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Abstract 

Residential security is one of the major challenges of low-income settlement such that according 

to the Human Housing Organization, housing insecurity is referred to as a cycle of misery and 

an indicator of deprivation in these areas. Therefore, the purpose of this study is to explain the 

physical factors of the objective security of low-income settlements, an important issue that has 

been discussed in the form of new theories of urban planning. The present research is applied in 

terms of purpose and casework in terms of methodology. The method of collecting data and 

information is in the form of documents and fields that have been used. The statistical 

population was Vakil-Abad and Haji Pirloo neighborhoods of Urmia. The data have been used 

as documents from law enforcement reports in recent years. In order to achieve objective 

security by relying on accurate theft statistics, GIS software has been used by the model of 

crime hotspots. The results of the analysis of crime hotspots in the study area (Vakil-Abad and 

Haji Pirloo neighborhoods) indicate that there is more than 29.92% of the total area in the safe 

area with a p-factor of more than 90%. Only 12.61% of the total area is located in the area of the 

crime hotspot with a p coefficient of more than 90%. Also, there is an inverse relationship 

between GI coefficient and fineness of parts, number of floors, building quality, level of 

openings and brightness. Among these variables, the variable of number of floors and the 

amount of openings has a weak correlation. Also, the two variables of mixing land-use and 

permeability are directly related to the GI coefficient. The existence of a direct relationship with 

the GI indicates that considered building block is located in the range of the hot spot, in other 

words, in the center of the crime. 
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 یهای کم برخوردار مناطق مرزتبیین عوامل کالبدی در ارتقاء امنیت عینی سکونتگاه
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 چکیده

کـه از دیـدگاه سـازمان طوریهای کم برخـوردار اسـت؛ بههای اساسی در سکونتگاهامنیت سکونت یکی از چالش
نابراین هدف شود. بعنوان چرخه فمکت و شاخص محرومیت در این نواحی یاد میاسکان بشر، ناامنی سکونت به

الـب قهای کم برخوردار، موضوع بـااهمیتی اسـت کـه در پژوهش تبیین عوامل کالبدی در امنیت عینی سکونتگاه
های نوین شهرسازی موردبح  قرارگرفته است. پژوهش حاضـر بـه هـدف از نـوع کـاربردی و بـر اسـاس نظریه
صورت اسنادی و میـدانی اسـت کـه از به آوری داده و اطمعاتهی است. روش جمعشناسی از نوع مورد پژوروش
صـورت اسـنادی از هـا بهآباد و حاجی پیرلو ارومیه بوده اسـت. دادهشده است. جامعه آماری محمت وکیلاستفاده
بر امنیت عینی با تکیه منظور دستیابی به میزانشده است. بههای اخیر استفادههای نیروی انتظامی در سالگزارش

نتـایج حاصـل از تحلیـل  شده است.استفاده GISافزار های جرم خیز از نرموسیله مدل کانونبه آمار دقیق سرقت،
 29.92آباد و حـاجی پیرلـو( حـاکی از وجـود بـیش از های جرم خیز در محدوده موردمطالعه )محمت وکیلکانون

درصد از کل محدوده  12.61باشد. تنها می %90بیشتر از  pدرصد از مساحت کل محدوده در ناحیه امن با ضریب 
و  GIب درصـد قرارگرفتـه اسـت. همچنـین بـین ضـری %90بیشـتر از  pدر محدوده کانون جرم خیز با ضـریب 

دارد که از  عکوس وجودریزدانگی قطعات، تعداد طبقات، کیفیت بنا، میزان سطح بازشوها و میزان روشنایی رابطه م
 2باشـد. همچنـین بستگی ضعیفی برخوردار میبازشوها از شدت هم بین این متغیرها، متغیر تعداد طبقات و میزان

حـاکی از  GI دارد. وجـود رابطـه مسـتقیم بـا GIمتغیر اختمط کاربری و نفوذپذیری رابطه مسـتقیم بـا ضـریب 
 دیگر در کانون جرم خیز قرار دارد.عبارتیقرارگیری بلوك موردنظر در دامنه نقطه داغ و به

 

های جرم خیز، عوامل کالبـدی،  شـهر های کم برخوردار، کانونت عینی، سکونتگاهامنیواژگان کلیدی: 
 .ارومیه
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 مقدمه
ها در اطراف شهرها سکونتگاه کم برخوردار شکل گرفتنـد کـه بیشـتر محـل سـکونت با افزایش جمعیت و رشد مهاجرت

های شهری و عدم وجـود برنامـه مـدون مهاجرین روستایی و محرومان جامعه شـهری است. فقدان خدمات و زیرساخت
هــای گونه نــواحی در بــروز ناهنجـاریهای آن اسـت. شـرای  موجـود و حاکم بر اینترین شاخصشهرسـازی از مهم

های فـراوان در ابعـاد کالبـدی، اجتمـاعی، اقتصــادی و... سـطح زنــدگی اجتماعی نقش بسـزایی دارد. وجـود نابسامانی
طور ها، وجود تهدیدات و خطراتی اسـت کـه بـهترین مشکمت سکونتگاهـاهش داده است. یکـی از اساسیسـاکنان را ک

دهد. امــروزه بــا گســترده شــدن شــهرها، نقــش روزمره در فضاهای شهری، زندگی ساکنین را تحت تأثیر قرار می
کـه بخشــی از زنــدگی روزانــه  صـورتازپـیش نمایـان شـده اســت. بدینفضـاهای شـهری در زندگی روزمره بیش

شـود. متأسـفانه، ها فضای باز شـهری گفتـه میگردد کـه بـه آنها و فضاهایی سپری میها، پاركشـهروندان در خیابان
قاپی، چاقوکشی، دعـوا و ســایر جــرائم دیگـر در ایـن هایی از قبیـل کیفها از وقوع جرمطور مداوم، نشریات و رسانهبه

استفاده بـودن، باید واجد حس امنیت باشـند دهند. این موضوع کاممً واضح است که این فضاها برای قابلفضاها خبر می
(. امنیت مفهومی است متشکل از دو بعد ذهنی و عینـی اسـت. از بعـد عینـی، امنیـت 1396:146فر و معصومی،)ساالری

باشـد. بـر از بعد ذهنی، به معنای احساس امنیـت می اجتماعی به معنای ایجاد شرای  و موقعیت ایمن برای افراد جامعه و
ای احسـاس کننـد کـه پدیـده امنیـت این اساس امنیت، ارتباط مستقیمی با ذهنیت و ادراك مردم دارد. اگر مردم جامعـه

عنوان یک واقعیت ذهنی تلقی کننـد، امـا در یافته است، ممکن است در مرحله اول آن را فق  بهکمرنگ شده و یا کاهش
دیگر عبارت(. بـه77 :1389ای بیرونی تجلی خواهد یافت )نبوی و همکـاران،عنوان پدیدهرحله بعد و به نحو ناخودآگاه بهم

اجتماعی ناشی از افکار عمومی و نگرش جامعـه بـه امنیـت و درك هـر فـردی از شـرای   -احساس امنیت، فرآیند روانی
هـا و شـناختی معطـوف بـه شـرای  اجتمـاع، کنشازلحاظ روانگیری احساس امنیت اجتماعی است. بر این اساس شکل

(. به عقیـده 25 :1388سو از سوی دیگر نوع برداشت و سطوح ادراکی در ساختار فرهنگی است )بمانیان،حوادث آن از یک
خصوص در شهرهای مرزی به همان اندازه مهم است کـه احسـاس بسیاری از کارشناسان، وجود امنیت در یک جامعه به

هـای فـرد در جامعـه تر از وجود امنیت اسـت؛ چراکـه واکنشبسا احساس امنیت در جامعه مهممنیت در آن جامعه و چها
بستگی به میزان دریافت و ادراك او از امنیت دارد. بر این اساس تا زمانی که ازنظر فرد، امنیت در جامعـه وجـود نداشـته 

ها و فضاهای عمومی، نشـاط و (. ناامنیِ مکان132 :1388والدی سپهر،باشد، احساس امنیت نیز نخواهد کرد )نوروزی و ف
های زیـادی کند و با ایجاد مانع بر سر راه رشد فرهنگی و مشارکت عمومی، هزینهسممتی را در زندگی روزمره مختل می

مطلوب در طراحـی ترین عوامل سازنده کیفیت (، امنیت یکی از مهمCarmona,2003:11نماید )را بر جامعه تحمیل می
پرداز مشـهور آمریکـایی آن را در شهری است اهمیت موضوع امنیت در زندگی انسان تا جایی است که جان لنگ، نظریه

(. زیسـت شـهری 53 :1380کنـد )گلکـار،کنار سیر نیازهای فیزیولوژیک انسان مانند غذا و سرپناه و بهداشت مطـرح می
اند از: خانه مسـکونی، محلـه شـهری و شـهر د این سه سطح به ترتیب عبارتگیرایرانیان در سه الیه )سطح( صورت می

(، محله خوب و پایدار سکونتگاهی است که سممت و بهزیستی ساکنان و بقای موجودات زنـده در آن 4 :1383)فممکی،
شـود ی پدیـدار می( جرم و انحرافات شهری و جنایات به دالیل اجتماعی، اقتصادی، کالبد158: 1383تأمین باشد )چپمن،
توانـد کننده جـرم میتوان به معیارهای محیطی اشاره کرد که بررسی شرای  کالبدی و عوامل تسـهیلازجمله عوامل می

های پرجمعیت و فقیرنشین تأثیر بسزایی بر میزان جرم خیزی مکان گذارد. بنابراین، احتمال بزهکاری افرادی که در محله
مراتب بـیش از افـرادی کننـد، بـههای حاشیه شهرهای با حداقل امکانات رفاهی زندگی میها و زاغهشهرها یا در آلونک
(. در بسـیاری از مـوارد فضـا محـرك 63: 1387جمعیت و مرفه شهرها سکونت دارند )صالحی،های کماست که در محله

هـای متفـاوت بـا شــکل و انانسان در بـروز رفتـاری خاص است و توجه به این نکته که رفتـار انســان در فضـا و مک
هندسـه خـاص، متفاوت بوده امری ضروری است. در شـرای  امروز، تمش بـرای پیشـگیری از وقـوع جـرائم بایــد بــا 
عنایت به همه وجوه مؤثر در این امر صورت پذیرد و الزم است طراح با تدوین ضـواب  کارآمــد و متناســب بـا شـرای  

های کـم های جرم خیزی در فضـاهای بــاز سـکونتگاه، زمینـه را برای کاهش فرصتمحیطی و ارائه الگوهـای مناسـب
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های رسـمی و قانونی توسعه شهری و محرومیـت ریزیبرخوردار مهیا سازد. ایـن محـمت به دلیل خارج بـودن از برنامه
دار شهرهای مرزی مثـل شدت در معرض خطرات قرار دارند. در محـمت کم برخورهای شهری بهاز خدمات و زیرساخت

شـدت در معـرض های نامناسب شـهری بهآباد و حاجی پیرلو شهر ارومیه به دلیل محرومیت از خدمات و زیرساختوکیل
که سیمای کالبـدی و فیزیکـی طوریرود. بهآسیب قرار دارند و مکان مطلوبی برای وقوع انواع جرائم شهری به شمار می

های کـم جرم خیز است. بنابراین ضروری است که در جهـت تـأمین امنیـت سـکونتگاه محدوده عاملی در بروز رفتارهای
تر موردبررسی قرارگرفته و تبیین گردد در همین راستا پژوهش حاضـر بـه دنبـال صورت دقیقبرخوردار عوامل کالبدی به

و بین متغیرهای کالبـدی  آباد و حاجی پیرلو چگونه استها است که وضعیت امنیت در محمت وکیلپاسخ به این پرسش
 ای وجود دارد؟با امنیت در محمت کم برخوردار چه رابطه

حیات و مرگ شـهرهای "( با کتاب 1961های افرادی چون جین جاکوبز )میمدی بود که در اثر فعالیت 1960بعد از دهه 
( بـا 1976یزابـت وود )پیشـگیری از جـرم از طریـق طراحـی شـهری ال"( بـا کتـاب1968اسچلموآنجل )"بزرگ آمریکا، 

و کتـاب سـی، ری  "فضـای قابـل"( با کتاب 1972) 1سازی در توسعه شهری اسکار نیومنهای اجتماعی خانهجنبه"کتاب
پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی این نظریه و رواب  میان محـی  و جـرم بیشـتر آشـکار "( بانام 1971) 2جفری
واقع سرمنشأ آغاز تحقیقات در مورد تأثیر به "حیات و مرگ شهرهای بزرگ آمریکا" کتاب معروف خانوم جاکوبز بانام شد.

شود. وی ازجمله کسـانی اسـت کـه نخسـتین ها تلقی میعوامل شهری، فیزیکی و اجتماعی بر رفتار و تعاممت مردم آن
ای ( در مطالعـه2010ن )و همکـارا 4و ارتباط آن با جرم انجـام داده اسـت. کـاراکوس 3ها را در خصوص زوال شهریبح 

تحت عنوان ترس از وقوع جرم در بین شهروندان ترکیه، سعی در تبیین عوامل مؤثر بر احساس امنیت شهروندان نمودند. 
صورت تصادفی انتخاب شد. نتایج تحقیق نفر از شهروندان شهری و روستایی ترکیه بود که به 6713جامعه آماری تحقیق 

و متغیرهای سن، تحصیمت، مالکیت خانه، رضـایت از همسـایگان، اجـرای قـانون ارتبـاط  نشان داد بین احساس امنیت
و همکـارانش  5مثبت و با متغیرهای جنسیت، درآمد، قربانی جرم بودن، سکونت در شهر ارتباط منفی مشاهده شد. اردوغان

هـای ه این نتیجه رسـیدند کـه فعالیت(، در پژوهشی پنج جرم را در کشور ترکیه موردبررسی و تحلیل قراردادند و ب2011)
جز جرائمی که مربوط بـه اسـلحه چنین، همه جرائم بهافتد. همصورت غیر تصادفی اتفاق میمجرمانه در زمان و مکان به

اند و در غـرب و جنـوب غـرب ترکیـه شـدهای توزیعصورت خوشهگرم و سرد هستند، در کشور ترکیه بر روی ماتریس به
و  6باشـد. شـامبـرداری و سـرقت در ایـن منـاطق میی بزرگ هست کـه دلیـل آن وقـوع جـرائم کمههاصورت خوشهبه

های داغ منطقه جرم جنایت شهری برای زنان مسافر در سه ناحیه شهری ای به بررسی لکه( در مطالعه2012همکارانش )
های شهری موردبررسی قرار اده از اتوبوسجزیره پنانگ مالزی پرداختند. در این مطالعه احساس امنیت زنان در مسیر استف

ونقـل های حملهای سـرویسکردنـد در مـورد شـاخصگرفت. در این مطالعه نظـر زنـانی کـه از اتوبـوس اسـتفاده می
های ایسـتگاه موقع بـودن، راحتـی و زیرسـاختموردبررسی قرار گرفت. بر اساس نظر پاسخگویان به ترتیـب امنیـت، بـه

درصد  9/17درصد پاسخگویان تاکنون قربانی جنایت،  10بودند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد  ترین موارد ذکرشدهمهم

( در 2013و همکـاران ) 7ونـگ. انددرصد هم قربانی و هم شاهد جنایت در محدوده موردبررسی بوده 6/51شاهد جنایت و 
بـه ارزیـابی توزیـع فضـایی جـرم  8راق مکـانیهای ایالت متحده با استفاده از الگوی افتپژوهش خود در یکی از شهرستان

 HSAتر از مـدل ها حاکی از آن است که مدل نقطه داغ در شناسایی نقاط جرم خیـز دقیـقپرداختند و نتایج پژوهش آن
( در پژوهش خود تحت عنوان تغییر در سطح جرم بین شهرهای کوچک و بزرگ به 2017عمل کرده است. جان و کوین )

                                                           
1 . Newman 

2 . Jeffrey 
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4 . Karakus 

5 . Erdoghan 

6 . Sham 

7 . Wang 

8 . GD Patterns 
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یابـد و ایـن نـابرابری در که با افزایش نابرابری درآمد و ناهمگونی نژادی و قومی جرم نیز افـزایش میاین نتیجه رسیدند 
ای مهـاجرت، (، نیز در تحقیقی تحت عنوان شـرای  منطقـه2017آید. مارس و جنز )تر به چشم میشهرهای بزرگ بیش

یدند که میزان جرم و جنایت بستگی زیـادی جرم و جنایت: شواهدی از یک سیاست تخصیصی در آلمان به این نتیجه رس
ای دارد، با افزایش میزان تراکم جمعیت در مناطقی که میزان زیادی از مهاجران خارجی در خـود جـذب به شرای  منطقه

های پیشگیری از جرم توس  طراحی محی ، مشهورترین رویکرد در کاهش فرصـت  یابد.نموده است جرم نیز افزایش می
طورکلی بررسـی ویژه دهه پایانی قرن گذشته، توجه به تحلیـل مکـانی جـرائم و بـه. در چند سال اخیر بهوقوع جرم است

از مهـدی "شهرنشینی و روند افـزایش جـرائم"توان بهشده در این رابطه میرابطه مکان و جرم در مقاالت فارسی تدوین
نقش طراحی شهری در ایجاد "از بیتا تختی، "دفاع شهری در کاهش حس امنیت در شهرونداننقش فضاهای بی"دهقان،

از نسـیم  "فضای قابل دفاع و استفاده از اصول جلوگیری از جرائم از طریق طراحی محیطی و بررسی اجمالی آن در ایران
جـرائم شـهری و لـزوم "از آتوسـا مـدیری،  "جرم، خشونت و احساس امنیـت در فضـاهای عمـومی شـهر"منش، ایران

(. همچنـین، زیـاری و همکـاران 3: 1391اشـاره نمـود )چلونگریـان،"طرقبه انه از محمد مسگرانیگذاری پیشگیرسیاست
دفاع شهری در سطح محله هرندی تهران به این نتیجه رسیدند کـه بررسی فضاهای بی ای تحت عنوان( در مقاله1395)

بندی محلـه هرنـدی ازنظـر نتایج پهنه دفاع بودن فضاها تفاوت زیادی وجود دارد وهای مختلف محله ازنظر بیبین بلوك
باشد. کمنتری و ترین بلوك محله پارك هرندی و فضاهای اطراف آن میدفاعدفاع حاکی از منطبق بودن بیفضاهای بی
گیری الگوهـای فضـایی ( در مقاله خود به بررسی رابطه نوع و میـزان کـاربری اراضـی شـهری در شـکل1392جباری )

هـا در ایـن ها حاکی از آن است که نوع و میزان کاربریشهر تهران پرداختند و نتایج پژوهش آن 19بزهکاری در منطقه 
درصـد از  9/1های تجاری واداری کـه حـدود بخش از شهر تأثیر بسزایی در الگوهای بزهکاری داشته است و در کاربری

( با عنوان کاهش 1397اقوامی ) شده است.دهد، بیشترین میزان جرائم موردمطالعه واقعکل مساحت منطقه را تشکیل می
های رفتاری در راستای ایجاد فضای عمومی امن با استفاده از طراحی محی  در محله عسگرخان ارومیه اشـاره ناهنجاری

کند که طرح و کالبد فیزیکی فضا، نقـش مهمـی در توسـعه یـا پیشـگیری از جـرم و ناهنجـاری دارد. همچنـین بـه می
( بامطالعه، پیشگیری از جـرم 1391کند. میرجمشیدیان )ن در امر طراحی محیطی مکان امن یاری میشهرسازان و معمارا

توان عموه بر کاهش جرم از طریق طراحی محیطی بر این اعتقاد است که با طراحی درست و کاربردی مؤثر از محی  می
در پیشـگیری از وقـوع جـرائم شـهری در ( به بررسی نقش طراحی محیطی 1393بر کیفیت زندگی نیز افزود. مرصوعی )

های طراحی بهینـه محـی  بخش مرکزی اصفهان پرداخته است و نتایج حاکی از آن است که با توجه به اصول و شاخص
( به بررسی تکامل رویکرد پیشگیری از 1392تواند در کاهش وقوع جرائم نقش بسزایی ایفا نماید. غفاری و همکاران )می

کند که امنیت محیطی، های مسکونی بیان میی پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی در محی جرم مبتنی بر طراح
شـناختی اسـت های نسل اول( نسبت بلکه نیازمند نگرشی عمیق و جامعهای حاصل از مداخمت کالبدی )ایدهصرفاً پدیده

ها ت نسل اول و درنهایت، اجـرای ایـن ایـدهعنوان مکملی بر نظراها و اصول نسل دوم بهکه در قالب جاری ساختن ایده
های امنیت گسـتری، از دل محـمت سـالم و پایـدار توس  خود ساکنین محمت و با نظارت متخصصین امر در قالب گام

( در پژوهشی با عنوان پیشگیری از جرم از طریـق طراحـی 1390برآمده و در طول زمان، تداوم یابد. حیدری و همکاران )
تـوان باعـ  افـزایش های مختلف در سطح شهر از یکسـو، مینتیجه رسیدند که با توزیع متعادل کاربری محیطی به این

هـای هـا در بخشازحد جمعیت و فعالیتنظارت اجتماعی در مناطق خلوت شهر و از سوی دیگر باع  کاهش تراکم بیش
مطالعات صـورت گرفتـه در حـوزه امنیـت در  بیشتر .توان از بروز جرائم پیشگیری کردمتراکم شهر شد و بدین طریق می

رویکرد جغرافیایی و سیاسی و متکی بر شیوه پیمـایش بـوده همچنـین موضـوع احسـاس امنیـت و مسـائل اجتمـاعی و 
های کـم اقتصادی آن در کانون توجهات محققین بوده است. در این پژوهش سعی شده با رویکردی عینـی در سـکونتگاه

بپردازد و همچنین در تحلیل از تحلیل نقطه داغ سیستم اطمعات جغرافیایی اسـتفاده اسـت. و برخوردار به بررسی امنیت 
 ها مدنظر قرار داده است.بیشتر اثر عوامل کالبدی و عینی در امنیت عینی سکونتگاه

 



 67                              ...        برخوردار  کم هایسکونتگاه عینی امنیت ارتقاء در کالبدی عوامل تبیین /ستارزاده و  صمدی افشار

 مبانی نظری
صورت مکرر مردمان به سو به کار بردن این مفهوم در محاورهامنیت به لحاظ نظری، مفهومی سهل و ممتنع است. از یک
باشد، معنای آن را سهل و از سوی دیگر قرار گرفتن معنای آن در و گسترده که مراد از آن نوعی ایمنی در امور زندگی می

(. درواقع توافق عمـومی بـر سـر تعریـف 31: 1393باشد )هزارجریب و همکاران، های گوناگون، متفاوت و مبهم میحوزه
توانـد شـامل های متفاوت قـرار دارد. ایـن فاکتورهـا میامنیت تحت تأثیر فاکتورهای متعدد درجه امنیت وجود ندارد، زیرا

(. در هر پژوهشی با توجـه بـه اهـداف و 33فاکتور نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی باشد )همان، 
گیـرد. در پـژوهش حاضـر، تأکیـد هش قـرار میهای مرتب  با آن تعریف یا تعاریفی مبنای پژوساختار موردمطالعه ویژگی

یافتگی، قانونمندی اصلی بر تعریف امنیت به معنای امنیت خاطر شهروندان از مال، جان و ...است که خود نشانگر سازمان
های نظری و مطالعات تجربی موجود بیانگر آن هستند که (. انگاره1393:12و باثبات بودن جامعه است )لطفی و همکاران:

های فـردی، اجتمـاعی، وضـعیت اقتصـادی و خصوصـیات ساس امنیت افراد تحت تأثیر عوامل مختلفی ازجمله ویژگیاح
(. در بسیاری موارد نوع طراحی فضای کالبدی، نقشی که مکان به 32: 1390ها قرار دارد )کمالی،کالبدی محی  اطراف آن

فضاها امن و یا بالعکس ناامن گردند )ادیبی سـعدی نـژاد و گردد که گیرد و ابعاد اجتماعی یک محدوده منجر میخود می
توانند رفتار مردم را عوض کنند، یعنی با طراحی (. تفکر مدرنیستی معتقد است که فضاهای کالبدی می16: 1390عظیمی،

ه تـأثیر توان رفتار خاصی را در ساکنین تسهیل و تشویق کرد. بافـت کالبـدی و اجتمـاعی محلـویژه یا تمهید کالبدی می
عنوان یک واحد اجتمـاعی ساز مسائل اجتماعی است؛ بنابراین محله بهمتقابل بر همدیگر دارد و گاهی بافت کالبدی زمینه

شود افراد احساس تعلق و همچنین امنیت کننـد )غفـاری و باشد و باع  میدر ایجاد امنیت و هویت نقش مهمی دارا می
تر از تغییـر شخصـیت فـرد اسـت )کـمرك و جعفریـان، ییر وضعیت بسیار ساده( به عقیده کمرك تغ12: 1392همکاران،
ای تمهیدات معماری ناچار پارههای دور تاکنون در فضاهای شهری با توجه به ماهیت این نواحی، به(. از گذشته56: 1387

های مرتفـع و ایجـاد بدنـهتـوان بـه اند. ازجملـه ایـن تـدابیر کالبـدی میاندیشـیدهو ساختمانی برای نظـم و امنیـت می
دسترس، ایجاد معابر سرپوشیده که افراد سواره نتوانند بتازند، ایجاد معابر با اختمف سطح، ایجاد معابر غیرمستقیم غیرقابل
کردند اما امروز بـا افـزایش تـراکم و توسـعه درپیچ، ایجاد مخفی گاه برای پنهان کردن آذوقه،.. امنیت را تأمین میو پیچ

ای شده است و در نتیجـه امـروز در شـهرها بخصـوص منـاطق کـم ضای کالبدی شهرها دچار تغییرات گستردهشهری ف
های تنگ و باریک زمینه را برای بروز جرم را نیز گسـترش داده اسـت. دفاع و مخروبه، کوچهبرخوردار وجود فضاهای بی

توان در راستای بهبود وضعیت محـی  کـه ردار نیز میهای کم برخوبنابراین با شناسایی عوامل مؤثر کالبدی در سکونتگاه
کیفیـت معـابر  - 1اند از گردد؛ گام برداشت. عوامل کالبدی مؤثر در احساس امنیت عبارتباع  ارتقا  امنیت محیطی می

ی بندی و فشـردگدانه – 7پوشش گیاهی،  - 6خوانایی،  5آلودگی،  -4عمئم و مبلمان مناسب،  - 3کاربری اراضی،  -2
صورت مستقیم یا غیرمستقیم در ارتباط است. ایـن عوامـل نظارت غیررسمی بر فضا و به - 9تناسبات بصری،  - 8بافت، 

کالبدی مؤثر در ارتقا  امنیت با اصول رویکرد پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطـی در زمینـه احسـاس امنیـت در 
 شده است.ایران و جهان مطالعات متعددی انجام

 
 ردهای پیشگیری از جرمرویک

شده است. پیشگیری از جرم و نگرانی برای برقراری شماری مطرحدرباره تأثیر محی  فیزیکی و فضا بر امنیت، نظریات بی
پیشـگیری "که امروزه نوع آن تغییر نموده و اصطمح ای است که از زمان وقوع جرم وجود داشته است درحالیامنیت ایده
(. بر اساس تعریف انستیتوی ملی جرائم در آمریکا پیشگیری از جرم بـا Lyon,2007:162باشد )مینسبتاً جدید  "از جرم

تواند باع  کاهش ترس وحشـت از شده که میطراحی محیطی عبارت است از: طراحی و استفاده مناسب از محی  ساخته
با طراحی محیطی عمدتاً بـر اصـمحات  (. رویکرد پیشگیری از جرم5: 1384جرم و بهبود کیفیت زندگی گردد )ایرانمنش،
، 1997رو در سـال های روانی و اجتماعی محی ، کمتر توجـه داشـت. ازایـنفیزیکی محی  مصنوع متمرکز بود و به جنبه

پردازان رویکرد پیشگیری از جرم با طراحی محیطی به آن معتقد بودند گروهی از متفکرین، پس از نقد آنچه تاکنون نظریه
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های را پایه کار خـود قـرار داده و بـه جنبـه توجهی ایشان به نظریه چشمان ناظر بر خیابان جیکوبز، این اصلدر مورد کم
ای نمودند. این افراد رویکرد خود را نسل دوم پیشگیری از جرم با طراحـی محیطـی و روانی و اجتماعی محی ، توجه ویژه

(. بنا بر نظـر Cleveland & Saville,2003:8یطی نامیدند )رویکرد پیشین را نسل اول پیشگیری از جرم با طراحی مح
تواند بر میزان جرم و حس امنیت تأثیر داشته باشد و توانایی به وجود آوردن شرای  محیطی به وجود کرمونا یک طرح می

هـا بـر عهـده های درونی افراد مجرم و یا هدایت آنآورنده حس امنیت را نیز دارد؛ اگرچه نقش چندانی در کاهش انگیزه
هـای گیری تئوری( این رویکرد در ادبیات رشته طراحی شهری گسترش یافـت و بـه شـکلCarmona,2003:28ندارد )

تـوان در اند را میشدههایی که با این رویکرد در رابطه با کاهش جرم و جلوگیری از جرم مطرحمتعددی منجر شد. تئوری
پردازان اولیه شامل الیزابت وود، جیم جیکوبز، آنجل، اسـکار نیـومن، نظریههای کمسیک و شامل نظریات دو گروه تئوری

های معاصرتر در رابطه با جرائم های جدید نیز شامل نظریهجلوگیری از جرائم از طریق طراحی محیطی و ... است. تئوری
 های محصور و.. است..شامل نظریه نحو یا چیدمان فضا، شهر گرایی نوین، مجتمع

، دقیقاً به بررسی فـرم و کالبـد شهری و ارتباط آن بـا جـرائم شـهری «پیشگیری از جرم از طریق طراحی محی »نظریه 
پردازد. پیشگیری از جـرم از طریـق طراحـی محی  بر اساس تعریف انسیتوی ملـی جرائم در آمریکـا عبـارت اســت می

د باع  کـاهش تــرس وحشــت از جـرم و بهبـود کیفیـت توانشده که میاز: طراحـی و استفاده مناسب از محی  ساخته
ای کـه در (. بر اساس این نظریه، طراحان و برنامه ریزان شـهری بـا آگـاهی و تجربـه1384:16منش،زندگی شود )ایران

های تخلــف در وساز محی  برای کاهش تـرس از جـرائم و کــاهش پتانسـیلاختیاردارند بـا توجـه بـه ظرفیـت ساخت
هـای کالبـدی شـهری موجـب ( ویژگیCozens,2002:129کنند )ریزی شـهری میدام بـه طراحـی و برنامهمحی  اقـ
گیـرد کــه هـایی شـکل میبدین ترتیب در محدوده شـهرها، کانون شـود.ها و اهداف مجرمانـه مـیگیری فرصتشکل

انواع (. 564: 1389،و همکاران دارد )کمنتــریهــای دیگــر تعـداد جرائم بسـیار بــاالتری در مقایســه بــا محــدوده
فضاهای شهری، کاربری و کارکرد شهر در بروز جرم یا پیشـگیری از آن مؤثرنـد، برخـی از فضـاهای شـهری مسـتعد و 

های های استخر، ساختمانها، سالنکننده بزهکاری و برخی دیگر مانع و بازدارنده آن هستند. در محدوده قمارخانهتسهیل
شـوند )ادیبـی سـعدی نـژاد و ن سکنه و ... آمـار جـرم باالسـت. از طرفـی، فضـاهای شـهری مـانع وقـوع جـرم میبدو

 (.85-86 :1390عظیمی،
 

 روش پژوهش
آوری داده و اطمعـات تحلیلـی اسـت. روش جمـع –پژوهش حاضر ازنظر هدف، کـاربردی و ازنظـر ماهیـت، توصـیفی 

منظور بررسی امنیت محدوده موردمطالعه، از آمار واقعی جرائم وهش حاضر بهصورت اسنادی و میدانی بوده است. در پژبه
شـده که از طریق نیروی انتظامی استان آذربایجان غربی اخـذ گردیـده، مورداسـتفاده قرارگرفته 1396ساله برای بازه یک

ای صورت عارضه نقطـهو به، زمین مرجع شده GISوسیله سیستم اطمعات جغرافیایی در محی  است. تمامی این آمار به
شده است جامعه آماری ساکنین محمت آوریهای امنیت از طریق پرسشنامه جمعترسیم گردید. همچنین برخی از ویژگی
صورت تصادفی منظم تهیـه و تکمیـل گردیـد پایـای آن بـا آلفـای پرسشنامه به 260بودند که بر اساس فرمول کوکران 

گرفته انجام GISافزار های جرم خیز که در این مطالعه توس  نرمهای مربوط به کانونیلبود. تحل 81/0کرونباخ در حدود 
افـزار های جرم خیـز از نرموسیله مدل کانونبر آمار دقیق سرقت، بهمنظور دستیابی به میزان امنیت عینی با تکیهاست، به

GIS های چشمان ناظر، پخشـایش و توزیـع عادالنـه ؤلفهشده است. متغیر وابسته در این پژوهش امنیت بوده و ماستفاده
روزی، مالکیت زمین و مسکن، وجود فضـاهای خـالی و های شبانهها، حس تعلق به مکان، خوانایی، وجود کاربریکاربری

شـده اسـت. عنوان متغیرهای مسـتقل در نظـر گرفتهرهاشده، نظارت طبیعی و سازمانی و میزان روشنایی و نورپردازی به
نشـان  zو  pشده که با مقـادیر کند. مقادیر محاسبههای موردمطالعه محاسبه می* را برای هر یک از محدودهGiیر مقاد

صـورت مکـانی تجمـع یافتـه یـا های با میزان ارزشی باال با پـایین چگونـه بهشود، بیانگر این است که محدودهداده می
خیز، هر محدوده موردمطالعه را در محدوده همسایگی آن موردتوجـه های جرم اند. محاسبات مربوط به کانونشدهپراکنده



 69                              ...        برخوردار  کم هایسکونتگاه عینی امنیت ارتقاء در کالبدی عوامل تبیین /ستارزاده و  صمدی افشار

باشد که یک محدوده انتخابی موردمطالعـه بـا مقـادیر ارزشـی بـاال ممکـن اسـت دهد. این موضوع مؤید این میقرار می
رم خیـز، باشد. برای تشکیل یک کـانون تجمـع یـا کـانون جـموردتوجه قرار گیرد ولی لزوماً به معنای کانون تجمع نمی
 هایی با مقادیر ارزشی باال احاطه شود.بایستی یک محدوده با مقادیر ارزشی باال توس  محدوده

 (Mitchell, 2005باشد. )صورت زیر می* بهGiروش محاسبه 

 
 .دهدتعداد کل عناصر را نشان می nدهد و را نشان می jو  iوزن بین عناصر  wijباشد، می jارزش عنصر  xjکه درحالی

 

 
 zباشد. برای مقادیر آماری معنـادار بـا می z* برای هر یک از محدودهای موردنظر معرف مقادیر Giشده مقادیر محاسبه

باشد. برای مقادیر آماری معنـادار های با مقادیر باارزش باالتر میبیشتر باشد، معرف تجمع محدوده zمثبت، هر چه میزان 
 باشد.تر میشد، نشانگر تجمع مقادیر با میزان ارزش پایینتر باکوچک zمنفی، هر چه مقادیر 

 

 محدوده موردمطالعه
شهر ارومیه قرار دارد. ساخت و بافـت کالبـدی ایـن  2آباد و حاجی پیرلو در قسمت شمال شرقی در منطقه محمت وکیل

ه و بـدون نظـم و فاقـد محدوده عموماً دارای بافت سنتی و ارگانیک است همچنین واحدهای ساختمانی به شـکل فشـرد
استثنای بلوار اصـلی ازنظـر عملکـردی بیشـتر جمـع اند. شبکه معابر محدوده بهشدهگیری خاص در کنار هم ساختهجهت

نفر است. سـاختار  19161برابر با  1390کننده و عرض کم هستند. جمعیت محمت مذکور بر اساس آمار سرشماری سال 
هـای غیرقـانونی، ارزان بـودن قیمـت اراضـی، وسـاز، تفکیککنتـرل در ساخت کالبدی محمت به دلیل عـدم نظـارت و

هـا و مشـکمت کالبـدی و اجتمـاعی و مهاجرنشین بودن، عدم رعایت ضواب  شهرسازی و مقررات سـاختمانی بـا چالش
 اقتصادی زیادی روبرو است.

 

 
 رومیها شهر نقشه روی بر پیرلو حاجی و آبادوکیل محالت موقعیت. 1شکل شماره 
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 هابحث و یافته
 (CR)آبـاد و حـاجی پیرلـو از مـدل رتبـه جـرم خیـزی منظور تحلیل پراکنش فضایی نقاط جرم خیز در محمت وکیلبه

در هـر بلـوك  1بندی محدوده ترسیم گردید. در ادامه تعـداد رخـداد جـرمشده است برای همین منظور نقشه بلوكاستفاده
هـا بـرای هـر یـک از بلوك CRبنـدی بـا ضـریب . بـدین ترتیـب نقشـه بلوكمحاسبه و در جدول توصیفی ثبت گردد

 2باشد. نقشه شـماره می 2عنوان داده ورودی برای اعمال تحلیل نقطه داغآمده است. این داده اساس کار اولیه و بهدستبه
های جـرم از تحلیل کانوننتایج حاصل  دهد.آباد و حاجی پیرلو را به تفکیک نشان میهای جرم خیز محمت وکیلکانون

درصد از مساحت کل محـدوده  92/29آباد و حاجی پیرلو( حاکی از وجود بیش از خیز در محدوده موردمطالعه )محله وکیل
درصد از کل محدوده در محدوده کانون جرم خیز با ضریب  61/12باشد. تنها می %90بیشتر از  pدر ناحیه امن با ضریب 

p  ارگرفته است. نتایج تفصیلی در جدول ذیل آورده شده است.درصد قر %90بیشتر از 
 

 در محدوده مطالعاتی Gi_Bin. سهم نسبی هر یک از ضرایب 1جدول شماره

Gi_Bin مساحت درصد نسبی ضریب   گروه میزان قطعیت درصد 

 نقطه داغ 99 +3 03/85536 64/10

 نقطه داغ 95 +2 78/11271 40/10

 غنقطه دا 90 +1 36/4562 57/0

 بدون عممت 0 0 02/461839 46/57

 نقطه سرد 90 -1 11/148963 53/18

 نقطه سرد 95 -2 51/91591 40/11

 نقطه سرد 99 -3 0.00 00/0

 

 
 آباد و حاجی پیرلو شهر ارومیههای جرم خیز محالت وکیلکانون.  2شماره  شکل 

 

های های محدوده مطالعاتی، مؤلفـهزان امنیت هر یک از بلوكثیرگذار در میمنظور شناسایی عوامل و عناصر تأدر ادامه به
شده و در شتعملکردی بردا-ها، از طریق پرسشنامه کالبدیشده در چارچوب نظری پژوهش برای هر یک از بلوكمطرح

 بندی گردیده است.جداول توصیفی جمع
 

 بررسی عوامل کالبدی

نمایند. متغیرهـای کالبــدی ازجملـه های شهری داللت میسکونتگاهتحقیقات بسیاری بر تأثیر عوامل کالبدی در امنیت 

                                                           
1 . Crime Rate 

2 . Hotspot 
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کاربری اراضی طبقه همکف، فرسودگی کالبدی، نظام ارتفاعی، ریزدانه بودن قطعـات، اخـتمط کـاربری، نفوذناپـذیری و 
 روشنایی در میزان جم در محمت اثرگذار هستند نتایج بررسی هر یک از عوامل به شرح زیر است.

 

 اراضی طبقه همکف کاربری 

روز شود در طول شبانههای خدماتی، یکی از عوامل کلیدی در افزایش میزان حضور پذیری افراد دارد که باع  میکاربری
ای و ... به ایـن های متعدد ازجمله خرید، وجود ورزشگاه، کاربری درمانی، آموزش، فنی و حرفهافراد متعددی برای استفاده

هـا، کـاربری شده اسـت. در بـین کاربریهای خدماتی ترسیمپخشایش کاربری 2ند. در نقشه شماره ها مراجعه نمایمکان
درصد بیشترین مساحت به خود اختصاص داده و بیانگر این است که محله کاممً محله سکونتی است.  32/56مسکونی با 

رویه شهر در داخل باغات و اراضـی رش بیتواند نشانه گستتوجه است که میمساحت کاربری باغات و کشاورزی نیز قابل
 کشاورزی باشد.

 

 آباد و حاجی پیرلوهای خدماتی در محالت وکیلپخشایش کاربری .2 شماره جدول

 درصد مساحت تعداد عوارض کاربری

 32/56 14/454205 4867 مسکونی

 68/4 14/37782 5 آموزشی

 68/3 51/31126 863 تجاری خدماتی

 92/1 66/15490 1 ورزشی

 60/1 02/12910 1 پارك و فضای سبز

 56/0 62/4496 15 مذهبی

 07/0 92/554 9 تأسیسات و تجهیزات شهری

 35/0 72/2816 12 انبارداری

 27/4 88/34425/ 3 باغات و کشاورزی

 30/0 28/2410 5 تجاری کارگاهی

 65/25 32/206899 273 بایر

 30/0 04/2395 19 مخروبه و متروکه

 05/0 47/426 3 یدامدار

 07/0 547//39 3 نهر و جوی

 

 
 آباد و حاجی پیرلوهای خدماتی در طبقه همکف در محالت وکیلپخشایش کاربری .3شماره  شکل

 

 فرسودگی کالبدی 

شود که به خلوت گاهی برای انـواع بـزه اجتمـاعی های فرسوده قطعات مخروبه و متروکه متعددی یافت میدر اکثر بافت



 1399 بهار، 1، شمارۀ 8، دورۀ امه پژوهشنامه مطالعات مرزیفصلن                                                                                      72

رو آگاهی از میـزان فرسـودگی کالبـدی بافـت اند. ازاینشدت امنیت منطقه را تحت شعاع خود قرار دادهاند و بهشدهتبدیل
تواند نقش مؤثری در سنجش میزان امنیت محمت شهری داشته باشـد. در نقشـه زیـر فرسـودگی کالبـدی محـدوده می

درصـد  66/58شده است. در محمت موردبررسـی ان دادهمطالعاتی بر مبنای نتایج حاصل از برداشت کالبدی محدوده، نش
درصـد از  79رفتـه در حـدود همدرصد نوساز هستند که روی 42/20قبول )یعنی قابل نگهداری( و از واحد ساختمانی قابل

 باشد.واحد ساختمانی به خود اختصاص دادند که بیانگر وضعیت مناسب واحد ساختمانی محمت می
 

 آباد و حاجی پیرلوودگی کالبدی در محالت وکیلفرس .3 شماره جدول

 درصد مساحت تعداد عوارض کیفیت ابنیه

 09/2 73/11507 98 در حال ساخت

 42/20 76/112444 1207 نوساز

 66/58 53/323001 3197 قبولقابل

 39/16 33/90247 1130 مرمتی

 2 60/10994 140 تخریبی

 45/0 02/0 22 متروکه

 

 
 آباد و حاجی پیرلوفرسودگی کالبدی در محالت وکیل .4شکل شماره

 

 نظام ارتفاعی 

باشد. بـرای شده در خصوص میزان امنیت شهروندان، بح  میزان محصوریت و زاویه دید مییکی از مباح  عمده مطرح
ر هـر یـک از منظور درج داین منظور تعداد طبقات هریک از قطعات موجود در محدوده برداشت گردید و نتایج نهایی بـه

نظام ارتفاعی )تعـداد  6های مربوطه به روش میانگین وزنی محاسبه و در جدول توصیفی لحاظ گردید. نقشه شماره بلوك
درصد از واحد ساختمانی یک  05/58دهد. در محمت وکیل آبا و حاجی پیرلو طبقات( قطعات موجود در بافت را نشان می

 دهد.هار طبقه بیشتر است که بیانگر گسترش افقی محله را نشان میاز ساختمان چ 02/0طبقه هستند و تنها 
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 آباد و حاجی پیرلوتعداد طبقات در محالت وکیل .6شماره  شکل

 

 سنجش رابطه همبستگی بین متغیرها

، شده در این بخش با نتایج حاصل از تحلیل فضـایی نقطـه داغهای بررسیمنظور بررسی شدت و نوع رابطه بین مؤلفهبه
عمل  Spatial analysis joinشده و کالیبره گردند. برای این منظور به کمک افزونه ها با یکدیگر ادغامنیاز است تا داده

شده در این پژوهش )بر اساس چارچوب نظـری پـژوهش( صـورت صورت مطرحمتغیر به 8همپوشانی و کالیبراسیون بین 
 باشد.شده است. جدول زیر منتج از این فرایند می گرفته و نتایج کلی در قالب جداول توصیفی آورده

  

 های کالبدی با نتایج تحلیل نقطه داغهمپوشانی داده. 4جدول شماره 

 

 Giسنجش رابطه همبستگی بین متغیرها و ضریب 

شده با میزان امنیت و یا جـرم خیـزی هـر منظور شناسایی وجود و یا عدم وجود رابطه همبستگی بین متغیرهای مطرحبه
تعـددی )بـه دلیـل نـوع های تحلیلی آمـاری مهای واقع در محدوده موردمطالعه نیاز است تا به کمک روشیک از بلوك

های مورد آزمون قرار داد. به همین منظور از آزمون Giمتفاوت هر یک از متغیرها( رابطه همبستگی آن متغیر را با ضریب 
آمده است. ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنـین نـوع عملالمبدا، اسپیرمن، گاما، تاو گودمن و کروسکال استفاده به

است و در عدم وجود رابطه بین دو متغیر، برابر صفر  -1تا  1دهد. این ضریب بین را نشان می رابطه )مستقیم یا معکوس(
 ها نیز استفاده کرد.توان برای سنجش میزان خطای موجود در دادهاست. ضریب همبستگی را می

Gi 
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ــــاز  نوس
(2 ،)

قبول قابل
(3) 

08713609043/1 27697668681/0 1- 2 3 9020 39/0 1 12/11 0 

00193579609/2 04529163714/0 2 3 2 8009 27/0 1 08/12 0 

84701189975/4 00000125335/0 3 2 2 147 21/0 2 83/1 0 

44552874832/4 00000876760/0 3 1 2 1357 22/0 2 73/15 0 

84773950530/4 00000124876/0 3 2 2 74 22/0 1 69/15 1 

66419024046/0 50656856331/0 0 2 3 356 42/0 3 17/13 5 

77816720883/0 43647045204/0 0 3 3 64 33/0 3 27/9 5 

00665747473/0 99468814294/0 2- 3 2 135 29/0 2 83/16 1 



 1399 بهار، 1، شمارۀ 8، دورۀ امه پژوهشنامه مطالعات مرزیفصلن                                                                                      74

 Giهمبستگی اسپیرمن بین متغیر تعداد طبقات و  .5 شماره جدول

 GI_BIN تعداد طبقات 

 GI_BIN پیرمنآزمون اس

 -551/0 000/1 رابطه معناداری

 39/0 . داریسطح معنی

 8 8 تعداد

 

دهد امـا ازآنجاکـه مقـدار ای متوس  و معکوس را ما بین دو متغیر نشان میاست که رابطه -/55ضریب همبستگی برابر 
ه معنادار و معکوس بین این دو متغیر وجـود باشد رابط( می05/0قبول )و باالتر از آلفای قابل 39/0داری برابر سطح معنی

منفـی نشـان از قرارگیـری در  Gi_Binشـود. کاسـته می Gi_Binدارد. درواقع با افزایش تعداد طبقات از میزان ضریب 
 باشد.محدوده نقطه سرد و در نتیجه وجود امنیت نسبی در آن بلوك می

 

 :GI BIN -فرسودگی بافت -
 

 برای متغیر فرسودگی بافتآزمون گاما  .6 شماره جدول
 Value انحراف معیار . Tb سطح معناداری 

 گاما
059/0- 379/0 155/0- 877/0 

8    

 

 باشد.دهنده عدم وجود رابطه و همبستگی معنادار مابین این دو متغیر میآمده آزمون گاما نشاندستسطح معناداری به
 

 :GI BIN -کیفیت بنا -
 

 مبدا و متغیر کیفیت بناآزمون ال .7 شماره جدول

  Value انحراف معیار Tb داریسطح معنی 

 المبدا

Symmetric 625/0 173/0 063/2 039/0 

GI_BIN 400/0 219/0 633/1 012/0 

 043/0 191/2 0/000 000/1 کیفیت بنا

 

آمده است کـه دست( به05/0نی )قبول یعتر از آلفای قابلآمده آزمون المبدا در هر سه حالت پاییندستسطح معناداری به
 باشد.نشانگر ارتباط و همبستگی معنادار مابین این دو متغیر می

 

 :GI BIN -بازشوها
 آزمون اسپیرمن برای متغیر میزان سطح بازشوها .8 شماره جدول

 GI_BIN تعداد طبقات 

 GI_BIN آزمون اسپیرمن

 198/0 000/1 رابطه معناداری

 043/0 . داریسطح معنی

 8 8 تعداد

 

دهـد یعنـی هـر چـه بـر ای متوس  و معکوس را مابین دو متغیر نشان میاست که رابطه -19/0ضریب همبستگی برابر 
و بـاالتر  043/0برابر  داریباید و ازآنجاکه مقدار سطح معنینیز کاهش می GI BINشود مقدار میزان بازشوها افزوده می

باشـد. یعنـی بـا افـزایش میـزان اشد رابطه بین این دو متغیر معنادار بـوده و معکـوس میب( می05/0قبول )از آلفای قابل
 یابد.بازشوها امنیت عینی در محله افزایش می
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 :GI BIN -ریزدانه بودن قطعات
 

 آزمون گاما و ریزدانگی قطعات .9 شماره جدول

 Value انحراف معیار . Tb Sig. 

 گاما
789/0- 208/0 094/3- 002/0- 

8    

 

دهنده وجود رابطه و همبستگی معنادار و معکوس مابین ایـن دو ( آزمون گاما نشان-002/0آمده )دستسطح معناداری به
 باشد.تر میپایین 05/0باشد چراکه از آلفای متغیر می

 

 :GI BIN -اختالط کاربری
 

 هاآزمون اسپیرمن و میزان اختالط و ترکیب کاربری .10 شماره جدول
 GI_BIN اختمط کاربری 

 GI_BIN آزمون اسپیرمن

 356/0 000/1 رابطه معناداری

 387/0 . داریسطح معنی

 8 8 تعداد

 

دهد یعنی هر چه بر میـزان ای ضعیف و مستقیم را مابین دو متغیر نشان میاست که رابطه 35/0ضریب همبستگی برابر 
و باالتر از  38/0برابر  داریرود اما ازآنجاکه مقدار سطح معنیز باالتر مینی GI BINشود مقدار اختمط کاربری افزوده می

شود. درواقـع بـا افـزایش میـزان مراجعـه باشد هرگونه رابطه معنادار بین این دو متغیر رد می( می05/0قبول )آلفای قابل
أثیر مثبت بگذارد. پس بنـابراین نیـاز تواند در کاهش امنیت، با مقدار بسیار ضعیف تبیگانگان و غریب گز شدن محله، می

 های در مقیاس محله و ناحیه پرداخته شود.های موجود در محله تنها به تأمین کاربریاست تا در باز انتظام کاربری
 

 :GI BIN -نفوذپذیری
 

 آزمون اسپیرمن و نفوذپذیری .11 شماره جدول

 GI_BIN نفوذ 

 GI_BIN آزمون اسپیرمن

 586/0 000/1 رابطه معناداری

 131/0 . داریسطح معنی

 8 8 تعداد

 

دهد یعنی هر چه بر میـزان ای متوس  و مستقیم را مابین دو متغیر نشان میاست که رابطه 58/0ضریب همبستگی برابر 
االتر از و بـ 13/0داری برابـر رود اما ازآنجاکه مقدار سـطح معنـینیز باالتر می GI BINشود مقدار نفوذپذیری افزوده می

 شود.باشد هرگونه رابطه معنادار بین این دو متغیر رد می( می05/0قبول )آلفای قابل
 

 :GI BIN -روشنایی -
 

 آزمون اسپیرمن و میزان روشنایی .12 شماره جدول

 GI_BIN روشنایی 

 GI_BIN آزمون اسپیرمن

 -121/0 000/1 رابطه معناداری

 775/3 . داریسطح معنی

 8 8 تعداد



 1399 بهار، 1، شمارۀ 8، دورۀ امه پژوهشنامه مطالعات مرزیفصلن                                                                                      76

دهـد یعنـی هـر چـه بـر متوس  و معکوس را مابین دو متغیر نشان می ایاست که رابطه -12/0ضریب همبستگی برابر 
و کمتـر از  03/0برابـر  داریشود اما ازآنجاکه مقدار سطح معنینیز کم می GI BINشود مقدار میزان روشنایی افزوده می

قبول اسـت در نتیجـه افـزایش روشـنایی و معکوس بین این دو متغیر قابل باشد رابطه معنادار( می05/0قبول )آلفای قابل
 در ایجاد امنیت عینی خواهد داشت.تأثیر مثبتی 

 

 گیرینتیجه
های از شهر که دچار زوال رو مکانساختار کالبدی و فرم فضا شهری در نوع رفتار و الگوی رفتار بسیار اثرگذار است ازاین

شوند و پتانسیل باالیی از جرم خیزی دارند مطالعـات گسـترده در های جرم خیز شناخته میکاناند مشدهشده و یا تخریب
شده است اما بیشتر مطالعات صـورت گرفتـه رویکـرد جغرافیـایی و حوزه اثر فضاها و عوامل کالبدی بر جرم خیزی انجام

تمـاعی و اقتصـادی آن در کـانون سیاسی و متکی بر شیوه پیمایش بوده همچنین موضوع احسـاس امنیـت و مسـائل اج
دفاع حاکی دهد که ازنظر فضاهای بیکه نتایج پژوهش زیاری و همکاران نشان میطوریتوجهات محققین بوده است. به

باشد. همچنین نتایج پژوهش کمنتری و ترین بلوك محله پارك هرندی و فضاهای اطراف آن میدفاعاز منطبق بودن بی
هـا شـهر تـأثیر بسـزایی در الگوهـای بزهکـاری داشـته اسـت و در کـه نـوع و میـزان کاربری جباری حاکی از آن است

دهـد، بیشـترین میـزان جـرائم درصد از کـل مسـاحت منطقـه را تشـکیل می 9/1های تجاری واداری که حدود کاربری
استفاده از طراحی محی   های رفتاری باهمچنین اقوامی و میرجمشیدیان در کاهش ناهنجاری .شده استموردمطالعه واقع
رسند که کالبد فیزیکی فضا، نقش مهمـی در پیشـگیری از جـرم و ناهنجـاری دارد. بنـابراین مطالعـات به این نتیجه می

که بهبود ساختار کالبدی محـمت کـم برخـوردار طوریدهند بههای پژوهش حاضر نیز مورد تأیید قرار میشده یافتهانجام
های کـم یابد. در این پژوهش سعی شده با رویکردی عینی در سکونتگاهماعی و جرم کاهش میهای اجتمیزان ناهنجاری

های کم برخوردار برخوردار به بررسی امنیت پرداخته شود که در مطالعات قبلی کمتر موردتوجه قرارگرفته است. سکونتگاه
ع شهری باال، آشفتگی بصـری و کالبـدی دفاشهرها به دلیل کمبود خدمات و تجهیزات شهری وجود فضاهای خالی و بی

ای از ایـن منـاطق شهر ارومیه نمونـه 2آباد و حاجی پیرلو در منطقه پتانسیل باالی از جرم خیزی دارند که محمت وکیل
درصـد از  29.92آباد و حاجی پیرلو بـیش از دهد که در محمت وکیلهستند. بررسی مطالعات میدانی و اسنادی نشان می

درصد از کل محدوده در محدوده کانون جرم خیـز قرارگرفتـه اسـت. نتـایج  61/12محدوده در ناحیه امن و مساحت کل 
و  GIکننـده ایـن اسـت بـین ضـریب های آماری المبدا، اسپیرمن و گامـا بیانوسیله آزمونهای صورت گرفته بهتحلیل

ن روشنایی رابطه معکوس وجود دارد که از بین ایـن متغیرهای ریزدانگی قطعات، تعداد طبقات، کیفیت بنا، بازشوها و میزا
بسـیار  GIباشـد. درواقـع تـأثیر در ضـریب بستگی ضعیفی برخوردار میموارد، تعداد طبقات و میزان بازشوها از شدت هم

، حـاکی از قرارگیـری بلـوك GIمتغیـر بـا ضـریب  2باشد. معکوس بودن رابطه همبستگی ایـن اندك ولی معکوس می
باشد. همچنین متغیر اختمط کـاربری و دیگر، وجود امنیت نسبی در آن بلوك میعبارتیدامنه نقطه سرد و به موردنظر در

دارد و در بین آن نفوذپذیری و اختمط کـاربری شـدت تـأثیر بسـیار ضـعیفی بـا  GIنفوذپذیری رابطه مستقیم با ضریب 
دیگر عبارتیبلـوك مـوردنظر در دامنـه نقطـه داغ و بـه حاکی از قرارگیـری GIدارد. داشتن رابطه مستقیم با  GIضریب 

قرارگیری در کانون جرم خیز دارد. پس بنابراین حضور پذیری وجود ساکنین محله در بافت باع  افزایش تعـاممت درون 
دهد کـه های اجتماعی و افزایش حس تعلق به مکان شده و شناخت افراد از یکدیگر و محی  را افزایش میمحلی، کنش

این امر کنترل و نظارت مستقیم و مداوم ساکنین محله را در پی دارد. حضور افراد متعدد و بیگانـه بـه سـبب نفوذپـذیری 
ای سـبب تـردد ترافیـک عبـوری ورود هایی در مقیاس خارج از محله و ناحیـهازحد بافت و اختمط و ترکیب کاربریبیش

تبع آن کند. از طرفی دیگر با افزایش تعداد طبقات و بـها تهدید میبیگانگان و غریب گز شدن محله شده و امنیت محله ر
یافتـه گیری افزایشطور چشمروها و فضاهای باز و همگانی، نظارت طبیعی بهافزایش سهم نسبی بازشوها به معابر و پیاده

های نظارتی و سیله دوربینوشود. همچنین کنترل ورود و خروج و تردد بهو این امر سبب تقویت امنیت عینی در محله می
ها و تابلوهـای تبلیغـاتی های شـبانه معـابر و نـورپردازی سـاختمانوسیله چراغها و معابر بهافزایش میزان روشنایی جداره



 77                              ...        برخوردار  کم هایسکونتگاه عینی امنیت ارتقاء در کالبدی عوامل تبیین /ستارزاده و  صمدی افشار

های خدماتی و تجاری موجود در محله، نقش مثبتی دررویت پذیری بافت و سخت شـدن آمـاج جـرم در بافـت و کاربری
 ینی در محله خواهد شد.درنتیجه افزایش امنیت ع

آباد و حاجی پیرلو به دلیل مشکمت فیزیکی در ساختار کالبدی متعـددی ازجملـه نظـام ارتفـاعی و میـزان محمت وکیل
شـود(، ازنظـر امنیـت شـرای  فرسودگی )وجود قطعات مخروبه و متروکه که مکانی برای تجمیع بزه اجتمـاعی در آن می

های رو نوسازی جـدارهکمن توانمندسازی ساکنین و ساماندهی کالبدی ضروری است ازاینمناسبی ندارد. بنابراین راهبرد 
سازی و استانداردهای ساختمانی، تقویت قلمروهای طبیعی، سـخت کـردن آمـاج جـرم، فرسوده، رعایت ضواب  بلندمرتبه

نظــارت مکــانیکی ازجملــه هــای روشــنایی و افــزایش تعمیــر و نگهــداری مــداوم مبلمــان و الحاقــات و تابلوهــا و چراغ
های اصلی نیل به افزایش امنیت در بعد نظام فرم کالبدی در محمت شهری است. به همین منظور اقدامات زیر استراتژی

 را در دستیابی به این امنیت در محمت به شرح زیر اشاره نمود:
 خوبی روشـنایی داشـته ی بـهروهـا و مسـیرهای دسترسـنورپردازی مناسب جهت کنترل، دیدن و دیده شدن )پیاده

 (،باشند
 هایاستفاده از سیستم CCTV و Neighborhood در محله، 

 ها در خصوص افزایش سرزندگیها و فعالیتها و تنوع کاربریاختمط کاربری، 
 های سیار در مناطق جرم خیزفروشی یا دکههای تلفن و روزنامهجانمایی کیوسک، 

 عی در مناطق مستعد جرمهای اجتماایجاد تراکم در فعالیت، 
 های مناسبامکان حضور ساکنان از طریق تزریق کاربری، 

 دیدههای آسیبتعمیر سریع روشنایی، 

 های اضطراری در معابرافزودن تلفن، 

 وسیله کاربران و تشویق افراد به حضور در محدودهحضور مستمر ساکنان در فضای شهری به، 

 منظور تعیین حدود مالکیتهای بصری بهاستفاده از تابلوها، عمئم و نشانه، 

 

 تشکر و قدردانی
 .بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی نداشته است

 

 منابع
( تبیین امنیت در محی  شهری بر مبنای پارامترهای کالبدی و طراحی )مورد 1390ادیبی سعدی نژاد، فاطمه و عظیمی، آزاده ) (1

 .81-105 .، صص4، دوره 15حی ، شماره شهر بابلسر(، مجله آمایش م

های رفتاری در راستای ایجاد فضای عمومی امن از طریق طراحی محـی  مناسـب بـا ( کاهش ناهنجاری1389اقوامی، نیکو ) (2
پویـان  ییراهنمـا بهکارشناسی ارشد، شهرسازی،  نامهمحله عسگرخان ارومیه(، پایان)نمونه موردی  CPTED استفاده از مدل

  .دانشگاه آزاد اسممی واحد تهران مرکزی ،دانشکده هنر و معماری ،شهابیان

( استفاده از اصول جلوگیری از جرائم از طریق طراحی محیطی و بررسی اجمالی آن در ایـران، نشـریه 1384نسیم ) ،ایرانمنش (3
 .15-35 .صص ،100شماره  ،24دوره  ،مسکن و انقمب

 انتشارات هله. :( امنیت و طراحی شهری، تهران1388بمانیان، محمدرضا و محمودی نژاد، هادی ) (4

 .دانشگاه تهرانتهران: ( مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکا، ترجمه حمیدرضا پارسی و آرزو افمطونی، 1386جیکوبز، جین ) (5

، دومـین ( تأثیر پیاده مداری بر کاهش جرم با تأکید بر رویکرد پیشگیری از طریق طراحـی محیطـی1399چلونگریان، رامین ) (6
 اسفندماه. 19های نوین در عمران، معماری و شهرسازی،المللی پژوهشکنفرانس بین
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