرده و به هم پیوسته ي محله است که سبب شده تقریبا از جرم ی

روي بام منازل به بسیاري از منازل دیگر دسترسی راحت داشت و به راحتی بر روي بام هاي یکدیگر به درون منازل یکدیگر اشراف دید پیدا 

ی است براي صلب احساس امنیت در خانه.نکته ي دیگر تاریکی در یک منطقه و عدم وجود نور که یک عامل بسیار مهم کرده که این عامل

است که به وضوح براي همه شایان است که بسیاري از جرم هاي رخ داده در هنگام شب است در این مناطق نیز نور کافی وجود ندارد و در 

وطه به این مسئله رسیدگی شده طبق گفته هاي انجام شده از افراد منطقه این چراغ ها توسط برخی مناطق هم که به کمک عوامل مرب

 ومجرمین شکسته شده تا فضا را براي خود و ارتکاب به جرم خود به راحتی محیا سازند.یکی دیگر از عوامل کالبدي که باید به آن اشاره کرد 

وجود کانالهاي بزرگ در آن بخش است که در اطراف آن درختان بزرگ روییده شده و  سبب شده آمار زورگیري در آن قسمت بسیار باال رود

وجود همین درختان سبب شده اشراف دید ساکنان به اطراف محوطه کاهش پیدا کرده و همین عدم اشراف دید عاملی مهم در ترغیب حس 

همین کانال دسترسی سواره به سختی صورت میگیرد و منطقه مجرم و دیدن زمینه ي مناسب براي ارتکاب به آن جرم است در ضمن در کنار 

اي مناسب براي عبور موتور سوارها در آن ناحیه شده بر اساس آمار به دست آمده بیشترین میزان کیف زنی در همین قسمت صورت میگیرد.اما 

که در منطقه مورد مطالعاتی ما به دلیل پایین  افراد یک منطقه خود نقش مهمی را در حفظ آرامش و یا سلب آرامش در محدوده ایفا میکنند

بودن قیمت منازل باعث گرایش قشر فقیر و داراي سطح درآمد پایین تري از جامعه در این محدوده شده طبق آمارهاي به دست آمده نیمی 

بالخص مناطق تجاري که در از مجرمین در این مناطق ساکن هستند که این خود عامل مهمی براي از بین رفتن حس آرامش براي منطقه 

 نزدیکی منطقه سکونتی مجرمین واقع شده اند محسوب میشود و نوعی تهدید براي مرکز تجاري شهر به شمار میرود.

با توجه به همه نکات گفته شده توجه به این بافت و برطرف کردن مشکالت در این منطقه بسیار ضروري و قابل اهمیت است که جا 

ه در این خصوص با برنامه ریزي و ارائه طرح هاي الزم نسبت به رفع این نواقص در منطقه اقدامات الزم را در این زمینه دارد مسئولین مربوط

 انجام دهند.
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