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 دهیچک  یدیکل واژگان

 کاهش به منجر که است یشهرهای فضا در تیامن عدم احساس یالقا عوامل نیمهمتر از دفاعیبهای فضا 

 مناسبی ریکارگبه و لکنتر اب .دشوها میفضا نیا در یبزهکارهای فرصت شیافزا و شهروندانی روان آرامش

 وقوع به منجر که نامطلوبی رثاآ از و افتهییی معنای ارتقا وی کالبد بهبود فضاها نای ،یجتماعا و فیزیکی عوامل

 شهر کی منطقه یشهر دفاعیبهای فضا یبررس با پژوهش نیا .دکنمی یریلوگجد، شومی هاخشونت اعنوا

ها ضاف نیا تیامن یارتقا و یبهساز یبرا ییلگوا ،یشهرهای فضا ییایپو دگاهید اساس بر تا دارد یعس ،زیتبر

 نجاما یدانمی و یاسنادهای داده یمبنا بر که است یلیتحل -یفیتوص روش و تیماه اساس بر و یاربردف، کهد یمبنا بر پژوهش وعند. ده ارائه

 استفاده IPA عملکرد-تیاهم لیتحل و VIKOR کیتکن ازها داده لیتحل در و انتخاب زیتبر شهر کی منطقه حالتم ،یآمار امعهت. جاسشده

 نینمچه .ددارن را مطالعه مورد محدوده نیتردفاعیبهای فضا نیشتری، بیغرب محالت و نیمترکی، شرق حالتم دهدمی نشان هاافتهیت. اسشده

؛ یردشگرگ هایتیقابل و یاجتماعتیامن یارتقا؛ یعملکرد وی بصر شیآساوی رینفوذپذ که است آن ازی حاک عملکرد-تیاهم یربع سیماتر جینتا

 دفاعیبهای افض یاسازیپو در تیاولو نیباالتر که هستند ییهاهمؤلف ،یاجتماع مختلفهای گروه به فضا ییپاسخگو و نینو هاییفناور یریبکارگ

  .ددارن رای شهر

 یشهر هایفضا

 یشهر دفاعیب هایفضا

 یشهر هایفضا ییایپو

  تیامن

 زیتبر شهر کی منطقه

 گفتارپیش -1
 هرش کی شهروندان یاجتماع تعامالت بسترساز یشهرهای فضا

 .Alimardani, et) باشدمی یزندگ افتنی انیجر یبرا یمکان و

al, 2016:5). د، کالب دهیتن هم در بعد سهی داراها فضا نیا

 که  (Majedi, et. al, 2011:263)استک ادرا و ملکردع

 با ایپو یارتباط که بوده یکیزیف و یاجتماع یفضا دو بر مشتمل

 قرارتأثیر  تحت را شهر کی عناصر و عوامل یتمام و داشته هم

  .ددهمی

د، خو یکالبد و یاجتماع تیماه علتبه یشهرهای فضا

 اشندبمی طیمح یفیک یابیارزش و یبررس یبرا مناسب یحملم

(Sarvar, et. al, 2017:57). شتابزده رشد با مگامه 

 یدرون هایندیفرآ شدندهیچیپ و ریاخهای دهه در ینیشهرنش

 به برخوردارکم ینواح از یانسان هایگروه مهاجرت اع، بجوام

 وها هرن، شگوناگو خدمات و امکانات از برخوردار ینواح یسو

 فیط با و شده مواجه تیجمع هیرویب شیافزا باها کالنشهر ژهیبو

 گسترش لیقب از یاجتماع زیستتیامن مسائل از یاگسترده
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 یعنی آن ییفضا هایامدیپ و یاقتصاد و یاجتماع هایینابرابر

 وی زهکاربم، یجرا روزب ،یکالبدی اعدالتن ،ینیگزییجدا

 گرید یاجتماع هایبیآس از یاریبس و یاخالق هایینابهنجار

 نیهم به و (Schneider and Kitchen, 2007) بوده روبرو

 حال در و افتهینهتوسعهای شورک در ژهیوبه جوامع نیا زین لیدل

 بحران مستعد و گرفته قرار یریپذبیآس معرض ره، دتوسع

 گسترش با ریاخهای سال در موارد نیا به تیعنا اب .دانشده

 شده تزلزل دچار یشهرهای فضا یاجتماع و ییمعنا ارا، بهشهر

 عدم اب که ماندهیباق آن از جانیب یکالبدتنها  موارد یبعض در و

 مستعد و اکنس ،حرویب هاییضافب، ستنا و وازنل، تتعاد

 ت. اس کرده جادیا را ناهنجارهای رفتار

 یرتباطیت، اامن مفهوم یلک طور هب ،یشهرساز اتیادب در

 دارد یهرش طیمح تیفیک و شهرهای فضا با میمستق و گاتنگتن

(Sarvar, et. al, 2015). یشهرهای فضا که ییآنجا زا 

 قشن تواندمی ،ددار یزندگ طیمح و مردم با را ارتباط نیشتریب

 شهروندان تیامن و آرامش احساس و یبخشتیهو در ییبسزا

 یشهر وسازساخت و فضا با یاجتماع تیامن راید، زباش داشته

 کار ستورد .(Madanipour, 2013) دارد یمعنادار ارتباط

 تیهماد، یجد یشهر کار دستور و داریپا توسعه یبرا 2232

 یهرش داریپا توسعه ازینشیپ عنوانبه را یشهر تیامن و یمنیا

 و یجسم هایازین نیتریاساس از یکی و شناخته تیرسم به

تنها  یشهر داریپا توسعه ندکمی انیب و برشمرده نیساکن یروان

 از یریشگیپ و یمنیاهای راهبرد که شد خواهد محقق یزمان

 آنی برا و شده شناخته یخوب بهی شهر جرم و یبزهکار

 یگکپارچیت، ینسج ،یمحورجامعه به نسبت و گردد یزیربرنامه

 توسعه چیه رایز؛ باشد داشته را الزم تیساسن، حبودجامع و

 ,UN-Habitat) بود نخواهد داریاپت، یامن و یمنیا بدون یشهر

 یافض مسأله که استی ضرور نکته نیا به وجهت .(2017;2019

 ،یاجتماع متعدد و متنوع ابعاد یدارا جامعه هر در یشهر امن

 نقش زا دینبا ازین نیاتأمین  در یلو ،هبود ...وی رهنگفی، قتصادا

 .Kashani asl, et) شد غافل یکالبد و یطیمح عوامل ریتأث و

al, 2019)، یارتقا و بهبود عوامل نیمهمتر از یکی رونیا زا 

 است طیمح ییفضا درک و ساختار ناختش ،یطیمح تیامن

(Zolfagharzadeh, et. al, 2021)، یشهر یفضا کی که راچ 

 یشهرهای فضا و تیامن کنندهتأمین یادیز حد تا مناسب

 معضالت و هابیآس انواع سازنهیزم و آن برندهنیازب نامناسب

  .(Bayat, 2016) است

 مورد ریاخهای سال در که یموضوعات از یکی راستا نیهم در

، هگرفت قرار مرتبط علوم و یشهرساز حوزه شمندانیاند توجه

 هاییبزهکار و هایاهنجارنی، شهرهای فضا نیب رابطه یررسب

 هوزح مباحث درها فضا نیا مودن .دباشمیها آن در گرفته صورت

 نیمهمتر از دفاعیبهای ضاد. فهستن دفاعیبهای ضاف ،یشهر

 تعرض مورد از ترس و تینام عدم احساس یالقا عوامل

 گونهنیا کاربران یبرا خشونت و یرمدنیغهای رفتار با شدنواقع

 و تیامن و یزندگ تیفیک آمدننییپا به منجر که استها فضا

های فضا در مردم حضور دکنندهیتهد عامل و یروان آرامش

  .(Kashani asl, et. al, 2019) دشومی یشهر

 هرش نکهیا به توجه با یشهرهای فضا یسرزندگ و ییایپو

 طیمح بارز مشخصات از توسعه وک تحر و است زنده دهیپد کی

 اب و بوده شهروندان و شهر تعامل اصلحید، آمی شمار به یشهر

  .درسمی ظهور منصه بهها فضا در مردم حضور

ها، افض دیبا یسرزندگ ویی ایپو نیا به افتنی دست یبرا

ب، جذاهای تجربه جادیا یبرا ییهاتیموقع وها کانم

 آورد فراهم شهروندان یبرا ماندگار و یداشتنوستد

(Lennard, 1993). یسرزندگ و ییایپو تحقق عدم صورت رد 

 ،یرشههای فضا تیفیک ارکان نیهمترم از یکی عنوانبه یشهر

 دست از را شهروندان به مناسب یدهپاسخ و تیجذابها فضا نیا

 شیافزا جهینت در و یاجتماع تعامالت کاهش باعث و داده

 د. آور خواهد وجودبه دفاعیبهای فضا و شده یبزهکار

 یشهرهای فضا تیامن نهیزم در مختلف فیتعار به توجه با

ا، یوپ هایطیمح جیترو لزوم بر یشهر دیجد کار دستورتأکید  و

های همؤلف لیپتانس از یریگهرهب ،هاشهر در امن و ریراگم، فالس

 است یدیجدهای نگرش و هاکردیرو از یکیها، فضا یاسازیپو

 هادشنیپ شهر یکالبدهای فضا تیامن بهبود یابر توانمی که

 جهینت در و حضور هاینهیمد، زباش اتریپو شهر چه رد. هدا

 شتریب اشیزندگ طیمح به شهروند خاطر لقتع حس و ییشکوفا

 اردد که ییمعنا بار به توجه با یسرزندگ و ییایود. پش خواهد

 بدل یشهر رانیمد و زانیربرنامه هدف و دغدغه عنوانبه دیبا

 حرکت و یزیربرنامه نظام در یاساس تحول جادیا رو نیا زد. اشو

 خود اتذ در که محوریطراح یزیربرنامه نظام کی یسو به

 ییایپو و یسرزندگتأمین  الزم شرط شیپ دیبا را گراست تیفیک

 با یستیبا ایپو یشهرهای فضا لقت. خدانس یشهر داریپا

 ،یرهنگف ،یالبدک ،یادقتصا ،یطیمحستیز ،یاجتماع هایازین

 یارتقا سازنهیزم و بوده متناسب شهروندان...  و وانشناسانهر
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 هایهیوصد. تباش یشهرهای افض یکالبد یمنیا و یروان تیامن

 ضوابط با همراه یساختار هایینوآور نیهمچن و طراحانه

 یهرشهای فضا یسرزندگ و ییایپو اصول با متناسب یزیربرنامه

 دفاعیبهای فضا شدن خارج سکون از و تحرک نهیزم تواندمی

. دآور فراهم را ریپذدفاعهای فضا بهها آن لیتبد مقدمات و شده

 ییایوپ و یسرزندگ بر مؤثر عوامل تیتقو و ییشناسا با رونیا زا

 سازنهیزم و نمود ایاح توانمی را شهر جموعهم ،یشهر یفضا

 به توجه با راستا نیا رد. دآور فراهم را شهر جانبههمه توسعه

 اب ییایرو و یریپذبیآس در یاصل تیمحور انسان که نکهیا

 توجه زین و باشدمی یرشههای فضا در داده رخ هاییناهنجار

 و یشهرهای فضا در یرنظامیغ بعد از تیامن یمقوله تیاهم به

 یاارتق و یهسازب ،ییشناسا یبرای استگذاریس لزوم نیهمچن

 ادجیا لیدال در قیتحق و طالعهن، مناام و زیخجرم مناطق تیامن

ی اجرا وها راهکار وها میتصم حیصح اتخاذ لزوم وها فضا نیا

 یشرب یتکنولوژ و دانش شرفتیپ به توجه با متناسب اتیعمل

 یروان آرامشتأمین  یابر یضرور یقدامل، امشک نیا رفع جهت

د، موار نیا به تیعنا اب .درسمی نظربه شهروندان شیآساو

 و اصول که هیفرض نیا با که است آن درصدد حاضر ژوهشپ

 یسازمنیا در یشهرهای فضا یاسازیپو کردیرو هایاریمع

ها فضا نیا ساختن ریپذدفاع و یشهر دفاعیبهای فضا

 های مؤثرشاخص و عوامل ییشناسا هب؛ دارد مثبت یگذارتأثیر

 زیتبر کی منطقه دفاعیبهای فضا یریگشکل دری کالبد

 دگاهید هایهمؤلف یابیارز هها، بفضا نیا یبندپهنه با و پرداخته

 مصنوع طیمح تیفیک یارتقا در یشهر یسرزندگ و ییایپو

 هیارا اه، بآمد دستبههای شاخص کمک به و نموده اقدام یشهر

 در امر نیمسئول و یشهر زانیربرنامه و رانیمد یبرا یچارچوب

 داردی عس ،عدفایبهای فضا تیریمد وی زیربرنامه جهت

 و موجود طیشرا یایاح و رییتغ یبرا الزم مقدمات و یبسترساز

ن، مین، اامی شهر طیمح و دفاعبلقاهای فضا خلق و یبهساز

 یارتقای برا یانهیزم تا آورد فراهم ماندگار و ایوپ، تیفیاکب

 د. گرد همنطق داریپا توسعه و تیامن

 ینظری مبان -2

 یشهرهای فضا در تیامن -2-1
 و ینوآور اکثر که دهدمی نشانها شهر یریگشکل یخیتار روند

 قخل یآرامش هیسا درها انسان یزندگ ابعاد تمام در هاشرفتیپ

 استآورده بوجود شهروندان یبرا یشهر یفضا و شهر که شده

(Sadeghi, et. al, 2011). هایفضا یبرا که ینقش نیترآلدهیا 

 یبستر یشهرهای فضا که است نیا بود متصور توانی میشهر

 و حضور با افراد آن در که باشد یروابط یریگشکل یبرا

 اب و اضطراب و ترس هرگونه از دوربه و عالف و آگاهانه مشارکت

 و ساخته برآورده را خود هایازین سطح نیاالترب ،یروان تیامن

 جادیا آن در را یمدن و یانسانهای ارزش از ییواال هایتیفیک

 د. کنن

 و توسعه اندرکارانستد ،یاجتماع علوم محققان

 تلفمخهای جنبه بر خشونت راتیتأث به یهمگ زانیربرنامه

 .((Kressler, 2015 اندداشته توجه شهروندان روزمره یزندگ

 ،یاجتماع از اعم یعمومهای عرصه یتمام در اتتأثیر نیا

 ار امکان نیا یاامنن .تسا احساس قابل... و ییفضا و یقتصادا

 یستیهمز و یهمبستگ یبرا یبزرگ مانع به که دارد

 ددار را ییناتوا نیا نیهمچن و شود لیتبد یمدن زیآممسالمت

 هایطیحم .(Goldstein, 2012 دهد شیافزا را خشونت که

ها، فضا ارکردها، کفضا جادیا یعنید، موجو طیشرا به بنا یشهر

 بر... و یطیمحستیز هاییلودگآم، اکرت ،یرفاه امکانات جودو

 ,Salaripour & Adeli) است گذارتأثیر تیامن انمیز

 تعامالت کاهش با یشهری هافضا در یناامن الشچ .(2012:2

 با و کرده محدود را یاجتماع یندگزن، شهروندا نیب یاجتماع

 راها افض تیفید، کموجو طیشرا به نسبت یاعتمادیب دیتشد

 یشهر یزندگ تیفیک آمدننییپا باعث جهینت در و کاهش

 چالش با کهها شهر هیحاش در ژهیو به مشکل نیا .دشومی

 را یشهر یفقرا از یاریبس و بوده روبرو یررسمیغهای اسکان

 شیافزا به منجر که دشومی دهید شتریب دهدمی یجا خود در

  .دگردمی مناطق نیا در یبزهکار نرخ

 را خود 11 هدف 2232 کار ستورص، دخا طور به رونیا از

 وها شهر تنساخ داریپا و یریپذنعطافا ،یریراگف ،یمنیا یبرا

 ,UN-Habitat, 2017) است کرده نییتع یانسانهای سکونتگاه

2019).  

 هایهمؤلف شامل که تیامن ینیع و یذهن ابعاد به تیعنا با

 تیامن لیتحل و شناخت هایاریعمد، شومی یکالبد و یاجتماع

 یراب یشهرساز دانش سالتر .تاس متفاوت اریبس شهر پهنه در

 انشد نیا تا کندمی جابیا شهروندان یروان شیآساسطح یارتقا

 در نیساکن توسط تیامن ادراک ندیفرآ در میمستق مداخله با

 دینما تالشها آن در تیامناحساس انمیز شیافزا جهت
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(Salaripour & Adeli, 2012:2). موضوع راستا نیا رد 

 آن یگذارتأثیر و یشهر بدکال و فرم از آن یریپذتأثیر و تیامن

 از یکی به یشهر یداریپا و شهروندان شیآساو یزندگ در

 استشده لیتبد یشهرساز و یمعمار در مباحث نیمهمتر

(Zolfagharzadeh, et. al, 2021) یدگیچیپ شیافزا با و 

 زینمسأله  نیا کردنبرطرف و ازین نیا نیتأم طیراع، شجوام

 میتعم گرچها .(Lotfi, et. al, 2015:134) دشومی تردهیچیپ

 با مات، ااس شوارد یعمومهای مکان در یمنیا و تیامن مورد در

 به توانمی یعموم مکان کی هاییژگیو از یبرخ به هیتک

 دجایا باعث که برد یپ منطقه کی سطح در آن بودن دفاعیب

 یشهرهای فضا کی در یبزهکار سازنهیزم و جرم

  .(Reynald, 2014)دشومی

  یشهر دفاعیبهای فضا -2-2
 به و مدرن یگزند تنوع و یدگیچیپ اثر در ریاخهای دهه در

 بیخرت و یفرسودگ زین وها شهر یتیجمع و یکیزیف رشد لیدل

 یاریبس سازنهیزم که اندگرفته شکل ییهاضاف ،یمیقد مناطق

 به یعلم منابع درها فضا نید. اانشده یاجتماع هاییناهنجار از

  .دنشومی شناخته دفاعیبهای فضا عنوان

 لیدل به که تندهس هاییفضا یشهر دفاعیب هایفضا 

 در خشونت و یبزهکار رصتف ،یاجتماع و یکالبد هاییژگیو

 لیتما زین شهروندان و (Laidler, 2009:89) باالستها آن

 ندیفرا رد. دندارن ییهافضا نیچن از استفاده یبرا یچندان

 به توانمی که دارند نقش یمتعدد عوامل هافضا نیا یریگشکل

 و مشخص یاحوزه فیتعر دمع ،یعواق و نینماد موانع فقدان

 زای کیزیف و یجتماعا ،یعیطب نظارت از اعم ینظارت امکانات

 عدم و (Ghelich & Ammari, 2012) اطرافهای فضا

 بیتخر معرض رد ،یکاف ینورپرداز و ییروشنا ازی برخوردار

 اصخ ساعات در فضا بودن لوغشا، فض بودن متروکه و قرارگرفتن

 هایتیفعال و یکیزیف نظر از ینظمیها، بانزم گرید در یخلوت و

 تپرهای ضافه، گوش و کنجی دارا و کیارب ،گتنهای ضای، فجار

 کرد اشاره امتداد و یتوالی دارا و ادهرأفتدو و

(GhalamborDezfooli & Mohammadi, 2015). سبب هب 

 یراب یبستر بالقوه صورت به دفاعیبهای ضافها، یژگیو نیا

 کندمی فراهم زابیآس یرفتارهای الگو جادیا و یجارناهن مظاهر

ها آن در یشهرهای خشونت و میجرا انمیز دشومی موجب و

 یمبان رد .(Kashani asl, et. al, 2019:4) باشد توجهقابل

 دشومی ادی یاصول از یشهر یزیربرنامه و یشهر یطراح نینو

 خاص مکان کی در جرم بروز نهیزم تا دشومی تالش آن در که

 داد کاهش حیصح یزیربرنامه و یطراح قیطر از امکان حد تا را

 راستا نیا رد .(Lotfi, et. al, 2015:134) نمود برطرف ای و

 یاینفمتأثیر  به اتوجهب دفاعیبهای فضا یبررس و شناخت یبرا

 شیپ از شیب گزاردمی شهروندان تیامن احساس و یمنیا بر که

 با هافضا نیا تیامنی ارتقا یبرای زیربرنامه و شده آشکار

 هایدگاهید از گرفتهبر مختلف هایکردیرو یریبکارگ

 ت. اس ریانکارناپذی رورتی، ضشهر حوزه شمندانیاند

 قیطر از جرم ارتکاب از یریشگیپ هایهینظر -2-3

  یطیمح یطراح
 یارتقا یبرا یشهرساز در مطرحهای نگرش از یکی امروزه

 تفادهاس با میجرا از یریشگیپ اتیظرن ،یشهری هافضا در تیامن

 شهر یطیمح یطراح و یزیربرنامه یبرا مناسبهای الگو از

 و مناسبی طراحی ریکارگبه با کردیرو نیا اساس رب .تاس

 ترس احساس توانندمی هرسازانت، شساخانسان طیمح هدفمند

 بهبود رای زندگ تیفیک و داده کاهش رای تبهکار و جرم از

 مرتبط اتینظر نیترمهم از یرخ(. بcozens, 2008:6) شندبخ

ز: اعبارتند یطیمح یطراح قیطر از جرم ارتکاب فرصت کاهش با

(، ومنی)ن دفاعقابلهای ضا(، فکوبزی)ج ابانیخ چشمان یئورت

(، ی)جفر طیمح یطراح از استفاده با میراج از یریشگیپ هیظرن

های پنجره یرئو(، تهانسون و لری)ه فضا دمانیچ کیکنت

 جرم از یوضع یریشگیپ هیظر(، ننگیوکللسونی)و شکسته

 (. Shakouri asl, 2016:80) یینوشهرگرا و )کالرک(

 ینا دگاهید از که گفت توانمی تنظریا نیا طبق بر

 یفضاها ساسیا فیاظو از یکی شهر منیتا فظح ،ناندیشمندا

 کاهش درمؤثر  یهاراه یجستجو یبرا شتال و بوده یرشه

 فضاها نیا که یمؤثر نقش جهت به یشهر عفادیب یفضاها

 است تیاهم زیاح ،دکنن یفاا هجامع در منیتا دیجاا در توانندمی

(Mohseni Tabrizi, et. al, 2011) رفتار نکهیا به توجه با 

 و فیزیکی محیط یک در و بوده ییفضا بعد یدارا نسانیا

 ستهد سه در توانمی را اتینظر نیا ،دهدمی رخ یاعجتما

 ،دندار فیزیکی محیط بر بیشتر دیتأک اول ستهد: دنمو یبندطبقه

 ,Afrough) دانندمی تیبااهم را جتماعیا محیط دوم ستهد

 بین در که دشومی یاتینظر شامل سوم دسته و (1998:14-15

 در هیدگاد دو هر از دهستفاا در سعی و قرارگرفته فیط دو ینا
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 تناسب دیجاا و داشته (خشونت) جرم عقوو فضایی علت تبیین

 عاملی را یشهر یفضاها جتماعیا و فیزیکی هاییژگیو بین

 Mohseni) داندمی (خشونت) جرم از یجلوگیر در مهم

Tabrizi, et. al, 2011:56). نیا به توجه با بیترت نیدب 

 و فیزیکی هاییژگیو و عوامل مناسب لکنتر با و هایبنددسته

 ساختار از که نمود یطراح فضاهایی توانها، میشهر جتماعیا

 با متناسب و زمجا یکارکرد هاییژگیو و یکالبد شیآرا و

 را یشهر عناصرهای عملکرد و بوده برخوردار جامعه یهارهنجا

 جامعه پیکر بر تواندمی که نامطلوبی رثاآ از و نموده ایپو و روان

 و یمدن جامعه نیچن تحقق یراب .دینمامی یریجلوگ کند وارد

 نمودن فراهم و یعمومهای فضا در حضور به مردم قیتشو

 توانمی کههایی راهکار ازی کی ،هاگروه و افراد همه مشارکت

 با که استیپو و سرزندههای فضا خلق داد شنهادیپ

 یبرا را امکان نیا تواندمی مناسبی دهپاسخ وی کنندگدعوت

 د. آور فراهمی امروز جوامع

 یشهر دفاعیبهای فضا یاسازیپو -2-0
 دیدتر دونب ،تاسیپو و زنده دهیپد کی شهر نکهیا به توجه با

 دیآ شماربه آن هاییژگیو ازی ستیبا زین توسعه و تحرک

(Sarvar, et. al, 2016:27). تکرح ،یواقع یمعنا در ییایوپ 

 ییهاافض آن به ایپو یشهر یضات. فاس یتعال و املکت سمت به

د. باش انینما وضوحبهها آن در تحرک روح هک دشومی اطالق

 که ددارن قرار ییستایاهای فضا مقابل نقطه در درستها فضا نیا

ت. اس غالب و مشهود آن در توقف و کونل، سأمث، تمک روح

 و یهمگن از صحبت ایپو یشهر یفضا در که ستا ذکرابلق

های ملکردع .دشومی مطرح زین گریهمد با اجزا یهمخوان

؛ باشندمی هماهنگ و مگنت، هکثر نیع در ایپوهای فضا

 مکانب، امطلو و ایپو یشهر یفضا کی در که صورتنیبد

 راهمف فضا کاربران یرار، بمستم طورهب، بانتخا و عاملت، تحرک

 اشاره توانمی که یگرید وردم .(Sarvar, et. al, 2016) است

 جموعهم لکردما، عفض ییایپو عامل نیتریاصل که است نیا نمود

 دشومیی کالبد و یاجتماع هایعملکرد شامل که فضاست

(Sarvar, et. al, 2017). یفضایی ایپو وی سرزندگ قتیحق رد 

 فضا در هک استهایی دادیرو وها تیفعال نوع بازتابی شهر

 و دانشمندان یرخب .(Shokri, 2011) ردیپذمی صورت

 و ییایپو بموج را یواملعی، شهر یطراح پردازانهینظر

 یسرزندگ و ییایپو به را مفهوم نیا و برشمرده شهر یسرزندگ

 نیا رد. دانداده میتعم...  و یرهنگف ،یقتصادا ،یالبدک ،یاجتماع

، هپرداخت مردممیان  طیمح یبصر اداره به شتریب نچیلمیان 

 و هستینگر یشهر مسائل به یشناسجامعه دگاهید از کوبزیج

 هافضا نیا مطالعه به یشناسگونه و یبدکال دید از شتریب ریکر

 ت. اس پرداخته

 بر را طیمح تیفیکهای مؤلفه توانمی یکل نگرش کی در

 فضا یادراک وی البدی، کعملکرد هاینهیزم به ییپاسخگو اساس

 ریز موارد ردد، شومی یشهرهای فضا ییایپو جادیا موجب که

؛ یوستگیپهمبه و یریفوذپذن ،یدسترس (1د: نمو خالصه

 و ختارسا بودن دارا (4؛ یریپذاجتماع (3؛ یطیمح شیآسا(2

 یگوناگون و تنوع وجود (6؛ تیامن و یمنیا نیتأم (5؛ مناسب فرم

؛ فضا در تیجذاب و یسرزندگ وجود (7ها؛ عملکرد وها کارکرد در

 و شیآساوجود (8؛ یحس یغنا و تیوگ، هفرهن داشتن (8

 (11؛ یمیاقل و یعیطب املعوی ریبکارگ (12؛ یبصر تناسب

 متفاوت هایانزم در فضا بودن استفادهقابل و زمانمند

(Sarvar, et. al, 2016:190-198).  

ی اربد، دار یسرزندگ و ییایپو که ییمعنا بار به توجه با

 و مردم مشارکت کاهش ازی ریجلوگ و طیمح تیفیک یارتقا

ی، شهر طیمح در ناهنجار هایررفتا ازی ناامن و ترس احساس

 عوامل از یریگبهره با ایپو و ارآمدر، کمؤث یشهر هایفضا لقخ

 هکها فضایی ایپوهای همؤلف بالقوه هایلیپتانس و گوناگون

 ،یکیزیف ،یطیمحستیز ،یرهنگف ،یاجتماع هایازین بای ستیبا

 دیبا همواره باشد هماهنگ جامعه مردم یاقتصاد و شناسانهوانر

 جادیا رونیزاد. اباش یشهر طراحان و زانیربرنامه هدف و دغدغه

 ظامن کی یسوبه حرکت و یزیربرنامه ستمیس در یاساس لتحو

 دیبا را گراست تیفیک خود ذات در که محوربرنامه یطراح

ت. سدان یشهر داریپا ییایپو و یسرزندگ نیتأم الزم شرطشیپ

 ییشکوفا جهیدرنت و حضور هاینهیمد، زباش اتریپو شهر چه ره

 خواهد شتریب اشیزندگ طیمح به شهروند خاطرتعلق حس و

 تنوع و حضور با یشهرهای فضا تیموفق انمیز واقع رد. دبو

 رد .تاس متناسب فضاهای یکاربر و هاتیعالها، ففتارد، رافرا

های عملکرد تداوم امکان یگونگها، چفضا یاسازیپو قتیحق

 عوامل قیطر از راها انانس یکیولوژیب هایازینی ارضا و یاتیح

های فضا لیتبد یسازنهیزم و ساخته آشکار یاجتماع و یکالبد

  .دآورمی فراهم را ریپذدفاعهای فضا به دفاعیب

 نمونه چند ذکر به بخش نیا رر، دالذکفوق مواردتأیید  در

  .دشومی بسنده استناد قابل و موفق
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 درک پار نی: ا2226کا، یمرآل، اتیسک، یالمپ مجسمهک پار

 احلس هیحاش دری میقدی صنعت تیسایک  از ماندهیباقی نیزم

ن، یشیپی صنعت منطقه میترم با پروژه نت. ایاسشده یطراح

 دری سازمجسمه هنر هیارا تیمحور با را ییاستثنا طیمحیک 

 ار منطقه یفضا و ساخته ایمح عموم استفادهی برا و بازی فضا

 یریمس پروژهی اصل هرهت. چاس کرده دگرگون مثبت بصورت

 ندکمی متصل بندرگاه به را اتلیس شهر زکمر هک است گزاگیز

 نیای رودزند. ومی پل فعال آهنخط و بزرگراهی یک رو بر و

 و ردیگمی صورت شفاف غرفهیک  داخل به ابانیخ ازک پار

 چمن زا دهیپوشهایی تراس لهیوس به توانندمی نندگانکدیبازد

 با عهقط سه ازی گزاگیز ریسد. مننک تکحر تئاتریآمف طرف به

 هوستیپ ریمس نت. ایاسشده لکیتش متفاوتهای اندازچشم

ی نره وی فرهنگهای تیفعال با را گوناگونی اجتماعهای تیفعال

 وندیپ گریدیک به استشدهی طراح ریمس خودی رو بر هک مختلف

 د. دهمی

ی رو برک رپا نی: ا2211 ،اکیمرآک، وریوینن، یالیها پارک

 و گوشت بار حمل مخصوص درگذشته هی کمیقدی لیرخط

 هک لیر خط نت. ایاسشده اختهه، سبودی شاورزک محصوالت

 بعد به 1882 سال از دارد قرار نیزم سطح ازی متر 8 ارتفاع در

 هب آن رافاط دری خصوص نکیمال و بود ماندهی باق بالاستفاده

ی فضا نیانهایت  در ماد. ابودن آن بیتخر خواستار شدت

 ذابج ییفضا جادیا وی اربرک رییتغ ابع، دفایب و شدهفراموش

 شناختهک وریوینک پار نیترنندهکدعوت و نوآورانه عنوانبه

 نیای طراحهای یژگیو زد. ادهمی ادامه خود اتیح به و شده

 دشت مانند است خاص هایضاف با مردم عموم ردنکآشناک پار

 نیب خودرو اهانیگ ندهکپرا شیرو با اقعو در هک خودرو اهانیگ

 کپار تا دهدمی را انکام نیا نندگانکدیبازد به آهنراههای لیر

ی هاقسمت گرید زد. اننک کدر سبزی محور عنوانبه را نیالیها

 د. رک اشارهی فصل اهانیگ بای چلس دشت به توانک میپار

 علتبه محله نای :نتهرا 18 منطقه در آبادنعمت محله

 تهران یشهر محدوده هیالیمنته در که یانکم خاص تیموقع

 و رهاشده هاینیزم پراکنش نظر از یاژهیو طیشرا یارات، داس

 با و بود نیمهاجرنش اکثرا که ونتکس تیوضع کنار رت، دباغا

 که حاد ادیاعت الخصوصیعل یشهر میجرا و یاجتماع معضالت

 رب الوهع .دبو وبرور، دیانجاممی زین یاعده مرگ به یحت گهگاه

 بر مؤثر یاجتماع عوامل و یفرهنگ و یاجتماع هاییناهنجار

 هاییکاربر و یکالبد وامله، عمحل نیا در یشهر تیفیک افت

 نیهمچن و عاتیضا یآورجمعهای کارگاه همچون مزاحم

 زین محله از ینقاط در زباله ازدحام زین و یشهر رهاشده فاضالب

 رب گرفتهصورت مطالعات اد. ببو محله یدفاعیب بر علت دیزم

 ،یاجتماع مسائل و یناامن یداراهای پهنه ییشناسا و محله یرو

 نیا در طیمح یطراح با جرم از یریشگیپ نهیزم در یقداماتا

تأمین ) زودبازده اقدامات بخش دو شامل که شد انجام محله

های انکم یتمام کامل و جامع یطراح زین و معابر( ییروشنا

 نیا تا بود نیا بر یسع جامع یطراح رد شد.می معضل یدارا

 لیبدت یاجتماع یباال یرینفوذپذ بیضر با امن نقاط بهها انکم

 یعموم یرینفوذپذ شیافزا به توانمی اقدامات نیا جمله زد. اشو

 وک پار عنوان به آن از استفاده و محله مرکز باغ یاجتماع و

 جادیا با محله نیا هایابانیخ زا یکی در نیمچند. هبو هنگسرافر

 امن ریمس کی جادیا به نسبت یکاف نورتأمین  و ادهیپ هایریمس

 یبرکار رییتغ با هایفروشقراضه محدوده در زین و استشده اقدام

 یادار یخال هاینیزم از یبرخ لیتبد و سازگار یکاربر به مزاحم

 نیا تا دیگرد تالش یونکمس همحدود به یاجتماع معضل

 نظارت و طیمح یطراح ارکراه از یریگبهره با معضالت

 دلب محله قوت نقاط به میمستق نظارت یجا به میرمستقیغ

 د. شون لیتبد امن و ایوه، پسرزند یانکم به و شده

 محله نن: ایتهرا شهر 4 منطقه دیسفکخا ای گلشن محله

 ازی شهرساز اسلوب تیرعا بدون و رمجازیغهای وسازساخت با

 انواع جودو .دبو افتهی ساختار 62 دهه لیاوا و 52 دهه خراوا

 جمله از دیسفکخا در غربت محله دری اجتماع انحرافات

ت، رقی، سلکال مشروبات و مخدر مواد انواع روشدوفیخر

 محله لک بود شده باعث... وی ریدرگ و زاعی، نریورگز

 اد. ببشناسن غربت محله در موجود انحرافات با را دیسفکخا

 بنامناسهای فضا بیتخر از سه، پگرفت صورت هاییزیربرنامه

 ساخت هب اقدامی هردارها، شفضا یبعض یبازساز وی طراح و

 زا بعد و نمود گلشن نام با دیسفکخا محله دری ورزش مجموعه

 نونکا مت. هافی رییتغ گلشن محله به دیسفکخا محله نام آن

ی گفرهنهای سرانه ازی اریبس نمونه محلهیک  عنوانبه محله نیا

 ساختمان ازی بردارهرهت. باسدادهی جا خود در رای خدمات و

 وی اشتغال خود زکمر و ینیرارآفک زکر، م6 هیناحی شهردار

یک  و باروترهمیدان میوه مجهز جموعهه، مدرمانگا افتتاح

 گرفته انجام باشدمی یاقدامات از یبخش املی کورزش مجموعه

ت. اس
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 پژوهش ینهیشیپ -3

 )نگارندگان( پژوهش موضوع با مرتبط یخارج و داخل اتیتحق نهیشیپ -1 دولج 

 جینتا موضوع سال گانسندینو 

 و یشاهان

 پوریساالر
1422 

 یسرزندگ

 از یشهر طیمح

 قیطر

 ینورپرداز

 مناسب

 یعیطب نور وجود با و روز در اگرچه که دارند وجود ییهافضا رشت شهر در

 اب .دنستین برخوردار یکاف یسرزندگ از شب در اما هداشت یادیز یسرزندگ

 هایبرداشت قیطر از رشت شهر یمرکز یخیتار بافت یمورد مطالعه

 وجود با یشهردار میدان در اندداده نشان الزم شنهاداتیپ ارائه و یدانمی

 راهادهیپ یریقرارگ و یشهردار ساختمان جمله از یخیتار هایبنا

 و یسرزندگ توانمی مناسب ینورپرداز لهیوس به آن امتداد در یالهداعلم

  د.کر جادیا یتوجه قابل ییایپو

 ا،ینینعمت

 ییبابا و یعدنم
1388 

 یذهن پنداشت

 شهروندان

 از یتهران

 یناامن احساس

 هایفضا در

 دفاعیب

 تیریمد سوء و ومرجرجه ،یاعتمادیب ،یاامنن ،یقانون الءخ س،تر گسترش

 از ...و یمنف هایتیهنذ ه،محل تیوه ،یاجتماع ینزواا ،یشهر مسائل

 از یحاک جیتان د.انشده واقع وجهت مورد مقاله نیا در که هستند یموارد

 هایبافت وجود لیدل به دفاعیب هایفضا در یناامن احساس که است آن

 ینظارت ضعف بستر در خاص یتیهو قالب در یمنف هایتیذهن و زابیآس

 یانزوا و یاعتمادیب ج،مر و هرج به منجر تواندمی ،یمنف اتیتجرب و

  د.شو یاجتماع

 و ییپارسا

 ینعمت
1388 

 یسازباززنده

 به یشهر یفضا

 تیتقو منظور

 تعامالت

 در یاجتماع

 یارتقا جهت

 یسرزندگ حس

 شهر ییایپو و

 رد که دانسته شهر کالبد در یاجتماع روابط از یبیترک را یشهر یفضا

 ققتح عدم صورت در و است شهروندان هایازین یاسخگوپ ،ییمعنا یبستر

 داده دست از را مناسب یدهپاسخ و تیجذاب یومعم هایضاف ،یسرزندگ

 و یاجتماع تعامالت کاهش جهینت در و هافضا از شهروندان زیگر باعث و

 هتوج که دهدمی نشان پژوهش جیتان .دشومی تیامن کاهش و جرم شیافزا

 تیتقو به منجر یشهر یفضا در یاجتماع التتعام هایشاخص تیاهم به

 یرزندگس و ییایپو شیافزا سبب جهینت در و هشد طیمح و انسان نیب رابطه

  .دگردمی هافضا

 ل،اصیکاشان

 یتبارنشلیلهقلا

 گروهیافضل و

1388 

 یبهساز

 دفاعیب هایفضا

 کردیرو با یشهر

 هافضا یاسازیپو

 یاارتق یبرا شهر یطیمح یطراح و یزیربرنامه یبرا مناسب هایالگو ارائه

 یبهساز بر مؤثر هایشاخص نیب زا ت.اس مهم یشهر هایفضا در تیامن

 تیهو شاخص و تعامل نیشتریب تنظار اخصش ،یشهر دفاعیب هایفضا

 و عامل نیترمؤثر یمیاقل طیشرا شاخص نیهمچن و تعامل نیکمتر

  د.هستن عامل نیرتریپذ تأثیر نظارت شاخص

 و نکهیماسکریو

 یکلوتانتر
2221 

 ییفضا عیتوز

 در یبزهکار

 یشهر مناطق

 یهرش میجرا با یمعنادار ییفضا رابطه تواندمی نیزم مختلف هاییکاربر

 اطراف در مخدر مواد میجرا و سرقت که دهدمی نشان جیتان د.باش دشته

 در اموال سرقت سوابق که یحال در بوده جیرا درآمدکم یمسکون مناطق

 رقتس ت،اس شتریب متمرکزیتجار مناطق و هانمایس ،هامارستانیب فاطرا

 ه،دش ثبت یباز هاینیزم و فاترد ،هااچهیدر یکینزد در اغلب هینقل لیوسا

  ت.سا دهیرس ثبت به مسکن هایطرح یکینزد در هاخانه سرقت کهیحال رد
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 و یاصرن ،یعرب

 یجهد
2222 

 تمام از استفاده

 سپتد هاینسل

 یراحط یبرا

 یخیتار بافت

 یشهر

 یخیتار هایبنا از یاریبس نهیزمپس در هایبزهکار از یتوجه قابل تعداد

 است نیا یکل دگاهید (،3 )نوع یموضع سپتد اساس رب ت.اس شده پنهان

 یسازمقاوم ای یبازساز و بافت کل ساختار اصالح سمت به دیبا ندیفرا که

 اعثب مکان بر یمبتن عوامل عفض د،نشو انجام روند نیا اگر و کند حرکت

  د.ش خواهد نیساکن یتینارضا شیافزا و جرم انمیز شیافزا

 ر،اف ر،روزفیپ

 و یبرچیوسا

 موین

2218 

 سنجش

 اصول یاثربخش

 یدیکل مداخله

 یبرا سپتد

 از یریشگیپ

 هایفضا در جرم

 یشهر

 شهر رکزم ه،شد اجرا 2211 سال در سپتد یامداخله اقدامات که یزمان از

 رد ه،کرد تجربه را تیجنا و جرم نرخ کاهش لندن (BTC) کستونیبر

 ت.اس داشته شیافزا نرخ نیا ولز و انگلستان هایبخش ریسا یبرا که یحال

 همشاهد یمثبت یمبستگه م،جر از ترس و اقامت مدت طول نیب نیمچنه

 زین مطالعه نیا در تیامن ادراک در ینورپرداز و ییروشنا شاخص و شده

  ت.اس بوده مهم اریبس

 و شولنبرگ

 پترز
2218 

 هایشهر

 و هوشمند

 :تیامن یمعمار

 یطراح درتق

 یعموم یفضا

 از یترگسترده یسازفهومم د،هوشمن یفناور و هوشمند هایشهر ظهور

 ش،تن کاهش پروژه به توجه با مطالعه نیا .ددهمی ارائه را تیامن یطراح

 کاهش یبرا ورن و وب ا،صد برنامه آن در که دهدمی نشان را وون ندهیآ هرش

 یضاف در مطلوب رفتار یبرا ییهاویسنار و استفاده یپرخاشگر و خشونت

 شده ساخته طیمح در تواندمی یمعمار نوع نیا .دشومی ارائه یعموم

 یکیزیف عوامل از بهتر یروان هایمحرک قیطر از و شده یطراح موجود

 یدولت حالت از بهتر یصخصو هایشرکت توسط اصوالً و کندمی عمل

  .دابیمی توسعه

 پژوهش انجام روش -0
 تیماه اساس بر و یکاربرد ژوهشپ ف،هد یمبنا بر مطالعه نیا

 نیا در استفاده مورد هایادهد .تاس یلیتحل -یفیتوص روش و

 هایداده و یانکم هایداده صورت دو به یساختار نظر از پژوهش

 از یانکم هایادهد د:نشومی یبندمیتقس یفیتوص ای یانکرمیغ

 یکاربر نقشه یرو از شده استخراج قطعات کیکیتف هایواحد

 و ارآم از یفیتوص ای یانکرمیغ هایداده و منطقه یشهر یاراض

 مشاهدات زین و یدولت هایشرکت و داراتا ،هاسازمان اطالعات

 ش،پژوه یآمار امعهج ت.اس آمده دستبه یدانمی شیمایپ و

 و یفرع افاهد به توجه با و بوده زیتبر شهر کی منطقه تحالم

 لحاظ از مطالعه مورد منطقه یابیارز شامل که قیتحق یاصل

 یبرا یسازنهیزم جهت الگو ارائه زین و هافضا بودن دفاعیب

 شده انجام هدف دو با هاداده یآورمعجد، باشمی هافضا ییایپو

 وی زیمم ستیلچک از استفاده با اول هدف یرابت. اس

 یریپذدفاع تیفیک نظر از موجود هایضاف ،یدانمی مشاهدات

 و ینورپرداز هایشاخص اساس بر که شده کنترل و یابیارز

 و مخروبه هاییکاربر و ریبا هاینیزم جودو ب،نامناس ییروشنا

 عابرم ،بنامطلو و متراکم سبز هایفضا و یاهیگ وششپ ،کمترو

 صورت سنجش شکل وی و ال معابر و عرضکمعابرم ت،بسبن

 وشر از استفاده با تا شده الشت ،زین دوم هدف یبرا و رفتهیپذ

 هایحوزه متخصصان و کارشناسان از ینظرخواه و پرسشنامه

 یممفهو چهارچوب اساس بر پرسشنامه لیتکم اب ،یشهر مرتبط

 یرهش هایفضا یاسازیپو یبرا هاراهکار نیتریاربردک ب،متناس

 مطالعه با موردنظرهای رسشنامهپ ش،پژوه نیا رد د.شو هیارا

 صورت هاییبررس و پژوهش موضوع با مرتبط اتینظر و یمبان

 مرا متخصصان و ارشناسانه، کدانشگا دیاسات مشورت با گرفته

 قیطر از جرم ارتکاب از یریشگیپ مطرح اتینظر اساس بر

-یکالبد هاییژگیو برتأکید  با یطیمح یطراح وی زیربرنامه

 ن،تخصصام ه،منطق ساکنان نیب در و هشد یطراح یاجتماع

 نیا رد .تاس هدیگرد عیتوز یمحل رانیمد و ارشناسانک

 هااریعم شده یسع و ارائه بسته و باز صورت به تسؤاال پرسشنامه

 هایهمؤلف و دفاعیب هایفضا یاجتماع-یکالبد هاییژگیو و
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 قیتحق نیا رد .دریگ قرار پوشش مورد یشهر هایفضا یاسازیپو

 فادهاست یصور و ییمحتوا ییروا کیتکن زا ،ییروا شیافزا یبرا

 تسؤاال درباره دانشگاه دیاسات قضاوت با مرحله نیا .تاسشده

 ییمحتوا نظر از سؤاالت نکهیا کردنمشخص جهت هاپرسشنامه

 پژوهش هایهدف و محتوا معرف یانمیز چه تا یصور و

 دتأیی به پرسشنامه نکهیا به هتوج با و شده نجاما ،دباشمی

  .دباشمی تأیید مورد آن ییوار ه،دیرس موضوع خبرگان

 ارهیمع چند یریگمیتصم کیتکن از هاداده لیتحل در

VIKOR عملکرد-تیاهم لیتحل و IPA ت.اس شده گرفته بهره 

 کی قهمنط محالت یبندهنهپ ر،کویو کیتکن از استفاده با بتداا

 یریگبهره با سپس و انجام دفاعیب هایافض وجود نظر از زیتبر

 یبرا هاراهکار نیترمحتمل و نیتریکاربرد IPA مدل از

 یارتقا یراستا در موجود طیشرا تیریمد و یراحط ،یزیربرنامه

  ت.اس شده ارائه تیامن

 است یتیریمد ابزار کی، (1IPA) عملکرد-تیاهم لیتحل 

 و سنجش یراب یاگسترده طور به ریاخهای سال در که

 و دماتت، خحصوالم ،هاشاخص ضعف و قوت نقاط ییشناسا

-تیاهم لیحلت رود.می کار به گوناگون هاینهیزم در مؤسسات

 یتجسم جادیا قیطر زا ،یابیارزش ابزار کی عنوان به عملکرد

 یبرا تواندد، میکنمی فراهم یفور دبازخور که ییهاداده

 رارق استفاده مورد بخشاثر و عیسر یبهبودهای یریگمیتصم

 (. Siniscalchi, et. al, 2008:34) ردیگ

 داابت پژوهشگر که کندمی عمل گونهنیبد کیتکن نیا

 سنجش مورد خواهدمی که را یریمتغ هایشاخص ای هاهمؤلف

 دست به ...و مصاحبه ای پژوهش ینظر اتیادب مرور از دهد قرار

 که کرده یطراح ییدوقلو پرسشنامه محقق آن از سپ د.آورمی

 بعد دو رد ،مؤلفه هر به نسبت را خود نظر انیپاسخگو آن در

 ،دکننمی مشخص دهندمی که ینمرات قالب در عملکرد و تیاهم

 ازاتیامت یرو بر یاضیر هایلیتحل انجام از پس یبعد گام رد

 تیوضع و مطلوب تیوضع نیب اصلهف ه،شد آورده دستبه

 تنهای در و کندمی مشخص هندگاندپاسخ نگاه چهیدر از دوموج

 ارائه را هاهمؤلف از یبندتیاولو آمدهدستبه هاینگرش بر یمبتن

 به یسنت کردیور .(Gholipour & Razini, 2016) دهدمی

 یساختارده یبعد دو سیماتر توسط عملکرد -تیاهم لیتحل

 محور که است شدهلیتشک محور دو از سیماتر نیا د.شومی

 
1 Importance-Performance Analysis 

2 Quadrant Model 

 سیماتر و باشدمی عملکرد آن یافق محور و تیماه آن یعمود

 لیتحل 2یربع مدل نام با که دکنمی میتقس ربع چهار به را

  د.شومی شناخته عملکرد و تیاهم

 
  (نگارندگان) عملکرد و تیاهم لیتحل یربع مدل -1 شکل

 مطالعه مورد محدودهی معرف -5

 بقط و رانیا غربشمال شهر نیبزرگتر عنوان به زیتبر شهر

 یامنظ و یرهنگف ،ینعتص ،یاسیس ،یازرگانب ،یرتباطا ،یادار

 از یکی ز،یتبر یشهردار کی نطقهم .دشومی شناخته منطقه نیا

 در هکتار8/1631 حدود یوسعت اب ر،کالنشه نیا دهگانه مناطق

 نیا ت.اس شده واقع 5 و 12،8،2 مناطق مجاورت در شهر شمال

 کالنشهر مساحت زا درصد 5/6 حدود وسعت لحاظ از منطقه

 یعموم یسرشمار بقط .تاس داده اختصاص خود به را زیتبر

 با زیتبر کالنشهر کی نطقهم، 1385 سال در مسکن و نفوس

 7/137 یتیجمع ناخالص راکمت ر،نف 218647 معادل یتیجمع

 یمسکون یکاربر آن از هکتار 4/552 حدود که دارد هکتار در نفر

 در نفر 383 معادل یتیمعج خالص تراکم واسطه نیبد و است

 222 ه،منطق نیا یمساحت مجموع زا ر،گید یسو زا د.دار هکتار

 گسل با پژوهش محدوده جاورتم ت.اس فرسوده بافت آن هکتار

 رد فرسوده بافت اشتند ،یدرآمد ناهمگون طبقات جودو ز،یتبر

 لفمخت ینواح ناعادالنه یدسترس و مدرن اریبس هایبافت کنار

 هاییژگیو گرید از زین ...و یشهر خدمات به منطقه نیا

 زیرتب کی منطقه یطیمحستیز و یالبدک ،یجتماعا ،یاقتصاد

 سطح در یاقتصاد و یاجتماع هایگروه عیتوز لحاظ زا ت.اس

 هایروهگ د،درص 8/16 منطقه در باال هایگروه همس ز،ین منطقه
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  .دباشمی درصد 1/15 ن،ییپا گروه و درصد 1/68 ط،متوس

 
 زیتبر شهر در کی منطقه ییایجغراف تیموقع -2کلش

 (نگارندگان)

 پژوهشهای افتهی -6
 هایهمؤلف به توجه با پژوهش (ی)فرع اول هدف به یابیدست یبرا

 نقش و دفاعیب هایفضا آورنده وجودبه و یشهر تیامن بر مؤثر

 کالنشهر کی منطقه در هاآن یاجتماع و یکالبد عملکرد و

 زین و شده یگردآور هایداده و اطالعات هب توجه اب ز،یتبر

 منطقه محدوده در گانهشش هایاریمع از آمده دستبه هاینقشه

 با عدب مرحله در و شده پرداخته یمراتب سلسله لیتحل هب ک،ی

 هایهیال ،یبندپهنه اتیعمل انجام و جادشدهیا هاینقشه ادغام

 (3) کلش صورت به تنهای در و یاستانداردساز آمده بدست

 دفاعیب هایفضانهایی  نقشه صورت به ادامه در وی بندرتبه

  ت.اس شده ارائه (4شکل) منطقه

 
 هایفضا منظر از زیتبر کی منطقه محالت یبندرتبه -0شکل

 (نگارندگان) دفاعیب

 نشان زیتبر کی منطقه دفاعیب هایفضا نهایی نقشه لیتحل

 ییفضا هایامدیپ و یصاداقت و یاجتماع هایینابرابر که دهدمی

 ملموس و مشهود کامالً یدانمی صورت به منطقه نیا در که آن

 لیقب از یاجتماع زیستتیامن مسائل از یاگسترده فیط ت،اس

 تناسب دمع ،ینیگزییداج ت،یجمع ندهیفزا هجوم و شیافزا

 و میراج ،هایبزهکار نجاما ،یاجتماع و یکالبد عدالت

 ار گرید یاجتماع هایبیآس از یاریبس و یاخالق هایینابهنجار

 ظاهر در یطبقات فاصله افزون روز شیفزاا ت.اس گرفته دربر

 نطقهم محالت یبندتبهر ت.اس انینما اریبس زیتبر کی منطقه

 خود کوریو شاخص از استفاده با دفاعیب هایفضا منظر از

 است مشخص 4شکل در که طورمانه ت.ادعاس نیا بر یشاهد

 یشهر یهافضا نیرتریپذدفاع بیترت به گلکار و عصریول محالت

 ،میقدشهیاغمب د،آباوسفی ل،نایماالز ینواح نیهمچن و

 محالت نیتردفاعیب بیترتبه قوشخانهالبیس و لودهیای، سنگلپ

 که است آن از یحاک قاتیتحق جیتان .دباشنمی کی منطقه

 محسوب دفاعیب هایفضا که منطقه از یادیز هایقسمت

 ای و یررسمیغ هایاسکان و نینشهیحاش مناطق را ندشومی

 یادار مناطق نیا د.انداده لیتشک نشده یزیربرنامه هایاسکان

 رمعاب و هااختمانس ،یکالبد یفضا در ینابسامان و باال تراکم

  د.هستن

 
ظر از من زیکالنشهر تبر کیمحالت منطقه  یبندرتبه -3شکل

 )نگارندگان(ر کویو شاخصبا استفاده از  دفاعیب هایفضا

 مطالعات از آمده دست به جیتانش، پژوهی اصل هدفی برا

 انجام IPA روش از استفاده با شده انجام یدانمی شیمایپ و

 ن،اکارشناس و خبرگان نظرات رب هیتک با راستانیا ردت. اسشده

 دفاعیب یفضا یاسازیپو جهت در ییهاروش ارائه و هاالگو نییعت

 مرحله رد ت.اس شده یگذارهدف زیتبر شهر کی منطقه یشهر

 38 یوحا که ساختارمند هایپرسشنامه یطراح از پس اول

 لیتحل روش از مرتبط هایهینظر و یمبان اساس بر که همؤلف

 حوزه نظرانصاحب از نفر 15 نیب رد د،بودن آمده بدست مضمون

 سو کی از که شد درخواست هاآن از و شد عیتوز یشهرساز

 هاهمؤلف از کی هر عملکرد سطح گرید یسو از و تیاهم انمیز
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 Excel افزارنرم وارد هاامهپرسشن نیا هایادهد .دنینما نییتع را

 از هاآن یسازکپارچهی ،هاداده لیتحل یبرا یبعد گام رد د.ش

 همرن ت،نهای در تا هشد انجام یهندس میانگین محاسبه قیطر

 زا استفاده اصوالً .دیآ بدست هاهمؤلف از رکدامه عملکرد تیاهم

 رندهیگمیتصم نیچند یجمع نظر انیب یبرا یهندس میانگین

 و تیاهم ینهای ارزش بیترت نیدب ت.اس یمؤثرتر حلراه

 دستبه است یجمع نظر حاصل که هاهمؤلف از کی هر عملکرد

  :دیآمی بدست (2) و (1) روابط از یهندس میانگین .دیآمی

(1)  𝑏𝑖 = (∏ 𝑏𝑖𝑝

𝑛

𝑖=1
)

1/𝑛

 

(2)  𝑐𝑖 = (∏ 𝑐𝑖𝑝

𝑛

𝑖=1
)

1/𝑛

 

 

 ینهای ارزش ci و تیاهم ینهای ارزش bi روابط نیا در

 است کارشناس p یجمع نظر حاصل که است امi همؤلف عملکرد

(p = 1,2,…, n و i = 1,2,…, m) هیته 1 جدول صورت به و 

 ت. اس شده

 )نگارندگان( پرسشنامه از حاصل هایداده یسازکپارچهی-2جدول

 عملکرد ارزش تیاهم ارزش شاخص کد اریمع نهیزم

 یکالبد

 بودن دارا

 فرم و ساختار

 و مناسب

 ریپذانعطاف

 118/2 865/1 فضا فرم ییایپا و مناسب ساختار 1

 688/3 68/2 فضا در یعیطب و یعموم عرصه وجود 2

 416/2 688/3 باز هایفضا مناسب یریبکارگ 3

 657/3 25/4 گوناگون استفاده یبرا فضا یریرپذیتغ و انعطاف 4

 288/2 25/4 نینو هاییفناور یریبکارگ 5

 464/3 743/3 یشهر یفضا کل به هافضا اتصال نحوه و یهمبستگ 6

 یعملکرد

 وجود

 هاییکاربر

 و مختلط

 گوناگون

 742/2 638/2 هاتیفعال عمل یآزاد یبرا بستر وجود 7

 755/2 488/1 هایکاربر یسازگار و ییکارا 8

 262/3 814/3 فضا اطراف هاییکاربر در تنوع 8

 245/2 822/3 یاجتماع هایگروه به فضا ییپاسخگو 12

 

 و یکالبد

 یادارک

 وجود

 و یسرزندگ

 در تیجذاب

 لحاظ از فضا

 داشتن

 ت،یهو

 ناسباتت

 حس و یبصر

 تعلق

 754/3 688/3 تیجمع جاذب هاییرکارب وجود 11

 754/1 722/1 رنگ و ساختار بیترک با یچندوجه یفضا جادیا 12

 618/2 228/4 ینورپرداز و ییروشنا 13

 236/3 754/1 یباسازیز 14

 628/2 628/2 جذب قدرت با و شاخص هایبنا و هانشانه وجود 15

 822/1 877/1 هافضا یزیانگخاطره و یمکان تعلق حس 16

 823/1 568/2 فضا بودن بخشتیهو 17

 287/2 822/1 یربصریغ و یبصر یحس یغنا 18

 568/1 488/1 (عملکردشان و یکالبد عناصر یمنطق )ارتباطییخوانا 18

 527/1 144/2 آرامش مفهوم بر تأکید 22

 781/1 817/2 یبصر شیآسا 21

 688/1 418/1 تیمحصور و یریقلمروپذ 22

 382/1 588/1 طیمح به نسبت فضا عناصر اندازه و ابعاد تناسب 23

 372/2 288/2 تیخالق 24

 و یرینفوذپذ 

 یدسترس

 یارتباط

 مناسب

 852/1 418/4 ضاف کاربر یبرا یعملکرد و یبصر یرینفوذپذ وجود 25

 وی کالبد

 یعملکرد

 416/2 764/2 یارتباط یاصل هایانیشر به فضا یدسترس 26

 837/2 628/3 هافضا به سواره و ادهیپ ریمس مناسب ارتباط 27

 327/2 838/1 نگیپارک وجود 28

 578/2 775/2 فضا یعموم استحکام و یمنیا 28 یمنیا تأمین
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 838/1 486/4 یاجتماع تیامن 32 تیامن و

 463/2 478/3 هافضا به منیا یارتباط یدسترس 31

 بودن زمانمند

 284/1 235/1 هدور کی به تعلق عدم و زمان گذر با فضا از استفاده 32

33 
 و مختلف ییوهواآب طیشرا در فضا استفاده امکان

 روز و شب گوناگون ساعات
786/3 775/2 

 288/2 832/2 جامعه روزبه هایازین به فضا ییپاسخگو تیقابل 34

 عوامل

 و یتیجمع

 یاجتماع

 754/1 837/1 تیجمع تراکم درصد 35

 754/1 837/1 شهر بهداشت و سالمت توسعه 36

 127/2 252/4 یگردشگر تیقابل 37

 827/2 831/3 فضا یکنندگدعوت و یریپذاجتماع 38

 381/1 258/1 تیجمع یعیطب رشد 38

 

 رزشد، اعملکر-تیاهم سیماترهای خانه نییتع جهت

 نییتع هتد. جشو محاسبه یستیبا عملکرد و تیاهم آستانه

 از ریمقاد نیشود. امی استفاده یحسابمیانگین  از آستانه ارزش

  :دنیآمی بدست (4) و (3) روابط

(3)  𝜇𝑏 =
∑ 𝑏𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑚
 

 

(4)  𝜇𝑐 =
∑ 𝑐𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑚
 

 آستانه ارزش cμت، یاهم آستانه ارزش bμ روابط نیا در

  .دباشمی امi همؤلف عملکرد

 در روابط نیا از استفاده با عملکرد و تیاهم تانهآس ارزش

 کنونت. ااس شده محاسبه 34/2 و 77/2 بیترت به پژوهش نیا

 سیماتر یرو بر راها مشخصه از کدام هر ینسب تیموقع توانمی

  .درک مشخص (5)شکل عملکرد تیاهم

 
 هاراهکار عملکرد و تیاهم لیتحل یربع سیماتر -5شکل

 )نگارندگان(

 ،تیاولو نییتع یبرا عملکرد تیاهم لیحلت ،ینهای مگا در

 نظر اساس رشود. بمی محاسبه یفیکهای همؤلف از کی هر زنو

 امi همؤلف عملکرد و تیاهم ارزش نیب شکاف همکاران و وو

 نشان را امi یفیک همؤلف وزن تواندمی آن تیاهم ارزش ضربدر

 رابطه قیطر زا که میدهمی نشان iow با را امi همؤلف زند. وده

  .دیآمی بدست (5)

(5)  𝑜𝑤𝑖 = |(𝑏𝑖 − 𝑐𝑖) × 𝑏𝑖| 

 ابطهر صورت هب ل،یتحل و هیتجز جهت شتریب سهولت یبرا

  :دشومی زهینرمال (6)

(6)  
𝑠𝑤𝑖 =

𝑜𝑤𝑖

∑ 𝑜𝑤𝑖
𝑚
𝑖=1

 , 

 0 ≤ 𝑠𝑤𝑖 ≤ 1 , ∑ 𝑠𝑤𝑖

𝑚

𝑖=1
= 1 

 

 در دیبا هستند یشتریبisw یدارا که ییهامشخصه حال

 هب توجه اب ن،ینابراب .درنیگ قرار بهبود جهت باالتر تیاولو

 در یزیربرنامه تیاولو صهمشخ هر یبرا شدهمحاسبه هایوزن

 ت. اس شده داده نشان 2جدول
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 )نگارندگان( عملکرد و تیاهم ارزش اساس بر هاهمؤلف نهایی تیاولو و هاوزن -3جدول

 تیاولو (isw) زهینرمال (iow) مشخصه وزن شاخص

 26 2248/2 472/2 فضا فرم ییایپا و مناسب ساختار
 13 2285/2 713/2 فضا در یعیطب و یعموم عرصه وجود

 7 2488/2 742/4 باز هایفضا مناسب یریبکارگ
 18 2167/2 583/1 گوناگون استفاده یبرا فضا یریرپذیتغ و انعطاف

 4 2748/2 133/7 نینو هاییفناور یریبکارگ
 21 2128/2 245/1 یشهر یفضا کل به هافضا اتصال نحوه و یهمبستگ

 32 2231/2 285/2 هاتیفعال عمل یآزاد یبرا بستر وجود
 16 2221/2 814/1 هایکاربر یسازگار و ییکارا
 15 2268/2 555/2 فضا اطراف هاییکاربر در تنوع
 6 2622/2 826/5 یاجتماع هایگروه به فضا ییپاسخگو

 31 2221/2 225/2 تیجمع جاذب هاییکاربر وجود
 37 2228/2 282/2 رنگ و ساختار بیترک با یچندوجه یفضا جادیا

 5 2722/2 683/6 ینورپرداز و ییروشنا
 14 2273/2 622/2 یباسازیز

 38 2 2 جذب قدرت با و شاخص هایبنا و هانشانه وجود
 28 2236/2 345/2 هافضا یزیانگخاطره و یمکان تعلق حس

 18 2178/2 712/1 فضا بودن بخشتیهو
 25 2253/2 512/2 یبصر ریغ و یبصر یحس یغنا

 36 2211/2 126/2 عملکردشان( و یکالبد عناصر یمنطق )ارتباطییخوانا
 22 2138/2 322/1 آرامش مفهوم بر تأکید

 11 2326/2 822/2 یبصر شیآسا
 27 2242/2 381/2 تیمحصور و یریقلمروپذ

 28 2234/2 331/2 طیمح به نسبت فضا عناصر اندازه و ابعاد تناسب
 32 2218/2 186/2 تیخالق

 2 1181/2 348/11 فضا کاربر یبرا یعملکرد و یبصر یرینفوذپذ وجود
 22 2122/2 862/2 یارتباط یاصل هایانیشر به فضا یدسترس

 12 2321/2 872/2 هافضا به سواره و ادهیپ ریمس مناسب ارتباط
 23 2274/2 713/2 نگیپارک وجود

 24 2257/2 544/2 فضا یعموم استحکام و یمنیا
 1 1188/2 423/11 یاجتماع تیامن

 12 2371/2 535/3 هافضا به منیا یارتباط یدسترس

 37 2227/2 272/2 دوره کی به تعلق عدم و زمان گذر با فضا از استفاده
روزانهشبگوناگون ساعات و مختلف ییهواوآب طیشرا در فضا استفاده  827/3 2421/2 8 

 17 2187/2 877/1 جامعه روزبه هایازین به فضا ییپاسخگو تیقابل

 35 2216/2 152/2 تیجمع تراکم درصد
 34 2216/2 152/2 شهر بهداشت و سالمت توسعه

 3 2817/2 788/7 یگردشگر تیقابل
 8 2423/2 228/4 فضا یکنندگدعوت و یریپذاجتماع

 33 2216/2 153/2 تیجمع یعیطب رشد
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 طیمح تیفیک خصوص در 3جدول از آمده دستبههای تیاولو

 و ایپو طیمح کی تیتقو و جادیا یبرا یدیکل هایاریمع و

 یرینفوذپذی؛ اجتماعتیامن یارتقا که دهدمی نشان مطلوب

 یریبکارگ ؛یگردشگر هایتیقابل ؛یعملکرد و یبصر شیآساو

 هب فضا ییپاسخگو و ینورپرداز و ییروشنا؛ نینو هاییفناور

 نیباالتر که هستند ییهاهمؤلف ،یاجتماع مختلف هایگروه

 تاس اضحو د.دارن را یشهر دفاعیب هایفضا یاسازیپو در تیاولو

 یمجر هایفرصت ازی ریجلوگ بر میمستقتأثیر  عوامل نیا که

 دمانیچ ،هااختمانس راکمتی، اجتماع طیشرا از یتابع که

 انمیز ،هاکوچه و یاصل معابر با رتباطا ،هایورود و هاابانیخ

 اردگزمی مدرن ینظارت-یتیامن هاییژگیو نیهمچن و ییروشنا

 یبزهکار وی ناامن جادیا نهیمز م،ه با ای نهجداگا صورت به که

 تیماه علتبه رونیا زا .دآورمی فراهم را یشهر هایفضا کی در

 لیپتانس از یریگبهره ای، بشهر هایفضا یکالبد و یعاجتما

های تیاولو به توجه و هافضا یاسازیپوگانه 38 هایهمؤلف

 گوناگون و مختلف وانبع، ججام صورت به که آمده دستبه

 اد، بدهمی پوشش رای شهرهای فضاهای چالش به مربوط

 طیحم زساتیامن عوامل تیتقو وی اسازیپوهای هی مؤلفریبکارگ

 هاینهیزم نمودن فراهم با توانمیی؛ شهرهای فضا وی زندگ

ی سرزندگ و شاطم، نمرد آگاهانه و فعاالنه مشارکت و حضور

 نوع دو راستا نیا رید. دبخش آنهای فضا و شهر بهی شتریب

 کنندهاصالح عوامل و رانهیشگیپ عوامل چارچوب در واکنش

 کاهش بر تمرکز دىیکررو چنین در که نمود فیتعر توانمی

 نچو ىبیراتد آن در و ستا مجر بتکاار نمکاا و هافرصت

 .ددگرمی ذتخاا زامجر مساعد ىهامینهز بروز از ىجلوگیر

 مرحله در رىبزهکا زىساخنثی اىبر ییهاتیفعال نیمچنه

 به توانمی که دگیرمی رتصو زین مجرمانه عمل یافتنفعلیت

 .دنمو اشارهها یکاربر وها فضای ازسازی وی بهساز وی سامانده

 ى،پیشگیر ىهاتیپ؛ وتمتفا و ختاغیریکنو ارىتاثیرگذ دجوو اب

 یفطد، کریرو ینا هایتیفعال و تمااقدا ،ربیادت ى،یزررنامهب

 مسیر یک از صرفا شتدا رنتظاا انتونمی الذ و دارد اىدهگستر

 ىهامینهز به انتومی لیو یافت ستد یناامن کاهش تحقق به

 همؤلف نیچندی ریبکارگ جمله از مختلف قطر از آن کاهش

 در محیطی حیاطر ىهاتکنیک از استفاده با همزمان بصورت

  .تیاف ستد مجر از ىپیشگیر جهت

ی بهساز یبرا یموردهای یبررس و موجود مطالعات به توجه با

 درش به دنیبخش تحرک وی اسازیپو وی شهر دفاعیبهای فضا

 نظر یمبنا ربد، دهمی نشان 5شکل که مانطوره ،هاآن توسعه و

د، عملکر-تیاهم لیتحل قیطر از و شناسانکار از یامجموعه

 چارچوب درها همؤلف از کی هر به توجه تیاولو و ینسب تیوقعم

 و 1های ربع در عوامل ینینگس .دنشد ییشناسا یربع سیماتر

 ییشناسا کهی کالنهای راهبرد اساس بر و است متمرکز 2

ی شهرهای فضا ساختن ریپذدفاع یبراهایی لگود، اانشده

 و رصتف، فعت، ضقو نقاط بر یمبتن که کرد ارائه توانمی

 د. باشمی یشهرهای فضاهای دیتهد

 ندریگمی قرار سیماتر اول ربع در که ییهاهمؤلف راستا نیا در

 از (است عملکرد بهبود و رییتغ یبرا یفعل تیاولو که ییجا)

 و هستند یشهر دفاعیبهای فضا یاسازیپو یاصلهای خصشا

 جادیا یبرا آن از خاص بعد کی بر تمرکز و دیأکت، تمدکوتاه در

 دارتیاولوهای همؤلف ستیبامی و نبوده یکاف عملکرد در بهبود

 .درنیگ قرار توجه مورد وستهیپ دارند قرار ربع نیا در که

 در اول ربع که ییهاهفد، مؤلش مشاهده 4شکل در که طورمانه

 یرینفوذپذ جودز: وا عبارتند دارند قرار توجه و تمرکز تیاولو

 ،یاجتماع تیامن یرتقاا، افض کاربر یبرا یعملکرد و یبصر

 نینو هاییفناور یریکارگب ،یبصر شیآسا ،یگردشگر تیابلق

یی اکار بهتر درکی برای. اجتماعهای گروه به فضا ییپاسخگو و

 یورآجمع اطالعات به توجه ابیی، فضا دید داشتن و هاهمؤلف نیا

 فتگ توانمی کی منطقه دفاعیبهای فضا نقشه لیتحل و شده

 پارکگل و عصریول محالت در اول ربعهای همؤلف یتمام باًیتقر که

 وها کوچه محالت نیا رد. دانگرفته قرار استفاده مورد

 دید بدونای هکنج وها بستبن و کیتار و تنگ هایابانیخ

 نیا به یشهردار و دولت وجهشود. تمی افتی ندرت هب، بمناس

 با و است مشهودکامالً  عصریول منطقه مخصوصا و مناطق

های سفر زهیانگ باالبردن یبراها جاذبه جادیا و یبسترساز

 فراغت اوقات گذران و یگردشگر شیافزا اهدش ،یشهردرون

 طیمح یطراح نیمچنه .میباشمی مناطق نیا در شهروندان

 یتمانساخ تراکم خوبنسبتاً  تیعا، رباال تیفیک و مدرننسبتاً 

 و لوبمطنسبتاً  یشهر مبلمان و یخدمات ستمیز، سبا یفضا به

میسر  را یهمگان دید و نظارت که یمعابر وها ساختمان وجود

 جمله زت، ااسشده یاجتماع تیامن سطح شیافزا باعث و کرده

 و هشد حالتم نیا یسرزندگ و ییایپو اعثب که هستند یموارد

 مهر و نموده ریپذدفاع را محالت یروان شیآساسطح یارتقا با

 ت. اس پژوهش نیا هیفرض برتأییدی 

 تا موارد نیا که دارد وجود یحالتت، ممحال نیا مقابل نقطه در

 ،یعباس حالتز: ما عبارتند که استشده تیرعاها آن در یحدود

 یخدمات مراکز کمبود و یاهمگن.... نو النکوهیبم، یقدشهیاغمب
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 جهت شهروندان جذب یبرا مناسب یدرمان و یحیفرت ،یرفاه

 و متوسط یشهر بلمانم ،ینواح نیا حسط در حضور و استفاده

 کاهش و منطقه یخیتار اماکن بر نامطلوب ظارتنف، یضعهاً گا

 یهافضا زین و نظمیب یعموم اجتماعهای فضا جودر، وگردشگ

 را یاجتماع نظارت که یمعابر وها ساختمان لیقب از نابسامان

 مناطق نیا در که هستند ییهاهمؤلف جمله زاد، کنمی دیتهد

  .درنیگ قرار توجه و تمرکز تیاولو در یستیبا و شده تیعار کمتر

 
عصر یول هیفضا به صورت مثبت در ناح ییبازنما -6شکل

 )نگارندگان( زیشهر تبر کیمنطقه 

 
 زیتبر شهر کی منطقه ی میانینواح در فضا ییبازنما -1شکل

 )نگارندگان(

 یاساس مشکل و دارد وجود کی منطقه در که یمحالت سوم نوع

 رد (دیکن تمرکز نجای)ا اول ربعهای همؤلف یریبکارگ منظر از

 بالیسل، نایماالز محالت شامل استرؤیت  قابل وضوح بهها آن

 و یالشم یاهیحاش یحنوا شتریب و یگسنپل و لودهیه، اقوشخان

 لیدل هب یگردشگر تیقابل مناطق نیا رد .دباشمی منطقه یغرب

 فرص به کیزدن ،یحیتفر زاتیتجه و امکانات کمبود ای و نبود

 طحس بودن نییپا لیدل به نینو هاییفناور یریکارگت، باس

 یاساس مشکل با ساکن شهروندان یمال توان نبود و یاقتصاد

 به ینواح نیاهای فضا ییپاسخگو معد نیهمچن و بوده مواجه

 یرینفوذپذ وجود عدم جهت به زین مختلف یاجتماعهای گروه

 اعثب فضا کاربران یبرا یعملکرد تناسب عدم و یبصر شیآساو

 هجینت در و مناطق نیا شدندهیکش هیحاش به و ماندن مغفول

 و نساکهای فضا آمدن وجود به و یاجتماع تیامن کاهش

 زانیرهبرنام ژهیوتأکید  و توجه و نظر امعان با دیبا و شده دفاعیب

 تا شود اقدامها شاخص نیا به نسبت یشهر رانیمد و

  .دشو جادیا مناطق نیا ساختن ریپذدفاعی براسازی نهیزم

 
 همنطق یغرب هیحاش در یمنف صورت به فضا ییبازنما -8شکل

 )نگارندگان( زیتبر شهر کی

 (دیده ادامه را خوب )کار دوم ربع در قرارگرفته هایهمؤلف

 ودوج تناسبها آن عملکرد و تیاهم نیب که هستند ییهاهمؤلف

 .دابی استمرارها آن درباره یقبل هیرو همچنان است الزم ذال ،ددار

 تیلقاب؛ بازهای فضا مناسب یریکارگز: با عبارتندها همؤلف نیا

؛ گوناگونهای استفاده یابر فضا یریرپذییتغ و انعطاف

 رد تنوع؛ یشهر یفضا کل بهها فضا اتصال نحوه و یهمبستگ

 جاذب مراکز و هایکاربر وجودها؛ فضا اطراف هاییکاربر

 عناصر و یعموم عرصه وجود؛ ینورپرداز و ییروشنا؛ تیجمع

؛ یریقلمروپذ؛ نمیا یارتباط یدسترس؛ فضا در یعیطب یکالبد

 ساعات و مختلف ییوهواآب طیراش در فضا دهاستفا امکان

؛ جامعه روزبه هایازین به ییپاسخگو تیقابل؛ روزشبانه گوناگون

 ریمس مناسب ارتباط؛ یارتباط یاصل هایانیشر به فضا یدسترس

 ا. فض یعموم استحکام و یمنیاها؛ فضا به سواره و ادهیپ

 از آمده دستبه جینتا لیتحل و یدانمی مشاهدات اساس بر

 سیماتر اول ربعهای همؤلف مانند که نمود اذعان دیبا کی همنطق

 زین دوم ربعهای همؤلف یتمام یحدود اد، تعملکر-تیاهم یربع

 و عصریول ینواح یعنی اول نوع یشهر یکالبدهای فضا در

 لوبمط ینورپرداز جودد. وانگرفته قرار استفاده مورد... و گلپارک

 وها کوچه و هاابانیخ مناسب رضن، عمدرهای راهادهیپ و

 انمکا ،یفرع و یاصل هایانیشر انواع به آسان و منیا یدسترس

 ونگوناگ ساعات و مختلف ییوهواآب طیشرا درها فضا از استفاده



 (تبریز شهر یک منطقه: پژوهی مورد) شهری دفاعبی هایفضا پویاسازی
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 یافض؛ جامعه روزبه هایازین به ییپاسخگو تیقابل؛ روزشبانه

 در ژهیو به یاجتماعهای فضا تیتقو نیهمچن و بمناس سبز

 یرشههای فضا در مردم شتریب حضور و جذب به عصریول منطقه

 یگسرزند و ییایوق، پتعل حس شیافزا باعث که استشده منجر

 والر نیا و شده دفاعیبهای فضا بودن نییپا و محالت نیا در

 د. کن دایپ ادامه دیبا

 
 یشرقی نواح در مثبتی اجتماع هایفضایی بازنما -9شکل

 دگان()نگارن زیتبر شهر کی منطقه

م، یقدشهیاغمب ،یعباس محالت لیقب از دوم نوع محالت در

 دوم ربع هدف و نظر موردهای همؤلف یحدود ا...، تو النکوهیب

 وبخ کار دیبا که آن راهبرد اساس بر و شدهی ریبکارگ سیماتر

 .تاسشده آن از نهیبه استفاده و شبردیپ در یسع باشد دارادامه

 شبکه به توانمی دارد وجود طقهمن نیا در که ییهاچالش زا

 یرشه رانیمد تیعنا مورد یستیبا و نمود اشاره معابر یارتباط

 یکیارگان رشد به توجه با یمرکز بخش در که راچد، ریگ قرار

 طیشرا با را خود معابر نیه، اداشت خود یمیقد بافت از شهر که

 ،کیتراف تیریمد نوع نظر از و کرده سازگار منطقه بافت یکنون

 هینقل لیوسای باال تردد لیدل به معابر و نداشته یمطلوب طیراش

یک تراف با موارهر، هگیدی سو از بودن عرضمک و سویک  از

 شارها دیبا نجایا در که یتوجه مورد کتهد. نهستن همراه نیسنگ

 طیشرا و ژهیو مواقع در یشهر خدمات ارائه در لیتسه نمود

 مرور و عبور که ستا بارش مواقع مانند صخا ییوهواآب

  .دکنمی مواجه مشکل با را شهروندان

 هایفضا مثبت نکات از یکی محالت سطح در هایکاربر تنوع

 مناسب یریبکارگ عدم گرید وردم .تاس مناطق نیا در یشهر

 ضاف مطلوب یریرپذییتغ و انعطاف تیقابل عدم و بازهای فضا

 اب مناطق از دسته نیا در که است گوناگونهای استفاده یبرا

 ودموج یشهرهای فضا کمبود به توجه با رایزم، یهست روروبه آن

 نیا مناطق نیا در مردم یسنت تیهو و رهنگت، فباف زین و

 و مساعدت با و باشدمیسر  دتوانها نمیفضا یتمام یراب امکان

 نیا سطح در کهی دفاعیبهای فضا موارد نیا شدن مرتفع

 د. ابیمی کاهش روزبهروز دشومی مشاهده مناطق

های همؤلف یریبکارگ منظر از دیابک، ی منطقه سوم نوع محالت

 زانیربرنامه خاص توجه وردم ،دعملکر-تیاهم سیماتر دوم ربع

 اب محالت نیا نقاط اکثر در که راچ ،دریگ قراری شهر طراحان و

 هایهمؤلف ،عدفایب محالت یبندپهنه در رفتنقرارگ به توجه

 .دناهشد یریکارگب ،حسط نیکمتر در ای و نشده تیرعا موردنظر

ل، نایماالز محالت از که کی منطقه یغرب ینواح واقع رد

 سوم تهست، داسشده لیتشک یسنگپل و لودهیه، اقوشخانالبیس

 رندهیدربرگ که دشومی شامل را یشهر یکالبد هایفضا

 نیت. ااس شهر نینشهیحاش و ودروخ ،یمیقد بعضاهای بافت

 اسکان به هاًگا و خودرو بافت بهعمدتاً  زیتبر سطح در محالت

 را یفعل نامطلوب شکل زمان مرور به و شده شناخته یررسمیغ

 ت. اس افتهی

 
 زیتبر شهر کی منطقه ی میانینواح در فضا ییبازنما -11شکل

 )نگارندگان(

 باال اشتغال سطح و کرده غلبه بازهای فضا بر ینواح هایبنا توده

 هساخت یاصول ریغ صورت به و یشهرسازهای استاندارد برخالف

 معابر هشبک شده باعث منطقه نامناسب یتوپوگراف عضاد. بانشده

 یمناسب حالت از و کرده تیتبع رمنظمیغ و خودرو ساختار از
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های زمان در که دیآ بوجود کم عرض با معابر و نبوده برخوردار

د. بو نخواهد شده جادیا طیشرا یپاسخگومطمئناً  یبحران

 ای و البیس جادیا باعثی فصلهای بارش زمان در مثال عنوانهب

 محالت نیا رشود. دمی مناسبی منیا عدم و معابری لغزندگ

 زا کمتر بازهای فضا انمیز و مشهودها فضا بافت در یفشردگ

 ت. اس بستههای فضا

 
ی میاقل طیشرا درها بافتی توپوگرافیی تأثیر بازنما -11شکل

 )نگارندگان( زیتبر کی منطقهمیانی  وی غربی نواح در خاص

 یهندس طرح و بوده نامناسب نقاط یبعض در معابر ییروشنا

 کاهش و یشهر بافت ینابسامان و یآشفتگ موجب معابر نامطلوب

 موارد نیا یبندمعت. جاس شده یعیرطبیغ و یعیطب نظارت

 یشهرهای فضا سکون ویی ایپو عدم یبرا عمده لیدل تواندمی

 بودن دفاعیب و یشهر تیامن و یمنیا کاهش جهینت در و

 دازمنین و باشد پژوهش اتیفرضتأیید  و محالت نیاهای فضا

 حل یبرا یشهر رانیمدی جد توجه و ژهیو و یضربت هایطرح

  .تاس مشکالت نیا

 ینسب تی)اولو سوم ربع در کههای همؤلف مورد در مهم نکته

ها همؤلف رگید به نسبت چه اگر که است نیا اندگرفته رقرا (نیپائ

 یازاسیپو درها آن مطلق تیاهم ماد، ابرخوردارن ینیپائ تیاولو از

 نظورم نیا یراب .تسین یپوشچشم قابل یشهر دفاعیبهای فضا

 و شود ریز موارد به یکمتر هتوج است زمت، المد کوتاه در

 منتقل اول ربعهای همؤلف هبها همؤلف نیا در منابع صرف انیجر

 ساختار؛ رنگ و ساختار بیترک با یچندوجه یفضا جادید. اشو

 در یزیانگخاطره و یمکان تعلق حس؛ فضا فرم ییایپا و مناسب

؛ یربصریغ و یبصر یحس یغنا؛ فضا بودن بخشتیهوها؛ فضا

 ضاف مصنوع عناصر اندازه و ابعاد تناسب؛ آرامش مفهوم برتأکید 

 علقت عدم و زمان گذر با فضا از استفاده امکان؛ طیحم به نسبت

 تراکم درصد؛ تیجمع یعیطب رشد؛ یخیتار دوره کی به

ها شاخص نیا جمله از شهر بهداشت و سالمت توسعه؛ تیجمع

 د. هستن

 جهت منابع صرف از است زمع، المناب تیمحدود به توجه با

 یسبن )اتالف سیماتر چهارم ربع در واقعهای همؤلف تحقق

 به و هشد استهد، کباشن گذارتأثیر است ممکن نکهیا با منابع(

 پژوهش نیا رد. دشو داده اختصاص دوم و اول ربعهای همؤلف

 به ار ابعمن اتالف ینسب بصورتها آن بر تمرکز که ییهاهمؤلف

 انجام در عمل یآزاد یبرا بستر جودز: وا عبارتند دارد دنبال

 قدرت با و شاخصهای بنا وها انهنش وجود؛ تیخالقها؛ تیفعال

  .گنیپارک وجود وی باسازیز؛ جذب

 
در نواحی شرقی و غربی  هامقایسه نورپردازی فضا -12شکل

 )نگارندگان( زیشهر تبر کیمنطقه 

 یریگجهینت -1
 که دهدمی نشانها شهر یریگشکل یخیتار روند مطالعه

 رد ،یاجتماع اتیح بستر عنوان بهی شهر یعمومهای فضا

 رارق آن از انسان رفتارتأثیر  و تیامن موضوع با یکینزد تعامل

 یارتقا یبرا یشهرساز در مطرحهای نگرش از یکی مروزهد. ادار

م، مرد شتریب مشارکت و حضور جلب و یشهرهای فضا در تیامن
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های الگو ارائه با میجرا از یریشگیپ اتینظر از ستفادها

 هک است یعمومهای فضا اسبمن تیریمد و یراحط ،یزیربرنامه

 .دکنمی انینما شیپ از شیب را شهر کیهای فضا ییایپو ضرورت

 یراب مکان تیقابل توانمی را یسرزندگ و ییایپو عام فیعرت

ن تأمی هدف با کنندگاناستفاده و هاتیفعال از یتنوع نیتأم

 کیت. گرف نظر در کاربران همه یبرا را یراحت و یرابربت، یامن

 ارتباط بواسطه تواندمی یاجتماع لحاظ به ایوپ و رزندهس شهر

 در را یجمع ارتباط که یاجتماع هایهیالمیان  ایپو و خوب

ت، یمند، اقتصاگ، افرهن در یباالتر سالمت سطوح هب ،دداریپ

 یارتقا به تنهای در که کند دایپ دست عدالت زین و رامشآ

 د. ش خواهد منجر یریپذستیز

 یفضاها جتماعیا و فیزیکی ییژگیهاو بین تناسب دیجاا با

 از یجلوگیر در مهم عاملی عنوان به هاآن لکنتر و یشهر

 و زمجا یهافعالیت که یندآمی دجووبه ضاهاییفی، بزهکار

 از و دگیرمی رتصو طنقا آن در جامعه یهارهنجا با متناسب

د، دمیگر منجر هاخشونت اعنوا نشد دثحا به که نامطلوبی رثاآ

 و شناخت یپ در پژوهش نیا رونیا زا .دینمامی یریلوگج

 اساس بر داشته یسع و بوده یشهر دفاعیبهای فضا یبررس

 ییهالگوا ،یشهرهای فضا ییایپو دگاهید یمبانهای شاخص

 د. ده ارائهها فضا نیا تیامن یارتقا و یبهساز یبرا

 و رشه تعامل حاصل یشهر هایفضا یسرزندگ و ییایپو که چرا

 .درسمی ظهور منصه به هافضا در مردم حضور با و بوده شهروند

 نیهمچن و یردکعمل اسیمق واسطه به شهر یعموم هایضاف

 رد سهم نیشتریب یدارا خود نیمخاطب گسترده و متنوع فیط

 ستر بدون بتوانند مردم که یمانز ت.اس شهروندان یجمع اتیح

 به یشهر هایفضا در آرامش و نفس به اعتماد با و ضیتبع و

 را مردم عتمادا ،یعموم هایفضا و پرداخته خود یعاد یزندگ

 نیرمهمت از یکی عنوانهب ه،کلم تام یمعنا در تیمنا د،ینما جلب

 نوانعبه شهر یاجتماع یداریپا و گشته داریپد یاجتماع هایازین

 و یاجتماع دهیچیپ مسائل با مقابله یبرا جامعه کی تیظرف

 نیا اثباتی راب .دابیمی معنا آن مقابل در یریپذطافانع ییتوانا

 استفاده IPA عملکرد-تیاهم لیتحل از قیتحق نیا در موضوع

 انمیز لحاظ بههای مؤثر راهبردی بندتیاولو رازی ،تاس شده

 راهبرد انتخاب و تیموقع لیتحل زمان در مفروض یاثربخش

 جامان و هانهادشیپ یاجرا یبرا را یترساده و روشن ریسمه، نیبه

ی حاک کیتکن نیا از حاصل جینتا .دکنمی فراهممؤثر  اقدامات

 رانکارب یبرا یعملکرد و یبصر یرینفوذپذ وجود که است آن از

 هایتیقابل یارتقا؛ یاجتماع تیامن یارتقا؛ فضا

یی شناور ،نینو هاییفناور یریبکارگ؛ یبصر شیآسا؛یگردشگر

 یاجتماع مختلفهای گروه هب فضا ییپاسخگو و ینورپرداز و

 درر تأثی نیشتریب و تیاولو نیباالتر که هستند ییهاهمؤلف

 نیای فرع وی اصل اهداف به توجه باد. دار را هافضای اسازیپو

 دستبه جینتا لیتحل و یدانمی مشاهدات اساس ربش، پژوه

 از توانمی را زیتبر کی منطقه یشهر یکالبدهای ضاه، فآمد

 سیماترهای همؤلف یریبکارگ زین و دفاعیبهای ضاف وجود منظر

د: کر میتقس یکل قسمت سه به عملکرد -تیاهم لیتحل یربع

 لمتشک که دشومی منطقه یشرق ینواح شامل اول دسته لف(ا

 میانی ینواح از یقسمت و گلپارک و عصریول شهرک محالت از

 اً نسبت یطراح و کیاستراتژ یزیربرنامه اصول یدارا که بوده

ت. اسدار را توده و فضا از مطلوب و متعادل یبیترک و بوده مناسب

 مناسب عرض یدارا و یشطرنج صورت به اکثرا ینواح نیا عابرم

 ییروشنا و ینورپرداز از و هبود یشهرساز اصول در شده فیتعر و

های پارک و مناسب سبزهای ضاف .دباشنمی برخوردار مطلوب

 رد یهماهنگ و داشته قرار یهرش بافت رامونیپ یمتعدد یمحل

 یاجتماع نظارت جادیا باعث متعدد نیمیاد لهیبوس بازهای فضا

ی اسازیپوهای هی مؤلفریبکارگ قتیحق ردد. انشده مطلوب

 و شده ینواح نیا در یسرزندگ و نشاط شیافزا باعثها فضا

 تیمرغوب موجب و ساخته ریپذدفاع را موجودهای فضا بالتبع

 ت. اس گشته حالتم نیا یاراض

 ینواح بر عالوه که منطقهمیانی  بخش دوم دسته (ب

 شامل را یخیتار بافتهاً گا و یمیقد یواحنث، داالحدایجد

 لکارگیکو و النکوهیبم، یقدشهیاغمب ،یعباس محالت و دشومی

 نیا یشهر یفضا و بافت که است ذکر انیاش .دریگیدربرم را

هاً گا و دهبو برخوردار متوسط یطراح و یزیربرنامه از ینواح

 ابلق بخش نیا محالتهای بافتمیان  در زین یراصولیغهای فضا

 ادیزها نسبتاً بافتمیان  در شدهها رهای ضات. فاس مشاهده

 تیمطلوب از یشرقهای بخش خالف بر فضا و توده بیرکت. تاس

 معابر از یبیترک بخش نیا معابر و بوده برخوردار یکمتر

 زسب یفضا نیشتریت. باس مناسب عرض با معابر و عرضکم

 و ینورپرداز و داشته اختصاص ینواح نیا به کی منطقه

 دیهش یکو و آبادوسفی مانند یموارد در بجز زین معابر ییروشنا

 نیا محالت یابیارز رد. ددار قرار یخوبنسبتاً  حد در یبهشت

 و گلکار محالت شامل یجنوبهای سمتقک، ی منطقه از بخش

 محالت مانند یغرب و یشمال هایسمتق به نسبت النکوهیب

 از نشهروندا و بوده رتریپذدفاع یبهشتدیشه یکو و آبادوسفی

 د. هستن مندبهره یبهتر یروان تیامن و آرامش
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 یرشه یکالبدهای فضا سوم ستهدک، ی منطقه یغرب ینواح (ج

 روودخ ،یمیقد بعضاهای بافت رندهیدربرگ که دشومی شامل را

 بافت عنوان بهعمدتاً  محالت نیت. ااس شهر نینشهیحاش و

 زمان مرور به و شده شناخته یررسمیغ اسکانهاً گا و خودرو

 ملشا منطقه از بخش نیت. ااس افتهی را یفعل نامطلوب شکل

ت. اس... و یسنگپل و لودهیه، اقوشخان البیسل، نایماالز محالت

 تغالاش سطح و کرده غلبه بازهای ضاف بر ینواح نیا درها بنا ودهت

 یاصول ریغ صورت به و یشهرسازهای استاندارد برخالف باال

 دهش باعث منطقه نامناسب یتوپوگراف عضاد. بانشده ساخته

 التح از و کرده تیتبع رمنظمیغ و خودرو ساختار از معابر شبکه

 یردگشف .دیآ بوجود کم عرض با معابر و نباشد برخوردار یمناسب

های فضا از کمتر بازهای فضا انمیز و مشهودها فضا بافت در

 نقاط یبعض در محالت نیا در معابر ییوشنات. راس بسته

 یتگآشف موجب معابر نامطلوب یهندس طرح و بوده نامناسب

. تاس شده یعیرطبیغ و یعیطب نظارت کاهش و یشهر بافت

 و یمنیا کاهش یبرا عمده لیدل تواندمی موارد نیا یبندمعج

 دیتائ در و محالت نیاهای فضا بودن دفاعیب و یشهر تیامن

 هایاریمع و اصول بودن یکاربرد انمیز به که پژوهش هیفرض

 فاعدیب هایفضا یسازمنیا در یشهر هایفضا یاسازیپو کردیرو

 د. اشب د،دار اشاره هافضا نیا ساختن ریپذدفاع و یشهر
 ،یکل حالت در که گرفت جهیتن توانمی شده عنوان موارد از
 و یامروزهای شهر درها فضا تیریمد و یراحط ،یزیررنامهب

 و یاصول کردیرو رییتغ کی به ازینها کالنشهر در بخصوص
 شده خارج ماندن هیحاش در و سکون حالت از دیبا و دارد یاساس

 یایدن اتیمقتض به توجه با که راد، چگردن سرزنده و ایپو و
 شده جادیا هایازین یاسخگوپ ،یکنون طیشرااً ن، مطمئنمدر

ه، شد یبررس هایاریمع یمبنا بر راستا نیا رد .دبو نخواهد
 نرساختیپذدفاع و نهیبه تیریمد یبرا یکاربرد هایشنهادیپ

  :دشومی ارائه ریز شرح به محالت
 یاهیحاش و محروم مناطق به ژهیو توجه و قراردادن تیاولو در -

 دفاعیبهای فضا جزء اکثرا مناطق نیاهای فضا که منطقه
 باها آن داریپا توسعه یراستا در یستیبا و شده محسوب

های بافت داریپا ینیبازآفر و یازسازبا، یاح مانند ییهاطرح
 لیتشک را یحرانب مناطق اغلب که فرسوده و یمیدق ،یررسمیغ

 د. نمو یزیررنامهبد، دهنمی
 )ساخت دیجد هایتیفعال اساس بر یقو یشهرهای فضا جادیا -

 بر دیتأک و (تیجمع جاذب یدرمان ای و یرفاه و یخدمات مراکز

 یبرا شتریبهای جاذبه جادیا و یگردشگر هایتیفعال توسعه

های هسته توسعه با همراه یماندگار زین و فراغت اوقات گذران

 تسکون و کار وندیپ و شهر موزون توسعه هدف با تیفعال و کار

 یاجرا وگذاری هیسرما با یشهر منطقه تمام در همگن رتبصو

  .تمدانمی و مدتکوتاههای برنامه

 و میمفاه به توجه و یریبکارگ با یروان و یبصر شیآساجادیا -

 در یطیمح یطراح قیطر از میجرا بروز از یریشگیپ اصول

های بافت وها فضا ساخت و یراحط ،یزیربرنامه مختلف مراحل

 ییجانما و معابر مناسب یهندس یطراح مثال عنوان هب یشهر

 (یازسازب ای یز)پاکسا فیتکل نیتع ای و یشهر زاتیتجه مطلوب

 ه. مخروب و متروکهای بنا

 هایطیمح جادیا و یسازناسبم ،یسامانده یبرا یزیربرنامه -

 مختلفهای گروه یبرا یدسترس لیتسه ای و مانع بدون

 فرادا یتمام رشیپذ ییتوانا و سن( و جنس به توجه )با یاجتماع

 یحرکت -یجسم یناتوان ای و هستند سالم که ی)کسان جامعه

 ازسنهیزم و یندگز تیفیک ارتقاءهای راهکار از یکی که دارند(

  .دشومی یشهرهای فضا ییایپو

 تیریمد یبرا ییهابرنامه نیتدو و ژهیو یگذاراستیس -

 مانند یشهر بهداشت کردیرو با شهرهای فضا و ستیزطیمح

 ر. معاب فیتنظ و زباله یبهداشت هیتخل

 زا فضا کاربران یبرا یعملکرد و یبصر یرینفوذپذ یارتقا -

 یآلودگ حذف و کاهش یبرا مناسب اقدام و یطراح باز قیطر

 لوبنامط یبصر تیفیک و اغتشاش نوع هر وجود لیقب از یدارید

 ضعف و یکاف ییناروش و ینورپرداز عدم از اعم شهر شکل در

 هایفضا که... و هابلواها، تاختمانس ،یکالبد حجامها، ارمها، فنما

  .دنینمامی فراهم یبزهکار یبرا را یمناسب

 اب دارمسأله مناطق در نیمیاد و بازهای فضا گسترش و بسط -

 پوشش از استفاده و انتخاب زین و یشهرساز اصول یریبکارگ

 هایفضا یبرا (ینگهدار و رشد طیراش لحاظ )از مناسب یاهیگ

ی راب مطلوب انداز چشم جادیا با بتوان تا منطقههای پارک و سبز

 ن. کاربرا

 یطراح قیطر از شهروندانی برا یمیاقل شیآساطیشرا جادیا -

 مقابلهی برا یداتیتمه و خدمات ارائه و یشهرهای فضا مناسب

 برف بارش و هابالیس مانند یمیاقل نامطلوب و مزاحم عوامل با

 الفختا ،یتوپوگراف طیشرا توجه با که ییهافضا در خصوص به

 د. دارن ارتفاع

 هایکاربر تنوع جادیا و استقرار یبرا یراهبرد یزیربرنامه -

 یزمان هایتیفعال با فعال هاییکاربر گرفتن نظر در ژهیبو

 هندد پوشش را روزشبانه طول از یشتریب زمان کهیبطور متفاوت

  .دنیآ رونیب سکون حالت از محالت تا
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 از استفاده با شهر سطح در یسازفرهنگ و یبخشیآگاه -

 با ییآشنا یران، بشهروندا یاجتماع هایتیفعال و تعامالت

 با یشهرهای فضا یاجتماع تیامن یارتقا و یسازمنیا اصول

 یریجلوگ یراستا در الزم یمنیاهای ابزار وها روش از استفاده

 ه. بزهکاران زیانگوسوسههای هدف یریگشکل از

 یروزرسانبه و ثبت لیقب از نینو هاییفناور یریبکارگ -

 نقشه هیته و میجرا وقوع زمان و مکان مورد در الزم اطالعات

 و زمراک توسط ییایجغراف اطالعات ستمیس لهیوسبه جرم جامع

 راکزم ثاحدا و یابیمکان زین و یشهر تیریمد با مرتبطهای نهاد

 آمار که یمناطق در شتریب نظارت و کنترل یبرا یانتظام ینظارت

 ت. باالس یبزهکار

 جان و کالبد جهت از یشهر یعمومهای فضا یسازمناسب -

 ربتأکید  با شهروندان حضور هاینهیزم یسازفراهم یبرا فضا

 نیهمچن و یاربردکش، یآسا ،یدسترس تیمطلوب یژگیو چهار

 مبلمان یریکارگبه و مناسب یطراح قیطر زا بودن یاجتماع

ها، ارکپ مانند شهر از ییهابخش در طیمح با متناسب یشهر

 تیفیک در یادیز ریتأث که یتجار مراکز و هاروادهیپن، یمیاد

.گزاردمی یجا بر یشهر یزندگ
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Abtract: 
 

Undefended spaces are one of the most important factors inducing a sense of insecurity in urban spaces, 

which leads to a decrease in the mental peace of citizens and increasement  in criminal conduct for crime 

in these spaces. With proper control and use of physical and social factors, these spaces are improved 

physically and meaningfully and prevent the adverse effects that lead to the occurrence of various types of 

violence. This research, by examining the defenseless urban spaces of one area of Tabriz city, tries to 

provide a model for improving and improving the security of these spaces based on the perspective of the 

dynamics of urban spaces. The type of research is based on the purpose, applied and based on the nature 

and descriptive-analytical method which is based on documentary and field data. The statistical population 

is the neighborhoods of one city of Tabriz, and VIKOR technique and IPA importance-performance 

analysis have been used in the data analysis. The findings show that eastern neighborhoods have the least 

and western neighborhoods have the most defenseless spaces in the studied area. Also, the results of the 

importance-performance quadrant matrix indicate that permeability and visual and functional comfort; 

promotion of social security and tourism capabilities; The use of new technologies and the response of the 

space to different social groups are the components that have the highest priority in the dynamization of 

defenseless urban spaces. 
 

Key Words: Urban Spaces, Defenseless Urban Spaces, Dynamics of Urban Spaces, Security, One Area 

of Tabriz City 

 

 

 

 

 

 

 

 


