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چکیده

که از جملــه آنها می توان به عوامل  عوامــل مختلفــی بر میزان جرم خیزی یک محیط تاثیرگذار هســتند 

کالبدی و... اشــاره نمود. هدف از انجام این پژوهش، بررســی نقش مؤلفه های  اجتماعی، اقتصادی، 

کالبــدی یــک محیــط بر میــزان جرم خیزی آن اســت. در همین ارتبــاط فضاهای باز بیــن مجتمع های 

مسکونی به عنوان بستر تحقیق انتخاب شد و بر اساس آن سه الگوی فضای باز شامل الگوی خطی، 

کنــده و الگــوی مرکــزی در ســه مجتمــع مســکونی در شــهر تهــران بــه عنــوان نمونــه موردی  الگــوی پرا

گردیــد. ابــزار تحلیــل در این پژوهــش، تئوری نحوفضا اســت و در آن بــا اســتفاده از آنالیزهای  انتخــاب 

گرفت. در این پژوهش  نرم افــزاری برگرفتــه از نرم افــزار Depthmap، تجزیه و تحلیل های مربوطه انجــام 

چهار شــاخص "قابلیت دسترســی فیزیکی"،"قابلیت دسترسی بصری"، "دسترسی محلی" و "دسترسی 

گیــر"، بــه عنــوان چارچوب نظــری پژوهش تدویــن و نمونه های موردی بر اســاس آنها مــورد تحلیل  فرا

کمتریــن احتمال جــرم خیزی اســت، معرفی و  کــه دارای  گرفــت. در نهایــت الگــوی نهایــی بهینه  قــرار 

که الگوی فضای باز مجتمع مســکونی با  گردید. نتایج تحقیق نشــان داد  راهکارهــای مربوطــه تبییــن 

کمتری نسبت به دو الگوی دیگر است و در مقابل الگوی فضای  فرم مرکزی، دارای میزان جرم خیزی 

کنده، بیشترین میزان جرم خیزی فضایی را دارا می باشد.    باز با بلوک های پرا

کلیدی واژه های 
.Depthmap جرم خیزی، بلوک های مسکونی، نحو فضا، نرم افزار 

گذر زمــان با تکیه بر  کالبدی - عملکــردی خانه های قاجاری در  گرفته از رســاله دکتری نگارنده ســوم بــا عنوان: »تبیین تحــوالت  *ایــن مقالــه بــر 
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مقدمه

کیفیت محیط  یکــی از اهداف مهم طراحی هر فضایی، ارتقای 
انســان ســاخت و توجه به تعامل میان انســان و محیط اســت. هر 
گونه اختالل فیزیکی و اجتماعی در محیط زندگی انســان منجر به 
گونه تنش ها  که بر این  کارآمدی فضا می گردد. از جمله مسائلی  نا
دامــن می زند، تأثیر نامطلوب فضاهــای جمعی امروزی در افزایش 
زمینه هــای ارتــکاب جرم و ناهنجاری های اجتماعی اســت. لذا به 
کاهــش تمایل محیــط در حمایت از اعمــال مجرمانه، نیاز  منظــور 
به شناســایی عوامل مؤثر در وقوع جرم و پیشــگیری از آن از طریق 

طراحی محیطیCPTED(۱( احساس می شود. 
کــه با کمک آن می توان به شناســایی مناطق  از جملــه ابزارهایــی 
جرم خیز در فضاهای باز شهری پرداخت، تئوری نحو فضا است. این 
تئوری با اســتفاده از مولفه های خــود از جمله "تحلیل عمق فضاها"، 
"میــزان هم پیوندی ما بین بخش های مختلف فضا"، "تحلیل میزان 

کنترل و انتخاب نسبت به ریز فضاها" و "قابلیت دسترسی به بخش های 
مختلف فضا"،  به تحلیل پیکره بندی کلی فضا پرداخته و بر این اساس 
مناطقی که مستعد وقوع جرم هستند، پیش بینی می نماید. در همین 
ارتباط پژوهش حاضر نیز با تکیه بر این قابلیت ها، به تحلیل ساختار 
فضاهــای بــاز مجتمع هــای مســکونی پرداخته و بــا بررســی الگوهای 
مختلــف موجــود در این خصوص، میــزان جرم خیزی الگوهــای مورد 
نظر را بررسی نموده و نقاط جرمخیز در هر الگو را شناسایی می نماید. 
بــا ایــن اوصاف پرســش های تحقیــق به این شــکل تدویــن می گردد: 
کنــده در فضاهای باز  - از میــان ســه الگوی خطی، مرکزی و پرا
کاهــش جرم خیزی در  کدام الگــو از منظر  مجتمع هــای مســکونی، 

وضعیت بهتری قرار دارد؟ 
- چــه عواملی بــر جرم خیزی فضاهای بــاز در الگوهای مختلف 

چیدمان مجتمع های مسکونی تاثیرگذار است؟ 

1-مروری بر مبانی نظری

در ارتبــاط بــا موضوع پیشــگیری از وقوع جــرم و ایجــاد امنیت در 
محیط، پژوهش های زیادی به انجام رسیده است. به عنوان نمونه، 
ویلسون و کیلینگ با ارائه ی نظرّیـۀ پنجره های شکسته )پنجره هایی 
که شکسته هستند، فرصت را برای ارتکاب و احتمال وقوع جرائم در 
کارآمدی قوانین و اســتانداردهای  ســطح شــهر فراهم می کنند(، بر نا
طراحی شهری و معماری در بررسی ابعاد مختلف عوامل جرم خیزی 
کید نموده اند )Wilson et al.,1982, 455-458(. اسکار نیومن نیز از  تا
دیگر افرادی است که با ارائه تئوری فضاهای قابل دفاع، بر لزوم داشتن 
کید نموده و فضاهای خالی و بدون  متولی برای فضاهای مختلف تا
متولی را عاملی در جهت ارتکاب جرایم معرفی نموده است )نیومن، 
۱۳۹4(. در پژوهشــی دیگــر، عوامــل مؤثر در وقوع جرم و پیشــگیری از 
که بر اساس آن،  آن تحت عنوان رویکرد CPTED معرفی شــده اســت 
کنترل دسترسی، نظارت طبیعی و تقویت منطقه ای،  سه استراتژی 
 .)Atlas, 1999,11( کاهش جرم تبیین شــده اند مهم ترین عوامــل در 
کنــار تحقیقــات فــوق در زمینــه ی جرم خیزی محیــط، تئوری  در 
نحوفضا نیز نظریاتی در این خصوص ارائه نموده است. به طور مثال 
هیلیر در فصلی از کتاب خود با عنوان جرم و چیدمان شهر، به بررسی 
نقش انواع چیدمان های شهری در پیشگیری از وقوع جرم در محالت 
 Hillier &( مورد مطالعه با اســتفاده از ابزارهای نحوی پرداخته است
Shu, 2000, 244-248(. در مقاله ای دیگر از همین پژوهشگر با عنوان 
تجزیه و تحلیل با وضوح باال از الگوهای جرم و جنایت در شبکه های 
شــهری، با اســتفاده از نظریه نحوفضا به تهیه ی طرح آمــاری اولیه از 
میــزان جرم خیــزی در انــواع فضاهــای خصوصــی و عمومــی برخــی از 
 نیز 

ً
محله های شهر لندن پرداخته است )Hillier  et al,, 2005(. اخیرا

با اضافه شدن ابزارهای رایانه ای به تئوری نحو فضا و همچنین ورود 
کالبد بنا در  نســخه های ســه بعدی آن)به زودی( که به تجســم رفتار 

گیــر و دقیق تری  کمک می کند، امــکان ارائه تحلیل های فرا ســه بعد 
که در این پژوهش نیز از  گون فراهم آمده  گونا نســبت به محیط های 

این ابزارها به منظور تحلیل موارد مورد نظر استفاده می شود. 
کالبدی زیادی در تعیین میزان جرم خیزی یک محیط  عوامــل 
کــه در پژوهــش حاضر بــه یکــی از مهم ترین این  تاثیرگــذار هســتند 
عوامل یعنی انواع قابلیت های دسترســی و نقش آن در پیشگیری 
قابلیــت  کنــار مؤلفــه ی  بــزه در محیــط پرداختــه می شــود. در  از 
کنتــرل،  هم پیونــدی،  میــزان  نظیــر  شــاخص هایی  دسترســی، 
که  انتخاب، ارتباط و ... نیز در تغییر جرم پذیری فضا مؤثر هستند 
برخی از این عوامل در خالل بررســی انواع قابلیت دسترسی، مورد 
توجــه قرار می گیرنــد. در ادامه ابتدا به اختصــار تکنیک نحو فضا و 
کاربرد دارند، معرفی  که در ارتباط با موضوع جرم  شاخص های آن 
می شــود و ســپس چارچوبی در مورد راه کارهای پیشگیری از وقوع 
کید بر روش نحوفضــا تبیین می گــردد و در انتها در مورد  جــرم بــا تأ

انواع الگوی بلوک های مسکونی، توضیحاتی ارائه می شود.

نقــاط جرم خیــز  1-1- معرفــی شــاخص های نحــوی شناســایی 
)شناخت(

روش چیدمان فضا یا به عبارتی نحو فضا مشتمل بر مجموعه ای 
کــه بــا اســتفاده از مدل ســازی فضــا و بکار گیری  از تکنیک هــا اســت 
کیفــی در توصیــف یافته هــا، به  تحلیل ســاختار  کمــی و  روش هــای 
  Hillier et al., 1983,(  فضایــی یک پیکره بندی فضایــی می پــردازد
363(. مبدعان این روش نخســتین بار از آن به عنوان ابزاری جهت 
شــناخت الگوهای پنهان موجود در ســکونت گاه های بومی استفاده 
که در آن با مطالعه ی ســازمان فضایی ســکونت گاه های مورد   کردند 
کنین آنها و همچنین الگوهای  نظر و نیز بررسی ساختار اجتماعی سا
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تکنیک نحو فضا

فعالیتی و رفتاری جاری در آنها، سعی در شناخت هر چه بیشتر آن 
.) Hillier & Hanson , 1985( داشتند

کاربردهــای روش نحــو فضــا، تحلیــل و اســتخراج نقــاط  یکــی از 
مســتعد وقــوع جــرم در یــک محیط مصنوع اســت. در ایــن روش با 
اســتفاده از یکســری ابزارهــای نحــوی، می توان رفتــار افراد بــه ویژه 
بزهــکاران را در یــک محیــط پیــش  بینــی نموده و بــر اســاس آن و با 
استناد به تئوری های مربوطه، راه کارهایی اجرایی جهت پیشگیری 

از وقوع چنین اعمال مجرمانه ارائه نمود. 
موضوع جرم و فضا، ایده اسکار نیومن در خلق فضای قابل دفاع 
می باشد. وی عوامل متعددی را پیرامون موضوع جرم خیزی محیط 
تبیین می کند که در این ارتباط سه مؤلفه ی کالبد، اجتماع و اقتصاد 
را از جمله مهم ترین این عوامل در شکل گیری بزه در فضا به خصوص 
کنار  در محیط های مسکونی معرفی می کند )نیومن، ۱۳۹۲، 4۵(. در 
ایــن پژوهشــگر، محققــان دیگــری پــس از وی با روش هــای متنوعی 
بــه چگونگی ایجــاد محیط های قابل دفــاع پرداخته اند. یکــی از این 
Hillier, 1988, 63-( روش ها، استفاده از شاخص های نحوفضا است
88( که در اغلب این پژوهش ها، نرخ جرم و جنایت بوسیله ی ارزیابی 
گون محیط مانند جاده های پیچیده و کوچه های بنبست  ابعاد گونا
که احتمال وقوع جرم در آنها نســبت به ســایر نقاط فضا باالتر اســت، 
 .)Hillier, 2007, 183; Feng SHU, 1999( مــورد بررســی قــرار می گیــرد
بــه عقیده ی محققــان این حوزه، با توجه به حســاس بودن موضوع 
جرم پذیــری محیط بــه خصوص در فضاهای مســکونی، اســتفاده از 
ابزارهایــی مانند پرسشــنامه به منظــور گردآوری اطالعــات مربوط به 
نقاط جرم خیز، به تنهایی نمی تواند کامل و قابل تعمیم باشد. علت 
که افراد  این امر به خاطر برداشــت های احساســی و نادرســتی اســت 
ک  گاهًا نسبت به محیط زندگی خود در ذهن دارند و این موضوع ادرا
افراد نسبت به میزان جرم خیز بودن محل زندگی وی را تحت تاثیر قرار 
می دهد )Feng SHU et al., 2003(. به همین منظور متخصصین این 
که در این روش  حوزه با تکیه بر مبانی نحو فضا بر این اعتقاد هستند 
کنین نسبت به محیط زندگی شان  به دلیل عدم دخالت احساسی سا
که  و صرفــًا با تکیه بر ویژگی هــای فضایی آن محیط، می توان نقاطی 
در آنها احتمال وقوع جرم بیشــتر اســت را به راحتی شناسایی نمود. 
در این دیدگاه، شاخصی چون قابلیت دسترسی به محیط، می تواند 

بیشــترین تاثیــر را در نیــل بــه ایــن هدف داشــته باشــد. ایــن مفهوم 
در تئــوری نحــو فضــا در قالب چهار نوع دسترســی شــامل دسترســی 
گیر۵  بصری۲، دسترســی فیزیکی۳، دسترســی محلی4 و دسترســی فرا
قابــل بررســی اســت )Saatci, 2015, 10:2(. هــر یــک از ایــن مؤلفه هــا 
دارای تعاریفــی می باشــند و در تحلیل مباحث مربوط بــه جرم دارای 
جایگاه ویژه ای بوده و بوسیله ی نرم افزار Depthmap  نیز قابل ارزیابی 

می باشند )جدول ۱(.
که بررســی دسترســی فیزیکی یــا بصری  الزم بــه توضیــح اســت 
کــه بوســیله ی عابــر پیــاده ردیابی می شــود، تنها در قســمت هایی 
که بر روی زمین قرار دارد. در نتیجه با ارزیابی  قابل بررســی اســت 
گی های محیطی آن پی برد  پــالن همکف در دو بعد می توان به ویژ
)تصویــر۱(. در این تحلیل، لبه های فضا از اهمیت زیادی برخوردار 
کــه هــر چــه از لبه فضا به ســمت مرکز نزدیک شــویم،  هســتند. چرا
کمتر می شــود )Gil, 2015, 147:1(. ضمنًا توجه  امــکان وقوع جرم 
کــه قابلیت دسترســی فیزیکی  بــه ایــن نکته نیــز ضروری می باشــد 
تــا حــد بســیاری تحــت تاثیر میــزان یکپارچگــی فضا اســت. به این 
که هر چه فضا یکپارچگی بیشــتری داشــته باشد، دسترسی  معنی 
فیزیکــی به فضاهــای نیمه خصوصی  )که در ایــن پژوهش، فضای 
باز میان بلوک های مسکونی مد نظر است( در محیط بیشتر شده 
  Hillier( کمتر می شــود کنترل نســبت به آن فضا  و در نتیجه میزان 
et al., 1984, 90-97(. همچنیــن در ارتبــاط بــا دسترســی بصــری، 
کــه از قابلیت هــای قــوه ی بینایی به منظور بررســی  بــه ایــن دلیل 
محیط استفاده می شود و ناظران در طبقات نیز حضور دارند، لذا 
کمتر تمایل به ارتکاب جرم در چنین محیط هایی دارند  مجرمین 
)تصویر۲(. در نتیجه نقاطی در محیط وجود دارد که با وجود اینکه 
قابل دسترســی بوســیله ی فیزیک انســان نمی باشــند، بوسیله ی 
چشــم قابل تشــخیص هســتند. لذا محدوده ی دسترســی بصری 
از فیزیکــی بیشــتر اســت )Griz et al., 2015, 6:5( )تصاویــر۳ و4( و 
بوســیله ی بررســی پالن همکف به تنهایی قابل بررســی نمی باشد 
)تصویر ۵(. همچنین در ارتباط با بررســی میزان دسترســی محلی 
که به منظور  گرفته می شود  گیر از شــعاع فضا6 بهره  و دسترســی فرا
ارزیابــی بهتــر، عــالوه بــر تحلیل هــای تصویــری از نمــودار اتصال7- 

هم پیوندی8 نیز استفاده خواهد شد.

کتور نرم افزاریتوضیحاتعوامل بررسی جرم ابزار در نرم افزارفا

دسترسی بصری
که بوســیله ی قــوه ی بینایــی قابل درک اســت )در  دسترســی بصــری، بــه معنــی میزان فضایی اســت 
 .)Lazaridou, 2013, 13:2( )ایــن ارزیابــی مخروط دید در تمامــی طبقات مورد نظر پژوهش می باشــد

کمک می کند. که بررسی مخروط در سه بعد، به این تحلیل  بدیهی است 

  Visibility )3D( &
 Isovistتصویر

دسترسی فیزیکی

که بوسیله ی حرکت در فضا برای افراد  دسترســی فیزیکی، به معنی بررســی بخشی از محیط می باشد 
قابــل پیمایــش و دیدن اســت )در این پژوهــش صرفًا فضای باز میان بلوک های مســکونی مدنظر قرار 
دارد()Varoudis, 2014(. ارزیابــی فضاهــای محــدب )بدون مانع بر ســر راه دید( و مقعر )دارای مانع بر 

.)Hillier  et al., 1984( کمک می کند سر راه دید( ، به این بررسی 

 Visibility )2D(&
Convex mapتصویر

دسترسی محلی
دسترســی محلی، به معنی قابلیت دسترســی به شــعاع معینی از محیط )به طور مثال شــعاع=۳متر( 
 Hillier,( به انــواع فضاها در این حوزه بررســی می شــود )کــه میــزان دسترســی)فیزیکی و بصری اســت 

.)2007, 68&101
Local accessibilityتصویر و نمودار

گیر کل محیــط )فیزیکــی و بصــری( دسترسی فرا گیــر، بــه معنــی قابلیــت فضــا در رابطــه بــا دسترســی بــه  دسترســی فرا
.)Hillier, 2007, 88&99(استGlobal accessibilityتصویر و نمودار

جدول1- عوامل بررسی جرم و شاخص های نرم افزاری متناظر با آنها. 
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1-۲- راه کارهای پیشگیری از جرم)سنجش(
در ادامه ی فرایند فوق و پس از بازشناسی و معرفی عوامل نحوی 
که در تعیین میزان جرم خیزی یک محیط مؤثر می باشــند، بررســی 
چگونگی این تأثیرات در تغییر میزان جرم و جنایت، از اهداف مهم 
ایــن پژوهــش به شــمار مــی رود. هــر یــک از مؤلفه هــای چهارگانه ی 

گر  که به نظر می رســد ا مطرح شــده، دارای ویژگی هایی می باشــند 
در مناســب ترین حالت خود قرار داشــته باشند، احتمال وقوع جرم 
کاهــش خواهد یافت. به منظــور جمع بندی و  تــا حد بســیار زیادی 
کتورهای  تفهیــم بهتــر، در جــدول۲، شــرایط مختلــف هــر یــک از فا

چهارگانه و چگونگی تأثیر آن بر امکان وقوع جرم آورده شده است.

توضیحاتانواع دسترسی ها

بصری

مســاحت  و  شــود  اعمــال  مــورد  محیــط  در  دیــد"  "مخــروط  عبارتــی  بــه  یــا  باید"حجــم"  لــذا  می شــود،  بررســی  بعــد  ســه  در  بصــری  دسترســی  کــه  آنجــا  از 
کــه  محیط هایــی  در  نــدرت  بــه  مجرمیــن  کــه  آنجایــی  .از   )Gibson,1978, 233-234( گیــرد  قــرار  ارزیابی هــا  مبنــای  آمــده،  بدســت  مخــروط  قاعــده ی 
بوســیله ی دسترســی بصــری قابــل تشــخیص اســت مرتکــب جنایــت می شــوند، هــر چــه حجــم فضــای مابیــن در ســطح مقطــع بیشــتری از بخــش همکــف 
  .)Nasar, 1982, 250; Griz and Amorim, 2015(دارد وجــود  جــرم  وقــوع  احتمــال  محیــط  از  کمتــری  مســاحت  در  باشــد،  دیــدن  و  شناســایی  قابــل 

 فیزیکی

که در دو بعد قابل ارزیابی می باشد، هر چه دید به سمت محیط مستقیم تر باشد، آن بخش از فضا خواناتر است و هرچه زاویه مایل تر شود،  در این دسترسی 
کاســته شــود )محیط  میــزان اطالعــات بصری بدســت آمده از محیط با اشــکاالت بیشــتری مواجه خواهد شــد. بــه عبارتی دیگر، هر چقدر از پیچیدگی محیط 
گرفتن محدودیت دید در  کمتر می شــود .)Dalton )b( et al., 2015, 143:7( در عین حال مســاحت همکف با درنظــر  خواناتــر شــود(، احتمــال وقــوع جرم در آن 
کاربران، مبنای بررسی میزان جرم در محیط است. با توجه به ماهیت مؤلفه ی فوق، هرچه مساحت فضای محدب بیشتر باشد و  کور و دور از دیدرس  نقاط 
کاسته شود )کاهش فضاهای مقعر(، احتمال وقوع جرم در محیط مورد  کاربران  از تعداد انواع موانع )اعم ازدرختان بلند و انبوه تا دیوراها و...(  بر سر راه دید 

.)Turner et al., 2001 ;Beck, 2015, 14:3(کاهش خواهد یافت نظر نیز 

محلی

گون قابل بررســی می باشــد.  گونا این عامل در رابطه ی مســتقیم با میزان هم پیوندی و اتصال در محیط اســت و بوســیله ی نرم افزار Depthmap، در شــعاع های 
که میــزان هم پیوندی و اتصاالت موجود در فضا در شــرایط  باتوجــه بــه قابلیــت نرم افــزار، هــر چه این عامل )R2( به عدد صفر نزدیک تر باشــد، به این معنی اســت 
مناســب تری قرار دارد و محیط دارای خوانایی و وضوح بهتری اســت. چنین شــرایطی موجب حس ایمنی در افراد می شــود. این حالت بیانگر به حداقل رسیدن 

      .)Hillier, 2007, 73-76 & 155( میزان جرم پذیری در محیط است

گیر فرا
کل محیط مورد نظر( بررسی می شود و  کتور نیز همانند دسترسی محلی، وابسته به میزان هم پیوندی و اتصال است و در شعاع R2= n )به معنی بررسی  این فا
مشابه دسترسی محلی، هر چه مقدار آن به عدد صفر نزدیک تر باشد، قابلیت خوانایی محیط افزایش یافته و میزان جرم پذیری محل نیز در رابطه با مؤلفه ی 

 .) Hillier, 2007,124 &140( گیر به حداقل می رسد دسترسی فرا

 .)Depthmap 3D( تصویر۲- بررسی محیط در 3 بعد بوسیله ی نرم افزار
)Ibid( :مأخذ

.Depthmap)3D(تصویر1- بررسی محیط در ۲ بعد بوسیله ی نرم افزار
) Varoudis and Psarra, 2014, 95( :مأخذ

بعد  دو  در  آنها  بررسی  و  می کند  تغییر  آنها  پالن  ارتفاعی  هر  در  که  فضاهایی  تصویر5- 
نمی تواند قابلیت دسترسی بصری را نشان دهد. 

)Dalton)a( et al., 2015, 141:9( :مأخذ

گراف )نمودار توجیهی( دسترسی بصری یک منزل مسکونی. گرام و  تصویر4- دیا
)Ibid( :ماخذ

گراف )نمودار توجیهی( دسترسی فیزیکی یک منزل مسکونی. گرام و  تصویر3- دیا
)Griz et and Amorim,  2015, 6:5( :ماخذ

جدول۲- سنجش راه کارهای چهارگانه قابلیت دسترسی در ایجاد امنیت.
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شکل بلوک هاتعداد طبقهتعداد بلوکنام مجتمع

کنده۱۹۱۳پاس پرا

خطی۳۲4فرهنگ شهر

کباتان)فاز۲( مرکزی۱۰۱۳ا

خطی۲۰4گلها

کنده۲۲۲آپادانا پرا

کنده۱۲4نسیم دانش پرا

کنده۱4۱۲بهجت آباد پرا

کنده۱۰۱۰فردوس پرا

مرکزی7۱4پیکانشهر

تصویر6- نمودار چارچوب نظری.

جدول3- مشخصات آماری برخی از مجتمع های مسکونی. 

مأخذ: )عینی فر و قاضی زاده، 1389، 43( 

تحلیل دانه بندی بلوک های مسکونی از منظر جرم شناسی با استفاده 
تکنیک نحو فضا

 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

 
 .نمودار چارچوب نظری -6تصویر

 

کالبد

اقتصاد 
...و 

اجتماع

 

 

 

 میزان متوسط درآمد خانوار

شرایط استیجاری یا مالکیت 
 ... ها وواحد

 

 جمعیت خانوار

متوسط سن ساکنین) تعدد ساکنین مسن 
 و ... شود(ی جرم میموجب کاهش پدیده

 تعدد خانوارهایی با سرپرستی زنان

سکونت مجردها و وجود واحدهای خالی تعدد 
 از سکنه

 
 اهدسترسی -

میزان خوانایی  -
 فضا

 میزان کنترل فضا -

 هاتعدا بلوک - فراگیر محلی فیزیکی بصری

 هاتعداد واحد -

 و .... تعداد طبقات -

۲- چارچوب نظری پژوهش

کنون مورد بررسی قرار گرفت، ارائه  ی تئوری ها و سنجش   آنچه تا
معیارهای مربوطه پیرامون میزان جرم خیزی در محیط بود. با توجه 
به موارد مطرح شــده به نظر می رسد عوامل اجتماعی، اقتصادی و 
کــه موجب تمرکز  کتورهایی هســتند  کالبــدی از جملــه مهم ترین فا
پتانســیل جــرم در یــک مــکان می شــوند. لــذا بــا توجــه بــه ماهیــت 
پژوهش حاضر که بررسی ویژگی های معماری و کالبدی فضا مدنظر 
می باشد، دو عامل اقتصاد و اجتماع، به صورت تقریبًا مشابه میان 
که از بررسی آنها صرف نظر  گرفته شد )به این معنی  نمونه ها در نظر 
کید  کالبدی )به عنوان متغیر مســتقل( با تا شــد( و تنها ویژگی های 
گرفت  بــر انــواع قابلیت هــای دسترســی، مــورد تجزیــه و تحلیل قــرار 
)تصویر6(. جهت اســتخراج چارچوب نظــری پژوهش، ابتدا تئوری 
جــرم و ســپس راه کارهای پیش گیری از بزه در محیط، با اســتفاده از 
تئــوری نحوفضــا و به طور خــاص در فضای باز مابیــن مجتمع های 
که به منظور بررســی  گرفت. متغیرهایی  مســکونی مورد تحلیل قرار 
موضوع جرم در محیط مورد اســتفاده درپژوهش حاضر می باشــد، 
که بــا توجه به  زیرمجموعــه ای از شــاخص قابلیت دسترســی اســت 

ویژگی های ابزار تحقیق از آن استفاده خواهد شد. 

3- شناخت انواع فضاهای باز در مجتمع های 
مسکونی

کــه بــه عنــوان فضــای عمومــی یــا مشــاع میــان  محیط هایــی 
بلوک هــای مســکونی قــرار دارنــد و متعلق بــه تعداد خانــوار زیادی 
که در آنها احســاس تعلق خاطــر و هویت  می باشــد، بــه این دلیــل 

مشــخص به فضــا وجود ندارد، از طــرف افراد مــورد بی توجهی قرار 
می گیرنــد. پــس از مدتی این امر در مواردی موجب بروز مشــکالتی 
که شــرایط را بــرای ناامن شــدن محیط محیــا می کند. از  می شــود 
کــه موضــوع مالکیت خصوصــی در میان نباشــد،  طرفــی هنگامــی 
که این مســأله نیز به  شــناخت افــراِد ثابــِت محیط دشــوار می گردد 

کمک می کند )نیومن، ۱۳۹4، ۳۰-۲8(.  بروز جرم در فضا 
در ایــن پژوهش به منظور بررســی میــزان جرم خیزی در فضای 
ح شده در نمونه هایی  باز مجتمع های مسکونی، تئوری های مطر
گذاشــته می شــود. ایــن نمونه هــا بــا توجــه بــه موضوع  بــه آزمــون 
پژوهــش، از میان الگوی مجتمع های مســکونی و فضای باز میان 
آنها برگزیده شــده اند. با بررسی نمونه هایی از بلوک های مسکونی 
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کنده( کباتان )مرکزی(تصویر9- مجتمع مسکونی فرهنگ شهر) خطی(تصویر 8- مجتمع مسکونی پاس)پرا تصویر10- ا

   

تصویر۷- نمودار فرآیند پژوهش.

که فضاهای بــاز در این  در شــهر تهــران، این نکته آشــکار می شــود 
مجتمع ها بسته به نوع استقرار بلوک های مسکونی در سه الگوی 

گرفته اند )جدول ۳(.  کنده، خطی و مرکزی شکل  پرا
بــا توجــه بــه جــدول فــوق و همچنیــن دخیــل نمــودن ابعــاد 
کنین )به منظور تعدیل عوامل اجتماعی و  اجتماعی- فرهنگی سا
که مجموعه های انتخابی از نظر وضعیت  اقتصادی، بنا بر آن شــد 
اقتصادی و اجتماعی در یک ســطح یکســان قرار داشــته باشــند(، 
کنده)پــاس(،  از میــان مجتمع هــای یــاد شــده، ســه نمونــه ی پرا
نمونه هــای  عنــوان  بــه  کباتــان(  مرکزی)ا و  خطی)فرهنــگ شــهر( 

گردید )تصاویر۱۰و۹و8(.  موردی انتخاب 

 4- روش پژوهش

ایــن پژوهــش بــا توجــه بــه ماهیــت و روش آن، از نــوع توصیفی- 
کتابخانــه ای و مبتنی  تحلیلی اســت. اطالعات پژوهش به شــیوه ی 
گردآوری شــده و  کتب و ...  بر اســناد و منابع معتبر همچون مقاالت، 
همچنین از فرایند بررســی میدانی نیز در این پژوهش اســتفاده شده 
اســت. ایــن مقالــه تــالش دارد بــه بررســی عوامــل محیطی و بــه طور 
کالبدی فضای باز چنــد الگوی مجتمع  کتورهــای  خــاص برخــی از فا
مســکونی بپــردازد. به منظــور ارزیابی چنیــن شــرایطی در بلوک های 

مســکونی، ابتدا ســه نــوع فضای بــاز مابیــن فرم های خطــی، حیاط 
کنــده انتخــاب شــد. ســپس بــا اســتفاده از  مرکــزی و بلوک هــای پرا
مؤلفه های نحوفضا و چارچوب نظری تدوین شــده، این الگوها مورد 
گردید  گرفت و نتایج حاصل تبیین و جمع بندی  تجزیه و تحلیل قرار 
)تصویر7(. متغیر مســتقل در این پژوهش ســاختارکالبدی فضای باز 
مجتمع های مسکونی مورد مطالعه و متغیر وابسته میزان جرم خیزی 

و متغیر میانجی، انواع قابلیت های دسترسی به فضا هستند.

5- استخراج داده ها

5- 1- آنالیز نرم افزاری نمونه ها
همانطورکــه پیــش از ایــن نیــز توضیــح داده شــد، بررســی های 
نرم افزاری در این پژوهش با اســتفاده از نرم افزار Depthmap انجام 
که بخش ســه بعــدی نرم افزار  گرفتــه اســت. الزم بــه توضیح اســت 
Depthmap در حــال حاضــر در مراحــل تولیــد نســخه های اولیــه 
می باشد و در دسترس عموم قرار ندارد و نمونه های یاد شده صرفًا 
که بــه معرفی ابتدایــی این بعــد از نرم افزار  پژوهش هایــی هســتند 
پرداخته انــد. لــذا در نمودارهــا و جداول مربوط به دسترســی های 
که نیاز به تحلیل های سه بعدی دارند، از بخش ایزوویست  بصری 

گرفته شده است.  نرم افزار یا مخروط دید بهره 
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6- بحث 

کلــی، نرم افزار نحوفضــا یا همــان Depthmap، یک ابزار  بــه طور 
کــه بــا  قدرتمنــد تحــت سیســتم های معمــول رایانــه ای می باشــد 
ورود نقشــه های معمــاری و شــهری بــه فضــای آن، قابلیــت انجام 
فرایندهایی نظیر آنچه مطلوب تحقیق حاضر است را دارا می باشد 
و با استفاده از جداول، نمودارها و تصاویر که از جمله خروجی های 

ح واره های  آن محسوب می شود، طراح یا محقق می تواند انواع طر
گزینــه ی مناســب را پیــش از اجــرا، اتخاذ  ذهنــی خــود را بررســی و 
نماید. عوامل چهارگانه ی قابلیت دسترسی نیز می توانند از جمله 
کــه در بررســی میــزان جرم خیــزی در فضــای  کتورهایــی باشــند  فا
کالبدی مــورد تحلیل و بررســی  بــاز مجتمع هــای مســکونی از بعــد 
گیرنــد. با توجه بــه نمونه های انتخاب شــده، نتایج حاصل از  قــرار 

ح زیر ارائه می شود: کمی به شر بررسی های 
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مجتمع ها
کباتانشاخص ها پاسفرهنگ شهرا

بیشترین مساحت قابل دید
درصد نسبت واحد

کل درصد نسبت واحدبه 
کل درصد نسبت واحدبه 

کل به 

۳7۳۲۰%۳44۰۰6۱۹.6 %۲۰۳4۰%۲۹.۲

%۲6۵۹۰.۰۳8%۰.۰۰۳۱66۰.۰۰8%۳۳۱کمترین مساحت قابل دید

کل ۱۰۹۵۳۳۲۰۳۵76۹۵۵۹مساحت 

۱۳6۲۵4۱۳۰بیشترین میزان دسترسی فیزیکی

۱6۳۲4کمترین میزان دسترسی فیزیکی

4.۲۵4.۲۱۳.7۳بیشترین میزان دسترسی محلی

۱.۹۱۲.۱7۲.۵۳کمترین میزان دسترسی محلی

گیر ۲.۵6۱.۱8۱.۵۰بیشترین میزان دسترسی فرا

گیر ۱.۲۹۰.۵7۰.7۲کمترین میزان دسترسی فرا

کّمی شاخص های نحوی. جدول4- بررسی 

6-1-دسترسی بصری
این نوع دسترسی با توجه به میزان دید طبیعی انسان در زاویه ۱۲۰ 
درجه بررسی می شود. رنگ قرمز در خروجی های نرم افزار )طیف رنگ 
تیره تر در نسخه چاپی مقاله حاضر(، به معنی بیشترین مساحت قابل 
دید و رنگ های آبی و سبز )طیف رنگ روشن تر در نسخه چاپی مقاله 
حاضر( به ترتیب کمترین میزان قابلیت دید را دارا می باشند.۹ در این 
که به واسطه وجود واحدهای سکونتگاهی  تحلیل فرض بر آن است 
کنین  در طبقات مختلف ساختمان، امکان رویت محوطه توسط سا
که پنجره وجود دارد، امکان پذیر می گردد. در نتیجه  در بخش هایــی 
احتمال وقوع جرم در این بخش های فضا کمتر از سایر قسمت هایی 

که بوسیله ی قوه ی بینایی قابل رویت نمی باشد. با نگاهی به  است 
تصاویر حاصل از تحلیل قابلیت دسترسی بصری در فضای باز میان 
که فضــای باز مجتمع های  مجتمع های مســکونی، به نظر می رســد 
کباتان و فرهنگ شهر در  قسمت میانی آنها بیشترین میزان مساحت  ا
دید )زاویه دید( وجود دارد و البته به دلیل تجمع بلوک های مسکونی 
در این قسمت ها، تعداد افراد بیشتری می توانند این بخش از فضا را 
کنده ی مجتمع پاس،  ببینند. این در حالی است که در بلوک های پرا
فضای باز بخش خالی غربی، بیشترین زاویه دید را به خود اختصاص 
کنــار آن فضاهــای میانی بلوک ها می باشــد که تعداد  داده اســت و در 
افــراد بیشــتری ایــن بخش از محیــط را زیر نظــر دارنــد. در مجموع به 
که در میان مجتمع های مسکونی قرار  که فضای خالی  نظر می رســد 
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کنترل فضایی مناســب  دارد در هــر ســه مورد بــه لحاظ بصری دارای 
که یــا پنجره  اســت. امــا در جداره هــای غربــی و شــرقی ســاختمان ها 
وجود ندارد و یا تعداد آنها به دلیل نداشــتن نور مناســب و عدم درج 
فضاهــای اصلــی انــدک می باشــد، دیــد بصــری مناســبی امکان پذیر 
کــه در تصاویــر۱۱و۱۲ نیز مشــاهده می شــود، با  نمی باشــد. همانطــور 
وجود نقاط دید و پنجره های متعدد در ســطح نمای ســاختمان در 
که  مجتمع های فرهنگ شــهر و پاس، هنوز بخش هایی وجود دارند 
در دیدرس افراد )حتی در بهترین حالت( هم قرار ندارند، در حالی که 
کنار  کوری وجود نــدارد. در  کباتان تقریبًا هیــچ نقطه ی  در مجتمــع ا
گیاهی )وجود  مسائل مطرح شده، وجود موانعی نظیر پوشش های 
کم(، عناصر شــهری  گیاهی مترا درختان با ارتفاع زیاد و پوشــش های 
نظیر مجســمه و... نیز وجود دارد که خود از جمله مســائلی هســتند 
که دید از داخل ســاختمان به بیرون را تحت الشــعاع قرار می دهد. از 
سویی دیگر با نگاهی به مقادیر بدست آمده از جدول 4 که مستخرج 
کــه در مجتمع  از آنالیزهــای نرم افزاری می باشــد، مشــاهده می شــود 
کل فضاهــای در دیدرس  کباتــان در بیشــترین حالت، ۳4 درصــد از  ا
کمتر از  که در دو مجتمع دیگر این میزان  اســت، این در حالی اســت 
این مقدار است. لذا مجموع این عوامل، امنیت فضای باز در مجتمع 
کباتــان را نســبت بــه دو نمونه دیگر در ارتباط با شــاخص دسترســی  ا

بصری بیشتر نموده است.

6-۲- دسترسی فیزیکی
کاربران فضا  که مانع دید  بلوک های مســکونی و ســایر عناصری 
هســتند، موجب به وجــود آمدن انــواع فضاهای مقعر می شــوند. از 
کــه بخش اعظمــی از فضا بوســیله ی بلوک های مســکونی  آنجایــی 
اشــغال شده است، بیشترین میزان فضاهای مقعر در قسمت های 
باز میانی بلوک ها به وجود می آید و فضاهای محدب، محوری، قابل 
دیدرس و بدون مانع در بخش های اطراف محیط شکل می گیرند. 
همانطور که در تحلیل های دسترسی فیزیکی نیز مشاهده می شود، 
در هر ســه الگوی مورد بررســی، بیشــترین میزان دسترســی فیزیکی 
که با  دقیقــًا در پــای بلوک ها ایجاد شــده اســت؛ این در حالی اســت 
کاهش می یابد. با این  گرفتن از بلوک ها، دسترســی فیزیکی  فاصله 
حال و علی رغم این موضوع بیشــترین میزان دسترســی فیزیکی به 
فضــای محوطه  بــا توجه به اعــداد جدول 4، متعلق بــه بلوک های 
که بیشــترین فضــای بــدون مانع  خطــی می باشــد. بــه ایــن معنــی 
کاربر فضا بوجود آمده  که در مقابل دید  )دارای بیشترین مساحت( 
اســت، در حیاط این مجتمع مســکونی مشــاهده می شــود و پس از 

کباتــان در رتبه هــای بعــدی قــرار دارند. این  آن بلوک هــای پــاس و ا
کوچک تریــن فضــای دارای مانع نیــز متعلق به  کــه  در حالــی اســت 
که بلوک های فرهنگ شــهر،  بلوک های خطی اســت. به این معنی 
کنــار داشــتن شــرایط مطلــوب در بوجــود آوردن نقــاط محوری،  در 
کور نســبت به سایر نمونه های یاد شده است.  دارای بدترین نقاط 
کــه  همچنیــن بــا نگاهــی بــه تصاویــر نرم افــزاری مشــاهده می شــود 
کمترین میزان  لبه های فضا در هر ســه نمونه ی مورد بررســی دارای 
قابلیــت دسترســی می باشــد)رنگ های آبــی وســبز بیانگــر قابلیــت 
کــه با رنــگ قرمز  دسترســی پایین تــر نســبت بــه فضاهایــی هســتند 
گردیده است(. این مسأله نشان دهنده اهمیت لبه های  مشــخص 

فضا در ایجاد امنیت در محیط های مسکونی می باشد.

گیر 6- 3- دسترسی محلی و فرا
گیر، به بررسی میزان خوانایی و وضوح در  دو دسترسی محلی۱۰ و فرا
فضا می پردازند. همانطور که ذکر شد، هر چه میزان هم پیوندی فضا 
در کل مجموعه بیشتر و میزان ارتباطات فضایی نیز مناسب تر تعریف 
شود و فضاهای مقعر نیز در محیط کمتر باشد، میزان تفکیک فضاها 
کاهش یافته و در نتیجه نفوذپذیری به کل مجموعه افزایش می یابد. 
انجــام فرآینــد یادشــده در محیــط موجــب افزایــش خوانایــی در فضا 
می شود. عدم وجود خوانایی در فضا و در نتیجه پیچیدگی فضایی، 
مقدمات جرم پذیری محیط را فراهم می کند. با نگاهی به نمودارهای 
دسترســی محلــی در تصاویر مســتخرج از نرم افزار و نتایــج جدول 4، 
که بیشــترین میزان دسترســی محلی، متعلق به  مشــاهده می شــود 
 )max accessibility= 4.25 ; R2= 0.69( کباتــان می باشــد بلوک هــای ا
و دو مجتمع دیگر دارای میزان خوانایی فضای محلی کمتری نسبت 
گیر یا  کباتان هســتند. در ارتباط با میزان دسترســی فرا به فضای باز ا
کباتان شــرایط بهتری نســبت به دو  کلــی فضا نیز مجتمع ا خوانایــی 
 )max accessibility= 2.56 ; R2 = 0.11( منطقه ی مسکونی دیگر دارد
که به نظر می رســد وجود این پدیده، به دلیل افزایش تعداد بلوک ها 
کــه  با توجه  در ایــن دو مجموعــه باشــد. همچنین الزم به ذکر اســت 
بــه اعداد بدســت آمده از تحلیل های نموداری و تصویــریR2( ۱۱( ، به 
که هر سه مجتمع دارای پیچیدگی فضایی می باشند.  نظر می رســد 
که از ملزومات  این در حالی اســت که درختان و ســایر عناصر شــهری 
هر مجموعه ساختمانی می باشد، در این فرایند لحاظ نشده است و 

وجود هر یک از آنها می تواند به کاهش خوانایی فضایی منجر شود.
که تفــاوت در تعداد  در انتهــا ذکــر ایــن نکته نیــز ضروری اســت 
و  ســاختمانی  مجموعه هــای  در  کن  ســا واحدهــای  و  طبقــات 
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پی نوشت ها

1 Crime Prevention Through Environmental Design.
2  Visual Accessibility.
3  Physical Accessibility.
4  Local Accessibility.
5  Global Accessibility.
6  Radius of Space.

Connectivity(  7( اتصال به معنی ارتباط هر فضا با فضای دیگر است.
کم  که در عمق نســبی  Integration(   8(فضایــی هم پیونــد خوانــده می شــود 
.)Hillier et al.,1985, 64(قرارداشته و با فضاهای نسبتًا زیادی در ارتباط باشد

 Isovist ،در بخش ایزوویســت و جدول مربوط آن DepthmapT ۹ در نرم افزار
گرفته شده است. Area مبنای بررسی مساحت قابل دید در نظر 

۱۰  دسترســی محلــی در ایــن تحلیل هــا یــه طــور فرضــی در شــعاع 8 متر بررســی 
می شــود. به این معنی که در شــعاع های 8 متری در تمام قسمت های فضا، میزان 

هم پیوندی و اتصاالت و در نتیجه دسترسی محلی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

گیــر به صفــر نزدیک تر  ۱۱  هرچــه عــدد بدســت آمــده از دسترســی محلــی و فرا
باشــد، فضــا پیچیده تــر و هــر چه این عــدد به یــک نزدیک تر باشــد، محیط مورد 

نظر خواناتر خواهد بود.
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درایجــاد حــس دلبســتگی به مــکان، بــه راهنمایی دکتــر امیرســعید محمودی،  

رساله ی دکتری، دانشگاه تهران.
کاوه،  نیومــن، اســکار، )۱۳۹4(، خلق فضای قابل دفــاع، رواقی، فائزه و صابر، 

انتشارات طحـان، هله، تهران.
Atlas, R )1999(, Designing against Terror: Sit Security Planning & 

Design Criteria, Architectural Graphics Standards, Atlas safety & secu-
rity design, Florida.

پژوهش حاضر به بررسی قابلیت دسترسی به محیط به عنوان یکی 
از مهم ترین عوامل کالبدی در ارتباط با مسأله ی جرم پرداخته است. 
کاربری مســکونی به عنــوان یکی از  در ایــن ارتبــاط، تامیــن امنیت در 
مهم ترین سکونت گاه های انسان که بیشترین ساعات شبانه روز خود 
را در آن ســپری می کند، مســئله ای حائز اهمیت می باشــد. بر همین 
کید خود را به بررسی مسئله امنیت در این  اساس، پژوهش حاضر تا
کاربــری اختصــاص داده و از میــان عرصه های مختلــف آن، فضاهای 
باز میان مجتمع های مسکونی به عنوان قلمرو عمومی مسکن را به 
عنوان بستر مکانی تحقیق انتخاب نموده است. با این اوصاف، سه 
الگوی شــکلی مختلف در فضاهای باز مجتمع های مسکونی شامل 
گردید و بر اســاس آن ســه  کنــده و مرکــزی انتخاب  الگــوی خطــی، پرا
که ترکیب فضای بسته و باز در آنها،  مجتمع مسکونی در شهر تهران 
کننده این سه گونه باشند، به عنوان نمونه های موردی انتخاب  القا
شــد. پس از انجام بررسی های مورد نظر، نتایج پژوهش در خصوص 
تاثیر شــکل فضای باز بر تامین امنیت فضا با توجه به شــاخص های 
کــه از میان ســه الگوی مورد  مربــوط به دسترســی فضایی نشــان داد 
بررســی، الگوی حیاط مرکزی بیشــترین میزان امنیت فضایــی را دارا 
می باشــد و الگوهای خطی و منفرد در جایگاه های بعدی قرار دارند. 
لذا با درنظر گرفتن فرایند فوق، عالوه بر ویژگی های کالبدی و دریافت 
کنار  الگوی بهینه، پیشنهاداتی در ارتباط با ارتقای امنیت محیط در 

برگزیدن الگوی مناسب ارائه می شود که شامل موارد زیر است:
اطــراف  در  کــم  مترا و  بلندمرتبــه  درختــان  پــرورش  عــدم   -

کور؛ محیط های مسکونی علی الخصوص در نقاط 
- جانمایی مناسب انواع شاخص های شهری نظیر مجسمه ها 

نتیجه

و... در جهت عدم بوجودآوردن نقاط غیرقابل دسترس بصری؛
کنترل  - نورپردازی مناســب در مکان های غیرقابل دسترس و 

آنها در فواصل زمانی ممتد؛
- استفاده از دوربین های مداربسته در این مکان ها؛

کور دید  که به نقاط  - جانمایی فضای نگهبانی در مکان هایی 
مناسبی داشته باشند؛

- لبه هــای فضــا دارای جایــگاه ویــژه ای هســتند زیــرا هــر چه از 
کنترل و  کاهش می یابد.  مرکز فضا درو می شویم قابلیت دسترسی 

حفاظت از این بخش ها نیز ضروری به نظر می رسد.
که بررســی جرم خیــزی در محیــط به ویژه در  الزم بــه ذکر اســت 
مناطق مسکونی نیازمند لحاظ نمودن عوامل متعددی می باشد 
کــه در فراینــد یک تحقیــق نمی گنجد و لــزوم انجــام پژوهش هایی 
دیگر در این خصوص نیز همواره احســاس می شــود. با این حال با 
توجه به عملکردگرابودن چنین پژوهش هایی، پیشــنهاد می شود 
کاهش مســأله ی جــرم در محیط،  کــه در تحقیقــات آتــی در زمینه 

گیرد:  موضوعات ذیل نیز مورد بررسی قرار 
کاربری ها نظیر  کتورهــای امنیــت محیــط در انــواع  - ارزیابــی فا

تجاری، آموزشی و ...؛
کالبدی از منظر جرم در محیط؛ - شاخص سازی عوامل 

- شاخص سازی سایر عوامل مرتبط با جرم خیزی در محیط؛
- بررسی مسیریابی جرم در انواع محیط ها؛

کاهش دهنده جــرم و اصالح افراد  - شــناخت و تحلیــل عوامل 
کانون هــای اصــالح و تربیــت از  در محیط هایــی نظیــر زندان هــا و 

طریق طراحی محیطی؛ 

کالبدی دیگر، در تغییر شــاخص جرم  همچنین بســیاری از عوامل 
گرفتن این عوامل  در محیط تأثیرگذار هســتند و چه بســا با در نظر 
کالبدی دارای  که به لحاظ  کل، میزان جرم پذیری در محیطی  در 
بســتر مناســبی باشــد، افزایــش یابد. لــذا بهره گرفتــن از نمونه های 

کالبــد و چیدمــان بلوک هــا در  یادشــده صرفــًا بــه منظــور بررســی 
محیط هــای مســکونی می باشــد و بررســی همــه جانبــه مســأله ی 
گرفتن تمامی شــرایط از جمله تعداد طبقات  جرم، نیازمند درنظر 

و واحدهای موجود در مجموعه می باشد.
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rime ability of an environment is influenced 
by various socio-economic, physical and 

other factors each of which, in turn, plays an im-
portant role in the crime change in variety of the 
places. The aim of this study is to investigate one 
of these elements namely “physical factor” from 
criminology perspective, being considered as 
an influential factor in the security of an area. In 
this regard, housing and its surrounding areas 
as the main space of human life is assessed. 
On the issue raised, three outdoor patterns were 
considered among the residential blocks which 
consist of patterns with central, linear or in rows, 
and scattered or isolated courtyards. In order to 
achieve the objective of this study, space syntax 
theory was utilized as an assessment tool, being 
done by the software analysis. “Physical acces-
sibility”, “visual accessibility”, “local access” and 
“universal access” indexes are to be assessed in 
the computer studies done by the Depthmap soft-
ware. Overall, factors influencing the crime ability 
change in outdoor areas of residential complexes 
are first dealt with in this study. Then, theoretical 
framework of the research will be introduced ac-
cording to our research tool which is space syntax 
theory.  Following that, with regard to the findings 
of this part of the study, case study examples, 
discussed factors’ examination and data analy-
sis, an optimal pattern which has the lowest pos-
sible rise in crime as well as its physical and en-
vironmental characteristics are introduced here. 
Concerning the quantitative examinations, the 
results of the study show that a residential com-
plex with central outdoor pattern appears to have 
lower crime rate than the other two patterns due 
to having more suitable physical characteristics in 
terms of environmental crime. Also, the possibil-

ity of crime is the highest in the scattered blocks 
compared to other discussed examples due to 
the lack proportionality with crime reduction fac-
tors in the environment. Therefore, with respect 
to the above process, the following have been 
suggested to improve the environmental security 
in addition to physical characteristics and select-
ing an optimal pattern: Avoid cultivating tall and 
dense trees surrounding residential areas, espe-
cially in blind spots; appropriate layout of urban 
indexes, such as statues, etc. in order not to cre-
ate visually inaccessible places; Appropriate light-
ing in inaccessible places and controlling them in 
continuous intervals; The use of CCTV cameras 
in those places; Locating the security guard room 
in places that have good vision to the blind spots; 
The edges of the space play crucial roles because 
the further we go from the center of the space, the 
less accessible they become. Control and protec-
tion of these areas also appears to be necessary; 
Regarding the performance of such research sug-
gests that the researches focused on reducing the 
problem of crime in the future, the following issues 
will also be examined; Assess the security envi-
ronment in different applications such as commer-
cial, educational and et al; Indicators of physical 
factors in the environment from the perspective 
of crime; Indicators of other relevant factors in the 
rise in crime. 

Keywords: Crime Ability, Residential Blocks, 
Space Syntax, Depthmap Software.
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