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  یطیمح تیامن بر یشهر یفضاها یکالبد -یکیزیف ساختار ریتأث یبررس

 (مشهدشهر  ثامن ة: منطقیمورد ة)مطالع

 
 یشهر مطالعات و توسعه امور در تهران شهردار مشاور ،یشهر یزیر برنامه و ایجغراف یدکتر -*یپورموسو یدموسیس

 یشهر یزیر برنامه و ایجغراف ارشد کارشناس -یسردر یساالر یفرضعل

 یخوارزم دانشگاه ،یشهر یزیر برنامه و ایجغراف یدکتر یدانشجو -زاده یعل ددانایس

 یبهشت دیشه دانشگاه ،یشهر یزیر برنامه و ایجغراف یدکتر یدانشجو -رانوندزادهیب میمر

 تهران نور امیپ دانشگاه یشهر یزیر برنامه و ایجغراف گروه اریاستاد -فر ینیشاه یمصطف

 
 27/12/1392 :یینها دییأت  21/08/1392مقاله:  رشیپذ

 
 دهیچک

 تعامل در همواره دارد، انیجر آن در انسان یعموم یرفتارها که یطیمح عنوان به یشهر یفضا

 ،انسان یعموم یها تیفعال یبرا یبستر عنوان به فضا نیا ،نیبنابرا ؛است انسان با هیسودو

در  یمهم و ضرور یها مؤلفهاز  یکی یشهر تیامن ،درواقع .باشد منیا و درک قابل یراحت به دیبا

 یبرا یشهر یرا در فضاها یمنیآرامش و احساس ا دیبا که شود یممحسوب  یشهر یزندگ

 یکالبدساختار  یهاریتأث یابیو ارز لیبا هدف تحل حاضر شهروندان فراهم آورد. پژوهش

 لیتحل ندیافر» کیاستفاده از تکن با ،ثامن ةمنطق یشهر یفضاها تیامندر  یشهر یها طیمح

 - یاسناد یهاهمطالع با و است یمورد -یفیپژوهش، توص نیا .شد نیتدو (ANP) «شبکه

 پرسشنامه ابزار از استفاده باو  ها سازمانبه  میمستق ةمراجع ،یدانیم یها یبررس ،یا کتابخانه

 ها افتهی. شود یممشهد را شامل  شهرمادرثامن  ةمنطق ةمورد مطالع ةمحدود که گرفتانجام 

و  دانندیم منطقه را ناامن نیادرصد از شهروندان و گردشگران،  55از  شیب دهد یمنشان 

 یمعرف یناامن نیا عامل نیتر مهمرا  یکالبدنامناسب  تیوضع ،ها آندرصد  60از  شیب
 تیتوجه به مسائل امن در تیاولو نیو باالتر نیشتریب ،یپمدل  جینتا اساسبر. اند کرده

 با ،«طیمح یانینما ،ییخوانا نبود» شاخص مربوط به ،ثامن ةمنطق یشهر یدر فضاها یطیمح

با  «فضا بودننامناسب» ،یکاربر یبه سامانده یتوجهیب ةخوش در 579/0 ةشدنرمال ازیامت

اختالط و  نبود» ةنیو گز یروان یها مؤلفهبه  یتوجهیب ةخوش در 394/0 ةشدنرمال ازیامت

 .است 312/0 ةشدنرمال ازیبا امت «ها یکاربرمناسب  بیترک

 
 .مشهد ،ثامن یشهردار ةحوز ،یکالبد ساختار ،یشهر تیامن ،تیامن :هاهواژدیکل
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 مقدمه
 ،یکالبد املوو ع تیموضوع امن ةدر شهرها، مطالع یاجتماع یناامنو  ینیشهرنش رشدروبه روند به توجه با امروزه
نیاست تا برا یضرورآن  لیو تحل یشهروندان و کارشناسان شهر دگاهیاز د یشهر تیمخل امن یکارکرد و یفرهنگ
 نیا درآن  تیتقو یو راهکارها یشهر تیامن نةیزم در ،یشهر یو طراح یزیر برنامه یمبان و اصول با توجه به و اساس
 ،یسطوح فرد ةمعاصر است که در هم یایدر دن تیو مهم امن دیجد ةچهر ،یکالبد تیامن. شود یریگمیتصم حوزه

 .(7: 1389 ،فی)س است کرده جلب خودرا به «تیامن» ةحوز پردازان هینظرتوجه  ،یو مل یاجتماع
و  یابعاد اجتماع یعنی ؛ستین یفضا مستثن ةاز مقول ،یکالبد تیامن یها رمجموعهیزاز  یکی عنوان به یشهر یفضا

در  یعموم یفضاها یهامشکل که روستنیاز ا .(48: 1379 پور،ی)مدن دارند گریکدیبا  ایپو یا رابطه ،شهر یکیزیف
 ای ها یژگیو میتوان یم ،راستا نیا در(. 11 :2002 ،یمستعد) است تیاز جمله امن ها چالشاز  یاریموضوع بس ،شهرها

 یکالبدریغ یها یژگیو ای یکالبد یها یژگیو ایدو بخش عوامل  به شهر در رارفتار مجرمانه  شیدایپ ربعوامل مؤثر 
که آن  رفتیپذ را هیفرض نیا توان یمشهر  کیدر هر بخش از  یناهنجار شیدایپ صورتدر ،گرید عبارتبه ؛میکن میتقس

 .(1 )شکل نجامدیب زیرفتار مجرمانه ن شیدایبه پ ممکن است یناهنجار
 

 
  مجرمانه رفتار شیدایپ در یشهر طیمح مؤثر یها یژگیو .1 شکل

 82: 1387 ،یصالح: منبع
 

 یها یژگیو یشهر یفضا هر و است متفاوت ،کیآنوم رفتار و جرم وقوع یها تیموقع و ها مکان یژگیو کهآنجا از
 ةدست دو به را ها آن توان یم ،نیا وجود با .است متعدد و متنوع ییهافیط یدارا جرم، وقوع عوامل دارد، یفردبهمنحصر

 مختلف عوامل ،یشهر جرائم شیدایپ در گفت توان یم یکلطوربه. کرد میتقس ریسا و مؤثر یکالبد و ییفضا عوامل یکل
 وضع در مجر ارتکاب یبرا را انبزهکار است ممکن یژگیو لحاظ از یشهر یفضا هر اما ند،مؤثر متفاوت سطوح در

 .دهد قرار ینامساعد ای مساعد
. اندبوده جامعه نینهاد یها شیپو و یاجتماع یکارکردها یاجرا ةعرص همواره ،بشر خیتار طول در یشهر یفضاها
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 و تیرضا احساس فضاها آن وجود از افراد. رندیگ قرار شهروندان همة دردسترس که باشند یا گونهبه دیبا فضاها نیا
 نکات ها آن یطراح در و باشند داشته را هاآن از استفاده ییتوانا ،یجنس و یسن یها گروه یتمام ،کنند خاطرنانیاطم

 .باشد شده تیرعا یکیاکولوژ و یباشناختیز ،یشناختروان ،یمنیا
 (کنندگاناستفاده -شهروندان) مردم یها دگاهید ،یشهر یفضاها ةنیبه عملکرد در یاصل عوامل نیتر مهم از یکی
 و یسنجتیاولو یارهایمع نیتر مهم ةزمر در ،(ها تیاولو) یعموم یفضاها تیامن ةدربار کنندگاناستفاده یها دگاهید .است

 مشهد، شهرکالن ثامن ةمنطق یشهر یفضاها تیامن یکم و یفیک ةتوسع یبررس ن،یبنابرا ؛ستفضاها نیا یازسنجین
 سال در گردشگر و زائر ونیلیم 20 از شیب حضور و کشور یمعنو تختیپا عنوان به شهروندان یهادگاهید اساسبر

 در ،یشهر یطراح یها شاخص براساس منطقه نیا یبرا یزیر برنامه و یابیارز ،نیهمچن. رسدیم نظربه یضرور
. است مؤثر شهروندان رفاه و شیآسا و یزندگ تیفیک بهبود ،یسرزندگ جادیا ،یشهر داریپا ةتوسع به یابیدست

 تیامن بر یشهر یفضاها یکالبد -یکیزیف ساختار ریتأث 1(ANP) «شبکه لیتحل ندیفرا مدل از استفاده با اساس، نیابر
 یبررس ،پژوهش نیا هدف ،نکات نیا به توجه با .شودیم یبررس (مشهد شهر ثامن ةمنطق: یمورد ةمطالع) یطیمح
 تیامن بهبود یبرا متناسب یراهکارها ةارائ و شهروندان تیامن زانیم بر آن ریتأث و ثامن ةمنطق یکالبد و یطیمح طیشرا
 .است یکارکرد و یعملکرد ،یمکان یکالبد یکارکردها بهبود با منطقه یفضاها یطیمح

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 نظران صاحب دگاهیاز د تیامن یدیکل فی. تعار1 جدول
 پردازان هینظر

 تیامن
 ها دگاهید

 .(، 2001 :5) است جنگ از ینسب یآزاد ،تیامن یبالن
 (.Udovic، 2001 :5) است رانگریو یهادیتهد از ینسب یآزاد ،تیامن مورس
 (.Udovic، 2001 :5) است خود مستقل تیهو حفظ یبرا جوامع و ها دولت توان و دیتهد از یآزاد ،تیامن بوزان

 (.Udovic، 2001 :5) یجهان و یالمللنیب ،یمل ،یفرد تیامن :شودیم میتقس گروهریز چهار به تیامن دیجد مفهوم زولدیگر
 (.22: 1377) اتحادهاست و دیتهد قدرت، چون یدیکل میمفاه یبررس مستلزم ،تیامن از کامل یفیتعر ةارائ ماندل
 ستها ارزش هیعل جمله از ،وحشت و ترس نبود ،یذهن یمعنا در و شدهکسب یها ارزش برابردر دیتهد نبود ،ینیع یمعنا در تیامن ولفرز

(1962 :150). 
 و زمامداران ،دولتمردان مردم، ةتود ذهن در نانیاطم نیا دیبا آن تحقق یبرا یعنی ؛است یاحساس و یادراک یادهیپد تیامن خوشفر

 (.148: 1380) دارد وجود دغدغه بدون یزندگ ةادام یبرا الزم یمنیا که دیآ جودوبه رندگانیگمیتصم
 و حفظ و جادیا و دارد یفرهنگ -ینید و یاسیس ،یاجتماع ،یاقتصاد یها مؤلفه که است راالبعادیکث و یاجتماع یدیتول ،تیامن یغفار

: 1390) است جامع یها(یاستراتژ) راهبرد داشتن و یاجتماع یزندگ مختلف ابعاد به جانبههمه یکردیرو ازمندین ،آن ینگهدار
109.) 

 نگارندگان: منبع

 
 تیامن بر را ریتأث نیشتریب ،یکالبد و یکیزیف عوامل از کیکدام که است نیا پژوهش پرسش ،باال موارد براساس

 یسامانده به یتوجهیب رسد یم نظربه که دشو یم مطرح هیفرض نیا پرسش، نیا به پاسخ در است؟ داشته ثامن ةحوز
 مطالعه مورد ةمحدود یطیمح تیامن بر را ریتأث نیشتریب ،ثامن ةحوز در ها یکاربر مناسب بیترک و اختالط نبود و یکاربر
 .دارد

 

 ینظر یمبان
 نشان 1 جدول در ،تیامن فیتعار نیتر مهم .میکن مرور را «تیامن فیتعار دیبا نخست ،یکالبد تیامن مفهوم درک یبرا

 .شد داده
 نظران صاحب و رودیم کاربه متعدد و متنوع یها عرصه و ها نهیزم در ،خود ةتوسع و تطور ریس در تیامن مفهوم امروزه

 تیامن از ،استمدارانیس کهیطوربه ؛ندکن یم یبررس را آن و نگرند یم بدان متفاوت یمنظر از کیهر ،مختلف علوم
 یاسیس راهبرد ای یمش خط کی اهداف نییتب و فیتوص یبرا ،ینظام یهاراهبرد محرک و یانیب یاصطالح ةمثاب به

                                                                                                                                                                              
1. Analytic Network Process 



 1394 پاییز، 3 شمارة، 47 دورة ،یانسان یایجغراف یها پژوهش   466

 ملت کی یینااتو ،یمعن نیا در تیامن که نگرند یم تیامن مفهوم به یلیتحل منظر از شناسانجامعه یگاه. کنند یم استفاده
 یمطالعات ةمنطق ،مفهوم نیا یورا از ها آن زین یگاه .است یخارج یدهایتهد مقابلدر یداخل یها ارزش از تیحما در
 -ها آن چارچوب در که است ییها تیوضع و حاالت حیتوض و نییتب یبرا ییها تالش شامل که رندیگ یم نظردر را یا ژهیو
: 1391 ،یخزل) کنند یم یطراح را ییها یمشخط -شیخو تیتمام و انیک از تیحما ییتوانا تیتقو و شیافزا هدف با

94.) 
 :است مطرح یجهان و یمل ،یشهر و ییروستا ،یگخانواد و یفرد نظر از مختلف سطوح در ،جامعه تیامن درواقع

 گیخانواد و فردی امنیت 

 شهری و روستایی امنیت 

 جهانی و ملی امنیت 
 مشاهده هاآن نیتر مهم 2 جدول در که است شده ارائه تیامن ةنیزم در یمختلف یهاهینظر ،یشهر یهاپژوهش حوزة در

 .شود یم
 

 یشهر تیامن ةنیدر زم هاهینظر نیتر مهم. 2 جدول
 تیامن پردازان هینظر

 یشهر
 ها دگاهید

 ازهایرده از ن نیرا در قالب اول تیامن ،یشهر یازهاین یپولوژیت یشهر سالم در معرف ةدیواضع ا ،دوهل لئونارد پروفسور دوهل لئونارد
سالم  یسمیارگان صورت بهدارد تا  ازین ییزهایپرسش که شهر به چه چ نیو با طرح ا شمارد یم (هیاول و یاساس یازهاین)

 یاساس یازهاین نیتأم ییتوانا دیبا شهر نخست، ةمرحل در که دهدیم حیتوض ،و به افراد امکان تکامل بدهد ابدیتوسعه 
 (.3: 1986 )دوهل، داشته باشد را و... تیغذا، لباس خانه، امن مانند خود نانیشهرنش

 (.16: 1988) است سالم یشهر جادیا در نیگزیجارقابلیغ یها تیفیک از یکی ،تیامن اشتون جان
 نیتر مهم از یکی را تیامن ،نهیزم نیا در و کند یم میتقس یاسیس و یاجتماع ،یمدن دستة سه به را یشهروند حقوق مارشال مارشال

 (27: 1382 ،ینقد) آوردیم شماربه یاجتماع حقوق یها مؤلفه
 .است ییجنا یشناسجامعه یبرا یمهم موضوع ،یبزهکار و شهر نیب هرابط ةمطالع .شهرهاست ةتوسع از یتابع ،یبزهکار کایپ ژرژ

 دهد یم قرار آنان دسترسدر جرم ارتکاب یبرا یعیوس امکانات رایز ؛کند یم جلب خودبه را بزهکاران ،یشهر تیجمع تراکم
(1370 :69). 

 ةآلود را خود و شوند یم جمع شهرها در کاریب افراد. هاست آن کردنیمخف و بدکاران یبرا یمساعد اریبس یفضا شهر لوسرا
 (.365: 1351 مظلومان،) ستروستاها از شتریب شهرها در مرج آمار ،لیدلنیهمبه .کنند یم یبزهکار

 ،ها ساختمان ،یشهر یشهروندان، فضاها از شهروندان نداشتنهراسخاطر و  نانیآرامش، اطم یمعنابه یشهر تیامن یگوهر
 یناامن احساس و ینگران موجبکه  است یشهر یعناصر مهم در زندگ ریو سا یشهر یها ساختریز ،ساتیتأس ،ها سازمان

 (.4: 1387 ،ی)گوهر شودیم شهروندان در

 نگارندگان: منبع
 

 با. دنساز یم فراهم ها آن شدنیمخف و بدکاران یبرا یطیمح مساعد اریبس طیشرا شهرها، ندمعتقد نظران صاحب
 ساختار رشد، زانیم اندازه، ،ها آن نیتر مهم جمله از که ندمؤثر یمتعدد عوامل زین طیشرا نیا شیدایپ در ،نیا وجود
 توان یم را نیزم یکاربر یالگو و مسکن تیفیک ،یعموم امکانات و خدمات ییفضا عیتوز تیفیک ،هاهمحل ییفضا

 ،یفرهنگ گرید عوامل با اصطکاک ای گریکدی با تعامل و ارتباط در بالقوه صورت به عوامل از کیهر ،درواقع .شمردبر
 .دارند همراهبه یجارناهن و ینابسامان ،یاجتماع و یاقتصاد

 

 پژوهش روش
 برای ،پژوهش این در. هاست آن علی روابط تحلیل و ذهنی و عینی عوامل از ای مجموعه ةمطالع مستلزم حاضر پژوهش
 -توصیفی پژوهش این. شد استفاده -آن کاربردی ةجنب بر تأکید با -موردی و توصیفی روش از ،موجود وضع ارزیابی
 ابزار از استفاده و ها سازمان به میمستق ةمراجع ،یدانیم یها یبررس ،یا کتابخانه - یاسناد یهاهمطالع با و است موردی

 -ییفضا پژوهش روش دوم، و یاجتماع ابعاد در یشیمایپ ای یابی نهیزم روش ،اول گرفت؛ انجام سطح دو در پرسشنامه
 .ییفضا ابعاد در یمکان
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 عنصر/ گره

 حلقه ارتباط درونی

Cluster 
 ارتباط بیرونی

Cluster 

 خوشه/ گزینه

 و پژوهش هدف گرفتننظردر با( ثامن ةمنطق گردشگران و شهروندان دیدگاه) نیاز مورد اطالعات به دسترسی برای
 روش از استفاده با( نمونه حجم) نامهپرسش 200 درمجموع ،(بازار و خیابان پارک،) شهری فضای کلی نوع بررسی
 ،مسکونی مناطق و شهری فضاهای در ،مکانی( احتمالی) تصادفی گیری نمونه و( ای نقطه ةنمون) وضعی گیری نمونه

 .شد توزیع ثامن منطقة ...و تجاری
 ییشناسا یبرا .گرفت صورت SPSS و Excel یافزارها نرم از استفاده با ،پژوهش نیا در اطالعات لیتحل و هیتجز

 و اهداف یراستا در استفاده مورد یها شاخص .شد استفاده GIS با قیتلف در ANP مدل و روش از زین موجود وضع
 .شدند سنجش و یورآگرد ،نظر مورد یشهر یطراح یها شاخص براساس شهروندان یهانظر یآورجمع اب ،هیفرض

 
 شبکه ندیفرا لیتحل مدل یها یژگیو و سوابق

 که یسنت یها روش خالفبر که است 1«ارهیمعچند یریگ میتصم یها مدل» از یدیجد روش ،یا شبکه لیتحل ندیفرا
 یاضیر یتئور کی ANP. دکن یم عمل همبه وابسته یها فرض انواع با مند نظام طوربه ،اندمستقل یها فرض ةیپابر
 و رددا سروکار ها یوابستگ انواع با( ارهایمع دربازخو اثر و متقابل یوابستگ) مند نظام طوربه که است( کیژنت تمیالگور)

 یبرا تنهانه ANP مدل (.11 -8 :1386 ان،یافشار) است شده گرفته کاربه گوناگون یها نهیزم در یزیآم تیموفق طور به
 کرد غلبه زین مرتبط یها نهیزم در وابسته مسائل بر مدل نیا با توان یم بلکه ؛ددار مناسبت یکم و یفیک یها نمونه

 2بازخورد با توأم یستمیس دگاهید یریکارگ به با را یریگ میتصم ةمسئل ،ANP. (287 -278: 2007 هنگ، چنگ)
 و یریگ میتصم سطوح انیم یهاتعامل و یوابستگ ،ها کمان و میمستق خطوط ،ANP ساختار در. کند یم یساز مدل
 یها یضیب و ها لوپ. دهد یم نشان( یریگ میتصم سطوح) گروه ای خوشه کی در را عناصر نیب یداخل یهمبستگ و ها حلقه
 .دهندیم نشان را( خوشه هر عناصر یدرون یوابستگ) لوپ داخل ینودها ای ها گره ارها،یمع ،2 شکل در شده میترس

 
  

   
          
 
 

 
 

 عناصر 3یرونیب و یدرون یوابستگ/ یا شبکه ساختار .2 شکل

 287 -278: 2007 هنگ، چنگ :منبع

 
 ةنیزم در ANP مدل یریکارگهب مورددر یعمتنو یهاپژوهش با ،یشهر امور حوزة رانیگ میتصم و دانانیجغراف

 و خدمات ةارائ ةنحو در یریگ میتصم یبرا را ANP مدل ،(2007) رانگید و ایتوزکا ،مثال یبرا ؛اندمواجه یشهر مسائل
 (.14: 2007 گران،ید و ایتوزاکا) گرفتند کاربه «استانبول شهر کالن» التیتسه

 را ANP مدل( 2006) یپارتوو .بردند کاربه یمشارکت یراهبردها نییتع یبرا را مذکور مدل( 2007) گرانید و چنگ
 یزیر برنامه یبرا مدل نیا از( 2007) رانگید و یلو .کرد ارائه خدمات و التیتسه یابی مکان یراهبردها نییتع یبرا

 منظوربه( 2007) گرانید و هیهس .کردند استفاده یاضطرار ای یبحران یها تیوضع در یریگ میتصم و یطیمح مخاطرات
 در هگرفتانجام یها تیفعال از یاریبس و ها پژوهش نیا .کردند استفاده ANP از ها هتل خدمات سطح و زانیم شیافزا

                                                                                                                                                                              
1. Multi Criteria Decision Making (MCDM) 
2. System – with – feedback 
3. Inner & outer dependency 

x y 

م

 ی

 

 

وا

ب
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 ؛است  yةکنندتعیین xیعنی 

 است. xوابسته به  y عبارتیبه
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 نییتب یشهر مسائل ةحوز رانیگمیتصم یبرا شتریب چههر را ANP مدل یها تیقابل از استفاده کردیرو ر،یاخ یها سال
 .دکن یم

 
 مطالعه مورد ةمحدود یمعرف

 گرفته قرار (عرضا )امام  منطقه در مجاورت حرم مطهر نیا .است مشهد یمذهبمناطق شهر  نیتر یمیقداز  ثامن منطقة
از  پس (.109 :1384 ،یرضوان) دهد یم لیشکتمنطقه را  نیااز مساحت  یبخش ،حرم مطهر امام رضا کهیطورهب ؛است

 آن وسعت بر آن تبعو به تیجمعبر  روزبهو روز افتی توسعهشهر  یحصارهااز  رونیب به جیتدرهب مشهد که 1310 ةده
 نیا یها یژگیوبافت و  که یطور به ؛است ثامن منطقة ،گرفت میمستق ریتأث هارییتغ نیا از که یمناطقاز  یکی ،شد افزوده
 است. کرده رییتغ یکل بهچند سال قبل  با سهیمقا در ،منطقه
 

 مورد مطالعه ةمحدود ینسب تیموقع. 3 جدول
 گمنام شهید میدان تا آهن راه شمال
 شهریور 17 میدان تا شهریور 17 خیابان وحدت، میدان وحدت، لوارب جنوب
 خسروی چهارراه تا المقدس بیت میدان ،رضا بازار ،شهریور 17 میدان شرق
 آهن راه شهدا، چهارراه ،خسروی چهارراه غرب

 ثامن منطقة ی: شهردارمنبع              
 

 یراستا در و داده رخ منطقه در یادیز یهاتحول ،گذشته یها دهه در که دهدیم نشان منطقه نیا تیوضع مطالعة
 (.1386 ،رانگید و جوان یحنائ) است کرده رییتغ یمیقد بافت ،هارییتغ نیا

 
 مشهد شهرمادر ثامن منطقة یکالبد تیوضع. 4 جدول

 عنوان زانیم واحد فیرد
 منطقه امالک کل تعداد 13439 مورد 1
 منطقه کل مساحت 337 هکتار 2
 حرم میحر ةمحدود 69 هکتار 3
 حرم میحر احتساب بدون منطقه مساحت 268 هکتار 4
 1375 سال در ساکن تیجمع 44،836 نفر 5
 برآوردها نیآخر طبق 1385 سال در منطقه ساکن تیجمع 34،025 نفر 6

 نگارندگان و مشهد شهر جامع طرح مطالعات: منبع            

 
 یشهرکالن ةگستر با تقابلدر. است جهان یمذهب یشهرها نیتر بزرگ از یکی بیتخرحالدر ةهست ،ثامن منطقة

 ثامن، سازانمسکن و عمران شرکت) است شده لیتبد نیرنشیفق یاهمحل به و گرفته مخروبه یحالت منطقه نیا مشهد،
 آمده دیپد چیدرپ چیپ یگذرها با و شدهنییتعشیپ از یطرح بدون که دارد یشعاع شیوب کم ییالگو ،بافت ةمحدود(. 1390

 یهامشکل گذرها، کم عرض قدمت، لیدالبه که است گذاشته شینمابه شهر یمرکز قسمت در را ییروستا یبافت و
 رو روبه یاریبس یهامعضل با یشهر امکانات ةنیزم در ،گرید مسائل یاریبس و ییربنایز ساتیتأس کمبود ،یدهسیسرو
 (.8: همان) است

 
 مشهد شهر ثامن منطقة تیامن در یطیمح -یکالبد مؤثر یها شاخص و ارهایمع

 و یروان یها مؤلفه به یتوجهیب ،یشهر دفاع بدون یفضاها وجود ییشناسا قابل دبع سه شامل پژوهش، یرهایمتغ
 .ندیآ یم 3 شکل در شتریب اتیجزئ با یناامن در رگذاریتأث عوامل .است یکاربر یسامانده به یتوجه یب
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  مشهد ثامن منطقة یشهر یفضاها در یامننا بر مؤثر یکالبد عوامل نیتر مهم .3 شکل

 1392 زاده،یعل و یتوالئ: منبع
 

 مشهد شهر یفضاها تیامن بر یمبتن ،ANP مدل در مؤثر یها شاخص و ارهایمع

 گرفته نظردر یمختلف یها شاخص و ارهایمع ،مشهد شهر ثامن منطقة یشهر یفضاها تیامن رب مؤثر عوامل لیتحل در
 ةمحدود در ها یبند تیاولو ،ها شاخص و عناصر نیب یگروهبرون و یگروه درون ارتباط جادیا با کهیطوربه ؛است شده
 ای گره) شبکهریز ای گروهریز عنوان به 3ها نهیگز و( ها گروه) 2ها خوشه عنوان به 1ارهایمع .شود یم مشخص مطالعه مورد
 و یطراح در( صرعن /نود) رگروهیز زدهیس و( مؤلفه /گروه) خوشه سه در ارهایمع ،پژوهش نیا در. نداهشد فیتعر 4(نود

 .شد لیتحل و هیتجز و رفت کاربه (4 شکل) مدل یبند کرهیپ
 

 
 تیامن در یشهر طیمح یکالبد ساختار یهاریتأث یابیارز یها مؤلفهریز و ها مؤلفه بر یمبتن ANP مدل یکل طرح .4 شکل

  (وهشژپ یمفهوم مدل) مشهد شهر ثامن منطقة یشهر یفضاها

 نگارندگان: منبع

 
                                                                                                                                                                              
1. Criteria 
2. Cluster 
3. Alternatives 
4. Sub-Networks / Subnets / Node 
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 ثامن منطقة یشهر یفضاها تیامن یکالبد ساختار لیتحل در ANP مدل کاربرد
 شبکه لیتحل ندیفرا مدل یها شاخص و ها نهیگز/ ها خوشه به یده وزن روش

 از آمده دست به اطالعات و ها داده یخروج براساس( ها نهیگز /ها خوشه) ANP مدل یها شاخص و ارهایمع به یده وزن
 9 تا 1 از یعدد یا دامنه و است ANP مدل یوزن فیط بر یمبتن که گرفت انجام مشهد شهر سطح در یشیمایپ اتیعمل

 اطالعات و ها داده براساس یده وزن روش از یا نمونه ،5 شکل(. 155 :1391 ،یسردر یساالر و یانیک) شود یم شامل را
 ،پژوهش یلیتحل و یپردازش اتیعمل انجام. دهد یم نشان را ANP مدل در شهر سطح در یشیمایپ یها یبررس از حاصل

 .(114: 2003 ،یساعت) گرفت امانج یساعت روزان اثر آن یراهنما کتاب و Super Decisions افزار نرم از استفاده با
 

 
 ANP مدل در مشهد شهر یشیمایپ یها یبررس از حاصل اطالعات و ها داده براساس یده وزن روش از یا نمونه. 5 شکل

  (یاربرک یسامانده به یتوجهیب خوشة با سهیمقا در یشهر دفاع بدون یفضاها خوشة در ها گره -نودها تیوضع)

 نگارندگان: منبع
 

 مشهد ثامن منطقة یفضاها یطیمح تیامن بر یمبتن ANP مدل یطراح و یا شبکه مسائل حل

 و یشهر تیامن بر یکالبد ساختار یاثرگذار شدت و نوع نییتع و( ها مؤلفهریز و ها مؤلفه) ها شاخص اوزان نییتع یبرا
 یها خوشه سیماتر و حد سیماتر یخروج از یا نمونه ،6 شکل. گرفت صورت سیماتر اوزان ةمحاسب ،ها آن انیم ارتباط

 یشیمایپ یهایبررس از حاصل اطالعات و ها داده براساس (یینها سیماترسوپر /موزون سیماترفوق) یوزن سیسوپرماتر
 و یسطر یها عنوان. دهد یم نشان ANP مدل در را مشهد شهر ثامن منطقة تیامن بر یشهر یفضاها ساختار یهاریتأث

 .ندشد پردازش و محاسبه زین هاNode ای ها گره .دهدیم نشان را ها خوشه نام ،یستون
 



 471 ...یطیمح تیامن بر یشهر یفضاها یکالبد -یکیزیف ساختار ریتأث یبررس

 

 
 شهر ثامن منطقة یشیمایپ یها یبررس از حاصل اطالعات و ها داده براساس ،یتیکم یده وزن تیوضع ةجینت از یا نمونه .6 شکل

 یسامانده به یتوجهیب ةخوش با سهیمقا در یشهر دفاع بدون یفضاها ةخوش در ها گره -نودها تیوضع) ANP مدل در مشهد

  (مطلق تیاهم تا یمساو تیاهم -یکاربر

 نگارندگان: منبع

 

 
 بر یشهر یفضاها ساختار یهاریتأث یشیمایپ یها یبررس از حاصل اطالعات و ها داده براساس سیماتر حد از یا نمونه .7 شکل

  ANP مدل در مشهد شهر ثامن منطقة تیامن

 نگارندگان: منبع

 
 در یکالبد ساختار یهاراهبرد نشیگز و ها تیاولو نییتع بر یمبتن ،یینها وزن ةمحاسب و ANP مدل جینتا

 مشهد شهر ثامن منطقة یشهر یفضاها تیامن

 شهر ثامن منطقة یشهر یفضاها تیامن در یکالبد ساختار یها تیاولو سیماتر در را( ها گروه) ها خوشه تیوضع 8 شکل
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 ةشدنرمال ازیامت با) یمکان یسامانده به یتوجهیب ةخوش یبرتر و تیاهم و دهد یم نشان گریکدی با سهیمقا در مشهد
 ازیامت با) یروان یها مؤلفه به یتوجهیب و( 229/0 ةشدنرمال ازیامت با) شهر دفاع بدون یفضاها با سهیمقا در( 000/1

 شد محاسبه ها خوشه کل یبرا ،یینها وزن و نرمال وزن ،آل دهیا وزن ،نهیزم نیا در. کند یم انیب را( 060/0 ةشدنرمال
 نییتع بر تمرکز با فقط ها یبند تیاولو جینتا ،قیتحق اهداف با متناسب گسترده، یها یخروج و اتیعمل حجم لیدلبه که
 مشهد شهر ثامن منطقة یشهر یفضاها تیامن در یکالبد ساختار یراهبردها نییتع یبرا تا شود یم ارائه ها تیاولو

 وزن ،یعموم وزن حد سیسوپرماتر و ها خوشه وزن ،7 و 6 یها شکل به توجه با ،مرحله نیآخر در. شود یریگ میتصم
 یعال سیماتر) یوزن /یعدد صورت به ،گروهریز زدهیس در ها یبند تیاولو یبرتر یینها جینتا. شد محاسبه ارهایمع یینها

 .شود یم داده نشان 9 شکل در یکیگراف صورت به و( ها خوشه تیوضع با شدهنرمال
 

 
 یشهر یفضاها در یامننا عوامل یساختار یهاریتأث یابیارز سیماتر در( ها گروه) ها خوشه تیوضع ةسیمقا .8 شکل

  مشهد ثامن منطقة

 نگارندگان: منبع

 
 به یتوجهیب ةخوش در( 579/0 ةشدنرمال ازیامت با) «طیمح یانینما و ییخوانانا» نود ،دشو یم مالحظه که گونه همان

 نبود» گروهریز و یروان یها مؤلفه ةخوش در( 394/0 ةشدنرمال ازیامت با) «فضا بودننامناسب» ةنیگز ،یکاربر یسامانده
 ازیامت و رتبه یدارا ،شهر دفاع بدون یفضاها ةخوش در( 312/0 ةشدنرمال ازیامت با) «ها یکاربر مناسب بیترک و اختالط

 و یبند تیاولو ،(نودها) ها گره و ها خوشه جینتا ةسیمقا با ،اساسنیابر. بود خوشه هر در ها گره ریسا به نسبت یشتریب
 (شهر یفضاها یطیمح تیامن) مشهد شهر ثامن منطقة یشهر یفضاها تیامن در یکالبد ساختار یهاراهبرد نشیگز

 .دشو یم مشخص
 یها یکاربر به ،آن یاصل ةشبک یگذرها اطراف و شده میتنظ یمحور یالگو مطابق ،منطقه نیا ییفضا سازمان

 نقش و یشهر یفضاها به یتوجهیب به توان یم منطقه نیا یاصل یها چالش از. است افتهی صیتخص یعموم و یتجار
 .کرد اشاره (ع) رضا امام مطهر حرم ةمجموع زین و یشهر تیهو و تعلق حس یالقا در یشهروند میعظ

 منطقه در جرم ارتکاب در ،رونیا از .ندرگذاریتأث جرم وقوع در زین یطیمح یها یژگیو ،منطقه طیشرا گرید کنار در
 .است منطقه یناامن در عامل نیتر مهم ،یطیمح و یکالبد طیشرا ،یفرهنگ و یاقتصاد ،یاجتماع طیشرا بر عالوه
 ییفضاسازمان  ةرندیدربرگو  ندارد ژهیو یها ارزش ،یطورکل به منطقه در موجود یکالبد بافت دهدیم نشان جینتا
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 و نارسا، دهیچیپبافت  ،یمعمار یها ارزش بدون و فرسوده و کهنه یها ساختمان ،وخم چیپرپو  کیبار یگذرها مغشوش،
 یشهر ساتیتأس ةشبک یفرسودگ ،یشهر التیتسهخدمات و  ةارائ امکان نبود ،ازینمورد  یخدمات یفضاهاو  مراکز نبود

 قیطر از ،مشهد یشهر یفضاها تیامن نیتأم یها تیاولوانتخاب راهبردها و  ،نیبنابرا ؛است یعموم یفضاها کمبود و
 و شهر یمرکز بخش در ...و یشلوغ ،ها تیفعال ةگسترد حجم ضرورت دارد؛ چراکه آن لیو تحل ANP یها یخروج

 ،ییفضا ساختار تیفیک و مبلمان بافت، یفشردگ نظراز  منطقه نیا دهدینشان م ثامن منطقة یو کالبد یکیزیساختار ف
و  ها مکان نیب دیبا اساس،نیابر. است گذارریتأث شهر یفضاها یطیمح تیامن مسائل بر امر نیا که ندارد یمطلوب تیوضع
در کنار  یکارکرد -یعملکرد یکارکردها ،یطیو تعادل وجود داشته باشد و در ساختار مح یهمخوان ها آن یکاربر

 .دنشوفعال  یمکان -یکالبد یکارکردها
 

 
  مشهد شهر یفضاها یطیمح تیامن لیتحل در( ها نهیگز) ها خوشه تیاولو .9 شکل

 نگارندگان: منبع
 

  یریگ جهینت
 در ،مشهد شهر ثامن ةحوز( یطیمح) یشهر یفضاها تیامن در رگذاریتأث یها نهیگز و ارهایمع نیتر مهم ،پژوهش نیا در

. شدند لیتحل و پردازش محاسبه، ،یده وزن ،یطراح ANP مدل در( نود ای گره) گروهریز زدهیس و( گروه) خوشه سه قالب
 و تیاهم ب،یترتبه ،مشهد شهر تیامن در یکالبد ساختار یها تیاولو سیماتر در( ها گروه) ها خوشه تیوضع ةسیمقا
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 ازیامت با) شهر دفاع بدون یفضاها اریمعریز ،(000/1 ةشدنرمال ازیامت با) یمکان یسامانده به یتوجهیب ةخوش یبرتر
 .دهدیم نشان را (060/0 ةشدنرمال ازیامت با) یروان یها مؤلفه به یتوجهیب و( 229/0 ةشدنرمال

 در مشهد شهرمادر یشهر یفضاها تیامن مسائل به توجه در تیاولو نیترمهم دهد یم نشان مدل جینتا و ها یخروج
 به یتوجهیب ةخوش در (579/0 ةشدنرمال ازیامت با) «طیمح یانینما و ییخوانا نبود» یهانود به مربوط ،ثامن ةمحل

 ةنیگز و یروان یها مؤلفه به یتوجهیب ةخوش در (394/0 ةشدنرمال ازیامت با) «فضا بودننامناسب» ،یکاربر یسامانده
 در که است دفاع بدون یفضاها ةخوش در (312/0 ةشدنرمال ازیامت با) «ها یکاربر مناسب بیترک و اختالط نبود»

 .هستند خوشه هر در ها نهیگز ریسا به نسبت یشتریب ازیامت و رتبه یدارا هگان زدهیس یها خوشه
 مشهد شهر ثامن منطقة تیامن در مؤثر یکیزیف و یکالبد عوامل لیتحل در را ANP مدل ییکارا مدل، یاجرا جینتا

 گروهریز زدهیس در ها یبند تیاولو. دهد یم نشان( جاکی صورت به مدل کل یبرا و جداگانه طوربه نود و خوشه هر یبرا)
 ینودها دهد یم نشان جینتا. شدند ارائه یگیگراف صورت به و( ها خوشه تیوضع با شدهنرمال) یعدد صورت به ،(نود)
 تیامن بر مؤثر یکارکرد /یعملکرد شاخص ةخوش در( 539/0 ةشدنرمال ازیامت با) «یاجتماع -یفرهنگ کارکرد»

 «شهر یمرکز بازار» و یکالبد /یمکان شاخص ةخوش در( 353/0 ةشدنرمال ازیامت با) «بافت یفشردگ» ،یشهر یفضاها
 در یشتریب ازیامت و رتبه ،گانه پانزده یها خوشه نیب در ،شهر یعموم یفضاها ةخوش در( 349/0 ةشدنرمال ازیامت با)

نیابر. دارند (شهر یفضاها یطیمح تیامن مسائل به توجه یبرا تیاولو نیباالتر) خوشه هر در ها گره ریسا با سهیمقا
 مشهد یطیمح تیامن بر یشهر یفضاها یکالبد -یکیزیف ساختار ریتأث ،(نودها) ها گره و ها خوشه جینتا ةسیمقا با ،اساس

 .دشو یم مشخص
 قیتطب و (مدل آزمون جینتا) network based یمجاز مدل جینتا و ها خوشه و ارهایمع لیتحل و هیتجز به توجه با

 اول، درجة یهانهیگز و ارهایمع قیطر از آن توسعة یراهبردها مشهد، شهر یفضاها یطیمح تیامن یفعل تیوضع با آن
 بهبود یراستا در ،پژوهش جینتا و هگرفتانجام یابیارز به توجه با. ندشد نییتع یبند تیاولو در سوم درجة و دوم درجة
 :از اند عبارت پژوهش یهاشنهادیپ ،مشهد شهر یفضاها یطیمح تیامن سطح شیافزا و تیوضع
 ؛شهر سطح در یگردشگر و یشهر خدمات پراکنش قیطر از تیجمع تراکم کاهش 

 گذار مناطق» در یعیطب نظارت ،دهد کاهش را یاجتماع یناسازگار کهیا گونهبه ،«یشهر یفضاها» یطراحباز 
 ؛شهر در متوازن صورت به «یعموممهین» و «یعموم» یفضاها پراکنش و جادیا و شیافزا ،«یشهر

 ؛رفتار مکان ایجاد 
 از ،شاهری  دفااع  بادون  فضااهای  عاملی کالبد و فضا فرم، به بخشیدنجان و شهری دفاع بدون فضاهای ذفح 

 ؛(محیطی) طبیعی راهبرد و یابی مکان راهبرد سازماندهی، راهبردهای طریق
 ؛شهر در هاهمحل الگویی نقش کردنمشخص 

 همحل ویژهبه منطقه روهای پیاده مسیر طول در مزاحم کاربری و فیزیکی موانع حذف و معابر ةشبک کیفیت بهبود-
 ؛خیابان باال و نوغان های

 ؛ثامن منطقة نقاط سایر و طبرسی هایهمحل در (بافت) کارکرد و کالبد فرم، بین ناسبت 

 ؛شهری فضاهای به دسترسی قابلیت و نفوذپذیری میزان افزایش 

 ؛(یصخصو و خصوصی نیمه عمومی،نیمه عمومی، یقلمرو) شهری فضاهای مراتب سلسله از گیری بهره 

  و اماکن به دسترسی مسیرهای و معابر بر عمومی نظارت طریق از( مجرمان دسترسی کاهش) دسترسی کنترل 
 ؛منطقه سراسر در شهری فضای

 اقتصاد کردنفعال و (شهری راکد و کور مناطق حذف) هریش فضاهای در افراد تعداد و ها فعالیت شدت افزایش 
 خیابان پایین و چهارباغ هایهمحل در ویژهبه ،منطقه شبانة
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