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ارزیابی فاکتورهای طراحی محیطی و معماری و نقش آن در جرم زا بودن فضای شهری

ک ارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه

چکیده :رویکردهای جدید طراحی محیطی بر این است که بتوان از طریق ساختار کالبدی
شهر و طراحی محیط های مصنوع از ارتکاب جرائم جلوگیری کرد این امر از طریق کاهش
پتانسیل طبیعی و کالبدی مناطق شهری در جرم خیزی یا کاهش امکان دهی به وقوع جرم
ممکن می شود .براین اساس هرگونه اقدامی در ساختار مداخالتی شهر باید با توجه به این امر
صورت گیرد امروزه کمتر به پتانسیل های بالقوه مناطق شهری و ساختمان ها در کاهش یا
جلوگیری از جرائم التفات می شود این در حالی است که می توان از طریق طراحی محیط
شهری یا معماری ساختمان از ارتکاب جرائم شهری جلوگیری به عمل آورد براین اساس می
بایستی طراح شهری یا معمار در فرایند طراحی و جایگزینی فضایی چه در مقیاس سایت شهری
یا مقیاس پالن مسکونی و تجاری به این امر توجه کند که از خلق گونه ای از فضا که امکان
نظارت عمومی را کم می کند .یا نحوه دسترسی به مناطق جرم خیز را افزایش می دهد
جلوگیری به عمل آورد .روش تحقیق در این پژوهش از نوع روش پیمایشی با استفاده از یک
پرسشنامه محقق ساخته بوده و جزء تحقیقات کاربردی محسوب می گردد .پایایی این
پرسشنامه بر طبق آزمون آلفای کرونباخ برابر با  0/27گزارش شده است .جامعه آماری این
پژوهش کلیه کارشناسان خبره شهرداری منطقه  1شهر کرمانشاه می باشد که به روش نمونه
گیری در دسترس مورد بررسی واقع شده اند .با توجه به یافته های این پژوهش رتبه بندی
متغیر های عوامل موثر بر جرم زا بودن معماری نیز نشان داده است که عوامل قلمرو ،نظارت،
طرح های در دست اجرا یا رها شده ،رؤیت ناپذیر بودن (فضا های گم) ،کنار هم قرار گرفتن
مناطق مسکونی و تأسیسات دیگر ،فضا های بدون کارکرد یا با کارکرد متناوب (تقسیم زمانی
کار) ،نبود روشنایی ،ساختمان های نیمه تمام و متروکه ،سطوح  Lو  Uشکل (عقب نشینی و
فرو رفتگی بدنه) ،عدم ارتباط بین فرم و عملکرد ،تصویر ساختمان ،نداشتن متولی (عدم حضور
مالک) ،کنج ها ،زیرگذر و زیر پل ها از عوامل جرمزا بودن معماری در منطقه  1شهرداری شهر
کرمانشاه می باشد.
واژه های کلیدی :پیشگیری از جرم ،معماری ،فاکتورهای طراحی محیطی ،منطقه 1
شهرداری شهر کرمانشاه.
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مقدمه
جوامع انسانی همواره با پدیده ی مجرمانه و منحرفانه روبه رو هستند در جوامع همیشه افرادی وجود دارند که منافع
مادی خود را از طریق نقض قوانین و مقررات تأمین می کنند و باالخره جوامع انسانی برای ادامه حیات و حفظ نظم عمومی
خود همواره با این قبیل افراد به عنوان بزهکار و کجرو مقابله می کنند و علیه آنان از خود واکنش قهر آمیز نشان می دهند.
امنیت ،احساس آرامش و اطمینان از عدم تعرض به جان ،مال ...از حقوق انسان است این ارزش انحصاری یکی از ضرورت های
زندگی فردی و اجتماعی است در زمان های گذشته حصارهای اطراف شهرها و خندق های اطراف شهرها حریم امنی را برای
شهر و ساکنان آن ایجاد می کرد .بدین ترتیب شهر از تعرض بیگانگان مصون می شد اما امروزه بیش از آن که احساس ناامنی
ناشی از دشمنان خارجی باشد ریشه در درون شهرها دارد متأسفانه خشونت به نحو چشم گیری افزایش یافته است و افراد
سالخورده ،کودکان و زنان جوان بیش از سایرین در معرض رفتارهای مجرمانه قرار گرفته اند(.کامیار)1832،64،
«مبارزه با جرم و کجرویی های اجتماعی منوط به شناخت عوامل جرم زا ست با از بین بردن این عوامل و کاهش
اثرات آن می توان از بروز جرائم پیشگیری نموده و یا حداقل از میزان آن در جامعه کاست.تجارب گذشته و بررسی های
جهانی نشان می دهد که صرف تعقیب کیفری و مجازات مجرمین برای مبارزه با تبهکاری کافی نیست و به طور یقین تا عوامل
جرم در جامعه موجود باشد مبارزه با جرم به عنوان معلول فایده ایی ندارد(».رحمت« )1833،18،جرم رویدادی پیچیده است
 ،یک جرم وقتی اتفاق می افتد که چهار عامل همزمان با هم وجود داشته باشند:قانون،مجرم،هدف ومکان وقوع جرم .بدون
قانون جرمی وجود ندارد ،بدون مجرم-کسی که قانون شکنی می کند-جرمی وجود ندارد ،بدون قصد و هدف یا قربانی جرمی
وجود ندارد.همچنین بدون یک فضای زمانی و مکانی که در آن سه عامل دیگر با هم موجود باشند نیز جرمی اتفاق نمی افتد.
این چهار عنصر :قانون ،مجرم ،هدف و مکان چهار بعد و جنبه از جرم اند» (اشنایدر وکیچن« )1832،13،به طور کلی تمامی
ناهنجاری ها و مفاسد اجتماعی و هرفعل و ترک فعل که تحت عنوان جرم شناخته می شوند به هر نحوی که از انسان سر بزند
دارای بستر زمانی و مکانی است .به بیان دیگر تمامی اعمال مجرمانه دارای ظرف مکانی و زمانی خاص هستند که آنها را از هم
متمایز می سازند.بنابراین تفاوت در شرایط مکانی ،توزیع فضایی نابرابر جرایم را در پی دارد.این تفاوت موجب می شود که در
واحد مکان ناهنجاری های اجتماعی به طور یکسان پراکنده نباشد(».رحمت«)1832،16،مجرمین برای ارتکاب جرم به دنبال
فرصت های مناسب و کم خطر هستند.بنابراین مناطقی را برای ارتکاب جرم بر می گزینند که شرایط مناسبی برای آنان داشته
باشد .این مسئله نشان دهنده ی ضرورت شناخت مکان به عنوان یکی از عوامل موثر در ایجاد فرصت های جرم و یا تسهیل
کننده ی آن باشند از این رو می توان با تغییر این شرایط و خلق فضا های مقاوم در برابر جرم به طور موثری از میزان
ناهنجاری های شهری کاست( ».رحمت« )1833،16،به طور کلی جرایم شهری تحت تأثیر دو عامل مهم قرار دارد:عامل اول به
روابط خاص شهروندان و ساختار جامعه شهری مربوط می شود و عامل دوم به فرم کالبدی شهر و شکل ساختمان ها و بناهای
شهر مربوط می شود.وجود سکونتگاه های غیر رسمی در حاشیه شهرها ،تاریکی معابر و زیر پل ها ،اشکال هندسی خیابان ها و
میادین ،راههای دسترسی غیر مجاز به بزرگراهها ،تراکم بیش از حد ساختمانهای بلندو مرتفع ،وجود ساختمانهای نیمه ساخته
رها شده ومخروبه و توسعه بی رویه شهرها از عوامل جرم زا هستند( ».کامیار« )1832،62،امروزه در ساخت شهرها باید تعامل
انسان و محیط را در نظر گرفت شهر در عین حال که ساخته روان انسان است در جسم و جان او نیز تأثیر می گذارد بررسی
اماکن مختلف مسکونی نشان می دهد که هر مسکن تأثیرات رفتاری خاصی را بر روی روان ساکنین خود دارد»
(رحمت« )1833،764،نمی توان نقش مسکن ومحیطی که افراد در آن زندگی می کنند و یا اوقات فراغت خود را می
گذرانند از نظر دور داشت بین بزهکاری و نوع مسکن همبستگی وجود دارد و بزهکاری بر حسب انواع مسکن تغییر می
کند(».کی نیا« )1833،604،بنابراین از طریق طراحی متناسب محیطی و به کارگیری مؤثر محیط ساختمانی می توان موجب
کاهش امکان وقوع جرم و میزان وقوع آن و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی شد (».کرو)1832،12،
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سؤال اساسی این پژوهش آنست که :آیا فاکتورهای طراحی محیطی و معماری در جرم زا بودن فضای شهری در منطقه
 1شهرداری شهر کرمانشاه مؤثر می باشد؟

نظریه های پژوهش:
نظریات جرمشناسي مرتبط با محیط
نظریه ی پیشگیری جرم از طریق طراحي محیط()CPTED
اصطالح پیشگیری از جرم از رهگذر طراحی محیطی(پیشگیری محیطی) را نخستین بار در سال  1721پروفسور«سی،ری
جفری»جرم شناسی آمریکایی،درکتاب خود به همان نام به کار برد.پیشگیری محیطی بر این مفهوم ساده مبتنی است که جرم
تا اندازه ای پیامد فرصت های برخاسته از محیط است.اکنون که چنین است دگرگونی محیط فیزیکی به منظور کاستن ارتکاب
جرم باید امکان پذیر شود(.کلکوهن)107-1832،110،
جین جاکوبز در کتاب خود تحت عنوان «مرگ وزندگی شهرهای بزرگ آمریکا»نگاه دقیق تری را درباره ی جرم وطراحی
کالبدی ارائه داد .او معتقد بود برای نظارت ومراقبت از فضای شهری به ناظرانی نیاز است که می توان آن ها را مالکان طبیعی
خیابان نامید.امنیت را باید در خیابان ها و از طریق بهره برداران آن ایجاد کرد (حناچی و مژگانی )761،1837 ،اومعتقد بود
که شهرهای جدید به گونه ای طراحی نشده اند که مردم قادر به دیدن خیابان های عمومی ومکان های اطراف منزل خود
باشند وهمین امر باعث شده که امکان کنترل اجتماعی وغیررسمی برای پیشگیری از جرم ،از مردم سلب شود .از نظر او جرم
،نظام پذیر ،قابل مشاهده وکنترل می باشد ولذا مراقبت های معمولی ساکنین شهر مانع مهم برز جرم تلقی می شود.
(رحمت)1833،103،
گرایش به ( )CPTEDامروزه در بسیاری از کشورها تداوم یافته است.از جمله در انجمن بین المللی پیشگیری از جرم از رهگذر
طراحی محیطی ،انجمن اروپایی طراحی عاری از جرم و انجمن بریتانیایی طراحی عاری ازجرم .این انجمن ها از مأموران
پلیس ،معماران ،مهندسان ،جرم شناسان ،متخصصان امنیتی ودیگر دست اندرکاران عالقه مند به ساخت وساز محیطی تشکیل
شده اند.
نگرش()CPTEDراهبرد های زیر را برای طراحي مناسب محیط شهری وکاهش جرائم ارائه داده است:
الف ـ قلمروداری
«قلمروداری عبارت است از توانایی برقراری اقتدار بر محیط وتعیین شخص مسئول درمنطقه وافراد مجاز وغیر مجاز برای
حضور در منطقه»(.احسانی« )62،1837 ،قلمرو مفهومی را به ذهن متبادر می کند که فضاهای خصوصی را از فضاهای عمومی
جدا می کند و بر اساس احساس مالکیت خصوصی شکل می گیرد .تنها از طریق احساس مالکیت است که حضور بیگانگان
ومزاحمان مهم جلوه می کندوافراد این حق را به خود نمی دهند که به حوزه قلمرو فرد یگری وارد شوند»(.محمودی نژاد
وهمکاران«)78،1834 ،قرار دادن دیوار،حصار،نرده تابلو وعالیم هشدار دهنده ،حریم فیزیکی مناسبی هستند که حدود مالکیت
را مشخص می کنند لذا با تعیین مالکیت های شخصی می توان مانعی برسر راه مجرمین ومتجاوزین ایجاد کرد» (.اشنایدر و
کیچن)177،1832 ،
از نظر نیومن قلمرو داری به این معنا نیست که ساکنین باید مالک باشند بلکه بیشتر این است که طراحی شهری باید شکل
گیری نشانه های روان شناختی مالکیت در ساکنان راتسهیل کند.حتی اگر مالکین حقیقی مؤسسه های عمومی باشند
.فضاهایی که با این دید سازمان دهی وطراحی شده باشند عالقه خصوصی به مالکیت ومکان را به امالک عمومی گسترش می
دهدتا ساکنین انرژی بگیرند ونگرش های مالکانه اتخاذ کنندواختیارات قدرتمند قلمرو داری را اعمال کنند که بی تردید به
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عنوان یک عامل بازدارنده طبیعی ومهم جرم عمل می کند .این راهبرد تا حدود زیادی به آنچه درنظریه توانمندسازی محله
بیان شده است نزدیک می باشد.چراکه درهردواین نظریات افزایش احساس مسئولیت درساکنان رادرپیشگیری از وقوع جرم
مؤثرمی دانند( .اشنایدر و کیچن)177،1832 ،
ب ـ نظارت طبیعي
«نظارت طبیعی به معنای توانمند سازی محیط شهری از طریق در معرض دید قرار گرفتن وآسانی نظارت است که امکان زیر
نظر گرفتن مناطق شهری را از جانب کاربران وشهروندان یا ارگان های انتظامی فراهم می کند»(.محمودی نژاد و همکاران،
 )76،1834بدون شک یک مجرم نمی خواهد در حال ارتکاب جرم دیده شود .ساختمان ها ومناظر باید به گونه ای ساخته
شوند که ساکنان وعابران به راحتی بتوانند دیدن وشنیدن کافی نسبت به فعالیت های انجام شده،داشته باشند(.میرزایی1837،
 )505،داشتن دید مناسب از درون ساختمان ها ویا نورپردازی بهتر به شکل مؤثری می تواند مراقبت های طبیعی معابر
خیابان ها وحریم اطراف منازل وساختمان ها را افزایش داده میزان جرم را کاهش بدهد.
ج ـ فعالیت حمایتي
«آن چه آسیب پذیری یک محیط را تشدید می کند ،رهاشدگی وعدم نظارت اجتماعی براین فضاهاست»(.گلی پور و
عظیمی«)630، 1837،بسیاری از جرائم شهری در مناطقی روی می دهد که نظارت عمومی کم است ویا انسان حضور فیزیکی
ندارد.در این روش تالش می شود تا توانمند سازی در راستای فعالیت های اجتماعی صورت گیرد ودر واقع انسان به مناطق
شهری تزریق می شود»(.محمودی نژاد وهمکاران1834،75،ـ)76به عنوان مثال وجود یک فضای تفریحی و ورزشی (مثل
زمین بسکتبال داخل پارک)احساس مالکیت وتشریک مساعی ونظارت عمومی را در مردم بیشتر کرده واز وقوع جرایم می
کاهد.
دـ کنترل راه ورود
«این اصل ورود مجرمان بالقوه را به محیط های فیزیکی یا مجازی مشکل تر می کند.این نوع کنترل،به طور گسترده در
طراحی محیط های شهری برای جلوگیری از ورود غریبه ها به محیط های خاصی استفاده می شود»(.شرافتی پور و
عبدی)777،1837،چنانچه ورودی های مجتمع های مسکونی،پارکینگ های عمومی ،ادارات ومراکز تفریحی به طور مناسب
کنترل ونگهبانی شوند،خودبه خود فعالیت مجرمین محدود شده وجرایم کمتر اتفاق می افتد.
نظریه ی فضای قابل دفاع در برابر جرم
براساس نتایج مطالعه مکان وقوع جرم در طرح های مسکونی نیویورک«،اسکار نیومن» در کتاب «مردم و طراحی در شهر
پرخشونت» نظریه فضای قابل دفاع را مطرح می کندو پیشنهاد می دهد که ساختار محیط شهری به گونه ای تغییر پیدا کند
که امنیت جامعه نه توسط پلیس بلکه توسط افرادی تأمین شودکه در عرصه های خاصی سهیم اند(.جعفریان و همکاران
)14،1834،از نظر او با طراحی وسازمان دهی محیط می توان به محل سکونت در مناطق مختلف شهرها حیاتی دوباره
بخشید.وی عقیده داشت ایجاد تغییرات فیزیکی در محیط جهت کاهش جرم اغلب موجب واکنش از طرف مجرمان می
شود.بدین صورت که مجرمان مجبور به تغییر در رفتار خود تا تغییر محل ارتکاب جرم می شوند( .جعفریان و همکاران
)14،1834،این نظریه را دربخش دوم به طور مفصل موردبررسی قراردادهایم.
نظریه ی فرصت
تفکر حاکم براین نظریه آن است که به صرف وجود بزهکار و بزه دیده جرم واقع نمی شود بلکه باید فرصت وموقعیت مناسب
برای ارتکاب جرم نیز فراهم باشد .پس نظریه فرصت از نقش مثبت شرایط زمینه ساز وقوع جرم ونقش منفی عوامل مانع وقوع
جرم بحث می کند ومدعی است که افزایش فرصت های ارتکاب جرم،احتمال وقوع جرائم را هم افزایش داده و برعکس کاهش
فر صت های ارتکاب جرم احتمال وقوع جرائم را کم می کند.اصول این نظریه ابتدا توسط «کوهن» « ،کلوگل» و«لندتدوین»
ارائه شدوسپس توسط«فلسون»و«کالرک» تکمیل شد(.جعفریان و مرشدی«)155،1832،در بررسی مبانی نظریه فرصت
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،ردپای سه دیدگاه معروف تبیین جرم به چشم می خورد.هریک از این سه دیدگاه(نظریه ی انتخاب منطقی ،نظریه ی الگوی
جرم،نظریه ی فعالیت روزمره)ارتکاب جرم را از زاویه ای دیگر بررسی کرده ونهایتاً همه به این نقطه مشترک رسیده اند که
فرصت های جرم اهمیت فراوانی در وقوع جرم یا پیشگیری از آن دارند»( .الماسی)57،1832 ،

فضاهای بدون دفاع؛ مفهوم و انواع
بکارگیری روشهای پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی ،فراتر از کارهایی مانند قفل زدن به درها و پنجرههاست .اصول
طراحی محیطی برای پیشگیری از جرایم میتواند به گونهای آسان و ارزان در هنگام ساخت یا تعمیر مجموعهها و خانههای
مسکونی اعمال شود و در جوامع مختلف ،کارآمد باشد .در اینجا شناخت فضاهای غیرقابل دفاع ضرورت مییابد .پس از
شناخت این فضاها با دانستن نقاط ضعف این فضاها و اینکه چه عواملی باعث وقوع جرم در این فضاها میشود میتوان به ارائه
راهکارهای مفید در جهت بهبود و اصالح فضاهای غیرقابل دفاع ،پرداخت.

فضاهای بدون دفاع :مفهوم
افرادی که دست به اعمال ناهنجار میزنند ،فضاهای موجود را طبقهبندی کرده و سپس فضاهای کم خطر را برای ارتکاب عمل
ناهنجار خود برمیگزینند .بنابراین اعمال ناهنجار در مکان رخ داده و باید مخفی بماند .فضاهایی که ساختار آنها ارتکاب اعمال
مجرمانه را راحت میکند ،فضاهای بدون دفاع نامیده میشوند .فضاهای بدون دفاع ،مکانهایی هستند که به کسی تعلق ندارند
و کسی از آنها نگهداری و مواظبت نمیکند و از دیدها محفوظند ،بنابراین فضاهای دنج و مطمئنی برای فعالیتهای غیرمجاز
محسوب میشوند .از این نوع فضاها ،میتوان به فضاهای زیر پلهای شهری ،داخل گذرهای زیرزمینی ،پلهای هوایی،
زمینهای متروکه ،خرابهها و ...اشاره داشت.فضاهای بدون دفاع به صورت بالقوه ،آمادگی پذیرش وقوع یک ناهنجاری یا آسیب
اجتماعی را در حریم خود دارا است .سوال این است که این فضاها چگونه میتوانند به کسی که قصد ارتکاب جرمی را دارد،
کمک کنند؟ پاسخ این سوال زمانی اهمیت مییابد که بدانیم ساختارهای فیزیکی و فرمهای مشابه که در سطح شهر توزیع
شدهاند ،از شانس مساوی برای ارتکاب عمل ناهنجار در آنها ،برخوردار نیستند؛ بلکه عوامل دیگری نیز باید در کنار فرم وجود
داشته باشند تا فضایی که بالقوه پذیرای آسیب است ،به فضایی آسیبپذیر تبدیل شود« .مفهوم فضای قابل دفاع ،یک هدف
عمومی دارد؛ و آن تهیه یک طرحبندی از جوامع برای کنترل مناطق اطراف خانهها است .خیابانها و زمینهای اطراف
ساختمانها ،سرسراها و کریدورها ،هدف عمومی فضاهای قابل دفاع است .برنامههای فضاهای قابل دفاع ،برنامههاییاند که
میتوانند مردم را برای محافظت از این مناطق کمک کنند .به نحوی که باعث حفظ ارزشهای عمومی شوند .فضای قابل دفاع،
به معنای نردهکشی نیست بلکه به مفهوم تعویض و جایگزینی فضاها و نیز مسئولیتهاست( ».کوهن)188 :1835 ،
فضای قابل دفاع ،بیشتر بر خودکفایی تأکید دارد تا بر دخالت و نظارت رسمی دولت ،بنابر این پیشگیری از جرایم از طریق
طراحی محیطی در کنار پلیس اجتماعی ،میتواند به عنوان بخشی از استراتژی جامع پیشگیری از جرم تلقی گردد .در سایر
روشهای پیشگیری از جرایم و پلیس اجتماعی ،بیشترین تأکید بر روش حل مشکل قرار دارد تا پیشگیری از جرم ،مانند
همکاری بین پلیس و ساکنان در کاهش جرم و ترس از وقوع آن .اصول طراحی عاری از جرم بر تجزیه نظاممند علل و امکان
وقوع جرم در یک مکان خاص تأکید دارد ،از این رو میتواند پلیس اجتماعی را با ایجاد استراتژیهای پیشگیری از جرم،
حمایت میکند .پلیس ،شهروندان و دولت دارای نقش اساسی در سیاستگذاریهای پیشگیری از جرم و طراحی محیطی
هستند .دخالت پلیس و تماس او با همسایگان میتواند شامل گشت پیاده جهت تقویت احساس امنیت شهروندان و حل
مشکل همسایگان که از جرم میترسند ،باشد .ساکنان میتوانند با یکدیگر همکاری کنند تا با بهبود ظاهر محله ،مانع از
ارتکاب جرم شوند .دولت میتواند از ضوابط ساختمانی و نیروی بازرسی به منظور افزایش امنیت محیط استفاده و فعالیتهای
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مجرمانه مانند پخش مواد مخدر و ...را محدود کند .در زمینه طراحی ،تحقیقات اسکار نیومن جهت پیشگیری از جرم ،جایگاه
جهانی دارد .نیومن در خصوص خانههای مسکونی به فضاهای عمومی توجه دارد .از نظر وی ،در فضاهای عمومی
ساختمانهایی از قبیل فضاهای اجتماعات و زمینهای بیرونی ،به دلیل عدم وجود مالک مشخص و باز بودن آن برای استفاده
کنندگان زیاد ،ساکنان امکان ایجاد امنیت کامل و نگهداری آنها را ندارند .از این رو این فضاها در برابر جرم آسیبپذیرتر
خواهند بود .بررسیهای نیومن نشان میدهد که دو عامل فیزیکی و دو عامل اجتماعی در بیشتر موارد مهم است( .نجفی ابرند
آبادی)142 :1827 ،
عوامل فیزیکی شامل اندازه مجموعه و نیز تعداد خانوارهایی است که از ورودیهای عمومی مشترک استفاده میکنند .دو عامل
اجتماعی عبارتند از درآمد خانوادهها و نسبت تعداد نوجوانان به تعداد بزرگساالن .بنابراین از آنجا که خانهسازی عمومی برای
فقیرترین اقشار جامعه انجام میشود ،تنها امکانی که برای اصالح وجود دارد ،اصالح فیزیکی است .این اصالح از طریق دخالت
در پروژههایی است که دارای اماکن عمومی مشترک هستند .نتایجی که از بررسیهای نیومن حاصل شده است نشان میدهد
که نوع ،ترکیب و اندازه ساختمان و رعایت نکات مربوط به پیشگیری از جرم ،اثر مهمی بر روی کاهش ترس از جرم و نیز بر
ثبات جامعه دارد .یکی از عوامل کالبدی موثر در ایجاد فضاهای غیرقابل دفاع ،اشکال عمودی میباشد .فرانسیس دیکی معتقد
است ،اشکال عمودی تأثیرگذارتر از افقی بوده و احساس بسته بودن فضا را در افرادی که درون آن هستند ،تقویت میکنند.
فضاهای بدون دفاع ،به صورت همگن در شهرها توزیع نشدهاند .نقاط متنوعی در شهر مثل ورودی شهرها ،اسکلهها ،باراندازها،
ترمینالها ،ایستگاههای راهآهن و جز اینها از نقاط آسیبپذیر شهر به شمار میآیند .در بسیاری از موارد ،آسیبهای اجتماعی
در نقاطی رخ میدهد که زمینههای الزم را برای تداوم آن دارا باشند .عالوه بر این ،نوع فضاهای بدون دفاع ،رابطه نزدیکی به
نوع بزه دارد .با شناخت مفهوم فضاهای غیرقابل دفاع و با توجه به ساختار و فرم فیزیکی فضا ،گونههای مختلفی از فضا را
میتوان برشمرد .با شناخت انواع این فضاها و علت غیرقابل دفاع بودن این نوع از فضاها میتوان به راهکارهای مفید در جهت
بهبود این فضاها دست یافت( .دادور)32 :1828 ،
فضاهای بدون دفاع :انواع
در این قسمت ،اگر چه هدف اصلی ،طبقهبندی کالبدی فضاهای بدون دفاع است ،اما قبل از آن ،انواع کارکردهای فضاهای
بدون دفاع بررسی میشود .در یک نگاه کلی میتوان انواع کارکردهای فضاهای بدون دفاع را از کمضررترین عملکرد تا
پرضررترین آنها به شرح زیر طبقهبندی نمود:
 حاشیهنشینی کارتن خوابی گذاشتن زباله ادرار در فضای باز تکدیگری محل تجمع ولگردان انواع سرقتها تعرض به زنان و دختران فروش و استعمال مواد مخدر قتلهر فرم فضایی ،پذیرای نوع خاصی از آسیبها است .بنابراین هر آسیبی ،در هر فضایی اتفاق نمیافتد .به طور مثال ،یک
جیببر به فضای پر ازدحام نیاز دارد ،در صورتی که یک معتاد برای استفاده از مواد مخدر ،به فضایی نیاز دارد که دنج بوده و
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قابل رؤیت نباشد .از کنجها برای گذاشتن زباله استفاده میشود که از نمای بیشتری نسبت به بدنه برخوردار است( .خلیلی،
)71 :1844
با توجه به ساختار و فرم فیزیکی فضا ،میتوان گونههای مختلفی از فضا را ارائه نمود و کارکردهای هر کدام را با عنایت به هر
گونه خاص ،برشمرد .در این کتاب از میان گونههای متفاوت موجود ،ده گونه که معرف گونههای فضای بدون دفاع هستند،
انتخاب گردیده و بررسی میشوند این گونهها عبارتند از:


گونه الف :عدم ارتباط بین فرم و عملکرد



گونه ب :زیرگذرها و زیرپلها



گونه ج :نداشتن متولی (عدم حضور مالک)



گونه د :ساختمانهای نیمه تمام و متروکه



گونه ه :رؤیت ناپذیر بودن (فضاهای گم)



گونه و :کنجها



گونه ز :طرحهای در دست اجرا یا رها شده



گونه ح :نبود روشنایی (مسأله نور)



گونه ط :سطوح  Lو  Uشکل (عقب نشینیها و فرو رفتگیهای بدنه)

 گونه ی :فضاهای بدون کارکرد یا دارای کارکرد متناوب (تقسیم زمانی کارکرد) (شکویی)138 :1820 ،
در انواع گونههای فضاهای بدون دفاع ،ذکر دو نکته حائز اهمیت میباشد:
نخست اینکه گونههایی از انواع فضاهای بدون دفاع ،در یک یا چند کارکرد مشترک هستند .بدین معنا که یک یا چند نوع
خاص از آسیبها یا ناهنجاریها میتوانند در گونههای مختلف این فضاها اتفاق بیافتند .برای مثال ،در یک فضای گم (گونه
ه) ،یک زیرگذر (گونه ب) ،یا ساختمانی متروکه (گونه د) که برای هر کدام از نظر ساختاری گونه مستقلی قائلیم ،یک معتاد
میتواند از مواد مخدر استفاده کند ،یا یک فروشنده ،مواد مخدر خود را جاسازی نماید و یا حتی یک کارتن خواب ،فارغ از
هیاهوی اطراف ،از ان مکان استفاده نماید.
دوم اینکه عالوه بر گونههای دهگانه ارائه شده ،گونههایی از این فضاها نیز وجود دارند که ترکیبی از چند گونه فضای بدون
دفاع هستند؛ که آنها را گونههای ترکیبی مینامیم .بدنی معنا که یک فضا از مجموع دو یا چند گونه از گروههای دهگانه
تشکیل شده است .برای مثال ،یک فضا میتواند ترکیبی از گونههای فضاهای گم (ه) ،فضاهای بدون کارکرد یا با تقسیم زمانی
کارکرد (ی) و مسأله نور باشد (ح)( .کوهن)114 :1835 ،

روش پژوهش ،جامعه آماری ،حجم نمونه و روش اندازه گیری آن
این پژوهش از لحاظ هدف به دلیل پاسخگویی و ارائه راهکارهایی برای یک مسئله یا مشکل اجتماعی ،یک پژوهش
کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها یک پژوهش پیمایشی می باشد که جهت تدوین مبانی نظری پژوهش از روش
اسنادی و کتابخانه ای و جهت گرداوری داده های میدانی از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده است که پاییای
آن توسط ازمون آلفای کرنباخ  0/27گزارش شده است .جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارشناسان خبره شهرداری
منطقه  1شهر کرمانشاه و حجم نمونه در این پژوهش برابر با  75نفر میباشد .روش نمونه گیری در این پژوهش تمام
شماری می باشد و در بین تمامی کارشناسان خبره شهرداری منطقه  1کرمانشاه پرسشنامه توزیع گردیده است.
سئواالت پژوهش
سئوال اصلی:
• آیا فاکتور های معماری در پیشگیری از جرم در منطقه  1شهرداری شهر کرمانشاه مؤثر می باشد؟
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سئواالت فرعی:
• آیا عدم ارتباط بین فرم و عملکرد بر جرم زا بودن معماری در منطقه  1شهرداری شهر کرمانشاه مؤثر می باشد؟
• آیا زیرگذر و زیر پل ها بر جرم زا بودن معماری در منطقه  1شهرداری شهر کرمانشاه مؤثر می باشد؟
• آیا نداشتن متولی (عدم حضور مالک) بر جرم زا بودن معماری در منطقه  1شهرداری شهر کرمانشاه مؤثر می باشد؟
• آیا ساختمان های نیمه تمام و متروکه بر جرم زا بودن معماری در منطقه  1شهرداری شهر کرمانشاه مؤثر می باشد؟
• آیا رؤیت ناپذیر بودن (فضا های گم) بر جرم زا بودن معماری در منطقه  1شهرداری شهر کرمانشاه مؤثر می باشد؟
• آیا کنج ها بر جرم زا بودن معماری در منطقه  1شهرداری شهر کرمانشاه مؤثر می باشد؟
• آیا طرح های در دست اجرا یا رها شده بر جرم زا بودن معماری در منطقه  1شهرداری شهر کرمانشاه مؤثر می
باشد؟
• آیا نبود روشنایی بر جرم زا بودن معماری در منطقه  1شهرداری شهر کرمانشاه مؤثر می باشد؟
• آیا سطوح  Lو  Uشکل (عقب نشینی و فرو رفتگی بدنه) بر جرم زا بودن معماری در منطقه  1شهرداری شهر
کرمانشاه مؤثر می باشد؟
• آیا (فضا های بدون کارکرد یا یا با کارکرد متناوب (تقسیم زمانی کار) بر جرم زا بودن معماری در منطقه  1شهرداری
شهر کرمانشاه مؤثر می باشد؟
• آیا قلمرو بر جرم زا بودن معماری در منطقه  1شهرداری شهر کرمانشاه مؤثر می باشد؟
• آیا نظارت بر جرم زا بودن معماری در منطقه  1شهرداری شهر کرمانشاه مؤثر می باشد؟
• آیا تصویر ساختمان بر جرم زا بودن معماری در منطقه  1شهرداری شهر کرمانشاه مؤثر می باشد؟

یافته های پژوهش
آزمون تی تک نمونه ای برای بررسی فرضیه  : 1زیرگذر و زیر پل ها از عوامل جرم زا بودن معماری در منطقه  1شهرداری شهر کرمانشاه
می باشد
جدول آمارههای توصیفی

متغیر
تعداد

میانگین

انحراف معیار

خطای انحراف استاندارد

75

8.30

0.77

0.03

زیرگذر و زیر پل ها

جدول آمارههای استنباطی
آزمون t

درجه آزادی

سطح معناداری

تفاوت میانگینها

حد پایین /حد باال

7.65

76

0.01

0.30

0.85 / 0.08

تأیید فرضیه

نتیجه کلی آزمون

با توجه به آزمون فوق چون مقدار سطح معنا داری در جدول آزمون  tبرابر با  0/01می باشد و این مقدار از سطح معناداری
 0/05کوچکتر است ،و به عبارت دیگر چون مقدار آماره تی برابر با ( )7/65و بزرگتر از مقدار ( )1/74می باشد ،فرضیه فوق
تأیید می شود و می توان نتیجه گرفت که :زیرگذر و زیر پل ها از عوامل جرم زا بودن معماری در منطقه  1شهرداری شهر
422

حقوق و علوم قضایی  ،شماره  ،42جلد  ،1خرداد  ، 1931ص 442-439
ISSN: 1394-0037
http://www.jolaw.ir

کرمانشاه می باشد .جدول آزمون تی نشان می دهد که میانگین اکتسابی نمونه برابر با  8.30می باشد که از میانگین جامعه
( )8با اختالف  0/30باالتر از حد متوسط گزارش شده است.

آزمون تی تک نمونه ای برای بررسی فرضیه  : 7نداشتن متولی (عدم حضور مالک) از عوامل جرم زا بودن معماری در منطقه  1شهرداری
شهر کرمانشاه می باشد
متغیر

نداشتن متولی (عدم

جدول آمارههای توصیفی
تعداد

میانگین

انحراف معیار

خطای انحراف استاندارد

75

8.77

0.78

0.02

جدول آمارههای استنباطی

حضور مالک)
آزمون t

درجه آزادی

سطح معناداری

تفاوت میانگینها

حد پایین /حد باال

7.77

76

0.06

0.77

0.35 / 0.55

تأیید فرضیه

نتیجه کلی آزمون

با توجه به آزمون فوق چون مقدار سطح معنا داری در جدول آزمون  tبرابر با  0/06می باشد و این مقدار از سطح معناداری
 0/05کوچکتر است ،و به عبارت دیگر چون مقدار آماره تی برابر با ( )7/77و بزرگتر از مقدار ( )1/74می باشد ،فرضیه فوق
تأیید می شود و می توان نتیجه گرفت که :نداشتن متولی (عدم حضور مالک) از عوامل جرم زا بودن معماری در منطقه 1
شهرداری شهر کرمانشاه می باشد .جدول آزمون تی نشان می دهد که میانگین اکتسابی نمونه برابر با  8.77می باشد که از
میانگین جامعه ( )8با اختالف  0/77باالتر از حد متوسط گزارش شده است.

آزمون تی تک نمونه ای برای بررسی فرضیه  " : 8ساختمان های نیمه تمام و متروکه از عوامل جرم زا بودن معماری در
منطقه  1شهرداری شهر کرمانشاه می باشد
متغیر

ساختمان های نیمه

جدول آمارههای توصیفی
تعداد

میانگین

انحراف معیار

خطای انحراف استاندارد

75

8.26

0.72

0.02

جدول آمارههای استنباطی

تمام و متروکه
آزمون t

درجه آزادی

سطح معناداری

تفاوت میانگینها

حد پایین /حد باال

8.77

76

0.01

0.26

0.61 / 0.07

تأیید فرضیه

نتیجه کلی آزمون

با توجه به آزمون فوق چون مقدار سطح معنا داری در جدول آزمون  tبرابر با  0/01می باشد و این مقدار از سطح معناداری
 0/05کوچکتر است ،و به عبارت دیگر چون مقدار آماره تی برابر با ( )8/77و بزرگتر از مقدار ( )1/74می باشد ،فرضیه فوق
تأیید می شود و می توان نتیجه گرفت که :ساختمان های نیمه تمام و متروکه از عوامل جرم زا بودن معماری در منطقه 1
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شهرداری شهر کرمانشاه می باشد .جدول آزمون تی نشان می دهد که میانگین اکتسابی نمونه برابر با  8.26می باشد که از
میانگین جامعه ( )8با اختالف  0/26باالتر از حد متوسط گزارش شده است.

آزمون تی تک نمونه ای برای بررسی فرضیه  : 6رؤیت ناپذیر بودن (فضا های گم) از عوامل جرم زا بودن معماری در منطقه 1
شهرداری شهر کرمانشاه می باشد
متغیر

رؤیت ناپذیر بودن

جدول آمارههای توصیفی
تعداد

میانگین

انحراف معیار

خطای انحراف استاندارد

75

8.74

0.73

0.02

جدول آمارههای استنباطی

(فضا های گم)
آزمون t

درجه آزادی

سطح معناداری

تفاوت میانگینها

حد پایین /حد باال

7.15

76

0.06

0.74

0.33 / 0.52

تأیید فرضیه

نتیجه کلی آزمون

با توجه به آزمون فوق چون مقدار سطح معنا داری در جدول آزمون  tبرابر با  0/06می باشد و این مقدار از سطح معناداری
 0/05کوچکتر است ،و به عبارت دیگر چون مقدار آماره تی برابر با ( )7/15و بزرگتر از مقدار ( )1/74می باشد ،فرضیه فوق
تأیید می شود و می توان نتیجه گرفت که :رؤیت ناپذیر بودن (فضا های گم) از عوامل جرم زا بودن معماری در منطقه 1
شهرداری شهر کرمانشاه می باشد .جدول آزمون تی نشان می دهد که میانگین اکتسابی نمونه برابر با  8.74می باشد که از
میانگین جامعه ( )8با اختالف  0/74باالتر از حد متوسط گزارش شده است.

آزمون تی تک نمونه ای برای بررسی فرضیه  : 5طرح های در دست اجرا یا رها شده از عوامل جرم زا بودن معماری در منطقه
 1شهرداری شهر کرمانشاه می باشد
متغیر

طرح های در دست

جدول آمارههای توصیفی
تعداد

میانگین

انحراف معیار

خطای انحراف استاندارد

75

8.88

0.76

0.02

جدول آمارههای استنباطی

اجرا یا رها شده
آزمون t

درجه آزادی

سطح معناداری

تفاوت میانگینها

حد پایین /حد باال

3.20

76

0.06

0.88

0.31 / 0.51

تأیید فرضیه

نتیجه کلی آزمون

با توجه به آزمون فوق چون مقدار سطح معنا داری در جدول آزمون  tبرابر با  0/06می باشد و این مقدار از سطح معناداری
 0/05کوچکتر است ،و به عبارت دیگر چون مقدار آماره تی برابر با ( )3/20و بزرگتر از مقدار ( )1/74می باشد ،فرضیه فوق
تأیید می شود و می توان نتیجه گرفت که طرح های در دست اجرا یا رها شده از عوامل جرم زا بودن معماری در منطقه 1
422

حقوق و علوم قضایی  ،شماره  ،42جلد  ،1خرداد  ، 1931ص 442-439
ISSN: 1394-0037
http://www.jolaw.ir

شهرداری شهر کرمانشاه می باشد .جدول آزمون تی نشان می دهد که میانگین اکتسابی نمونه برابر با  8.88می باشد که از
میانگین جامعه ( )8با اختالف  0/88باالتر از حد متوسط گزارش شده است.

آزمون تی تک نمونه ای برای بررسی فرضیه  : 4نبود روشنایی از عوامل جرم زا بودن معماری در منطقه  1شهرداری شهر
کرمانشاه می باشد
جدول آمارههای توصیفی

متغیر
تعداد

میانگین

انحراف معیار

خطای انحراف استاندارد

75

8.21

0.33

0.02

نبود روشنایی

جدول آمارههای استنباطی
آزمون t

درجه آزادی

سطح معناداری

تفاوت میانگینها

حد پایین /حد باال

6.05

76

0.01

0.21

0.68 / 0.16

تأیید فرضیه

نتیجه کلی آزمون

با توجه به آزمون فوق چون مقدار سطح معنا داری در جدول آزمون  tبرابر با  0/01می باشد و این مقدار از سطح معناداری
 0/05کوچکتر است ،و به عبارت دیگر چون مقدار آماره تی برابر با ( )6/05و بزرگتر از مقدار ( )1/74می باشد ،فرضیه فوق
تأیید می شود و می توان نتیجه گرفت که :نبود روشنایی از عوامل جرم زا بودن معماری در منطقه  1شهرداری شهر کرمانشاه
می باشد .جدول آزمون تی نشان می دهد که میانگین اکتسابی نمونه برابر با  8.21می باشد که از میانگین جامعه ( )8با
اختالف  0/21باالتر از حد متوسط گزارش شده است.

آزمون تی تک نمونه ای برای بررسی فرضیه  : 2سطوح  Lو  Uشکل (عقب نشینی و فرو رفتگی بدنه) از عوامل جرم زا بودن
معماری در منطقه  1شهرداری شهر کرمانشاه می باشد
متغیر

طوح  Lو  Uشکل

جدول آمارههای توصیفی
تعداد

میانگین

انحراف معیار

خطای انحراف استاندارد

75

8.72

0.71

0.03

(عقب نشینی و فرو
رفتگی بدنه)

جدول آمارههای استنباطی
آزمون t

درجه آزادی

سطح معناداری

تفاوت میانگینها

حد پایین /حد باال

7.75

76

0.06

0.72

0.78 / 0.57

تأیید فرضیه

نتیجه کلی آزمون

با توجه به آزمون فوق چون مقدار سطح معنا داری در جدول آزمون  tبرابر با  0/06می باشد و این مقدار از سطح معناداری
 0/05کوچکتر است ،و به عبارت دیگر چون مقدار آماره تی برابر با ( )7/75و بزرگتر از مقدار ( )1/74می باشد ،فرضیه فوق
تأیید می شود و می توان نتیجه گرفت که :سطوح  Lو  Uشکل (عقب نشینی و فرو رفتگی بدنه) از عوامل جرم زا بودن
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معماری در منطقه  1شهرداری شهر کرمانشاه می باشد .جدول آزمون تی نشان می دهد که میانگین اکتسابی نمونه برابر با
 8.72می باشد که از میانگین جامعه ( )8با اختالف  0/72باالتر از حد متوسط گزارش شده است.

آزمون تی تک نمونه ای برای بررسی فرضیه  : 3تصویر ساختمان از عوامل جرم زا بودن معماری در منطقه  1شهرداری شهر
کرمانشاه می باشد
جدول آمارههای توصیفی

متغیر
تعداد

میانگین

انحراف معیار

خطای انحراف استاندارد

75

8.24

0.26

0.07

تصویر ساختمان

جدول آمارههای استنباطی
آزمون t

درجه آزادی

سطح معناداری

تفاوت میانگینها

حد پایین /حد باال

2.72

76

0.07

0.24

0.75 / 0.52

تأیید فرضیه

نتیجه کلی آزمون

با توجه به آزمون فوق چون مقدار سطح معنا داری در جدول آزمون  tبرابر با  0/07می باشد و این مقدار از سطح معناداری
 0/05کوچکتر است ،و به عبارت دیگر چون مقدار آماره تی برابر با ( )2.72و بزرگتر از مقدار ( )1/74می باشد ،فرضیه فوق
تأیید می شود و می توان نتیجه گرفت که :تصویر ساختمان از عوامل جرم زا بودن معماری در منطقه  1شهرداری شهر
کرمانشاه می باشد .جدول آمار توصیفی فوق نشان می دهد که میانگین اکتسابی نمونه برابر با  8/24می باشد که از میانگین
جامعه ( )8با اختالف  0/24باالتر از حد متوسط گزارش شده است.

نتیجه و پیشنهادها
الف) نتیجه
با توجه به آزمون تی تک نمونه ای که برای بررسی فرضیات این پژوهش استفاده شده است ،از مجموع  16فرضیه ای که در
این پژوهش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است کلیه فرضیات تأیید شدهاند.
 .1عدم ارتباط بین فرم و عملکرد از عوامل جرم زا بودن معماری در منطقه  1شهرداری شهر کرمانشاه نمی باشد.
 .7زیرگذر و زیر پل ها از عوامل جرم زا بودن معماری در منطقه  1شهرداری شهر کرمانشاه نمی باشد.
 .8نداشتن متولی (عدم حضور مالک) از عوامل جرم زا بودن معماری در منطقه  1شهرداری شهر کرمانشاه نمی باشد.
 .6ساختمان های نیمه تمام و متروکه از عوامل جرم زا بودن معماری در منطقه  1شهرداری شهر کرمانشاه می باشد.
 .5رؤیت ناپذیر بودن (فضا های گم) از عوامل جرم زا بودن معماری در منطقه  1شهرداری شهر کرمانشاه می باشد.
 .4کنج ها از عوامل جرم زا بودن معماری در منطقه  1شهرداری شهر کرمانشاه نمی باشد
 .2طرح های در دست اجرا یا رها شده از عوامل جرم زا بودن معماری در منطقه  1شهرداری شهر کرمانشاه می باشد
 .3نبود روشنایی از عوامل جرم زا بودن معماری در منطقه  1شهرداری شهر کرمانشاه می باشد
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.7
.10
.11
.17
.18

سطوح  Lو  Uشکل (عقب نشینی و فرو رفتگی بدنه) از عوامل جرم زا بودن معماری در منطقه  1شهرداری شهر
کرمانشاه می باشد
فضا های بدون کارکرد یا یا با کارکرد متناوب (تقسیم زمانی کار) از عوامل جرم زا بودن معماری در منطقه 1
شهرداری شهر کرمانشاه می باشد
قلمرو از عوامل جرم زا بودن معماری در منطقه  1شهرداری شهر کرمانشاه می باشد
نظارت از عوامل جرم زا بودن معماری در منطقه  1شهرداری شهر کرمانشاه می باشد
تصویر ساختمان از عوامل جرم زا بودن معماری در منطقه  1شهرداری شهر کرمانشاه نمی باشد
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نقش دولت در معماری و شهرسازی نیز بسیار حائز اهمیت میباشد .با توجه به وضعیت اقتصادی مردم جامعه ،گاهی
استطاعت مالی را برای جامه عمل پوشاندن به الزامات جرمشناسی ندارند .وانگهی در بسیاری از مواقع از این الزامات
آگاهی ندارند .دراین خصوص ،دولت باید وارد عمل شده و بودجه مناسبی برای این امراختصاص دهد .قسمتی از این
بودجه را میتوان در ایجاد فضاهای مکمل در سطح شهر به کار برد .ایجاد این فضاها به دلیل محدودیت فضاهای
مسکونی ،به خصوص در عصر حاضر ،ضروری میباشد .وضع قوانین در خصوص معماری صحیح برای معماران
میتواند برای طراحی صحیح مؤثر باشد.
شهرداریها میتوانند دادن پایان کار را منوط به رعایت نکات فنی وضعی جهت پیشگیری از وقوع جرم در آن
ساختمان یا مجتمع مسکونی یا اداری نمایند .در خصوص این قوانین به عنوان مثال میتوان به استفاده بهینه از
عوامل طراحی از قبیل رنگ ،زیبایی محیطی و مبلمان شهری در سطح معماری مسکونی و شهرسازی ،اشاره کرد.
قوانین ساختار شهری میبایست در راستای عالقمند کردن مردم به فضاهای عمومی شهر و ایجاد حس مالکیت در
آنها باشد .معماری و شهرسازی راهکارهای متعددی برای ایجاد این حس در افراد دارد.
استفاده حداکثری از سازمانها و نهادهای اجتماعی بهمنظور جلب مشارکتمردم در پیشگیری از جرم از طریق طراحی
محیطی.
ارائه نظرات کارشناسی انتظامی از بعد امنیتی و ترافیکی قبل از احداث مجتمعهای مسکونی و تجاری در شهرها.
برنامه ریزی برای ساعات شروع و پایان کار پارکها در جهت کنترل آن توسط پلیس.
تحول و توسعه اماکن عمومی و خصوصی با استفاده از معیارهای طراحی محیطی.

 .3ترغیب مدیران مجتمع های مسکونی و تجاری به استفاده از کدهای ساختمانی و اعمال قدرت در جهت افزایش
امنیت محلی.
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