برنامهریزی فضاهای امن شهری با رویکرد CPTED

(نمونة موردی محلة “آبک گالبدره” واقع در منطقة یک شهرداری تهران)
نوید پاک نژاد
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چکیده  

برنامهریزی فضاهای امن شهری با رویکرد CPTED

یکی از نیازهای اولیه انس��ان برای زندگی داش��تن امنیت است .امنیتی که بخش عمدة آن در فضاهای شهری شکل میگیرد.
احس��اس امنیت در یک ش��هر به عوامل بسیاری بستگی دارد و در این تحقیق سعی شده است به شناخت و معرفی معیارهای
تأثیرگذار فضایی-کالبدی بر امنیت فضاهای شهری پرداخته شود.
در ط��ول زمان ،نظریههای بس��یاری ،پش��توانة فکری اقدام��ات و برنامهریزیها را تش��کیل دادهاند که یک��ی از جدیدترین و
کاربردیتری��ن آنها ،نظریه «پیش��گیری از جرم با اس��تفاده از طراحی محیطی» یا  CPTEDاس��ت .ه��دف از این تحقیق،
مش��خصنمودن معیارها و ضوابطی اس��ت که با اس��تفاده از آن بتوان به پیش��گیری از جرم کمک نمود .در این مقاله ابتدا با
بیان مختصری از نظریههای مطرحش��ده از س��وی صاحب نظران ،فضای قابلدفاع از جنبهه��ای مختلف فیزیکی و اجتماعی،
بررس��ی میشود .در ادامه به رویکرد CPTEDپرداخته شده و جنبههای مختلف آن را موردمداقه قرار میگسرد و در نهایت
با اس��تفاده از نظرات س��اکنان محدودة مطالعاتی (محلة آبک واقع در منطقه یک شهر تهران) از طریق پرسشنامهای مبتنیبر
رویکرد  CPTEDزمینههای کاهش احساس امنیت سنجیده شد .روش تحقیق در پژوهش حاضر تحلیلی و اسنادی است که
به تبیین این رویکرد و نیز سازوکار کارایی آن در محیطهای شهری میپردازد.

واژههاي كليدي  :

کاهش جرائم شهری ،رویکرد  ،CPTEDمحله آبک ،امنیت ،راهکار
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مقدمه
براساس قانون مجازات اسالمی ،هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب میشود
(گلدوزیان .)12:1383 ،وقوع جرم به عوامل مختلفی وابس��ته اس��ت و ازجملة این عوامل ،محیط و ش��رایط نابهنجار حاکم بر
آن اس��ت .جرایمی همچون دزدی ،آدمربایی ،قتل و تهدیدات جدی برعلیه امنیت جامعه ،از این جمله هس��تند .ترس از جرم
میتواند تحرک و آزادی افراد را کم کند و همچنین میتواند سبب شود تا آنها نتوانند بهطور مناسب در فعالیتهای اجتماعی
ش��رکت نمایند .از گذش��ته ،پلیس و دستگاه قضائی ،نقشی حمایتگر در جامعه داش��تهاند؛ حالآنکه سهلانگاری عمومی در
رابطه با حفاظت از خویش��تن ،بهش��دت ناشی از کمبود و یا نبود آگاهی از معنای حفاظت است .ازسویدیگر «مقابله با جرایم
با اس��تفاده از طراحی محیطی» یا ( )CPTEDاثبات میکند که جامعه ،مالکان خانهها و نیز عوامل توس��عه ازجمله طراحان
و معم��اران ،میتوانن��د نقش بارزی را در حفاظت و کنترل جامع��ه در مقابل جرایم ایفا نمایند که این موضوع از طریق اعمال
کامل اصول  CPTEDدر طراحی و مدیریت محیط فیزیکی و انسان ساز محقق میگردد .براساس راهبرد پیشگیری از جرم
مکان -محور ،پیشگیری با استفاده از طراحی محیطی ( ،)CPTEDبهعنوان نظریهای مستقل پدیدار شده و امروزه به عنوان
رویکردی درحالتوسعه و درحالاجرا در مقیاس جهانی شناخته میشود (.)1995،Cisneros
افزون برآن ،مفاهیم اساسی این رویکرد از قبیل قلمروگرایی ،نظارت ،نگهداری ،کنترل دسترسی ،حمایت از فعالیت ،به سرعت
گسترش یافتهاست .مقاله پیش رو درحد توان به معرفی رویکرد  CPTEDو نقش آن در کاهش جرایم ،بیان مفاهیم اساسی
رویکرد و نیز برخی نظریات مطرح شده در این زمینه میپردازد .آنچه این پژوهش راضروری مینماید ،ظرفیت بالقوه فضاهای
شهری و کالبد محیط در کاهش و یا جلوگیری از جرم است.
این پژوهش ،دارای رویکردی تحلیلی و اسنادی است که با بهرهگیری از منابع موجود به بررسی نظریههای مختلف CPTED
پرداخته و با استفاده از پیمایش ،مطالعات میدانی به صورت مشاهده و پرسشنامه انجام میپذیرد.
 .1تعاریف مرتبط با امنیت شهری
برای دقیقتر شدن بحث درخصوص امنیت شهری ،ضروری است تا مفاهیم مرتبط با این موضوع تدقیق شود.
فضاي شهري
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فضاي شهري به مفهوم صحنه اي است كه فعاليتهاي عمومي زندگي شهري در آنها به وقوع مي پيوندند .خيابانها ،ميادين
و پاركهاي يك ش��هر فعاليتهاي انس��اني را شكل میدهند اين فضاهاي پويا در مقابل فضاهاي ثابت و بيتحرك محل كار و
سكونت ،اجزاي اصلي و حياتي يك شهر راتشكيل داده ،شبكههاي حركت ،مراكز ارتباطي و فضاهاي عمومي بازي و تفريح را
در شهر تأمين ميكنند (بحريني.)1377 ،
امنيت
امنيت واژه اي با ابعاد و شاخصههاي ذهني ويژهاي است كه به آرامش و سكينه درون و احساس رضايت از آرامش و آسايش
موجود در ساخت محيط اشاره دارد .در واقع سخن در اين است كه هرآنچه امن متصور ميشود ،بايد بتواند آرامش و فراغت
ذهن را فراهم كند ،به این معنی که پديدآور احساس��ي در انس��ان باشد كه او را بهسوي رهايي از بيم و هراس رهنمون سازد.
برايناساس ميتوان معاني آرامش و آسايش و ايمني را در مفهوم امنيت متصور شد (عميد.)1345 ،
مفهوم فضاي شهري امن
مفهوم فضاي ش��هري امن د مقابل فضاي ش��هري ناامن قرار دارد .پديدة ناامني داراي دو جنبة عيني و ذهني اس��ت و كليه
عرصههاي زندگي را دربرميگيرد .مقوله ناامني از جنبة عيني ،كليه مظاهر ناامني از جمله س��رقت ،قتل ،خش��ونت و مانند
آنها را شامل ميشود و مفهوم ناامني از جنبة ذهني شامل داوري درخصوص امنيت منطقه و فضاست .ناامني پديدهاي مانند
فقر اس��ت و ميتوان گفت كه فقر مقدمة ديگر پديدههاي آسيبش��ناختي از جمله ناامني ،خش��ونت شهري و مانند آن است
(صالحي .)1387،

59

 .2پیشینه تحقیق

پیشگیری از جرم از راه طراحی محیطی ،با تنفر عمیق جفری ( )1971،1977از بیاثری سیستم قضایی در پیشگیری جرم و
با تحقیقات او برای یک نظریة جدید برپایة ارتباط میان انس��ان و محیط رش��د یافت (اشنایدر و تدکیچن .)100:2002 ،وی از

نخس��تین بنیانگذاران پیش��گیری جرم از طریق طراحی محیطی بود که از آن به عنوان "عصر جدیدی در اندیشههای جرم و
جرمشناسی که بر شرایط و اوضاع و احوال یک جرم بیشتر از مجرم توجه میکند" یاد کرده است .هدف آن کاهش فرصتها

برای جرم از طریق بهکارگیری ترکیبهای طراحی فیزیکی اس��ت که مانع وقوع جرم هس��تند و بهطور خالصه ،ایجاد محیط
دفاعی با نظر به ترکیب دو جنبه فیزیکی و روانشناسی بهطور همزمان ،جوهر و اساس مفهوم پیشگیری جرم از طریق طراحی

محیطی را تش��کیل می دهد (آ.گاردنر .)1:1951 ،انجمن بین المللی  )2005 CPTED ICAنیز آنرا اس��تفاده هوشمندانه از
فضای ساختهشده در جلوگیری از جرایم در فرایند طراحی و برنامهریزی محیط مصنوع تعریف می کند (.)2001،Cozens

طب��ق تعاری��ف فوق ،براین موضوع اتفاقنظر وجود دارد که رویکرد  CPTEDدر دو بعد کاهش حقیقی جرایم در محیط های

شهری از یکسو و افزایش احساس ایمنی و امنیت فضایی در آنها ،میتواند مؤثر واقع شود.

جدول شماره  .1پیشینة رویکرد پیشگیری از جرم از راه طراحی محیطی
پیشینه و سوابق رویکرد در آرای اندیشمندان و صاحب نظران شهری
دهه  1960میالدی
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الیزابت وود
جین جیکوبز در کتاب مرگ و زندگی
شهرهای آمریکایی
اس��کالمو آنجل در کت��اب تضعیف
جرم توسط طراحی شهری

نیاز به خیابانهای امن شهری
جداسازی و تشخیص مکانهای عمومی و خصوصی
تنوع کاربریها و اختالط آنها در سطح شهر
اس��تفاده مؤثر و بازدارنده از حضور عابران پیاده در مناطق ش��هری برای کاهش
احتمال وقوع جرم
تأکید بر اهمیت محیط کالبدی برای پیشگیری از جرم

رای جف��ری در کت��اب جلوگیری از
جرایم شهری با طراحی محیطی
اس��کار نیوم��ن در کت��اب فضاهای
قابلدفاع

کاهش پتانسیل طبیعی جرم خیزی مناطق شهری
شفافیت و در معرض دید قرار گرفتن فضاهای عمومی
تشویق مردم به گزارش و برخورد با تخلفات و جرایم
شهروند باید ببیند و دیده شود

جرج کلینگ وویلسون
پل براتینگهام در کتاب جرمشناس��ی
شهری

ارائه نظریه پنجرههای شکس��ته (پنجرههای شکسته هستند که فرصت را برای
ارتکاب و احتمال وقوع جرائم در سطح شهر فراهم میکنند).
تأکید بر اهمیت حیاتی نگهداری محیط بهعنوان ش��اخص فیزیکی برای سطوح
همبستگی اجتماعی و کنترل اجتماعی غیررسمی.
اشاره به نابسامانی طراحی محیط مصنوع
اشاره بر ناکارآمدی قوانین و استانداردهای طراحی شهری و معماری
نق��ش موانع طبیع��ی و بازدارندهه��ای موقعیتی در کاه��ش فرصتدهی برای
تجاوزات و جرائم شهری

دهه  2000و
 1990میالدی

تیم کرو

ارائه راهبردهای رویکرد CPTED
 .2تأکید بر طراحی مناس��ب و استفاده مؤثر از ساخت محیط در جهت کاهش جرم
و ترس از جرم
(منبع :نگارنده)
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 .3اصول اساسی رویکرد CPTED
در رویکرد  CPTEDبا مفاهیم مختلفی روبرو هستیم که به تحقق این رویکرد کمک شایانی مینماید .اهم این موارد عبارتند
از:
قلمروگرایی :بدین معنی که فضای بیرونی باید بهگونهای باشد که سبب ایجاد نوعی حس مالکیت قوی گردد.
نظارت :برای دلسردی بزهکاران از انجام فعالیتهای مجرمانه دو شیوة مهم نظارت وجود دارد.
نظارت طبیعی :این نظارت میتواند از طریق فعالیتهای معمول و روزمره مردم حاصل گردد.
نظارت سازماندهیشدة رسمی :لوازم و تجهیزاتی مانند دوربینهای مداربسته و نمایشگرها ،امکان نظارت سازماندهیشده
را پدید میآورند.
دشوارسازی دستیابی به اهداف مجرمانه :بدینمعنا که استانداردهای امنیتی ساختمانها برای دورنگهداشتن مزاحمان

از درها ،پنجرهها و قفلها بهبود یابد (یه عنوان نمونه برای بخشهای مختلف ساختمان زنگ خطر نصب گردد).

کنترل دسترسیها و ورودیها :برای جلوگیری از ورود بزهکاران و مزاحمان باید از موانع فیزیکی یا روانی استفاده شود.
پش�تیبانی از برنامة فعالیتی :ش��امل ایجاد مراکز یا تس��هیالت مکانی مانند مراکز مراقبت روزانه و یا ساخت زمینهای

ورزش و بازی سازماندهیشده است.

تعمیر و نگهداری :با تعمیر و نگهداری مناس��ب از مبلمان ش��هری و تابلوها و نش��انههای ش��هری و چراغهای روش��نایی

و محوطهس��ازی ،میت��وان افزونب��ر بهینهس��ازی هزینهه��ای ش��هری ،از باالرفتن ظرفی��ت مناطق در جرمخیزی ،کاس��ت
(کوزنز.)136:2001،
نمودار  .1اصول اصلی CPTED
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جدول  ،2راهبرد ها و سیاست های رویکرد CPTED
سیاستها

راهبردها

رعایت نظام سلسلهمراتبی فضا ،بهوسیله جداسازی کاربران فضاهای عمومی به گروههای
مختلف مانند پیاده و سواره و یا محدودسازی هر کدام بهوسیله شبکه راههای جدا از هم.
قرارندادن خیابانها و شریانهای اصلی در مناطق مسکونی و درنظر گرفتن شریانهای
کمتر و خیابانهای محدودتر ،برای محدودسازی دسترسی افراد غریبه.
ایجاد دسترسی و جابجایی مناسب
استفاده از نرده و محدودیتهای سمبولیک و یا محدودیتهای واقعی.
پرهیز از بهوجود آمدن گوشههای کمتردد ،کمنور و فاق د نظارت اجتماعی.
نورپردازی مطلوب و کافی دروازهها ،ورودیها و نوع سیستم دسترسی.

افزایش نظارت بر فضا

افزایش حس مالکیت
(تقویت قلمروهای طبیعی)
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خوانایی محیط /مدیریت و نگهداری

مستحکمسازی

تأمین نمودن قابلیت دید از خیابان به همه ورودیها و دیگر فضاهای عمومی.
طراحی منظر هماهنگ برای بهبود دید بصری محیط و امکان نظارت بیشتر.
امکاندهی به حضور انسان با ایجاد تسهیالت خدماتی ،برای افزایش تظارت عمومی.
جایدهی باجههای تلفن و روزنامهفروشی یا دکههای سیار در مناطق جرمخیز.
مکانیابی مناسب محوطه پارکینگ بهطوریکه بهراحتی قابل دید و تحتنظارت باشد.
استفاده از دوربینهای مداربسته و مکانیابی صحیح آنها در مواقع ضروری.
رعایت استانداردهای روشنایی فضا.
ایجاد تمایز واضح بین فضای عمومی ،نیمه عمومی /نیمهخصوصی و خصوصی.
استفاده از تکنیکهای طراحی.
اجازه دادن به همسایگان و ساکنین در جهت نمایش و بیان هویتشان.
ایجاد فضای نیمهعمومی در مرکز بلوکهای مسکونی ،از قبیل پارکهای همسایگی که
بهصورت گروهی به ساکنین مسکونی تعلق دارد.
افزایش نظارتهای طبیعی و گسترش حس مالکیت از طریق نهادهای اجتماعی.
جذب نمودن کاریریهای ترکیبی و مختلط بهطور مناسب.
توسعه اقتصاد در جهت متنوع ساختن کاربری های مناسب عمومی در روز و شب.
اصالح برنامهریزی فضایی از طریق استفاده کارآمد از فضای شهری.
جایدهی فعالیتهای خدماتی و فضاهای عمومی در مناطقی که دید و نظارت عمومی
کمتری وجود دارد.
حذف کاربریهای متعدد در یک مکان که در ساعات طوالنی از شبانه روز غیرفعال هستند.
استفاده از تابلوها ،عالئم و نشانههای بصری از طریق هنر ارتباط تصویری
حذف نشانهها و عالمتهای بینظمی در فضا از جمله شیشههای شکسته
تعمیر و نگهداری تجهیزات شهری مانند تابلوها وعالیم ارتباطی
تشویق افراد و ایجاد گروههای مشارکتی برای مدیریت و نگهداری بهتر
حفاظت از وندالیزم تجهیزات شهری مانند حفاظدار کردن چراغهای معابر
بهبود کیفیت قفلها ،لوالها و درها و پنجرهها
استفاده کافی از نردهها ،عالئم هشداردهنده (دوربین مداربسته) وشیشه پنجرهها
(منبع :نگارنده)
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 .4پیمایش
 .1-4معرفی محدودة مطالعاتی
محلة گالبدره با جمعیتی معادل  8384نفر ،یکی از محالت چهارگانه ناحیة سه منطقه یک شهرداری تهران است که مساحتی
بالغ بر 15هکتار دارد .محدودة موردمطالعه ،یک محلة شهری تاریخی نیست؛ بلکه یک روستای قدیمی است که امروزه به یک
محلة شهری تغییر شکل داده ،گاهی هویت روستایی اولیه را حفظ نموده و گاهی هویت شهری به خود گرفته است .این محله
تحولی ش��بیه بس��یاری از روستاهای قدیمی اطراف تهران را دارد .در ابتدا وجود کوهستان و رودخانة گالبدره ،افزونبر خنکی
هوا ،زمینة مس��اعدی را برای اسکان فراهم آورده اس��ت .بدینترتیب روستای کوچکی در مجاورت مسیل گالبدره و در شمال
خیابان گالبدرة فعلی تش��کیل ش��د .در مرحلة بعد بافت پیرامون امامزاده قاسم ،و در ادامه -همزمان با افزایش موج مهاجرت-
بافت حاصل از توسعههای پسین شکل گرفت .قسمتهای شمالی بافت سکونتگاه غیررسمی وجود دارد .ساکنین این محدوده
بهطورکلی مهاجرین جویایکار در تهران هس��تند که نس��بتبه محدودههای همجوار ،از طبقة اجتماعی و اقتصادی پایینتری
هستند .همین موضوع باعث تقسیم محله به دو قسمت شمالی و جنوبی شده است .محله گالبدره به دلیل قرارگیری در دامنة
کوهستان البرز متأثر از شیب طبیعی و پستی و بلندیهای زمین است .بافت فرسوده محلة گالبدره مهمترین معضل محدودة
موردمطالعه اس��ت .این بافت در برخی بخشها سکونتگاه غیررسمی و در برخی بخشهای دیگر فرسوده است .ساکنین این
محدوده بیش��تر مهاجرین جویایکار در تهران هس��تند که به نس��بت محدودههای همجوار دارای طبقة اجتماعی و اقتصادی
پایینی هس��تند .نبود ش��بکه دسترسی سواره ،ساختوس��ازهای کمدوام بر روی شیب زیاد با مس��احت کم ،نبود تأسیسات و
زیرس��اختها مناسب مانند شبکه جمعآوری فاضالب از مسائل این بافت هستند .مراحل شکلگیري تاریخی محلة گالبدره را
در س��ه دورة زمانی ،از بدو ش��کلگیري تا  1340شمسی ،از  1340شمسی تا پیروزي انقالب اسالمی و بعد از پیروزي انقالب
تا امروز بررسی نمود.

از بدو شکل گیري تا سال  1340شمسی

تحوالت این دوره را در سه موضوع کلی میتوان خالصه نمود:
شکلگیري محلة امامزاده قاسم در مکان فعلی و نزدیک روستاي اولیه؛
رشد و توسعة بافت قدیمی روستا و محلة امامزاده قاسم ویکپارچه شدن آنها.
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از سال 1340شمسی تا پیروزي انقالب اسالمی
بعد از سال  1340شمسی روند روبهرشد تهران به این منطقه نیز سرایت نموده و همزمان با شکلگیري موجهاي مهاجرت از
شهرستانها ،حاشیهنشینی و ساختوسازهاي ناهماهنگ با هویت وارزشهاي محله در این قسمت نیز شروع میشود .با توجه
به عکسهاي هوایی محدودة موردمطالعه در س��ال  1341و  1348شمس��ی ،این ساختوسازها بهصورت پراکنده و بیشتر در
قسمتهاي جنوبی محلة آبک و محلة شناسا صورتپذیرفتهاست و دو طبقه موجود در بافت را تشویق به ساختوساز با تراکم
باال نموده که این نیز به نوبة خود برهویت بافت آسیب زده است.
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ایجاد یک راه ارتباطی بین این دو هسته و شکلگیري کاربريهاي تجاري عموماً در شمال مسیر؛

ازسال  1357شمسی تاکنون

ازسال 1357شمسی دو تغییر عمده در محله شکل گرفت؛ نخست ،هجوم حاشیهنشینی و ساختوسازهاي بیضابطه در برهة
اعتصابات و تعطیلی ادارات و ش��هرداریها در زمان انقالب ،باعث س��اخت وساز در مزرعههاي پرشیب و ناهموار شمال میدان
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و تبدیل آن به حاش��یههاي مس��کونی شد .در مرحله دوم ،در سالهاي اخیر شیوع بلندمرتبهسازي و منفعتطلبی ،تعدادي از
مالکان ملکهاي یک و دو طبقه موجود در بافت را تشویق به ساختوساز با تراکم باال نموده که این نیز به نوبه خود برهویت
ِ
بافت آسیب زده است.
نقشه  ،1معرفی محدوده مطالعاتی

(مأخذ :نگارنده)

نقشه  ،2کاربری اراضی محدوده مطالعاتی
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 .2-4رویه تحقیق و مطالعات میدانی
پایه هر علمی روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی با روش شناختی است که در آن علم به کار می رود .در
واقع روش تحقیق مجموعهای از قواعد ،ابزارها و راههای معتبر و نظامیافتهای برای کش��ف واقعیتها ،مجهوالت و دستیابی به
راهحل مشکالت است .تحقیق حاضر براساس هدف ،از نوع تحقیقات کاربردی و براساس روش از نوع تحقیقات پیمایشی است.
پیمایش عبارت اس��ت از گردآوری اطالعات دربارة یک محل یا اجتماع یا دورهای خاص از زندگی اجتماعی که در آن بهطور
عمده از پرسش��نامه و مصاحبه اس��تفاده میشود .اساس تحقیق پیمایشی مبتنیبر تعمیم اطالعات حاصل از بخش کوچکی از
جامعه تحتعنوان نمونه ،به کل جامعه آماری است .در این تحقیق ،از پرسشنامه استفاده شده است.
مراحل مختلف تحقیق عبارتند از:
جمع آوری اطالعات منابع و مقاالت ،کتب و نش��ریات داخلی و خارجی ،از طریق کتابخانه و س��ایتهای اینترنتی که بخش

عمدهای از ادبیات تحقیق را روشن ساخته است.

تدوین مدل عمومی ،براساس اطالعات به دست آمده و طراحی پرسشنامه تحقیق.
تصحیح سواالت پرسشنامه با مراجعه به خبرگان؛
جمعآوری دادههای موردنیاز دربارة متغیرهای مطرح ش��ده در پژوهش و توزیع پرسش��نامه در میان نمونههای انتخابی از
جامعة آماری مورد نظر و درنهایت تجزیه و تحلیل اطالعات و ارائه نتایج.
به منظور بررس��ی اولیة و طبقهبندی مس��یرهای محله ،از نظر تراکم و میزان استفاده افراد ،شمارش افراد از مسیرهای مختلف
در طول یک هفته در مدت زمان چهار دقیقه انجام شد  .الزم به ذکر است این مطالعات شامل تفکیک جنس افراد ،متغیر سن
و نشسته یا در حال حرکت بودن آنها نیز بوده است (نقشه .)3
نقشه  ،3محدوده هایی که شمارش افراد در ساعات مختلف شبانه روز مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است.
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بر اس��اس نتایج به دس��ت آمده از این مرحله ،قادر خواهیم بود تا مش��خص نماییم در طولروز از چه فضاهایی ،چه اندازه و
چه افراد (با چه جنس��یتی) بهرهبرداری میکنند .نتایج این بررس��ی در نقش��ه شماره  4قابل مشاهده است .در این نقشه رنگ

نارنجی میزان رفت و آمد متوسط در ساعت بین  90تا  120نفر ،رنگ زرد  60تا  90نفر در ساعت ،رنگ بنفش  30تا  60نفر

در س��اعت و رنگ آبی  6تا  30نفر در س��اعت ،را نش��ان میدهد .البته شرایط جوی میتواند این اعداد را تحت تأثیر قرار دهد.

در ادامه محدودة نقاط جرمخیز محله (که بر پایه اطالعات مردمی پیش از این جرمی در آن رخ داده) با الیة بهدست آمده از
مطالعات میدانی مقایسه میگردد و همپوشانی این محدودهها نشانگر آن است که ساکنان محله به دالیل عدم امنیت محیطی

کمتر در این فضاها تردد مینمایند .افزون بر آن عدم حضور شهروندان در این محدودهها امکان بروز جرم را افزایش میدهد.
این محدودهها مس��یرهایی عریض و با تراکم جمعیتی باال هس��تند که در آنها پوش��ش گیاهی مانع دید نمیشود و نیز شیب

کمتری دارند.

نقشه  ،4بر اساس مطالعات میدانی و پرسشنامه  ،محدوده هایی که بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند مشخص شده است.
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جدول  ،3عوامل کاهش و افزایش امنیت در محله
عوامل مؤثر بر امنیت در محله
کاربریهای عمومی باعث افزایش حضور مردم در فضاهای شهری
میشود که این موضوع خود باعث کاهش جرم میگردد.
ایجاد کاربریهای آموزشی و ترویج آموزشهای شهروندی ،در زمان
وقوع حوادث (وحتی زمانی که شهروند احساس خطر میکند) ،در افزایش
ایمنی و امنیت بسیار مؤثر است.
وجود فضاهای جداافتاده از مسیر اصلی (که نه تنها از نظر امنیت ،بلکه
از لحاظ طراحی منظر نیز خوشایند نیست)؛
کمبود نور در زمین در شب و کاهش شدید نظارت؛
وجود نظارت بر زمین بدون کاربری ،از سوی ساختمانهای روبهرو.

وجود بن بستها و پلهها که باعث کاهش راههای فرار میشود.
افزایش امکان وقوع برخی جرایم در شب ،به علت کاهش امکان
نظارت بر محیط؛
کاهش امنیت به جهت تردد بسیار کم ساکنان.

کمبود شدید نور در شب؛
وجود فضاهای جداشده از مسیر اصلی؛
نبود مسیر پیادة مناسب و نیز جدا شدن از مسیر سواره که باعث
کاهش امنیت و ایمنی می شود.
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افزایش امنیت به دلیل وجود فضاهای دید باز؛

 .3-4تحلیل
امنیت عامل بس��یار مهم و ش��رط اساس��ی برای یک مجموعة مسکونی یا اداری است .امنیت در محل کار یا زندگی از طریق
عوامل مختلفی قابلتأمین است که یکی از آنها طراحی مناسب و سازگار با اصول و ضوابط ایمنی و پیشگیرانه است .وجود
محيطي امن براي زندگي در كنار س��اير نيازهاي اساس��ي فيزيولوژيكي انس��ان مانند غذا ،س��رپناه و بهداشت ،از ضروريات
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و نيازهاي اصلي انس��ان اس��ت .احس��اس ناامني در محيط و نگرانيهاي ناشي از مكانهاي ناامن س��اير فعاليتهاي انساني را
تحتالشعاع قرار ميدهد .در کنار این موضوع به این نکته باید توجه داشت که تحقق امنیت و پیشگیری از جرم ،بدون توجه
ب��ه عوام��ل اجتماعی ،اقتصادی ،مدیریت مناس��ب ،پلیس کارآمد و مانند اینها امکانپذیر نیس��ت .در جوامع كوچكتر نظارت
غيررسمي مانع از بروز بخش مهمي از معضالت اجتماعي به ویژه درشكل آشکار آن ميشود .يكي از ويژگيهاي جامعة شهري
كمرنگ ش��دن اين كاركرد نظام اجتماعي ،ارزش��ي و هنجاري است؛ از سوي ديگر با عدم تجانس و گوناگوني تعريف مي شود،
اين مهم در كنار بزرگي و گمنامي ،تنوعطلبي زمينه را برای بروز رفتارهاي آنوميك و هنجارش��كنانه فراهم مينمايد .در این
می��ان تحلیل فضایی جرائم با رویک��رد کانونهای جرمخیز بهصورت راهکاری مؤثر برای کنترل پیشگیری از جرائم ش��هری
است .این پژوهش ضمن بررسی عوامل تأثیرگذار بر محیط که منجربه افزایش جرم میشوند ،به دنبال راهکارهای اجرایی در
برنامهریزی و نیز طراحی محالت و فضاهای امن اس��ت .یافتههای تحقیق نش��ان داد بین موضوع امنیت در محالت و فضاهای
ش��هری و شاخصهای فرم و اندازه فضا ،دسترس��ی و نفوذپذیری ،فعالیت و کاربری زمین ،آسایش محیطی و بصری ،وضعیت
بناهای مسکونی ،مدیریت شهری رابطه ای معنادار وجود دارد .همچنین مولفه اصلي پيرامون امنيت فضاهاي عمومي ،موضوع
دسترس��ي اس��ت .گرچه بنابه تعريف ،قلمرو فضاي عمومي ،بايد براي همه قابل دس��ترس باش��د ،بعضي محيطها بهعمد و يا
غيرعمدی براي برخي از گروههاي جامعه كمتر قابلدس��ترس هس��تند و جداسازي فضاها از يكديگر اغلب اشاره به بستهشدن
فضا و ايجاد امنيت در آن دارد و قدرت كنترل فضا و دسترس��ي به آنها را به نمايش ميگذارد .در راهبردهاي «پيش��گيري
از جرم از طريق طراحي محيط» تعيين قلمرو مالكيت يك نقش محوري دارد .مردم با احس��اس مالكيتي كه نس��بت به اموال
و امالك خود دارند از آن محافظت ميكنند .قرار دادن ديوار ،حصار ،نرده ،تابلو و عالئم هش��دار ،حريمهاي فيزيكي مناس��بي
هس��تند كه حدود مالكيت و در نتيجه حدود دسترس��ي را مش��خص مي كند .لذا با تعيين مالكيت شخصي ميتوان موانعي بر
سر راه دسترسي مجرمين ايجاد كرد.
 .5جمع بندی
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براس��اس مطالعات و بررسیهای انجامش��ده در زمینة مطالعات امنیت محیطی در فضاهای شهری ،بهصورت موردی در محلة
آب��ک اینگونه میتوان جمعبندی نمود که با رویکرد  CPTEDکه برمبنای جلوگیری از جرائم بر پایه اصول طراحی اس��ت،
میتوان از محیطهای شهری بهشکل بهینه ،بهره جست .یافتههای تحقیق نشان داده است که بین موضوع امنیت در محالت
و ش��اخصهای فرم و اندازه فضا ،دسترس��ی و نفوذپذیری ،فعالیت و کاربری زمین ،آسایش محیطی و بصری ،وضعیت بناهای
مس��کونی و مدیریت ش��هری رابطهای معنادار وجود دارد .لذا با بهرهگیری از بررسیهای نظری (از جمله دیدگاههای معماران،
طراحان و برنامهریزان ش��هری) و نیز ش��رایط محیط کالبدی محدودة موردبررسی ،پیشنهادهای زیر درجهت بهبود وضعیت
امنیت در محلة گالبدره و دیگر محالت شهری مشابه ،قابل ارائه است:

یک��ی از مؤلفهه��ای مؤثر در ارتقاء امنیت محالت ش��هری “فعالیت و کاربری زمین” اس��ت .جانمای��ی کاربریهای جاذب و

پرمخاط��ب باع��ث افزایش امنیت در محله میش��ود و این موضوع از راهکارهای اصلی ،بهویژه در محلة گالبدره اس��ت .راهکار
دیگر حذف کاربریهای آلودهکننده ،بهلحاظ بصری ،صوتی و محیطی ،از جداره اصلی خیابان ها اس��ت .جلوگیری از اس��تقرار
کاربریهای درشتدانه و غیرفعال شبانه در طبقه همکف جداره خیابانها ،راه حل دیگری در جهت افزایش امنیت محله است.

شماره47-48

همچنین تعیین تکلیف وضعیت زمینهای بیاستفاده یا متروک و تعیین کاربری آنها و نیز حفظ و ارتقاء جایگاه کاربریهای
هویتبخش محله مانند زیارتگاه امامزاده و در نهایت تقویت میدانهای محلی بهعنوان مراکز محالت بسیار ضروری است.
مؤلفه «آسایش محیطی و بصری» در کنار مؤلفه «مدیریت شهری» نیز به نحوی میتواند ،بسیاری از مشکالت و نارساییها

را در کوتاهمدت برطرف نماید .تجهیز پیادهروها بهوسیلة مبلمان شهری ،رسیدگی به نظافت محله ،ایجاد سیستمهای نظارتی،
تقویت حضور پلیس در محله ،تقویت روش��نایی در محدودههای مشخصشده ،همه از راهکارهای کوتاهمدت در جهت افزایش
امنیت در محله است.
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مؤلف��ه «وضعیت بناهای مس��کونی» چه بهلحاظ ظاهری و چ��ه محتوایی میتواند امنیت محله و نگاه س��اکنان به محله را
تغییر دهد .جلوگیری از ساختوس��ازهای بدون مجوز ،نوس��ازی وبهس��ازی خانههای فرسوده و محدودههای غیررسمی ،الزام
به نماس��ازی (و تقویت منظر نمای س��اختمانها با مصالح س��بک و ارزان) از دیگر اولویتها برای بهبود وضعیت امنیتی محلة
گالبدره و دیگر محالت است.
در زمینة بهبود دسترسیها ،فعال کردن محله و توجه به مؤلفة «دسترسی و نفوذپذیری» بسیار تأثیرگذار است .درنظرگرفتن

ایس��تگاه حمل ونقل عمومی ،تعریض برخی از معابر در کنار تغییر در کاربریها ،اس��تفاده از تابلوها و عالئم به ش��کل مناسب،
همه این امکان را خواهد داد که محلة گالبدره از حالت انفعال خارج شده و نهتنها به امنیتی پایدار بلکه به یکی از قطبهای
گردش��گری ش��هر تهران تبدیل گردد که این موضوع به لحاظ اجتماعی و اقتصادی بر زندگی شهروندان این محله تأثیرگذار
خواهد بود.
منابع
پورجعف��ر ،محمدرضا ،محم��ودی نژاد ،هادی ،رفیعیان ،مجتبی و انصاری ،مجتب��ی ( )1387ارتقاء امنیت محیطی و کاهش

جرائم ش��هری با تأکید بر رویکرد  ،CPTEDنش��ریه بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران ،جلد  ،19شماره
 ،16صص.79-76
صالحی ،اس��ماعیل ( )1387ویژگیهای محیطی فضاهای ش��هری امن ،مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرس��ازی و معماری،

صص107:تا114تهران.

صالحی ،اس��ماعیل ( ،)1383تدوین ضوابط ایمنس��ازی فضاهای شهری بهلحاظ ایمنی شهروندان و پیشگیری از جرم ،طرح

مطالعاتی وزارت مسکن و شهرسازی ،مرکز مطالعات و تحقیقاتی شهرسازی و معماری ایران ،تهران.

حش��متی ،محم��د ( ،)1382فضاهای قابل دفاع :اس��تراتژی طراحی ش��هری جهت پیش��گیری و کاهش جرای��م ،پایاننامه

کارشناسیارشد دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران.

توسلی ،محمود ( ،)1372طراحی فضاهای شهری ،مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران ،تهران.
روزنبام ،دنیس ( ،)1381پیشگیری از جرم ،حمیدرضا حبیبی ،معاونت آموزش ناجا ،تهران.

Atlas,Randall (1999), Environmental design that prevents crime, the construction, specify , Atlas
safety & security Design.
Jeffery, C,R., (1971) “Crime Prevention through Environmental Design”, Beverly Hills, CA: Sage
Publications , pp.54-87.

برنامهریزی فضاهای امن شهری با رویکرد CPTED

جیکوب��ز ،جین ( ،)1386مرگ و زندگی ش��هرهای بزرگ آمریکایی ،ترجمه حمیدرضا پارس��ی و آرزو افالطونی ،انتش��ارات
دانشگاه تهران ،تهران.

City of Edmonton Planning and Development Design Guide for a Safer City, No. 1-17, 3,
www.NICP.net

شماره47-48

Edmonton 1995
www.CPTED.net

69

