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مهمقد
گوناگون، آثار  یها شکلبه  ها یدهپد ینا یقو تلف یباست که درون آن ترک یگوناگون های یدهپد یشنما ةصحن فضا

و  یان حافظ) کنند یمرا منعکس  ینسانا وامعج ی( و هست222: 2910 سالمی، بای یمابراه) گذارند یم ایجبر داز خو یمتنوع

 .دانند یم تماعیجا زندگی مادی بعد برخی و ( بریونج) یروابط انسان کنندۀ نییتعفضا را  ی. برخ(92: 2932 همکاران،

خود آن را  یفرهنگ یارهایمع اساسکه مردم بر کند یم ادجیا هایی یتمحدودمعتقدند که فضا امکانات و  نیز دیگر یبرخ

 یبرا توانند یو م گذارند یم یرکه فضاها بر رفتار فرد تأث یهنظر ین(. ا29: 2931و کوشانه،  ی)پورمحمد کنند یمانتخاب 

 کمک به(. اصوالً Md Sakip and Abdullah, 2012: 18) است پذیرفتنی امری ،باشند داشته کاربردرفتار او  یمتنظ

 امعهجافراد  تماعیجو ا یاخالق یارتقا مراتب دهنده،نظام انتظام یها با نوع طرح یبترک باو  یشهر یو طراح یزیر برنامه

 یلمحل بروز و نمود فضا ،صحیح ریزی طرح و ریزی برنامه با یشهر یگونه که فضاها همان ینبنابرا شود؛ می فراهم

انگارانه به مکان  نادرست و ساده های یزیر و طرح یزیر برنامه ،یرهاشدگ با توانند یم یزن یگرد هتجاز  ،هستند یانسان

 در مدنیت و سکونت به تمایل میزان نباشد، امن فضایی اگر(. 2: 2912 ی،)طاهرخان شوند یلتبد یشهر رائمجبروز انواع 

ناامن هستند که  یاز فضاها گونه ینا یبرا یشهرساز یاتبارز از ادب تمثیلی یشهر دفاع یب فضاهای. یابد یآن کاهش م

 وامعج دیج یها چالش از یکی فضاها گونه این(. 91: 2911 ی،)قهرمان دهد می رخها  در آن راحتی به نایتجو  رمج

آن به خود معطوف کرده است  یابی یشهو ر یرتفس یل،تحل فرایندنظران را در  از صاحب یاریکه نظر بس است یشهر

 (. 1: 2932 محمدی، و دزفولی ر)قلمب

مناطق  یبو تخر یو فرسودگ سو یکاز  معیتیجو  یزیکیسترش فو گ رشد دلیل بهدر شهرها  دفاع یب فضاهای امروزه

 سوی به تنها نهکه ما  دهد ینشان م هانیج ةربجت(. 9: 2930 و همکاران، یاری)ز است یافته یشافزا یگر،د یاز سو یمیقد

 هویت بی شهری فضاهای دلیل ین. به همبریم یم ینب از نیزشده را  ساخته یها بلکه مکان ،رویم نمی پیش بهتر فضاسازی

 را ترس و خشونتباشد و به موازات خود  داشتهرا  یاریبس یتبعات منف ندنتوا میآمده است که  ودجو به زیادی ناآشنای و

 بروز در یاز عوامل اساس یکی دفاع یب یفضاها(. 2: 2932 وهری،جو  یوسفیشود ) ناامنی بجموو  دنده افزایش

 یزندگ تیفکی آوردننییدر پا یمهم عامل فضاها این نیهمچن. هستند وستهیپ های خشونت ویژه به د،یشد های خشونت

 یبشر اتیح یدو عامل اساس یآسودگ و تیامن هکمسئله را مدنظر داشت  نیا دیبا گر،ید سوی از. روند یم شماربه

را  تیو امن دهد یانسان را شرح م یاساس یازهاین شده ساخته طیمح کدر یبرا هکدر مدل خود  تونیل هکهستند، چنان

 (. 02: 2932 و همکاران، یزیتبر ی)محسن گیرد می نظرها در انسان یاساس ازین

و  یشهر ساختار در تیامن یبرقرار هک افتیدر توان می ،یشهر ةو روند توسع ینیبه گسترش شهرنش ینگاه با

 ت،یامن که اجآن از. دارد ندهیفزا یتیاهم یطیو مح یاسیس ،یاقتصاد ،یتماعجا ابعاد در ت،یشهروندان از امن یبرخوردار

 ةیسرما یریگ و شکل شهروندان مندی یترضا شیافزا رود، یم شمار به «یانسان داریپا ةتوسع»در  یاساس ای مؤلفه

 یوجو ستجبه  ت،یامن یواقع زانیم شجسن برضرورت دارد عالوه رو ینااز  ؛کند می نکمم یرا در ساختار شهر یتماعجا

 دفاع یو ب یزخ رمج ایناامن  یو رشد فضاها یریگ از شکل یریلوگجو  یامن شهر یها مکان یریگ شکلمؤثر در  یها راه

 .پرداخت زین یشهر



 717اردبیلشهردریزیخرمدفاعومستعدجبندیفضاهایبیپهنه

 یستأستازه  یاستان عنوان بهکه  2931سال  از ویژه به یر،اخ یها دههو  ها سال یط یزن یلاردب شهر میان، ینا در

و مساحت  معیتج بهساله  همه فرایند، ینقرار گرفت. در ا یشهر -روستا یها رتجمهاو تمرکز  هجمرکز تو شد، معرفی

 یران،)مرکز آمار ا نفر 013.222 بر بالغ معیتیج( 2931در حال حاضر )سال  ینکهتا ا است شده افزودهشهر  این یزیکیف

 معیتجبا  ،تمساح میزان و معیتج ین. اگر ا(2930 مشاور عرصه،  ین)مهندس دارد هکتار 0122برابر  یو مساحت (2930

از  یراخ یها سال طی اردبیل شهر شود یممشخص  شود، مقایسه شهر این 2900سال  هکتار 193 و مساحت نفر هزار 00

 ین. ا(2930  نده،جم یروزی)ف است داشته یبرابر 93/3 یزیکیرشد ف یزو از نظر مساحت ن یبرابر 1 یرشد معیتیجنظر 

متفاوت به شهر  یها فرهنگ خردهمتعلق به  واردان تازهاز  یمیعظ یلخ ودور سبب فیزیکی رشد و معیتج یشاز افزا مجح

مسائل و  ینا ةموعجم. است شده رجمنشهر  ای یهحاش یدر نواح نابسامان های محله یریگ شکل بهشده و  یلاردب

 یهای محله یریگ شکل بهاست(  شده یمرا شامل  امعهج یف)که اغلب اقشار ضع رانجمها اقتصادی -تماعیجا های یژگیو

و  ها محله یریپذ دفاع یتبه ضوابط و اصول مرتبط با قابل هیجتو ینکمتر ها آن وساز ساخت فراینداست که در  شده رجمن

 ای یهحاش های محلهدر  رائمجاز ارتکاب به  یفراوان یها گزارش ساله همه یل،دل ینبه هم ؛نشده است یشهر یها بافت

 یاد،ز دفاع یب یفضاها با هایی محله ییشناسا با ،حاضر پژوهشدر  رو یناز ا. شود می ارسال ربط یذ عجبه مرا یلشهر اردب

 ها آن به یلاردب یشهردار یآت یها برنامهدر  تااست  شدهارائه  یشهر فضاهای ةینبه مدیریت زمینةدر  هایی یشنهادپ

 .شود رجنوع از فضاها من ینا یزانو کاهش م دفاع یب یو کنترل فضاها یریتمد به نزدیک ۀینددر آ و شود عمل

پژوهشادبیاتومبانینظری
 مطالعهرا  یاز مسائل شهر نبهج ایناست که  ینینو های یشگراشهرها از  ۀدر حوز رائمج ییو فضا غرافیاییج تحلیل

 رم،ج از یشگیریو پ تماعیجا های یارجناهنبا  مقابله برای ییفضا یلتحل های یفناوربر ابزارها و  یهو با تک کرده

اعمال  یپراکندگ ۀنحو و کیفیت پیدایش، چگونگی مطالعات این در. است دادهارائه  یمناسب یراهبردها و راهکارها

 یناول ،ودجمو منابع براساس(. 230: 2932و همکاران،  ی)قصر است شده بررسیشهرها  غرافیاییج ۀمحدود در رمانهجم

با  2199در سال  که استو کتله  یگر مطالعة ،است شده ماجان هانیجحوزه و در سطح  ینکه در ا ییها پژوهش

 یطشرا دربارۀ رمج یزانم یحدر مطالعات خود به تشر ها آن .شد امجان تماعیجا یاکولوژ های یشهانداز  یریگ بهره

 یلمطالعات تحل ۀحوز در وی پیشگامی به هجتو با را کتله برخی. پرداختند شهر مختلف مناطق سکونتی و تماعیجا

را  رمجکتله  .اند دانسته رمج غرافیایج گذاران یهپااز  یکی را ویو  اند کرده یمعرف یشناس رمجآمار  پدر ،رائمج رافیاییغج

 (.203: 2932 همکاران، و ادیانج)س دانست یمزمان و مکان  یراز دو متغ یتابع و تماعیجا ای پدیده

از  است یکاگوش یشناس بوم مکتب ،است پرداخته رائمج یاییغرافج یلتحل به یعلم گاهیدید با که فکری مکاتب اولین از

(. مکتب 213: 2913 ی،اشاره کرد )شکوئ یمکنز یکبه رابرت پارک، ارنست برگس و رودر توان یممکتب  ینسردمداران ا

 نرخ رویدادها، نبودنبینی یشپقابل و بالتکلیفی گمنامی، معیت،جصنعت، تراکم  استیالی مانند هایی یدهپددر شهرها  یکاگوش

 یدوبندهایقرفتن  ینو از ب هویتی یب هجیدرنت و ها سنتمحو  هتجدر  ددجت و سنت تقابل ،نشینی یهحاش رت،جمها باالی

از  یکی(. 20: 2932و همکاران،  ی)رضوان داند یم تماعیجانحرافات ا ساز ینهزمرا  تماعیجا کنترل و یررسمیغ
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 نظر از هک یو صنعت یارجت یدرون شهرها یها از حوزهآن دسته  هک است نیو برگس ا کپار یاساس های فرض یشپ

 (.02: 2919 ی،)احمد دهند یمرا توسعه  ییناجو  ارانهکبزه یها سنتو  ها ارزش ،اند شده سازمانی یبدچار  یتماعجا

را از  کاگویش یشناس بومدانست و مکتب  یشناس رمجو اساس مطالعات  پایهرا  یکتله و گر مطالعات توان یم گرچها

 پژوهشگراندارد که حاصل تالش  ودجو دیگری های یهنظرآورد،  شماربه رمج غرافیاییج تحلیل حوزۀدر  یشگاممکاتب پ

وقوع  تماعیجا ةیمثال در نظر یبرا ؛اند پرداخته رمجموضوع  یلبه تحل فرد منحصربه یدگاهیاز د هریکاست که  یمتعدد

الن ک یتماعجه بر عوامل اک یدگاهید نخستود دارد: جو مسلط و جیرا دیدگاه رم دوج وقوع دالیلن ییتب بارۀدر رم،ج

 رائمجزان یه معتقد است مک یدگاه فردید دارد. برخالف دیکتأ یه بر عوامل فردک یدگاهید یگریو د کند یمد یکتأ

د یکتأ یتماعجا یرهاامعه و ساختاجالن بر نقش ک های یدگاهداست، در  امعهجافراد  تک تک یانحراف یمحصول رفتارها

 یلبه تحل رائمجعلل وقوع  تبیین بارۀدر کهاست  دیگری ةینظر ،فشار ةی(. نظر203: 2913 ی،و افشان یان حکمت) شود یم

شدن هکبلو یهنظر ینا یان. بانویدج یمخشن تمسک  رائمجآن در وقوع  یرتأثو  امعهج یاقتصاد -تماعیجعوامل ا

ه افراد نتوانند در ک یه، زمانین نظریابراساس  .دانند می یارکرم و بزهج بروزدر  یملعا را یتماعجا -یاقتصاد یها فرصت

. در شوند میه جموا یی( موفق شوند، با فشارها...و یلیشرفت تحصیسب درآمد، پک مانندسب اهداف مورد نظرشان )ک

از  یا شده اصالح ة، نسخ2ویرت اگن. رابیابد یمش یرم افزاجاب کن فشارها، احتمال ارتینش به اکوا یخاص، برا یطیشرا

 نبود ،دن به اهداف ارزشمند مثبتیست در رسکش او،. به نظر کند یمفشار مطرح  یعموم ةیفشار را با عنوان نظر ةینظر

 یتدرنها( که 202 :)همان شوند می محسوبفشار به  ۀاز منابع عمد یمنف های یزهانگود جو ارزشمند مثبت و های یزهانگ

 .شود رجمن رمجارتکاب  به تواند یم

و  ویلسونکه  استشکسته  یها رهجپناست،  مرتبطبزهکارانه  یبروز رفتارها یاصل یلدال باکه  دیگری ةینظر

 و طیمح از حفاظت ،کوکمش یرفتارها از نانکسا یآگاهبر  زکتمر با رمجاز  یریشگیپ مقولة هب و کردندارائه  ینگکل

 یا رهجپناگر  مثال یبرا ؛است ینابسامان یک ةجنتی رمجکه  شود یماستدالل  ،نظریه این در. پرداختندآن  یامدهایپ

 امعهج تفاوتی یب ۀبا مشاهد ،دارد تماعیجا ارهایجبه شکستن قانون و هن یلکه تما کس آنشکسته باشد و مرمت نشود، 

شکسته  یشتریب های یشهش ،وضعیت این استمرار با .کرد خواهد اقدام یگری( درهجپن) شیشه شکستن بهامر،  ینبه ا

گسترش  یگربه محله د یا محلهو از  یگرد یابانخ به یابانیاز خ جو مر جو هر قانونی یب آنارشی،احساس  ینو ا شود یم

 بدون دهید، امجان ازیدجم یدرا که بخواه یهر کار اینکه ملهجاز  ،را به همراه خواهد داشت هایی یامپعالئم و  و یابد می

(. 19: 2932فرد و همکاران،  یشگاهی)پ شود یم قانونی یبو  جو مر جشهر پر از هر یتدرنهاو  شود ماش مزاحم کسی آنکه

 یا 1یطیمح یطراح با یبزهکار پیشگیری ،دفاع یب یفضاها ن،ارمجم منطقی انتخاب رمانه،جم یسفرها های یهنظر

 یلدال یینتب برایهستند که  هایی یهنظر یگراز د SCP اختصار به یا 9رمجاز  یوضع یشگیریو پ CPTED اختصار به

در  یهپا ةینظر عنوان بهکه  دفاعقابل یفضا ةنظری ،پژوهشبخش از  ین. در ااند شدهارائه  یشهر یدر فضاها رمجوقوع 

 بعد یکه رفتار انسان است مبتنی یشهاند ینا بر یتئور ین. اشود می معرفیاختصار  به است، شده استفاده حاضر پژوهش

                                                                 
1. R. Agnew 

2. Crime Prevention through Environmental Design (CPTED) 

3. Situational Crime Prevention (SCP) 
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 سازی ینهبهمناسب،  یطراح با کند یم یدتأک یتئور ین. ادهد یمرخ  تماعیجو ا یزیکیف ییطمح در و ددار ییفضا

 لوگیریجاز وقوع خشونت  توان یم آنمثبت از  یریتصو ادجیو ا یطمشخص و واضح از مح یفینظارت، تعر یها فرصت

 های یژگیو به هجتو با که هستند شهرها در مناطقی شهری دفاع یب فضاهای(. 03: 2933و همکاران،  ویسی یخش) کرد

 ها آن از ،کمال داشتن صورت در و ندارند تعلق کسی به فضاها این. هستند رائمج وقوع برای یتر مناسب مناطق ،فیزیکی

 امن و جدن فضاهای عنوان به که یطور به هستند؛ پنهان عموم دید از ها مکان این از برخی. شود ینم نگهداری یخوب به

 برای مطمئن فضاهایی بنابراین ؛(12: 2933و همکاران،  خواه یفرهاد) شوند یم گرفته درنظر انحرافی فتارهایر برای

اما  ،مرده یهستند که از نظر حفاظت ییفضاها، فضاها گونه ینا دیگر، سویهستند. از  یزآم خشونتو  ازجغیرم اعمال بروز

 ،دفاع یب یفضاها یومناز نظر اسکار ن همچنین .هستند زنده و فعالها  آن در ییفضاها ارجمسائل نابهن بروزنظر  از

 به را الزم نظارتی امکانات و نیستند یمشخص ۀشدتعریف ۀحوز دارای ،ندارند ینو نماد یواقع موانعیهستند که  ییفضاها

 (.2: 2932 محمدی، و دزفولی ر)قلمب آورند ینم ودجو

 یدر فضاها یزیخ رمجکاهش  منظور به یشهر یکنترل فضاها ،کارانهبزه اعمال بروز از لوگیریج یتبه اهم هجتو با

فضاها، مطالعات  ینا یانتظام و سامانده منظور به رمجمستعد وقوع  یفضاها یبند پهنهشناخت و  و ضرورت یشهر

 .شود یماشاره  ها آناز  یتعداد بهشده است که  امجان یجخار و داخلیفراوان 

 رائمجسرقت بانک، سرقت خودرو و  ی،سرقت منزل مسکون رمجبا انتخاب چهار  (1221و همکاران ) 2متیوکوئیک

که  گرفتند هجنتیو  ندپرداخت در شهر لندن نایتجو  رمج ییفضا یالگوها یینتب یو چگونگ ییچرا یبه بررس یزآم خشونت

دارد.  ودجومثبت  بستگی هم ینژاد یو ناهمگون یمسکون ثباتی یب یت،با محروم یزآم خشونت رائمجبانک و  سرقت میان

. سرقت منازل، سرقت دنکن یم یحتشر رائمج ةهم یرا برا ییرپذیرینسبت تغ ینتر بزرگ ،شده استفادهمشترک  یها مؤلفه

 همچنین. است رائمج یعموم یمتفاوت با الگوها که کنند می یتتبع یخاص یاز الگوها هرکدامبانک و سرقت خودرو، 

 مانند ،یمورد رائمج تک تک) رائمجانواع  ییفضا یدر شناخت الگو رائمج یعموم یوهاالگ یتاهم یانگرب پژوهش جنتای

 یکل ییفضا یبا داشتن الگو توان یمرهگذر  ین. از ااستکوچک  یاس( در مقیمربوط به سرقت منازل مسکون رائمج

 .کردخرد اقدام  رائمج ییفضا یالگو ییبه شناسا رائمج

در  رمج بینی یشپ های یلتحلو  زیهجت یریکارگ به یلپتانس یرا با هدف بررس یپژوهش (1223و همکاران ) 1ومنزر

 رمجاطالعات در دسترس مربوط به سه  ،هدف ینبه ا یابیدست منظور به ها آن .دادند امج( انیک)بلژ یشهر یها بافت

 ییفضا صورت هبمتر مربع  122در  122 یها سلولاز  یا شبکهرا در  رحجو ضرب و  یابانیسرقت منازل، سرقت خ

 و ستیکجل یونمدل رگرس جینتا 1222در سال  یزیخ رمج بینی یشپو  یساز مدل منظور به همچنین. ندکرد یآور معج

 یها سالمربوط به  یها دادهاز  رائمج بینی یشپو  یساز مدل برای ها آن. کردند یبترک دیگریکرا با  یعصب ةشبک مدل

 یممستق یتنرخ موفق معیارهای براساس پژوهش ینصورت گرفته در ا های نیبی یشپ یفیت. ککردنداستفاده  1222-1229

درست در مقابل تعداد کل  های بینی یشپصحت )نسبت  یا(، دقت بینی یشپدقت  یزانبه م شده ثبت یع)نسبت وقا

                                                                 
1. Matthew Quick 

2. Rummens  
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 یمناطق عنوان به شده بینی یشپنسبت به تناسب کل مساحت  یممستق یتموفق یب)ضر بینی یشپ( و شاخص ها بینی یشپ

 رمج یها داده یلو تحل زیهجبا  ت یکاربرد های بینی یشپ دهد یمنشان  پژوهش جنتای. اند شده یابیباال( ارز یریبا خطرپذ

 رائمج یها داده)روز و شب(  یزمان یکبا تفک یانهماه های بینی یشپ ینهمچن .است یرپذ امکان یا شبکهدر سطوح 

 یککه تفک دهد می نشانامر  ینداشته است. ا یبهتر جینتا ی،زمان یکبدون تفک یا هفته های بینی یشپنسبت به  یارتکاب

 داشته باشد. ها بینی یشپ ییدر کارا یمهم یرتأث تواند یم ها داده یزمان

در  یزیخ رمجو  یمشروبات الکل ةعرض محلارتباط  یلو تحل زیهجت منظور بهرا  ی( پژوهش1220و همکاران ) 2کانرو

آدرس محل فروش  ،مربوط یها سازمانبه  عهجبا مرا ها داده یگردآور منظور به ها آن. دادند امجنا یویورکن یبوفالو

 یها سال یزآم خشونت رائمجمربوط به  یها داده ین. همچنکردند یساز نقشهو  یافترا در وزدارجم یمشروبات الکل

 ییآمار فضا یها مدلاز  ها داده یلو تحل زیهجت یبرا ،پژوهش ین. در اکردند یآور معج یساز مراکز پل را 1220-1222

 غرافیاییج یعتوز هاتج. ستبارها یکیدر نزد یزآم خشونت رائمج یا خوشه یعتوز بیانگر پژوهش جیاستفاده شده است. نتا

 .است بوده بارها غرافیاییج یتمتناظر بر موقع یزن رائمج

مؤثر از  ۀاستفاد سازی ینهبهدر  یمتصم یبانیپشت تمیسس های یتقابل( در پژوهش خود به 1220) 1لیبراتور و کوالدوس

 یزن گشت یا منطقه مدل DSS 9 یکردبا استفاده از رو ها آن. کنند یماشاره  یژهو یاقتصاد یطدر شرا یانسان یابمنابع کم

 یدشهر مادر یمرکز ةناحی در پژوهشگران ینا یشنهادی. مدل پدادندارائه  یزن گشت یازمندمناطق ن بینی یشپ منظور بهرا 

 شدۀ یبردار بهره یکردبهتر از رو DSSبر  یمبتن یشنهادیمدل پ عملکرد دهد یمنشان  ها یشآزما جنتای. شد آزموده یااسپان

 ییباال ییو کارابود  یندهحوادث آ یقدق بینی یشپبه  قادر یی. مدل نهااست یزن گشتنقاط  بینی یشپدر  یااسپان یمل یسپل

 .داشت یسپل توزیع میزان تعیین در

 منظور بهرا  یپژوهش (،GIS) غرافیاییجاطالعات  یستمس های یتقابل( با استفاده از 1229و همکاران ) 2کیو نف

 یدر بخش مرکز یسپل یزن گشت یرهایمس ،پژوهش این در. دادند امجان یسپل یروهایگشت ن یرهایمس یسامانده

ثقل  یها کانون) رائمجداغ تصادفات و  یها لکهرفتن در نظر گ با نخستاست؛  شده بررسیشهر تگزاس در دو حالت 

 ةمحاسب آن، امجکه هدف از ان رائمجبدون در نظر گرفتن نقاط داغ تصادفات و  یگری( و دیو تصادفات شهر یزیخ رمج

 دنیدرس هجنتی این به ها یبررس از پس یسندگانمتفاوت به محل وقوع حوادث بوده است. نو یطدر شرا یسزمان اعزام پل

 یروهایبه ن یردهیمس یتدرنهاو  ینهبه یرمس ةدر محاسب یشهر درونو تصادفات  رائمجمربوط به  یها دادهکه استفاده از 

 از استفاده ها، آندهد. از نظر  کاهشدرصد  23-29 حدودرا  یسبالقوه زمان اعزام پل طور به تواند یم یسپل یزن گشت

از منابع  یحداقل ۀچون استفاد یبه اهداف یابیدر دست تواند یم 0یکتراف یمنیو ا رائمجمرتبط با  مبناداده یکردهایرو

 واقع شود. مؤثر ییبه حداکثر کارا یدنرس منظور به

                                                                 
1. Conrow  

2. Collados and Liberatore 

3. Decision Support System 

4. Fen Kuo  

5. Data-Driven Approaches to Crime and Traffic Safety (DDACTS) 
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 رمجدر وقوع  یشهر دفاع یب ینقش فضاها یبررس منظور به را یلیتحل -توصیفی یپژوهش( 2930و عنبر ) زادهعلی

 افزار نرم یآمار یها روشبر  یآنان مبتن یلو تحل زیهجت روش. دادند امجمشهد ان شهر کالن 3 ةمنطق یها پارکدر سطح 

SPSS کالبدی، عوامل محیطی، عوامل: از اند عبارت مذکور پژوهشمورد استفاده در  یها شاخص. بود یکورو مدل و 

کاهش  هجیدرنتو  رائمج یزانم یشبر افزا ذکرشده یرهایمتغ اثر ،پژوهش این. در یو عوامل رفتار تماعیجا عوامل

مؤثر  عوامل میان 222/2 داریامعنو مثبت در سطح  معنادارة رابط بیانگر پژوهش جیاست. نتا شده بررسی ها پارک یتامن

 .است رائمج یزانم یشو افزا ها پارک یتدر کاهش امن

 شیو افزا یشهر دفاع یب یارتباط فضاها یبا هدف بررس را یفیو ک کمی ی( پژوهش2930و همکاران ) منصوری

 یقعم یها مصاحبه یفیشد و سپس در بخش ک یپرسشگر دشهرون 122ابتدا از  در. دادند امجدر شهر کرمانشاه ان رائمج

گفت  توان یم پژوهش مذکور های یافته براساس. گرفت صورتشهر کرمانشاه  دفاع یب یفضاها اطرافة کسباز 

به  نداشتن دسترسی ی،شهر یفضاها یو معمار ی: طراحاز ندا در کرمانشاه عبارت یشهر رائمج یزانمؤثر بر م یها مؤلفه

شهر.  یدر فضا یتو تراکم فعال یشهر یدر فضاها نکردن نظارت ی،شهر یفضاها ییخوانا یزانم ی،خدمات شهر

ة رابط یشهر رائمجبروز  یزانو م یشهر دفاع یب یفضاها ادجای در مؤثر مختلف عوامل میانگفت  توان یم موعجمدر

 .دارد دوجو معناداری

 یطراح کمک به رمجاز  یشگیریپ یکردرو قراردادن مبنا با را یلیتحل -توصیفی یپژوهش( 2930و همکاران ) راد یجفر

 امنیت تنزل و یزد شهر تاریخی بافت فرهنگی و تماعیجا یطشرا ییرتغ ،گریزی یتمعج یلدال یواکاو منظور به  ،یطیمح

 ی،اراض کاربریبودند از:  عبارت پژوهش یمورد بررس یها شاخص. دادند امجان آماری تحلیل و زیهجتبر  یمبتن ،آن تماعیجا

 نظارت امکان و گیاهی پوشش ،ها یدسترسمعابر و  یط،مح یزیو تم یبهداشت یطشرا یط،مح ییخوانا یها مؤلفه ی،مبلمان شهر

از نظر  یزدشهر  یخیبافت تار مطلوب یطحال حاضر و شرا شرایط میان یقعم شکاف یانگرب مذکور پژوهش جنتای. غیررسمی

 شرایط یررسمیو نظارت غ یاهیپوشش گ خوانایی، پژوهش، ایندر  یمورد بررس یها شاخص یان. از ماست یطیمح یطراح

 .گیرندبقرار  یشهر یراناقدامات مد یتاولو در بایدمنطقه  ینا یطیمح یتامن یارتقا منظور بهکه  دارند ینامناسب

در  یشهر دفاع یب یفضاها یبند پهنهو  یهدف بررس بارا  یلیتحل -توصیفی یپژوهش( 2930و همکاران ) زیاری

 غرافیاییجاطالعات  یستمس های یتقابلاز  یبیترک ها آن یلو تحل زیهجت ابزارهای. دادند امجتهران ان یهرند ةسطح محل

 ی،شهر یضور مردم در فضاهاح یزانفضاها، م ینورپرداز شاملپژوهش  این شدۀ بررسی یها شاخص. بود یکورو مدل و

بلوک  12را به  آن ی،هرند ةمحل یبررس منظور بهبوده است. نگارندگان  یطمح یو آلودگ یتضعف فعال ی،ضعف کالبد

 همچنین. است بوده فضاها بودندفاع یبمختلف محله از نظر  یها بلوک دارامعنتفاوت  یانگرپژوهش ب جنتای. کردند یمتقس

 یگر. از داستآن  اطرافة محوطو  یفضاها با بلوک مربوط به پارک هرند ترین دفاع یب باقانط دهندۀ نشان جنتای

و  یپارک حقان یها بلوکبه  توان یمنداشته است،  یمطلوب یتوضع ،دفاع یب یفضاها ودجکه از نظر و ییها بلوک

 اطراف آن اشاره کرد. یفضاها

در  یزخ رمج یها کانون یلو تحل ییشناسا منظور به را یگبست هم -توصیفی یپژوهش( 2931) یو نور یجکال گر کوزه

 یو اقتصاد تماعیجا ی،کالبد های یژگیو یبررس ضمنمذکور،  پژوهش. در دنداد امجان جشهر سنند 3و  0 ةیدو ناح
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اطالعات  ةسامان از استفاده و بستگی هم یلروش تحل هب سپس. شد شناسایی نیز یزخ رمج نقاطمناطق مورد مطالعه، 

 پژوهش جنتای. شد پرداخته رمانهجم اعمال بروز احتمال و مکانارتباط  شجبه سن یکیگراف های یلتحلو  رافیاییغج

از نظر  یادز یلیو خ یادز پذیری یبآسمورد مطالعه در سطح  مناطق های محله سطحدرصد  90 قرارگرفتن بیانگر مذکور

 .است رمجاحتمال بروز 

استفاده از تعداد  باپژوهش،  ینا در یراز ؛است پژوهش یارهایمع بودنمانع و امعج ،حاضر پژوهش مزایای ملهج از

آن  مزایای یگر. از دداقدام ش یلدر شهر اردب یشهر دفاع یب یفضاها یبند پهنه به ،باال شمولیت بامحدود  یها شاخص

استفاده از  با ،یزبخش ن یندر ا اشاره کرد. یشهر دفاع یب یفضاها یدانیو برداشت م ها محله تک تک یمایشبه پ توان یم

 یتقابل یزاناز نظر م یشهر یفضاها یتبه ثبت وضع ها محله یضمن بررس ساخته،محقق یستل چکو  GPSدستگاه 

در  شده استفاده های یکتکنبه  ،پژوهش نوآوریدربارۀ  نکته آخرین. شد اقدام رمانهجم های یتفعالدر برابر  یریپذ دفاع

 .شود یممربوط  مختلف های محلهو  یمختلف شهر یها بافتدفاع در  یتقابل یو بررس ها آن جینتا ةیسمقا پژوهش،

پژوهشرو 
ابزار  ،میدانی روش از یازمورد ن یها داده یگردآور منظور به. است یلیتحل -توصیفیو  یکاربرد یتیحاضر با ماه پژوهش

GPS  منظور به یکورو یبند سطحاز روش  ها، داده تحلیل و  زیهجتة مرحلو پرسشنامه استفاده شده است. در  یستل چکو 

 در پژوهش یارهایمع یدهوزن منظور به ANPاز روش  ی،شهر دفاع یب یفضاها ودجو نظر از های محله یبند پهنه

 یاستانداردساز منظور به GIS یافزار نرم یطمح در یو توابع فاز ها روشو از  یارمع های یهال یینها پوشانیهم راستای

 میدانی روش به که هستند یلاردب شهر های محله حاضر پژوهش آماریة امعجاستفاده شده است.  یارمع یها نقشه

 ،.  در پژوهش حاضرشدند یابیو ارز شجسن رمانهجدر برابر اعمال م یریپذ دفاع کیفیتنظر  ازآن،  ودجمو فضاهای

 و ها محله یتو پرسشنامه، وضع یستل چکبتدا با استفاده از ا یل،شهر اردب دفاع یب یفضاها یبند پهنهو  شناساییمنظور  به

با استفاده  ،شده بود یرهذخ Excelکه در قالب  شدهاطالعات برداشت ،بعدة مرحل. در شدو ثبت  برداشت یشهر یفضاها

 درتا  شد یرهخذ غرافیاییجاطالعات  یگاهنقاط منفرد در پا صورت به و یلتبد یبه فرمت وکتور ArcGIS 10.4 افزار نرماز 

 یفیتک یابی درونبه  ینگجیکر ةبا استفاده از افزون ،سومة مرحل. در شود پرداخته ها آن تحلیل به افزار نرم ینا یطمح

 یناز ا آمده دست به یابی درون یها نقشه. است شده اقدامبزهکارانه  یدر مقابل رفتارها یریپذ دفاعاز نظر  یشهر یفضاها

 یدر راستا یکورو در قالب مدل و یوزن ده از پسو  ندشد یاستانداردساز ی،فاز یتعضو یها زونهافمرحله با استفاده از 

 یلبا استفاده از تحل یتدرنهاقرار گرفتند.  دنظرم یشهر دفاع یب یفضاها ودجاز نظر و یلاردب یشهر یفضاها یبند پهنه

 بررسی حاضر پژوهشکه در  یاصل یها ؤلفهم. شد بررسی یشهر مختلف های محله یریپذ دفاع یتقابل ،داغ یها لکه

 یزانم ،و مردم به فضا یسپل یدسترس یزانفضا، م یشپا منظور بهمناسب  هیزاتجاستفاده از ت :عبارت بودند از اند شده

و  ها مؤلفهفضا.  تماعیجا-یکالبد یفیتو ک یتمطلوب ی،و سرزندگ یادهپ عابرانو  نافضا توسط ساکن یریپذ نظارت

 .است شده داده نمایش 2 دولجدر  حاضر پژوهشمورد استفاده در  یپارامترها
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یشهردفاعیبیفضاهایبندپهنهمؤثردریرهایفهرستمتغ.8دولج

 یفر یهامؤلفهوهاشاخص یاصلیهامؤلفه

 هیزاتجت

 مربوط ابزارهای و نورپردازی مطلوبیت

 مند بر فضانظارت هوش منظور بهو نگهبان  یناستفاده از دورب میزان

 یتیمسائل امن یترعا یمناسب در راستا ۀرجپن و در قفل، از استفاده

 یریپذ نظارت یزانبه فضا و م دسترسی

 اصلی معابر از فاصله

 ها یکالنتراز  فاصله

 یکتنگ و بار یها کوچه تراکم

 فضا در شدننپنها امکان

 یادهپ عابرانو  ناساکن نظارت میزان

 کالبدی -فضایی یتمطلوب و کیفیت

 ها یکاربر سازگاری

 فضا کالبدی مطلوبیت

 یارجو ت یتماعجا های یتفعال میزان

 فضا یزیانگ وسوسه میزان

 (یسمدر فضا )وندال گرایی یبتخرود جو میزان

 رهاشدهو  ردهم یفضاها میزان

و  ویسی یخش ؛2930و همکاران،  یاری؛ ز2930 ،پور یمرح و یاناعج؛ ش2933و همکاران،  خواه یفرهاد؛ 2930و همکاران،  ی: صادقمنبع

 2933همکاران، 

موردمطالعهةمحدود
مطلق در مختصات  موقعیت نظراز  که استنام واقع شده  ینبه هم یدر دشت یلمرکز استان و شهرستان اردب یلاردب شهر

 ةدقیق 23 و هجدر 91 تا دقیقه 22 و هجدر 91و  یطول شرق ةدقیق 23 و هجدر 21 تا دقیقه 20 و هجدر 21 ییایغرافج

و وزارت  استانداری تأیید( و 2930) یلاردب یشهر و شهردار یشورا مصوبات براساساست.  یافتهاستقرار  یعرض شمال

در حال حاضر  یلشده است. شهر اردب یمتقس یاصل ةمحل 02 و شهری ةیناح 20 ،شهرداریة منطق 0شهر به  ینکشور، ا

نفوس و مسکن  یعموم سرشماری براساسهکتار گسترده شده و  0122از  یشبه مساحت ب یا ودهمحد( در 2933)سال 

 نقاط و شهر این غرافیاییج موقعیت ،2 شکل در. است بوده نفر 013.932 از بیش آن معیتج یران،مرکز آمار ا 2930سال 

 است. آمده یشهر دفاع یب یبرداشت فضاها

هزار  00 بر بالغ شد، امجان خورشیدی 2990 سال در که ایران رسمی شماریسر دورۀ اولین در اردبیل شهر معیتج

هزار  111به  2900هزار نفر، در سال  221به  2900هزار نفر، در سال  19به  2920در سال  معیتج یننفر بوده است. ا

 جنتای براساس یلاردب شهر معیتج. یافت یشهزار نفر افزا 221به  2910هزار نفر و در سال  922به  2930نفر، در سال 

بوده  نفر 013.932 یزن 2930سال  یهزار نفر و در سرشمار 210 بر بالغ 2932نفوس و مسکن سال  یعموم یسرشمار

در  معیتیج رشد جنتای(. 2930  یران،)مرکز آمار ا رود میبه شمار  یرانا معیتجشهر پر ینشانزدهم یث،ح این ازاست که 

 کهدرحالی ؛است داشته یبرابر 22/1 معیتیج رشد کنون،تا 2990سال  با مقایسه در هرش این دهد مینشان  یلشهر اردب

 ها پیشروی عمدۀ اساس یناست. برا کرده رشد یبرابر 03/3 فیزیکینظر  از 2990سال  یسرشمار ییابتدا دورۀ به نسبت

 معیتج ،1 دولج. در است هبود کارگاهی و صنعتی های تمعجمساخت  نظر از نوبیجهموار  نسبتاً های دشتبه سمت 

 است. آمدهمختلف و رشد آن  های سالدر  یلشهر اردب
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موردمطالعهةمحدودیاییغرافجیتموقعةنقش.8شکل

نگارندگان:منبع

 آنرشدومختلفهایسالدریلشهراردبمعیتج.7دولج

89978947897789878977891789308937/سالمعیتج
 013.932 210.209 221.101 922.910 112.339 223.100 19.030 00.321 معیتج

 30/2 22/9 21/1 32/2 29/0 3/0 2/1 - رشد نرخ

 2930 ،ایران آمار مرکز: منبع

 شرقی -غربی هتجدر  یکمتر یافق رشد و یشمال -نوبیج هاتجدر  یافق رشدگذشته،  های سالدر  یلاردب شهر

 شمالی، یها اما قسمت اند، یافتهتوسعه  یبا برنامه و طرح قبل یشترشهر ب ینوبج یها قسمت رشد، این در. است داشته

اند و به  آمده ودجو به ،اند داشته یکمتر یکه توان مال رانیجمها سکونت و ومجه دنبالهب و قبلی طرح و برنامه بدون

است؛  داده رخوع توسعه دو ن یزاند. در سمت شرق شهر ن داده نشینی یهحاش و شکل یتهو یلشهر اردب یقسمت شمال

 و دارد روستایی ماهیتی کالبد، نظر از هم هنوز که شهریۀ محدودبه  یارن یروستا یوستنمربوط به پ یزیکیف ةتوسع

 توسعهدو  یزشهر ن یچون زرناس. در سمت غرب ای شده یزیر برنامه یاحداث یها مربوط به شهرک یزیکیف ةتوسع دیگری

 یگریو د ییو کالبد روستا یت)بهشت زهرا( با ماه یوسفو مال گلمغان مانند یایروستاه پیوستن :است گرفته شکل

 (.30-32: 2939 ی،ج)فر کارشناسان یلقب از ینوساز یها شهرک

را  یلاردب های یسبز عمده کاربر یو فضا یخدمات های یو مزارع، کاربر ها باغ بایر، های زمین مسکونی، های کاربری

 میانرا در  یشهر یاز فضا یزانم یشترینهکتار، ب 2312بالغ بر  یبا مساحت یکونمس ی. کاربردهند یم یلتشک

. بعد از گیرد یبرمدرصد از مساحت شهر را در  03/92 موعجدرمبه خود اختصاص داده است که  یشهر های کاربری



 737اردبیلشهردریزیخرمدفاعومستعدجبندیفضاهایبیپهنه

هکتار،  2920بالغ بر  یبا مساحت ها پارکینگ و معابر را یلشهر اردب یاز مساحت اراض یزانم یشترینب یمسکون یکاربر

 های زمین. دهد یم یلکل شهر را تشک مساحتدرصد  12مذکور، حدود  های یکاربراز مساحت  یزانم ین. ااند کردهاشغال 

 اراضی از درصد 12/20 خود هکتاری 2221 مساحت با نیز شهر( گورستان و ساخت حال در بایر،)شامل  مخروبه و بایر

بخش  که دارند یهکتار 330 مساحتی یزن یلو مزارع به همراه رودخانه و مس ها غبا. دهند می تشکیل را شهر این

عمده  های یکاربر یگراز د یزسبز ن یو فضا یخدمات های یرا تحت اشغال خود دارند. کاربر یشهر یاز اراض یهجتو قابل

 .شهر هستند

پژوهشهاییافتهتحلیل
هاآنیدهوزنویموردبررسیهاشاخص

 یعموم قاعدۀ .اند کرده مشخص را یشهر یدفاع فضاها یتمؤثر بر قابل معیارهای پژوهش ةپیشین و ظرین ادبیات

: 2932 ی،کرد )مالچفسک یینمسئله تع یتدر ارتباط با وضع یدرا با یارهامع یناست که ا این یابیارز یارهایمع انتخاب

 یالندهگ ی)غفار آید یم شمار به گیری یمتصم های ینهگز یتآزمون سطح مطلوب یو مبنا برا یزانم یار،مع یک درواقع(. 230

 یبتوان بر مبنا که کرد یینرا تع یارهاییمع یدبا هدف به دستیابی یبرا یاریچند مع یابی(. در ارز292: 2939 ی،و غالم

انتخاب معیارهای باید ین. همچنگیرد یصورت م گیری یمتصم معیار، براساس ینبنابرا ؛یافتدست  ینیمع اهدافها به  آن

 شدنمحقق با. شوند استفاده یهمپوشان فرایند در تا( 0: 2932 و همکاران، ی)اردکان باشندداشته  یریگ اندازه یتقابل شده

شود و  یگذار مربوط ارزش یها از ارزش یا دامنهدر  یارمع هرالزم است  یابی،ارز فراینددر  یارهااز مع یا موعهجم

: 2931درآباد و همکاران،  یاری)اسفند شود داده نشان( GIS) یاییغرافجاطالعات  یستمس نقشه در ةیال یک صورت به

 اند، شده استفاده یشهر دفاع یب یفضاها یبند پهنه منظور بهکه  حاضر پژوهشدر  یمورد بررس معیارهای(. 13-32

 یزانم ،فضا به سیدستر هیزات،جت اصلیة مؤلفدر قالب سه  یببه ترت که هستند یشاخص اصل 22مشتمل بر 

 اند عبارت یو فرع یاصل یها مؤلفه یبند طبقههستند.  یبند طبقه قابل یکالبد -ییفضا یتو مطلوب یفیتو ک یریپذ نظارت

 از:

مؤلف نظارت  منظور بهو نگهبان  یناستفاده از دورب یزانم مربوط، ابزارهای و نورپردازی مطلوبیت :هیزاتجتة

 .یتیمسائل امن یترعا منظور بهمناسب  ۀرجفل، در و پنهوشمند بر فضا و استفاده از ق

 یها کوچهتراکم  ،ها یکالنترفاصله از  ی،از معابر اصل فاصله :یریپذنظارتیزانبهفضاومدسترسیةمؤلف

 .یادهپ عابرانو  ناساکن نظارت میزان و فضا در شدنامکان پنهان یک،تنگ و بار

 های یتفعال یزانفضا، م یکالبد یتمطلوب ،ها یکاربر سازگاری :کالبدی-فضاییمطلوبیتوکیفیتةمؤلف

و  ردهم یفضاها یزان( و میسمدر فضا )وندال گرایی یبتخر ودجو یزانفضا، م یزیانگ وسوسه یزانم اری،جت و تماعیجا

 .رهاشده

 یها شاخص و ها مؤلفه همة یدهوزنو نظر کارشناسان به  ANPبا استفاده از مدل  ها شاخص شدنمشخص از پس

 است. آمده 9 دولجدر  فرایند این ةجنتی که شد اقدام حاضر پژوهشمرتبط با 
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یشهردفاعیبیفضاهایبندپهنهیارهایمربوطبهمعییوزننها.9دولج

 یفر یهامؤلفهوهاشاخص یاصلیهامؤلفه

 وزن شاخص وزن شاخص

 22110/2 هیزاتجت

 11032/2 مربوط ابزارهای و نورپردازی مطلوبیت

 22110/2 نظارت هوشمند بر فضا منظور بهو نگهبان  یناستفاده از دورب میزان

 03229/2 یتیمسائل امن یترعا منظور بهمناسب  ۀرجپن و در قفل، از استفاده

 یزانبه فضا و م دسترسی
 یریپذ نظارت

11032/2 
 

 21223/2 اصلی معابر از فاصله

 21021/2 ها یکالنتراز  فاصله

 29022/2 یکتنگ و بار یها کوچه تراکم

 10321/2 فضا در شدنپنهان امکان

 92293/2 یادهپ عابرانو  ناساکن نظارت میزان

 کالبدی -فضایی مطلوبیت و کیفیت

 
03229/2 
 

 22200/2 ها یکاربر سازگاری

 92232/2 فضا کالبدی مطلوبیت

 29320/2 یارجو ت یتماعجا های یتفعال میزان

 23932/2 فضا یزیانگ وسوسه میزان

 21330/2 (یسمدر فضا )وندال گرایی یبتخر میزان

 12923/2 رهاشدهو  مرده فضاهای میزان

 نگارندگان: منبع

یشهردفاعیبیفضاهایبندپهنه

 یها افزونهاز  شد، با استفاده یرهو در فرمت مناسب ذخ یآور معجو اطالعات مورد نظر  ها داده همة ینکهاز ا پس

شد.  امجان ها شاخص همة روی یابی درونعمل  ینگ،جیکر یابی درون ابزار یژهو به ،ییفضا یلتحل ابزار عبهج در یابی درون

 و کردادغام  را ها آنتا بتوان  شوند یسهمقا یکدیگر با ادشدهجیا یها نقشه همة یدبا ینکهبه ا هجتو با ،بعدیة مرحلدر 

 ی. روش استانداردسازشد پرداخته اولة مرحلدر  ادشدهجیا های یهال یداد، به استانداردساز امجانرا  یبند پهنه یاتعمل

 یکاعداد صفر و  ینب یفیدر ط ودجمو یها نقشهروش  ینبود. در ا یفاز استانداردسازی حاضر، پژوهشمورد استفاده در 

 ،روپیش پژوهش. در استکامل  یفاز عضویت دهندۀ نشان یکو  یفاز یتعدم عضو یانگرکه صفر ب شوند یم یبند طبقه

شده )الف( و  یابی درون یها نقشهاز  یا نمونه. استکامل  یتنشانگر مطلوب یزن یکو عدد  یتعدم مطلوب یانگرعدد صفر ب

 است. آمده 1 شکلشده )ب( در  یاستانداردساز یها نقشه


یلاردبیهرشیدرفضاهاییوروشناینورپردازیتمطلوبیزانم.7شکل

 ب الف
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 ،ویکور مدل قابلیت ترکیب و (ANP) شبکه تحلیل مدل وزناستفاده از  ،یارمع یها نقشه همة یاستانداردساز از پس

ذکر  شایان. گرفت صورت یشهر دفاع یب یفضاها یبند پهنهاستاندارد موزون و  یها نقشه ةیته یار،مع های یهال یدهوزن

 همةبا  مرتبط (Ri) تأسف یزانم و (Si) یسودمند یزانم ةمحاسب به ایدب یکورو ییشاخص نها ةقبل از محاسب است

 Rasterبا استفاده از ابزار  یاصل یها مؤلفه سودمندیو  تأسف یزانم ،مرحله یندر ا رو یناز ا ؛اقدام شود یاصل یها مؤلفه

Calculator  یسودمند یزانمربوط به م یها شهنقاز  یا نمونه. شود استفاده ها آن از یینها یبند پهنهدر  تا شدمحاسبه 

 است. آمده 9 شکل)ب( در  تأسف)الف( و 

  

یریپذنظارتیزانبهفضاومیدسترسشاخص(Ri)تأسفیزانمو(Si)یسودمندیزانمةنقش.9شکل

ة مؤلف سه) یاصل یها مؤلفه همةبه  مربوط Qi مقدار یکورو ییشاخص نها به دستیابی منظور بهمرحله و  ینآخر در

 از پس .شد محاسبه( یکالبد -ییفضا یتو مطلوب یفیتو ک یریپذ نظارت یزانبه فضا و م یدسترس هیزات،جت اصلی

 کهگرفت  صورت یکورو ییشاخص نها ةمحاسب ،گانه سه یاصل یها مؤلفهاز  هریک برای ویکور شاخص محاسبه

از  یلاردب یشهر یفضاها یبند رتبهاز  آمده دست به یینها ةجنتی .است یلاردب یشهر یفضاها یریپذ دفاع یزانم یشگرنما

 است. آمده 2فضاها، در قالب شکل  یریپذ دفاع یتنظر قابل

 

یشهردفاعیبیفضاهایبندپهنهمنظوربهیکورشاخصوةمحاسبیینهاةنقش.4شکل

 ب الف
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به  یکورباالتر شاخص و یرو مقاد تیکمتر به مفهوم مطلوب یرمقاد یکوراز مدل و آمده دست به جیدر نتا ینکها به هجتو با

و  یشمال غرب شمالی، های محله دریافت توان یم مدل این یجخرو جینتا براساس و استنامطلوب  وضعیت معنای

 یفضاها و دارندقرار  ینامطلوب نسبتاً یطدر شرا یریپذ دفاع یتنظر قابل از یلشهر اردب یو شرق غربی های محلهاز  یتعداد

 یفضا کمترین ها محله یگرد ،نامبرده های محله زجبه. اند داده ایجدر خود  رمانهجم یابر بروز رفتارهارا در بر دفاع یب

 بیشترذکر است  شایان. هستند یمطلوب یطفضاها در شرا یریپذ دفاعاز نظر  و دارندرا  یزیخ رمجو مستعد  دفاع یب

. هستند مربوط یلاردب شهرۀ شدادغام یو روستاها ای یهحاش های محله به ،یزیخ رمج مستعد و یشهر دفاع یب های محله

 ،آباد سلمان یراشرف،م ،آباد کاظم ،آباد یحیی(، آباد یرانا) کندی ینج های محلهبه  توان یم ها محله ینا ینتر شاخص ملهجاز 

گلمغان،  ۀشدادغام روستاهای و میرزابخشی کرداحمد، ،آباد جارو یرآباد،خ ،آباد پناهوحدت،  ،آباد نظام ،آباد یمکررسول اکرم، 

 اشاره کرد. یو مالباش یوسفمال

یشهردفاعیبیفضاهایبندخوشه

است، مربوط به  شده استفاده یشهر یفضاها یریپذ دفاع یتوضع یبررس منظور بهکه در نوشتار حاضر  یگرید تحلیل

 ی،مکان عوارض همة یبرا 1یج یا یج دآر -یتسگ ۀآمار ةبا محاسب 2داغ نقاط تحلیل. است)نقاط( داغ  یها لکه یلتحل

در  یا عارضهبه هر  درحقیقت ابزار این. اند شده یبند خوشهکم  یا یادز یربا مقاد ها دادهکدام مناطق،  در دهد یمنشان 

و  البجرا داشته باشد  Zۀ نمر یباال یرمقاد یا عارضه. اگر کند یمنگاه  ،قرار دارند آن یگیهمساکه در  یچارچوب عوارض

شود و از  یداغ تلق ةلک ای عارضه ینکها ینباشد. برا معنادار ینظر آمار از ییتنها بهممکن است لکة داغ  اماهم است، م

 داشته یانگیناز م یباالتر مقادیرقرار دارند،  اش یگیهمساکه در  یهم خود و هم عوارض یدبا ،هم معنادار باشد ینظر آمار

 داغة لک ،یمورد بررس ۀپدید نظر از مناطق یا عوارض اینگفت  توان یمت صور ینا در(. 30: 2932 ی،باشند )عسگر

داشته  یمشابه یژگیو یزن اورجم یکمتر باشد و نواح یانگیناز م شده بررسیپارامتر  یرمقاد اگر اما ،شوند یممحسوب 

 یلاز تحل آمده دست هب جنتای. شود یمسرد  یها لکه یریگ شکل سبب یانگینکمتر از م یرمناطق با مقاد معجتباشند، 

 است. آمده 0 شکلدر  یریپذ دفاع یتنظر قابل از های محلهداغ  یها لکه

 یو غرب یشمال غرب های محلهگفت  توان یدرصد م 33 ینانداغ با اطم یها لکه یلآمده از تحل دست به جنتای بررسی با

 یرسا از یشتریب دفاع یب فضاهای ،است ربوطم( نشین یهحاش ی)نواح یشهر نابسامان های محله به بیشترکه  یلشهر اردب

 یببا ضر یزشهر ن نوبیجو  یشرق ی،شمال شرق مرکزی، های محلهاند.  داغ محاسبه شده یها لکه زءج ودارند  ها محله

 اند. شده ییشناسا یشهر دفاع یب یکمتر فضاها تمرکزسرد و با  یها لکه زءجدرصد  33 یباال یناناطم

 یشهر دفاع یب فضاهای یشترکه ب گفت توان یشود، م یسهمقا یورت گرفته با فرم بافت شهرص های یلتحل جنتای اگر

 یکیارگان یها بافت ویژه به) یکارگان یها در بافت دارند، یشهر یفضاها یرسا از تری ییندفاع پا یتکه قابل ییفضاها یا

 های محلهنوع بافت  ،0اند. شکل  کرده دایتمرکز پ منظم یمهبوده است( و ن یراخ یها دهه یط نشینی یهکه حاصل حاش

(، آباد یران)ا کندی ینج مانند هایی محلهکه  یافتدر توان یبه شکل مذکور م هجتو با. دهد یم نشانرا  یلشهر اردب مختلف

                                                                 
1. Hot Spot Analysis 

2. Getis-Ord Gi 
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و  یآرازعل ،آباد جارو یرآباد،خ ،آباد وحدت، پناه ،آباد نظام آباد، یمرسول اکرم، کر ،آباد سلمان یراشرف،م ،آباد کاظم آباد، یحیی

و  یکارگان یبافت یدارا دارند، یکمتر یریپذ دفاع یتکه از قابل یو مالباش یوسفادغام شده گلمغان، مال یروستاها

وسازها  آن در ساخت نکردن رعایتو  یشهر یزیر به ضوابط برنامه هیجتو  بی گفت توان یم رو یناز ا هستند؛ منظم یمهن

 تبدیل رمانهجم یآن به محل بروز رفتارها های یژگیبه و هجتو با که شود رجمن یهای محله یریگ به شکل تواند یم

 یتهمواره به رعا یشهر یرانمد که شود می بینی پیش ینبنابرا اند؛ کرده هجمواخطر  اشهروندان را ب یتو امن اند شده

 دفاع یب یفضاها یریگ از شکل لوگیریج یاکاهش  یدر راستا یطیمح یو اصول طراح یشهر یزیر ضوابط برنامه

 .کنند لوگیریج یزیر برنامه یآت یها داشته باشند تا از بروز خطرات محتمل در سال ای یژهاهتمام و ی،شهر

 

یلدرشهراردبیشهریفضاهایریپذدفاعیزانداغمربوطبهمیهالکهیلتحل.7شکل

 

اردبیلشهریهایمحلهفرمبافت.8شکل
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گیریهجینت
 نمایش نبود ،محدود بصری ۀمشاهد ناتمام، های ساختمان مخروبه، های ساختمان نور، فقدان یا کمبود یلقب از هایی یژگیو

 و گوشه ودجو کنترل، و نظارت برای محدود فرصت افتادن،دامبه قابلیت با های مکان ودجو فیزیکی، نظمی بی بصری،

 های محدوده و مرزها نبود باال، ساختمانی تراکم هده،مشا قابل فضاهای با اورجم محصور های مکان وخم، پیچ کنار،

 فرایند اینباشد. در  یرگذارتأثفضاها  ینا شدندفاع یبدر  تواند یم یشهر یدر فضاها رهاشده های مکان و یریگ اندازه قابل

 یها کانون یاناًاحناامن و  یفضاها یریگ شکل سبب مسئله اینو  دهند یمدفاع خود را از دست  لیتقاب یشهر یفضاها

 رو یناز ا کند؛ یلو شهروندان تحم یشهر ةامعجرا به  ینیسنگ های ینههز تواند یمآن  یریتکه مد شود یم یزخ رمج

 یانگاریدهنادداشته باشند تا با  یشگیرانهو پ لوج روبه گاهییدخود د یها برنامههمواره در  یشهر یراناست مد یستهشا

 .نشوند شهروندان مال و انجبه  ضرر سببخود،  یفاز وظا یبخش یعمد

 ماهیتی با وپرداخت  اردبیل شهر های محلهدر سطح  یشهر دفاع یب یفضاها یبند پهنهو  شناسایی به حاضر پژوهش

  پژوهش فرایند درشده است.  امجمتعدد ان یافزارها نرم یریکارگ بهمختلف و  های یکتکناز متدها و  استفاده ،کاربردی

 یروستاهاو  نشین یهحاش های محلهشامل  بیشترکه  یلشهر اردب یو غرب یشمال غرب شمالی، های محلهمشخص شد که 

 فضاهای بیشتر و دارندقرار  ینامطلوب یاربس یتوضع در فضاها بودن دفاعاز نظر قابل ،هستند یکبافت ارگان با شدهادغام

ناامن و مستعد  یفضاها یریگ شکلدر  ندتوا یممسئله  ین. ااستشده  متمرکز ها محله یندر سطح ا یشهر دفاع یب

و  یتامن ۀفعال در حوز یها سازمان ساله همهاست که  ییها گزارشمدعا آمارها و  ین. شاهد اباشد یرگذارتأث یزیخ رمج

 پیشگیری و تماعیجا معاون (1/1/2933) یخداداد یوسف ةمصاحببه  توان یمنمونه  برای) کنند میمنتشر  یانتظام شهر

 بروز سبب شهر ةحاشی ةروی یب گسترش» او دیدگاه از. کرد اشاره همشهری ةروزنام با اردبیل دادگستری رمج وقوع از

 افتد یم اتفاق شهرها ةحاشی در رائمج بیشتر شده،امجان هایپژوهش براساس که اییج تا ؛است شده مشکالت از بسیاری

 معضل این با دیج مقابله درصدد یکدیگر با بیشتر عاملت و همکاری با ها دستگاه ةهم تا کند یم ابجای پدیده این و

 یها سالدر  تا شود یهته یشهر دفاع یب یفضاها ةینبه یریتمد برایمدون  یا برنامه رود یمانتظار  رو یناز ا ؛(«برآیند

مؤثر  یزن ای یهحاش های محله ییو کارا یتدر مطلوب تواند یمامر  ین. اکندکمک  یشهر یمطلوب فضاها یریتبه مد یآت

 واقع شود.

از  آمده دست به جنتایگفت  توان یم پژوهش ةیشینپو  ینظر یاتبا ادب رو یشپاز پژوهش  آمده دست به جنتای ةمقایس با

 یمنصور (،2930راد و همکاران ) یجفر(، 2930) همکاران و زیاری(، 2931) یجو کال گر کوزه پژوهشپژوهش حاضر با 

 مانند ییها مؤلفه یبا بررس مذکور های پژوهش در. دارد خوانی هم (2930عنبر ) و یزاده( و عل2930) و همکاران

 ی،شهر یفضاها یریحضورپذ ی،نورپرداز ،(2931 ی،جو کال گر کوزه) شهری فضاهای تماعیجو ا یکالبد های یژگیو

و امکان  ها یدسترسمعابر و  یط،مح ییخوانا ی،اراض یکاربر ،(2930و همکاران،  یاری)ز یتو ضعف فعال یضعف کالبد

 در نظارت نبود ی،شهر یفضاها ییخوانا یزانم ،(2930و همکاران،  راد یجفر) یشهر یبر فضاها یررسمینظارت غ

و  یزاده)عل کالبدی-یطی( و عوامل مح2930و همکاران،  ی)منصور شهری فضای در تراکم میزان و شهری فضاهای

 در نایتجو  رمج یشبه افزا و استمؤثر  یشهر دفاع یب یفضاها یریگ شکلدر  ها یژگیو این( مشخص شد 2930عنبر، 
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شهر  یو غرب یشمال غرب ی،شمال مناطق های محله یزن روپیش پژوهشدر  .است شده رجمن ها یژگیو ینا دجمو فضاهای

 یتوضع ی،هرش یفضاها یریپذ دفاعاز نظر  ،اند داشته ها محله یرسا از بدتری یتمذکور وضع یارهایکه از نظر مع یلاردب

بهبود  یط،مح ییخوانا ی،ضوابط دسترس یتبا رعا یآت های یزیر برنامهدر  شود یم یشنهادپ رو یناز ا ؛نداشتند یمطلوب

مردم در  یریو حضورپذ یتفعال یزانم یشفضاها و افزا یکنندگ دعوتحس  یشافزا ،های محله ینورپرداز یستمس

ناظر،  یداز د جپرت و خار ینظارت بر فضاها با کاهش فضاها یزانم یشو افزا ها یکاربربا اختالط  یشهر یفضاها

 اعمال بروز از لوگیریج یدر راستا یشهر یبه کنترل فضاها هجیدرنتو  یابد یشفضاها افزا یریپذ دفاع یتقابل یزانم

 .شود رجمن فضاها این در بزهکارانه

و  یلاردب یشهر یفضاها یریپذ دفاع یتقابل یشافزا برای هایی یشنهادپ ،آن جیو نتا حاضر پژوهشبه  هجتو با

  :ارائه شده است ها آن یتمطلوب یشافزا هجیدرنت

کاهش  یدر راستا یطیمح یو اصول طراح یشهر یزیر برنامهضوابط  یترعا منظور بهشهروندان  آموزش .2

 اردبیل؛ رشه( نشین یهحاش) نابسامان های محله در ویژه به ی،شهر دفاع یب یفضاها یریگ شکلاز  لوگیریج

شهر  یو غرب یشمال غرب ی،شمال یکبا بافت ارگان نشین یهحاش های محلهبه شهروندان ساکن در  بخشی یآگاه .1

 یها هدف یریگ شکلاز  لوگیریج یالزم در راستا یمنیا یبا ضرورت استفاده از ابزارها ارتباطدر  یلاردب

 فضاها؛ یریپذ دفاع یشافزا هجیدرنتبزهکارانه و  یزانگ وسوسه

در  دیدج یساختمان یها پروانه یدر اعطا یطیمح یطراح یقاز طر رائمجاز بروز  یشگیریبه اصول پ هجتو .9

 ی؛آت یها سال

به شهر  شدهادغام روستاهای در شهرسازی اصول با متناسب شهری بافت اصالح و نوسازی برای یزیر برنامه .2

 مالباشی؛ و مالیوسف گلمغان، روستاهای ویژه به ،یراخ یها سال یط یلاردب

 یدر فضاها تماعیجو تعامالت ا یکنندگ دعوتو  یحس سرزندگ یشافزا ،شهری فضاهای مناسب نورپردازی .0

 .یشهر دفاع یب یکاهش فضاها هجیدرنتو  رمانهجم رفتارهای بروز از لوگیریج منظور به یشهر
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