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ارتقای  در  قزوین  شهر  آخوند  محله  مرکز  ح  طر موفقیت  میزان  سنجش 
1CPTED سطح امنیت محله، با استناد به رویکرد

کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(. فرزانه سلیمی2 - دانشجوی 
کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(. الله قائمی - دانشجوی 

نجمه عادلی - دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس.
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چکیده
امنیت، در  به  نیاز  برای زندگی اجتماعی در عرصه های همگانی می باشد.  نیازهای جامعه بشری  از اساسی ترین  امنیت 
دومین پله از سلسله مراتب هرم مازلو قرار گرفته و پس از نیازهای فیزیولوژیکی، مهم ترین نیاز انسان برای دستیابی به مراتب 
باالی انسانی یا همان خودشکوفایی می باشد. حضور مؤثر و مداوم انسان در فضا نیازمند وجود امنیت است. بدون امنیت 
فضاهای شهری به فضاهایی سرد و بی روح و رعب آور تبدیل خواهند شد. رویکرد CPTED یکی از رویکردهای متأخر در 
افزایش امینت در فضاست. این رویکرد، روشی برای افزایش امنیت در فضاهای شهری از طریق طراحی مناسب محیطی 
کنند.  که در نتیجه آن مردم می توانند به شکلی مؤثر و با آسایش خاطر در فضاهای شهری حضور پیدا  پیشنهاد می دهد 
مرکز محله آخوند یکی از مهم ترین فضاهای شهری بافت قدیم قزوین و نماد هویت اجتماعی و فرهنگی و همچنین عرصه ای 
که در سال 1384 طرحی برای باززنده سازی  کنان این محله با محله های مجاور بوده است  برای بروز تعامالت اجتماعی سا
گرفت. پژوهش حاضر تالش می کند تا میزان امنیت مرکز محله آخوند را  آن ارائه شد و در سال 1387 مورد بهره برداری قرار 
از طریق اصول رویکرد CPTED، مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. برای سنجش میزان امنیت فضای یاد شده، روش تحقیق 
که با استناد به اصول رویکرد CPTED و همچنین از طریق مشاهدات میدانی انجام  گرفته شده  کار  تطبیقی_توصیفی به 
گردد، طراحی مرکز محله آخوند تا چه حد به راهبردهای CPTED در برقراری امنیت نزدیک  می گیرد تا بدین طریق مشخص 
که طرح احیای مرکز محله آخوند به لحاظ تأمین امنیت بسیار ضعیف  است. نتایج پژوهش انجام شده نشان می دهد 
که اصل نظارت طبیعی  کی از آن است  بوده و در بیشتر موارد در تغایر با اصول CPTED قرار دارد. بررسی های انجام شده حا
گرفته نشده است. در  که یکی از اصول رویکرد یاد شده در برقراری امنیت است، به هیچ طریقی در بازطراحی محله در نظر 
کاربری های  که از میان آنها می توان به قرارگیری  انتهای مقاله راهکارهایی برای افزایش امنیت مرکزمحله ارائه شده است 

کرد. متناسب با فضای مرکزمحله، جاذب جمعیت، فعال در شب و مختلط در مرکزمحله و ... اشاره 

گان کلیدی: فضای شهری، مرکز محله،CPTED ، امنیت. واژ
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1. مقدمه
تعامالت  مــکــان هــای  ازمهمترین  یکی  ــواره  ــم ه محله ها،  مــرکــز 
اجتماعی در طول تاریخ ایران زمین بوده است. مرکز محله بستر 
گرفتن از هویت  که در طول زمان و با نشأت  دیدارها و روابطی است 
کنان، قلب تپنده  محله می شود. می توان گفت که غالبًا  مشترک سا
افراد، محله  خود را از طریق مرکز محله شان به یاد می آورند و آن را 

پررنگ ترین نقطه محله  خود می دانند.
محله آخوند از قدیمی ترین محالت شهر قزوین است که شکل گیری 
این محله در حال حاظر منتظر  بر می گردد.  به دوران صفویه  آن 
و  طــراحــی  اســـت.  قــزویــن  تاریخی  هسته   عــنــوان  بــه  جهانی  ثبت 
با هدف  آخوند  مرکز محله  کف سازی  و  پــروژه ساماندهی  مطالعه 
احیا و باززنده سازی مرکز محله در سال1384 آماده شد و عملیات 
گردید و در سال 1387  اجرایی آن توسط شرکت پارت شهر آتی آغاز 
شهری  عــبــورومــرور  بهبود  و  شهری  منظر  سیما،  بهبود  هــدف  با 
 Qazvin renovation & reformer( گرفت  قــرار  بهره برداری  مــورد 

.)organization, 2012
زندگی  بــرای  بشری  جامعه  نیازهای  اساسی ترین  از  یکی  امنیت 
سبب  شهری  فضاهای  در  امنیت  وجــود  عــدم  اســت.  اجتماعی 
کــاهــش مــیــزان حــضــورپــذیــری افـــراد در عــرصــه فــضــاهــای عمومی 
می شود. در بررسی جغرافیایی جرائم )رفتار آنومیک( شهری، چند 
قربانی جرم )شی و شخص(، مکان  قانون، مجرم،  کلیدی  عامل 
جــرم و زمــان جــرم مــورد توجه قــرار می گیرد. در میان ایــن عوامل 
برنامه ریزی،  حــوزه   از  متمایز،  صــورت  به  »مکان«  نقش  کلیدی، 
 Habibzadeh and et al,( طراحی و مدیریت شهری قابل توجه است
127 :2012(. ویژگی های محیطی بعضی از فضاهای شهری بر ارتقا 
کاهش فرصت های بزه در آن مکان تأثیر می گذارند؛ بدین معنا  یا 
کاهش پتانسیل های محیطی وقوع جرم، احتمال  که با حذف و یا 
رخداد جرم نیز کاهش پیدا می کند. تئوری های مرتبط با تأثیر عوامل 
به  مجرمانه،  و  نابهنجار  رفتارهای  بــروز  در  انسان ساخت  محیط 
تئوری های پیشگیری از جرم مکان محور شهرت دارند. تئوری های 
مکان محور شامل رویکردهایی چون پیشگیری از جرم موقعیتی، 
پیشگیری از جرم توسط طراحی محیطی، امنیت از طریق طراحی 
توجه  مورد  رویکرد   .)Qaffari and et al. 2014: 4( می شوند   ... و 
طراحی  طریق  از  جــرم  وقــوع  از  پیشگیری  رویکرد  مقاله،  ایــن  در 
محیطی است. عبارت CPTED نخستین بار در سال 1971توسط 
کار او بر اساس احکام روانشناسی تجربی  کار برده شد.  جفری به 
که با حذف تقویت کننده های بروز جرم،  و مبتنی بر این ایده بود 
جرم به وقوع نمی پیوندد )Ibid(.  رویکرد CPTED را می توان نوعی 
کارآمد و هوشمندانه مؤلفه های  رویکرد هدفمند به منظور طراحی 
جرائم  کاهش  در  مصنوع  محیط  بهینه  کارگیری  به  با  محیطی 
بهبود  اجتماعی،  سرمایه  افزایش  در  مؤثری  طــور  به  که  دانست 
کیفیت زندگی و افزایش میزان رضایتمندی شهروندی و در نتیجه 
 pourjafar and et al,( بهبود رفاه اجتماعی جامعه تأثیر بسزایی دارد

.)2009: 74
این مقاله برآن است تا با خوانش طرح مرکز محله  آخوند، میزان 
که یکی از مهمترین عوامل  موفقیت طرح مزبور را به لحاظ امنیت 

کنان در آن است، سنجیده  دخیل در مقبولیت یک فضا و حضور سا
و تحلیل نماید. روش سنجش تطبیقی_توصیفی و استناد به اصول 
مطرح در رویــکــرد CPTED مــی بــاشــد. بــر ایــن اســاس مرکز محله 
طراحی شده نام برده، با اصول مورد نظر CPTED مقایسه شده و 
که آیا در این طراحی اصول فوق لحاظ  در نهایت مشخص می گردد 
که این اصول رعایت نشده، راهکارهایی به  شده است؟ در صورتی 

منظور ارتقای محیط ارائه خواهد شد.

2. ادبیات نظری
2.1. فضای شهری امن 

با سایر  ارتباط  برقراری  به  نیاز  و  انسان  موجودی اجتماعی است 
گردهمایی  بــرای  محیطی  می بایست  شهر  دارد.  خود  همنوعان 
از  یکی  این  که  کند؛  فراهم  اساسی  نیاز  این  رفع  برای  شهروندان 
می باشد.  شهر  آن  در  زندگی  بــرای  شهروندان  شهر  به  حق  مــوارد 
فراتر  شهرسازی،  و  معماری  اندیشمندان  بــاور  به  شهری  فضای 
 Soltani,( اســـت  آن  هندسی  مــؤلــفــه هــای  و  کــالــبــدی  فــضــای  از 
و  پویا  مطلوب،  شهری  فضای  خلق   .)Namdaran,2010:126
اقتصادی  فرهنگی،  روانــی،  اجتماعی،  کارکرد  لحاظ  به  سرزنده، 
کیفیت  ارتقای  راهبردی  اهــداف  از  یکی  آن،  محیطی_کالبدی  و 
محیط مصنوع شهری است و با راهبردهای اجتماعی پیوند دارد 

 .)Parsi, 2002: 47(
براساس سلسله مراتب پیشنهادی مازلو برای نیازها، دومین پله 
امنیت، در معرض  کمبود  امنیت می باشد.  و  ایمنی  به  نیاز  هرم، 
فضای  قلمروی  از  استفاده  شــدن،  قربانی  از  تــرس  و  بــودن  خطر 
عمومی و خلق فضاهای شهری موفق را مورد تهدید قرار می دهد. 
نداشته  امنیت  احساس  می یابد  حضور  که  فضایی  در  گر  ا انسان 
باشد، نمی تواند محیط را مال خود بداند؛ به زبانی دیگر به محیط 
احساس تعلق خاطری پیدا نخواهدکرد و نمی تواند مهر خود را بر 
محیط بزند. دلیل خالی بودن بسیاری از عرصه های اجتماعی ما 
نیازی  پیش  امنیت  و  اطمینان  حس  است.  امنیت  عدم  معضل 

اساسی برای طراحی شهری موفق محسوب می شود. 
ناامن  امن در مقابل مفهوم فضای شهری  مفهوم فضای شهری 
قرار دارد. ویژگی امن بودن فضا واجد دو مؤلفه است: الف( ایمنی 
ایمنی، اشــاره به مــوارد و عوامل محیطی  و ب( امنیت. در مؤلفه 
ــوع حــوادث  ــورت عــدم تأمین شــرایــط مطلوب وق کــه در ص اســت 
بالفعل جان و  بالقوه و  ناپذیر است و خطرات به صورت  اجتناب 
مال حاضران، عابران و ناظران را تهدید خواهد نمود؛ مانند ایمنی 
در برابر آتش سوزی، آلودگی های زیست محیطی، حوادث رانندگی 
و حوادث غیرمترقبه. مؤلفه امنیت نیز اشاره به جرائم و رفتارهای 
که در صورت عدم تأمین  آنومیکی علیه اشخاص و اموال آنها دارد 
ناظران  اموال و جان حاضران، عابران و  شرایط پیشگیری کننده، 
را به صورت بالقوه و بالفعل تهدید خواهد نمود؛ مانند جرائم علیه 
کیف قاپی و ...(.  اشخاص )قتل، تجاوز و ...(، علیه اموال ) سرقت، 
که هم از نظر عینی و  فضای شهری امن قدر مسلم فضایی است 
از نظر ذهنی امنیت و آسایش خاطر برای حاضران، عابران و  هم 

ناظران به وجود آورد. 
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در پژوهش حاضر، مؤلفه امنیت حائز اهمیت است. فضای شهری 
امن مستلزم تعامالت اجتماعی نیز هست. چنان که جین جیکوبز 
وسیله  به  صرفًا  شهرها  در  امنیت  و  آرامــش  گفت،   1961 ســال  در 
وسیله  به  عمدتًا  امنیت  و  آرامــش  بلکه  نمی شود.  تأمین  پلیس 
گاهی از نظارت ها و رعایت  ایجاد شبکه ای پیچیده و تقریبًا ناخودآ
داوطلبانه هنجارها در میان خود مردم حفظ می شود و به وسیله 

.)Salehi, 1999: 107-113( خود مردم اجرا می گردد
2.1.1. رویکردهای نظری به امنیت در فضا

دو رویکرد عمده در جلوگیری از جرم و جنایت وجود دارد: نخست 
کم  یا  حذف  موقعیت،  تغییر  با  همراه  که  است  غیرمکانی  رویکرد 
ــرای ارتــکــاب جــرم اســت. ایــن عمل از طریق  کــردن انگیزه افــراد ب
صورت  تنبیهات  و  جرائم  کــردن  وضــع  اخالقی،  هدایت  آمــوزش، 
نظریه پردازان این   .)Carmona and et al, 2009: 241( می گیرد 
رویکرد مانند ویلسون و ماری در زمینه های علوم انسانی تخصص 
به  اســت،  مکانی  رویکرد  دوم،  راه   .)Souri, 2010: 33( داشته اند 
که ارتکاب جنایت  کار زده شود  که تکنیک های خاصی به  شکلی 
 Carmona and et al, 2009:( را در مکان های خاص مشکل تر سازد
241(. نظریه پردازان این رویکرد را کسانی تشکیل می دهند که مانند 
نیومن و هیلیر در زمینه معماری و طراحی شهری  وود، آنجل، 
که مانند جیکوبز براساس تجربیات خود  فعالیت داشته و یا این 

 .)Souri, 2010: 33( دراین زمینه اظهار نظر نموده اند
که چه راهی از همه مؤثرتر است، بحثی طوالنی وجود  درباره این 
دارد. بنا به تئوری، راهبرد تقلیل انگیزه برای حمله در ارجحیت قرار 
که انجام این امر مشکل است، راهکارهای تقلیل  دارد. اما از آنجا 
فرصت برای ارتکاب جرم عملی تر به نظر می رسد. طراحی می تواند 
از مسئله  ما  دریافت ذهنی  یا  بگذارد  اثر  ارتکاب جنایت  میزان  بر 
امنیت را باال ببرد. در عین حال می تواند برای ایجاد محیطی امن تر 

.)Carmona and et al, 2009: 242( زمینه ساز باشد
توجه اصلی رویکرد مکانی به فرصت ارتکاب جرم است. همان طور 
که کالرك در کتاب خود  توضیح می دهد، رویکرد پیشگیری از جرم 
مکانی به تغییرات محیطی می پردازد که موجبات کاهش فرصت 
بنابراین می توان گفت ایــن رویکرد  ارتکاب جــرم را فراهم ســازد. 
کید دارد تا عمل جرم. بر این اساس  بیشتر بر زمینه ارتکاب جرم تأ
به نظر می رسد که الزم نیست دقیقًا آنچه موجب انگیزش افراد در 
جهت ارتکاب جرم می شود، شناسایی گردد، بلکه تنها کافی است 
تشخیص داده شود در برخی افراد انگیزه هایی برای ارتکاب جرم 

فیزیکی و  وجود دارد. این رویکرد در واقع، زمینه های اجتماعی، 
روان شناختی ارتکاب جرم را شناسایی کرده و چهار نوع راهبرد برای 

کاهش فرصت ارتکاب جرم ارائه می دهد:
1-افزایش امکان مشاهده جرم و جنایت،

2- افزایش خطر ارتکاب جرم،
3- کاهش منفعت های ارتکاب جرم و

.)Souri, 2010: 33( 4-از بین بردن بهانه های ارتکاب جرم
و  ادبیات طراحی شهری است  تقلیل فرصت در حیطه   متدهای 
کنترل  شامل موضوعاتی چون عملکرد، نظارت، تعریف محدوده و 
جیکوبز  جین  توسط  بار  نخستین  اندیشه  این  می شود.  محیط 
)1961( عنوان شد و سپس با ایده های مربوط به طراحی فضاهای 
قابل دفاع نیومن و شیوه های برخورد طراحی فضاها با ایده تقلیل 
نیز  هیلیر  بیل  دیدگاه  یافت.  گسترش   )CPTED( آنها  در  جنایت 
ایده های جیکوبز پیوند  با  در مورد جرم و جنایت و حفظ امنیت 

.)Carmona and et al, 2009: 244( می خورد
نموده اند  اظهارنظر  خصوص  ایــن  در  که  اندیشمندانی  دیگر  از 
و  تیسدل  و  ک  ا سورکین،  هــال،  و  تایلور  کولمن،  آلیس  می توان 
کولمن، پیشنهادهایی  لوکایتو  سایدریس و بنرجی را نام برد. آلیس 
کنان و عدم امکان فرار مجرمان ارائه  در راستای افزایش نظارت سا
کید دارند  می دهد. تایلور و هال بر شیوه هایی در تأمین امنیت تأ
افــراد مزاحم  از ورود  و  کنان جلوه داده  کنترل سا را تحت  که فضا 
کردن طبقات اجتماعی از  جلوگیری نماید.  از نظر سورکین، جدا 
ک و تیسدل  یکدیگر می تواند در برقراری امنیت مفید واقع شود. ا
کید دارند و لوکایتو  بر موانع فیزیکی و حضور مردم و نظارت پلیس تأ
کنترل فعال و  که شامل  کنترل فضا  سایدریس و بنرجی نیز دو نوع 

کنترل غیرفعال می شود را مطرح می کنند.
که در خصوص ارائه متدهای  در جدول 1، نظرات این اندیشمندان 
تقلیل فرصت ارتکاب جرم فعالیت نموده اند، به طور خالصه آورده 

شده و امکان مقایسه این نظریات فراهم آمده است.
یکی از مؤثرترین رویکردهای موجود در زمینه پیشگیری از جرائم 
شهری و کاهش میزان جرائم در فضاهای شهری، نظریه»پیشگیری 
این  اســت.   CPTED همان  یا  محیطی«  طراحی  طریق  از  جرم  از 
نظریه نسبت به نظریات دیگر اندیشمندان متأخرتر بوده و می توان 
و اصول  یافته  تکامل  نوعی  به  و  بهره جسته  آنها  نظریات  از  گفت 
ارائه داده  از وقوع جرم و برقراری امنیت  مناسبی را در پیشگیری 
که  می کند  فراهم  محیطی  طراحی  طریق  از  را  شرایطی  که  است 

)www.wikipedia.org :تصویر 2: فضای شهری امن )فصل مشترک مؤلفه های ایمنی و امنیت( تصویر 1: هرم مازلو - )مأخذ
)Salehi, 1999: 112 :مأخذ( -
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ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

شــــــــــــــمــــــــــــــاره 
ــکــم ــت وی ــس ــی ب

6 Banerjee and Loukaito-Sideris
7 Elizabeth wood
8 schlomo angel
9 Alice kolman
10 Tailor&hall

Source: The authors based on Carmona )2009( and Salehi )1999( - جدول 1: نگرش های مختلف به برقراری امنیت در فضا

اندیشمندان و 
نظریه پردازان

ح شده مربوط به هرکدام پارامترهای مؤثر در امنیت و موارد مطر

فعالیتنظارتکنترل فضا/قلمروگرایی

-مشخص نمودن سر حد بین فضای عمومی و جین جیکوبز1
خصوصی. 

- نیازمند به »چشمانی بر فراز خیابان«.
و  فـــعـــالـــیـــت هـــا  از  ــی  ــوعـ ــنـ تـ -ایـــــجـــــاد 
عملکردهایی که به طور طبیعی مکان ها 

را پرجمعیت می کنند.

-نیاز به پیاده رو برای پایش و حضور 
فعال مردم در آن.

اسکار نیومن2

کالبدی برای ایجاد محل های درک  -ظرفیت محیط 
شده مناطق از اثر قلمرو )شامل سازوکار عالمت گذاری 
مرزها و تعریف یک سلسله مراتب که به سمت مناطق 

خصوصی شدت می یابد(.

ایجاد  بــرای  کالبدی  طراحی  -ظرفیت 
و  کنان  سا روی  بر  نظارتی  فرصت های 

عوامل آنها.

کثر  ا که  استدالل هایی  -نپذیرفتن 
و  داشــتــه  خــیــابــان  در  را  فعالیت ها 
کــه ضــرورتــًا  وجــود اســتــفــاده  تــجــاری 
کاهش می دهد. بزهکاری خیابانی را 

CPTED

-کنترل دسترسی طبیعی.
توسعه  و  ایــجــاد  در  کالبدی  طــراحــی  -راهــبــردهــای 
ــه مــنــظــور افــزایــش حــس تعلق  مــرزهــای نــمــادیــن ب

کاربران. 

-نظارت طبیعی به عنوان نتیجه ای در 
کاهش استفاده  روزمره از ملک. -توزیع فعالیت ها  و 

جابه جایی ها.

بیل هلییر3
-فضاهای مجتمع با دیگر فضاها، به منظور ترغیب 
افراد پیاده نسبت به مشاهده  این فضاها و حرکت در 

آنها.

که در  -ایجاد نظارت توسط افرادی 
فضا حرکت می کنند

کـــار و  -بـــه طـــور پــیــوســتــه در حـــال 
استفاده بودن فضاها.

-به عنوان مثال، عالمت گذاری بهتر 
و یکپارچه تر آنها در خصوص سیستم 

جابه جایی(.

-شیوه های جداسازی طبقات اجتماعی از هم را سورکین4
پیشنهاد می کند.

ک و تیسدل5 ا

کـــه شــامــل  ــت،  ــوری ــص ــح ــاد قــلــعــه و م ــوه  ایـــجـ ــیـ -شـ
جدایی  دروازه،  مــانــع،  ــــوار،  دی ــداث  احـ شــیــوه هــای 
کنترل محدوده و حوزه و  فیزیکی، خصوصی سازی، 

راهبردهای جداسازی است.

-شیوه  نمایشی یا حضور مردم از -شیوه  نظارت پلیس.
طریق فعالیت های جاذب. 

لوکایتو- 
سایدریس و 

بنرجی6

-کنترل شدید )فعال( که مأموران امنیتی خصوصی  را 
کار می گیرد و اقداماتی از این دست. به 

تشویق  عــدم  طریق  از  )غیرفعال(  یــا  ــرم  ن کنترل   -
عملکردهای ناخواسته.

کنان.الیزابت وود7 کنان.- بهبود نمای ساختمان ها در نظر سا - حضور و نظارت خود سا

کردن حدود مالکیت.اسکالمو آنجل8 - مشخص 

کردن عبورومرور سردرگم در  -هدایت 
مسیرهای مشخص. 

کــز تــجــاری در  ــردن مــرا ــ ک -تــقــســیــم 
مردم  ــوده   ت عــبــورومــرور  که  مناطقی 

زیاد است.

آلیس کولمن9
-تجزیه راهروهای متداوم در جهت عدم  امکان  فرار. 
-نظام اجاره داری مقامات محلی باید راه را برای سایر 

کند. اشکال اجاره داری باز 

-مــخــالــفــت بـــا بــلــوک هــای آپــارتــمــانــی 
مسکونی مرتفع و عمومی.

تایلور و هال10
یا  نـــرده  و  دیـــوار  مثل  فیزیکی  مــوانــع  از  -اســتــفــاده 
گیاهی و قفل و رنگ به منظور جلوگیری از  بوته های 

ورود افراد مشکوک.

برای  مناسب  کالبدی  شرایط  -ایــجــاد 
استفاده کنندگان از فضاهای شهری به 
کردن آنان  در مشاهده  منظور توانمند 

مجرمان و افراد. 

برای              شهروندان  ترغیب  و  -تشویق 
فضاهای  از  بیشتر  هرچه  استفاده 

ایجاد شده  شهری. 

1 Jane Jacobs
2 Oscar Newman
3 Bill Hillier
4 sourkin
5 Steven Tiesdell
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شــــــــــــمــــــــــــاره 
بــیــســت ویــکــم

افزایش حضور مردم در عرصه های  و  کیفیت فضا  منجر به بهبود 
تعلق  اجتماعی و حس  تقویت همبستگی  عمومی شده، موجب 
می شود. از این رو اصول این رویکرد مبنای سنجش میزان امنیت 

گرفته است. مرکز محله آخوند در پژوهش حاضر قرار 
CPTED 2.2. رویکرد

برای  زیـــادی  ــــالش  CPTED ت نظریه های  مجموعه  چــارچــوب  در 
فهم رابطه مکان و جرم به عمل آمده است. اندیشه های جفری 
و جیکوبز در شکل گیری و توسعه آن نقش بنیادی داشته است.  
که براساس آن  CPTEDیک پیشنهاد روش شناسی طراحی است 
انسان ساخت،  محیط  هدفمند  و  مناسب  طراحی  کارگیری  به  با 
معماران و شهرسازان می توانند مجال ترس از وقوع جرم و تبهکاری 

کیفیت زندگی را بهبود بخشند. کاهش داده و  را 
در واقع هدف نظریه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی، 
که امکان  کالبدی و محیط اجتماعی است  کردن شرایط  مشخص 
آن  هدف  همچنین  می کند.  فراهم  را  جرم  ارتکاب  در  تسریع  یا  و 
تغییر شرایط برای جلوگیری از اتفاق جرم است. از این نظر که هدف 
طور  ــه  CPTED بـ ــت.  اس مجرمانه  عمل  ارتــکــاب  از  پیشگیری  آن 
که توسط پلیس، دادگاه و نظام تربیتی  معنی داری از راهبرد هایی 

گرفته می شود، متفاوت است. کار  دستگاه های قضایی به 
شده  عرضه    CPTEDاســاس در  اصالحات  و  تغییرات  از  تعدادی 
اتفاق  جرم  آن  در  که  زمینه هایی  روی  بر   CPTED عمومًا  اســت. 
کاهش  را  محیط  آســیــب پــذیــری  ــه  ک تکنیک هایی  و  مــی افــتــد 
کالبدی  کید می کند. زیرا براساس نظریه ترکیب محیط  می دهند، تأ
کند و هم می تواند مانع از وقوع  کمک  هم می تواند به ارتکاب جرم 

آن شود.
یا  ــرای طراحی  ب CPTED نــظــریــه ای اســت  گ،  بر طبق نظریه هـــا
که در آن جرم ها به طریقی  مدیریت و یا دستکاری سریع محیطی 
 CPTED کــه  حالی  در  می دهند.  خ  ر ثابت  روش  به  و  سیستمی 
مجرمانه  عمل  امکان  که  گونه ای  به  محیط  تغییر  درگیر  عمومًا 
کاهش ترس از جرم  کاهش یابد، است. هدف آن پیامدهایی چون 
کیفیت زیبایی محیط، افزایش  )افزایش احساس امنیت(، افزایش 
کاهش رغبت  حس وفاداری به قانون در بین شهروندان، به ویژه 
.)Salehi, 1999: 122( محیط برای حمایت از اعمال مجرمانه است

CPTED 2.2.1. اصول و راهبردهای رویکرد
رویکرد CPTED به منظور پیشگیری از جرم چهار راهبرد اساسی را 

مد نظر قرار می دهدکه عبارتند از:
1. قلمروگرایی: قلمروبندی با احساس مالکیت افراد نسبت به یك 
کاربست این مفهوم بدین صورت است که یك  فضا مرتبط است. 
کاربران قانونی آن تغییر دهیم که  منطقه خاص را به گونه ای برای 
احتمال پذیرش مالکیت آن مکان برای آنها بیشتر شود. این اقدام، 
افـــرادی را که به ایــن مکان،تعلق نــدارنــد و قصد  احتمال حضور 

ارتکاب رفتارهای مجرمانه و آزار و اذیت را دارند، کم می کند. 
کنترل دسترسی بر کاهش فرصت دسترسی به  کنترل دسترسی:   .2
هدف های جرم برای خالفکاران احتمالی وافزایش احساس خطر 

در آنها تمرکز دارد. 
3. تعمیر و نگهداری: کیفیت محیطی به مدیریت و نگهداری از یك 

منطقه وابسته است. نگاهداری مناسب از دارایی های یك مکان، 
نشان دهنده ایــن مطلب اســت که مدیریت یا صاحبان امــوال، 

مراقب آنها هستند و در برابر وقوع جرم از آنها دفاع می کنند. 
خیابان به ایجاد  گماردن چشم های ناظر بر  طبیعی:  نظارت   .4
کرده و از ایجاد مکان های  مکان غیرجذاب برای خالفکاران کمك 
جرم خیز جلوگیری می کند. هرگونه طراحی معماری که امکان دیده 
شدن یك خالفکار احتمالی را افزایش دهد، شکلی از نظارت طبیعی 

.)Qaffari and et al. 2014: 7-8( محسوب می شود
در جدول 2، راهبردهای مرتبط با هرکدام از راهبرد های CPTED به 

منظور جلوگیری از وقوع جرم آورده شده  است.

3. معرفی و بررسی عرصه پژوهش
بافت قدیم  از مهم ترین فضاهای شهری  مرکز محله آخوند، یکی 
بسیار  تاریخی  قدمت  و  هویت  با  محله،  مرکز  ایــن  اســت.  قزوین 
کهن قزوین و خصوصًا محله  را در بطن بافت  زیــاد، نقش مهمی 
که این عرصه جمعی مرکز تعامالت  گونه ای  آخوند ایفا می کند، به 
کنان این محله و  و برخوردهای اجتماعی مردم و به خصوص سا
گرفته در  محالت همجوار می باشد. البته تعامالت اجتماعی شکل 
بستر این مرکز محله، نسبت به گذشته قدری کمرنگ شده اما هنوز 

هم نماد هویت اجتماعی و فرهنگی گذشتگان است.
قالب  در  مفصلی  اجتماعی  مطالعات  طــرح  مــحــدوده  سطح  در 
گرفته است. نتایج زیر ماحصل  پرسشنامه های اجتماعی صورت 
پیرامون  آخــونــد  محله  اهــالــی  صحبت های  و  پرسشنامه ها  ایــن 
نقاط  بعضی  در  می باشد:  محدوده  فرهنگی  و  اجتماعی  مسائل 
مزاحمت  اعتیاد،  )ناامنی،  اجتماعی  ناهنجاری های  مــحــدوده 
و  ناامنی  خــانــواده هــا،  از  26درصـــد  به  نزدیک  دارد،  وجــود   )... و 
ناهنجاری های اجتماعی موجود در سطح محدوده را عمده ترین 
از  مشکالت  این  حل  خواستار  و  می دانند  طرح  محدوده  مشکل 

سوی نهادهای مربوطه می باشند.
به محله  کنان  تعلق خاطر سا اصلی  امــام زاده سید محمد عامل   
کنان تأثیرات  می باشد و بر روی رفتارهای اجتماعی و فرهنگی سا
مرکز  امـــام زاده،  مجاورت  در  آخوند،  محله  مرکز  و  دارد  انکارناپذیر 

کنان است.  تعامالت اجتماعی بسیاری از سا
که باوجود انسجام  کرد  بنا بر موارد فوق چنین می توان استنباط 
کنان محدوده و بومی بودن اغلب  اجتماعی نسبتًا باال در میان سا
کنان  آنها، بنا به دالیل قابل بررسی، هویت اجتماعی و فرهنگی سا
کمرنگ شدن می باشد. همچنین این محدوده  محدوده در حال 
که  شاهد رشد روزافــزون ناهنجاری های اجتماعی متفاوتی است 
کنان محدوده دامن  گاه این ناهنجاری ها، به نارضایتی بیشتر سا
می برد.  بین  از  را  آنها  سکونت  ادامــه  ــرای  ب الزم  انگیزه  و  می زند 
پــروژه، احیای فرهنگ و هویت  از مهم ترین اهداف  بنابراین یکی 
 Qazvin renovation( اجتماعی از دست رفته این محدوده می باشد

 .)& reformer organization, 2012
به  استناد  بــا  آخــونــد  محله  مرکز  کنونی  وضعیت  بــررســی   .3.1

CPTED راهبردهای
که در بخش های قبلی بحث شد، راهبرد های رویکرد  همان  طور 
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جدول 2: مهم ترین راهبردهای نگرش پیشگیری بزهکاری از طریق طراحی محیطی
Source: The authors based on Kalantari and et al )2010( and Gaffari and et al )2014(

مهمترین راهبردهای نگرش پیشگیری از وقوع جرم از طریق طراحی محیطیراهبرد ها

ت( 
ت)مراقب

نظار
ی

طبیع

کالبدی و ساختمان ها. - طراحی مناسب فضاهای 
- ساماندهی نحوه  فعالیت و زندگی مردم درون فضاهای شهری.

- تعیین حدود فضاهای عمومی و خصوصی در ساختمان ها.
- اجتناب از طراحی منظر به صورتی که نقاط کور یا مکان های مخفی از دید ایجاد کند.

- اجتناب از کاشت درختان در مقابل در یا پنجره خانه ها و یا استفاده از ابزارهای امنیتی چون چراغ های روشنایی خیابان، دوربین های مداربسته و... .

ی دسترسی ها
کنترل طبیع

- استفاده از ورودی مشخص، واضح و تعریف شده در یک ساختمان.
کند. که افراد را به نواحی پذیرش راهنمایی و هدایت  - استفاده از سازوکاری 

- تعیین حریم فضاها با نرده کشی پنجره ها.
- حذف دسترسی های عمومی به پشت بام یا طبقات باالیی مجتمع های مسکونی.

- حد و مرزگذاری برای حریم خانه ها.
- قرار دان قفل و بست و چفت مناسب برای درها و بخش های مختلف یک ساختمان.

گونه ای که فرصت باالرفتن از درختان و نفوذ به ساختمان ها و خانه ها وجود نداشته باشد. - توجه در مکانیابی کاشت درختان به 

ی
ت قلمروگرای

تقوی

کند. که احساس حضور و فعالیت مرز در ملک را بیان  گونه ای  - اعمال دید مالکانه به 
که نشان از حضور و مالکیت باشد. گونه ای  - انجام اقداماتی چون درختکاری و محوطه سازی به 

که نواحی مالکیت خصوصی را در یک مجتمع مسکونی تقویت نماید. - انجام فعالیت های مشخصی 
که بیانگر حدود مالکیت های عمومی،  گونه ای  کشی، عالمت گذاری، نورپردازی، مهرسازی و ایجاد مسیر پیاده در فضاهای مسکونی به  - اقداماتی چون فنس 

نیمه عمومی و خصوصی باشد.
- قرار دادن عالئم هشدار ایمنی در نقاط دسترسی) عالمت دزدگیر و ...( به ساختمان.

کنترل نواحی به وسیله مالکان و استفاده کنندگان از  که با جذب بیشتر مردم به این محیط ها  گونه ای  - برنامه ریزی برای فعالیت در محیط های مشترک به 
ساختمان میسر شود.

- وضوح تفکیك هریك از کاربری ها.

ی
ت و نگهدار

مراقب

- اعمال اقدامات مؤثر توسط مالک بر فضای تحت قلمرو خود مانند ترمیم و تعمیر قسمت های آسیب دیده.
- تعمیر و نگهداری تجهیزات شهری مانند تابلوها و عالئم ارتباطی و زدودن آشغال ها و زواید از محیط و مدیریت مناسب سطل های زباله.

- روشنایی مناسب برای فضاهای پارکینگ و پیاده روها.
- طراحی منظر مجموعه به منظور افزایش دید و نظارت عمومی.

- قراردهی مبلمان هایی برای نشستن در طول مسیرها و حضور افراد در فضا.
- استفاده از مبلمان شهری زیبا و متناسب با مناطق مسکونی) به خصوص برای افراد کم درآمد ( با هدف کاهش اقداماتی چون تخریب گرایی.

تاریخ پژوهندگانعنوان پروژه
نتایجعرصه  مورد بررسیپژوهش

ی
ی خارج

نمونه ها

CPTEDIN MEXICO

Macarena Rau Vargas
 Architect, University of
Chile and
ICA Vice Chair

2012 San luis de
potou,Mexico

تقویت ارتباطات اجتماعی در پهنه های در معرض دید و تحقق نظارت 
این سیستم  ایجاد یک سیستم پیاده امن.  از طریق  بر محیط  طبیعی 
با  حمل ونقل  مــحــورهــای  امـــن،  مسیرهای  چــون  ویــژگــی هــایــی  دارای 

پیاده روهای جدید، نورپردازی، اطالعات محیطی و ... است.
تعریف ساختاری جدید از »مرکز توسعه محله« برای این سیستم پیاده.

تعریف یک مسیر امن پیاده از داخل مناطق مرکزی »مرکز توسعه محله« و 
همسایگی های پیرامون.

 Considerations  for the
 implementations of
CPTEDPROJECTS

PENRITH City Council2009/2010
 PENRITH_Jane
Street Car Park

به  باید  قلمروگرایی،  تقویت  از  شکلی  عنوان  به  جدید  فنس کشی های 
اندازه ای بلند باشند تا یک حصار قابل رؤیت ایجاد کنند و باید به اندازه ای 

کنند. که نظارت غیرفعال )عابر پیاده( را از خیابان تشویق  کوتاه باشند 
خط  و  چــرخ هــا  توقف  خطوط  ماشین،  پـــارک  محل  مجدد  کــف ســازی 
که به عنوان یک پارکینگ قانونی قابل تشخیص  عالمت گذاری برای این 

باشد و امکان دید را در محل پارک اتومبیل ارتقا دهند.
کــثــر رســانــدن  ــه حــدا کــم بـــرای افــزایــش دیـــد و ب حـــذف بــوتــه هــای مــتــرا

فرصت های نظارت بر محل پارک از خیابان.

ی
ی داخل

نمونه ها

 Making Safety
 of Urban Spaces
 Using Crime
 Prevention through
 Environmental
 Design Approach
 )Case Study: Nemaat
 Abad District
 Neighborhood,
 District 19 of Tehran
Municipality(

 Sahar Yaghmayi and
Arash Baghdadi

 Nemaat
 Abad District
 Neighborhood,
 District 19 of Tehran
Municipality

   دسترسی راحت و جابه جایی:
-ایجاد خوانایی در مـــســـیـــر.                                                 -ایجاد یک سلسله 

مراتب دسترسی.                                             
-جهت یابی آسان از طریق مجموعه ای از عالئم و نشانه ها.         -ایجاد 

پارکینگ مناسب.
ایجاد ساختار فضایی مناسب:

کاربری اراضی مناسب. -اعمال 
گوشه های پنهان و زوایای فضا. -حذف 

-خلق سکانس های متنوع. 
-هماهنگی فرم و عملکرد ساختمان ها.

افزایش نظارت بر فضا
کاماًل در معرض دید باشند و امن. -پارکینگ ها باید 

کافی فضا. -روشنایی 
-حذف زیرگذرها و روگذرها در صورت امکان.

-گیاهان و بوته ها نباید مانع دید شوند.

جدول 3: نمونه های موردی  داخلی و خارجی. 
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تقویت  دسترسی ها،  طبیعی  کنترل  طبیعی،  نظارت   ،CPTED
قلمروگرایی و مراقبت و نگهداری می باشد. در این بخش به بررسی 
رویکرد  راهبردهای  به  توجه  با  آخوند  محله  مرکز  کنونی  وضعیت 

CPTED پرداخته شده است.  
که در مرکز محله آخوند انجام شد، نکاتی  پس از مشاهدات میدانی 
در مورد راهبرد های رویکرد CPTED مورد مداقه قرار گرفت. با توجه 
به راهبردهای نظارت طبیعی رویکرد CPTED ، موارد زیر مشاهده 

گردید )تصویر  شماره 4(.

تصویر 4: پنجره های شکسته و فضاهایی با اختالف سطح در مرکز محله

کافی و مناسب در فضا. -عدم وجود روشنایی 
که فضا را مستعد جرم می کنند )تئوری  -وجود پنجره های شکسته 

اسکار نیومن(.
-وجود فضاهایی با اختالف سطح زیاد به سمت داخل زمین )به 

کردن()ایجاد فضاهای جرم خیز(. عنوان مکانی برای پاتوق 
کاربری  های شبانه روزی. -فقدان 

دسترسی ها  طبیعی  کنترل  راهــبــردهــای  بــه  تــوجــه  بــا  ــر  زی ــوارد  مـ
مشاهده گردید:

کم، تاریک و ناخوانا. -وجود معابری با عرض 
مرکز  به  منتهی  معابر  از  پیاده  دسترسی  مناسب  تعریف  -فقدان 

کف سازی نامناسب. محله و همچنین در خود آن به دلیل 
-دسترسی سواره به مرکز محله و تبدیل آن به محلی برای پارک 

کنان )تصویر 5(. خودروهای سا
فضایی  سلسله مراتب  فقدان  قلمروگرایی  تقویت  راهبرد  مــورد  در 
مراقبت  راهبرد  مــورد  در  و  فضایی  قلمرو  شعاع  نبودن  مشخص  و 
فضای  در  شهروندان  فعال  و  مثبت  حضور  عــدم  نیز،  نگهداری  و 
مرکز محله با توجه به مشاهدات میدانی و نبود حس تعلق به فضا 
گردید  گرفته در این محله تبیین  با استناد به پژوهش های صورت 

)تصویر 6(.

در   CPTED رویــکــرد  راهــبــرد هــای  بــه  کــارگــیــری  در  توجه  کمترین 
بازطراحی مرکز محله آخوند، مربوط به راهبرد نظارت طبیعی است. 
که می توانست  این بی توجهی هم در طراحی فضای جمعی محله 
کنان به حضور در آن و در پی آن ارتقای  نقش مهمی در ترغیب سا
گرفته شده برای آن  کند و هم در فعالیت های درنظر  ایفا  امنیت 
نــدارد،  محله  مرکز  یک  بــرای  سازگار  فعالیت های  با  سنخیتی  که 
دیده می شود. عدم توجه به راهبردهای نظارت طبیعی منجر به 

خود  محله  مرکز  از  نگهداری  و  مراقبت  بــرای  کنان  سا بی انگیزگی 
که آ نها از این فضا صرفًا برای فعالیت های  می شود؛ به این دلیل 
که برای فعالیت های  اجباری خود استفاده می کنند و مدت زمانی 
کنان به مکان  که بیشترین تأثیر در ارتقای حس تعلق سا اختیاری 
زندگی شان و در نتیجه انگیزه برای مراقبت از آن دارد را در مکان 
دیگری سپری می کنند. همچنین در نحوه اتصال دسترسی ها به 
مرکز محله، نظاره گر طراحی خاصی در راستای ارتقای امنیت روانی 

تصویر 5: دسترسی های نامناسب منتهی به مرکز محله و تبدیل آن به پارکینگ

تصویر 6: نقشه فعالیت ها در مرکز محله
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و قلمروگرایی نیستیم.
4. ارائه راهکار

کنونی مرکز محله به لحاظ میزان رعایت  در بخش قبل، وضعیت 
در  گردید.  بررسی  آن  بازطراحی  در   CPTED رویکرد  راهبرد های 
این بخش راهبردها، سیاست ها و راه حل های اجرایی پیشنهادی 
برای مرکز محله با استناد به راهبردهای این رویکرد بیان می شود. 
نام  راهبرد  ضعیف ترین  طبیعی  نظارت  شد،  گفته  که  همان طور 
گرفت و در راستای تقویت آن می توان راهکارهای زیر را پیاده سازی 

کرد:
کاربر ی های فعال در شب. -ایجاد فعالیت های شبانه و 

مانند  جمعیت  جــاذب  کاربری های  ایجاد  و  کاربری ها  -اختالط 
چایخانه و ... .

کودکان و جمع شدن جوانان. گرفتن فضایی برای بازی  -در نظر 
و حضور  استراحت  برای  گرفتن نشیمن  گاه های مناسب  نظر  -در 

سالمندان در محیط.
-تدوین فعالیت های مشارکتی و جمعی.

-تأمین روشنایی مطلوب در معابر و مرکز محله.
-اصالح اختالف سطح های عمیق طراحی شده در فضا.

نیمه  و  عمومی  عمومی_نیمه  فضای  بــه  رو  بــازشــوهــا  -طــراحــی 
خصوصی.

-حذف کنج های تداعی کننده جرم .
گرفته شده برای تقویت مراقبت و نگهداری به  راهکارهای در نظر 
زیر  راهبردهایش به شرح  راهبرد ضعیف در تحقق  عنوان دومین 

می باشد:
گرفتن فضایی انعطاف پذیر برای برنامه ها و مراسم در مرکز  -در نظر 

محله برای ایجاد مشارکت عمومی و ایجاد حس تعلق در فضا.
کید بر نشانه های محلی )امام زاده سلطان( برای تقویت هویت  -تأ

مکانی.
سهیم  و  شهروندان  مشارکت  تقویت  راستای  در  بستری  -ایجاد 

کردن آنها در رویدادهای شهری.
راهکارهایی در راستای بهبود دسترسی ها:

تباین  ایجاد  و  محله  مرکز  روحیه  با  متناسب  کف سازی  -طراحی 
متناسب در آن.

-تعریف دسترسی پیاده مناسب در مرکز محله. 
کردن عرض معابر. -تعریف نمودن ورودی ها و محدود 

-اصالح دسترسی های پر پیچ و خم. 
راهبردهای در نظرگرفته شده برای تقویت قلمروگرایی:

-امکان استفاده از یک ِالمان برای شاخص نمودن هویت و تعریف 
قلمرو فضایی.

و  قلمروها  شدن  مشخص تر  بــرای  فضایی  مراتب  سلسله  -ایجاد 
خوانایی آنها.

و  ِالمان خاص  یا  توسط درخت  کردن حریم محدوده  -مشخص 
تعریف ورودی های منتهی به مرکز محله.

-متمایز نمودن محدوده عمومی و خصوصی.
5. نتیجه گیری

کننده  گفته شد، امنیت یکی از پارامترهای تعیین  که  همان طور 

در میزان حضور شهروندان در فضای شهری است و مورد استفاده 
کاهش  گرفتن فضاها توسط آنان بدون وجود امنیت به شدت  قرار 
می یابد. از آنجایی که مرکز محله قلب یک محله محسوب می شود، 
در شرایطی که خالی از حضور مؤثر اهالی محله باشد، مطلوبیت کل 
محله را خدشه دار می کند و در نتیجه محله با مشکالت عدیده ای 

چون عدم حس تعلق، بی هویتی و ... مواجه می شود.
که می کوشد از طریق عوامل  رویکرد CPTED بــه عنوان رویکردی 
محیطی مانع از وقوع جرم شود، یکی از رویکردهای برقراری امنیت 
در فضاهای شهری است. این رویکرد چون به صورت غیرمستقیم 
با  مقایسه  در  مــی دهــد،  ارائــه  امنیت  بــرقــراری  ــرای  ب راهکارهایی 
که به صورت مستقیم سعی در برقراری امنیت دارند  رویکردهایی 
کارایی بهتری در فضاهایی چون مرکز محله  )مانند حضور پلیس(، 

دارند.
گردآوری این مقاله، بررسی میزان وجود امنیت با توجه به  هدف از 
راهبرد های رویکرد CPTED در مرکز محله آخوند است که همان طور 
که  که در متن توضیح داده شد، در بازطراحی آن به این راهبرد ها 
کالبدی  منجر به تقویت امنیت در محله می شود )چه به صورت 
و چه معنایی( توجهی نشده است. پس از مطالعات و مشاهدات 
در  تحقق  لحاظ  از  آنها  ضعیف ترین  که  گردید  مشخص  میدانی 
که معلول چرخه ای  بازطراحی محله، راهبرد نظارت طبیعی است 
در  مناسب  کاربری های  نبود  که  بدین ترتیب  می باشد؛  معیوب 
کنان می گردد و نبود آنها، مراقبت و  محله منجر به عدم حضور سا
نگهداری محله را تضعیف می کند و در نهایت نظارت طبیعی وجود 
که  راهبردهایی  ترتیب  به  راهبرد،  این دو  از  نخواهد داشت. پس 
می شود،  قلمروگرایی  و  دسترسی ها  راهبرد های  تحقق  به  منتهی 

ضعیف طراحی شده اند.
از شهرسازی  متأثر  اخیر  ایــران در دهه های  و معماری  شهرسازی 
بــدون توجه  بیشتر محالت طراحی شده  و  بــوده  و معماری غرب 
با اصول غربی است. در  به ویژگی های بومی هر منطقه، منطبق 
کردن راهبردهای رویکرد CPTED در این محالت به  نتیجه پیاده 
کار دشواری  دلیل شباهت با اصول طراحی در خاستگاه این رویکرد 
دارای  آخوند  محله  مرکز  مانند  ایــران  سنتی  محالت  امــا  نیست. 
انطباق  و  بازطراحی  که  می باشند  فــردی  به  منحصر  ویژگی های 
نیاز به دقت و مهارت دارد. درون گرایی  با رویکردهای جدید  آنها 
یکی از ویژگی های شهرسازی و معماری سنتی در بیشتر شهرهای 
که شاهد این ویژگی در مرکز محله آخوند نیز می باشیم.  ایران است 
درون گرایی مغایر با راهبرد نظارت طبیعی می باشد. برای ارتقای 
امنیت محله با توجه به رویکرد موردنظر ضمن حفظ ویژگی های 
کاربری طبقه همکف خانه ها  که  بومی محله، پیشنهاد می گردد 
که ضمن حفظ حریم خانه ها،  یابد  کاربری تجاری اختصاص  به 
گیرد.  صورت  تجاری  کاربری های  طریق  از  محله  مرکز  به  نظارت 
که  می  باشد  خم  و  پرپیچ  و  باریک  کوچه های  ویژگی ها،  دیگر  از 
البته این ویژگی منطبق بر نظر بعضی از نظریه پردازان این رویکرد 
ایجاد  باعث  خم  و  پرپیچ  کوچه های  که  منطق  این  با  می باشد، 
کید و از حضور غریبه ها در  سلسله مراتب می شود و بر قلمروگرایی تأ
کید  کارگیری بن بست نیز تأ محله جلوگیری می کند. همچنین بر به 
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بــیــســت ویــکــم

شده است؛ زیرا مانع از فرار غریبه ها و مجرمان می شود. برای متمایز 
نمودن محدوده عمومی و خصوصی در نقطه اتصال دسترسی ها به 
کرد،  مرکز محله، می توان از اختالف سطح، درخت یا نرده استفاده 
در این صورت از یک سو دسترسی سواره به مرکز محله محدود و از 

سوی دیگر حریم ذهنی برای تفکیک این دو فضا ایجاد می گردد. 
کمی تأمل در بازطراحی می توان ضمن حفظ ویژگی های بومی و  با 
که باعث هویت و تمایز آن می شود، رویکردهای  اصیل یک محله 
کیفیت زندگی و انطباق آن با شرایط  که منجر به ارتقای  جدیدی 

گرفت. کار  کنونی می شود را نیز به  زندگی 
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