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هاي غیر رسمی با تاکید بر گاهسکونت کیفیت محیطی در ارتقاء
  )همداننمونه موردي: محله منوچهري ( امنیت محیطی

  ادزادهحسن سج
  يمهدي صفر

 18/12/1395تاریخ پذیرش:     10/11/1394 تاریخ دریافت:

  چکیده
امروزه پدیده سکونتگاه هاي غیر رسمی و بطور کلی بافت هاي نابسامان شهري در کشورهاي جهان اعم 

عمده  از توسعه یافته و در حال توسعه، تبدیل به یک مسئله مهم مدیریت شهري شده است. مشکل
 هايازضرورت یکی شهري فضاهاي سازي سکونتگاه هاي فرودست و فقیرنشین، کمبود امنیت است. امن

 ازطریق جرم وقوع کاهش دنبال به هاتلاش از بسیاري دلیل، همین مطرح می شود. به اساسی هر شهر
امنیت  هاي غیر رسمی در زمینهبا توجه به مشکل ذاتی که سکونتگاه باشند.محیطی می طراحی

فضاهاي شهري با آن مواجه اند، شناسایی اصول و معیارهاي طراحی شهري و طراحی محیطی در 
طراحی فضاهاي سکونتی امن، به منظور ارتقا امنیت، اصلی ترین هدف این پژوهش قرار گرفته است. 

ي شده است و اطلاعات لازم براي این پژوهش با استفاده از پرسش نامه و مطالعات کتابخانه اي جمع آور
همچنین براي تحلیل  تحلیلی به تجزیه و تحلیل این داده ها پرداخته شده است. –با روش توصیفی 

نظارت طبیعی،  یافته ها نشان می دهد کنترل دسترسی،. ) استفاده شده استANPروش ( یافته ها از
توجه به اصول طراحی  فرهنگ جمعی تاثیر بسیار زیادي بر امنیت فضاها در سکونتگاه غیر رسمی دارد.

شهري در ایجاد امنیت محیطی بر اساس استانداردها و دستورالعمل ها می تواند منجر به افزایش 
در  بهبود شرایط محیطی این سکونتگاه ها شود. نهایتو در  کیفیت سکونتگاه غیر رسمی، افزایش امنیت

نظریه ها راهکارهایی براي ایجاد و  نهایت در این پژوهش سعی بر آن شده است تا با مطالعه تجربیات و
  بهبود امنیت در سکونتگاه غیررسمی ارائه شود.

  
، نظارت طبیعی، محله منوچهري CPTEDگاه غیر رسمی، امنیت محیطی، سکونتواژگان کلیدي: 

  .همدان
  
  مقدمه - 1

بـه  -از پدیده هاي عمـده ناپایدارکننـده شـهري بـه ویـژه در کشور مـا، اسـکان غیررسـمی 
 یلاست که رو به گسترش نیز هست (اسماع -از شهرنشینی با مشکلات حاد ییعنـوان گونـه ها

                                         
  نده مسئول(نویس همداندانشگاه بوعلی سینا  ،دانشکده هنر و معماري شهرسازي، استاد یار( h.sajadzadeh@gmail.com  
    ، واحد همدان ، دانشگاه آزاد اسلامیکارشناس ارشد برنامه ریزي شهري mahdijo21@yahoo.com  
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 یالملل ینب یاز وقوع جرم به نگران یشگیريساخته شده، پ يها یطمح ی). در طراح1389پور: 
 Gibsonمختلف است ( يرشته ها ینب يهمکار یازمندشده است که ن یلتبد یراخ ايدر دهه ه

& Derek, 2016: 256سکونت گاه هاي غیررسمی به عنوان یـک واقعیت و بخش  یران). در ا
رو، تقویت جنبـه هـاي مثبـت و  یناز شهرهاي کشـورمان پذیرفتـه شده اند. از ا يانکارناپذیر

سـکونتگاه ها بـا تأکیـد بـر امکانـات بالقوه و بالفعل موجود در  اینتضـعیف جنبه هاي منفی 
بر آن شده است تا با  یمقاله سع ین. بـه همـین علـت، در ایردوجه قرار گمورد ت یستیفضاها با

 یهنسبت به ته ینترنتیا يها یتجمع آوري اسناد و مدارك از ادارات و سا ي،مطالعه کتابخانه ا
از  یفیبه تعر یف،و تعار یاتاقدام و با استفاده از نظر یطیمح یفیتک يو انتخاب شاخص ها

 یکرد تا بتوان به صورت یدادست پ يشهر يدر فضا یتو مفهوم امن یرسم یرغ يسکونتگاه ها
هستند که  ياز بافت شهر یبخش یررسمیغ هاي¬هدفمند با مسئله برخورد نمود. سکونت گاه 

 یاورزاده،رود ( یبه شمار م یدر سطوح محل اصهخ يامروز يشهرها ياز مشکلات فرارو
 بدون و اند¬داده يرا در خود جا يشهر یدستانو ته ییروستا ین) و عمدتا مهاجر1391:1

) در یلیجامع و تفص ي(طرحها يتوسعه شهر یو قانون یرسم ریزي برنامه از خارج و مجوز
اند. عمدتاً فاقد سند  آمدهشهرها به صورت خودرو به وجود  یدرون و خارج از محدوده قانون

 شهري هاي¬و زیر ساختمالکیت هستند و از نظر ویژگیهاي کالبدي و برخورداري از خدمات 
توان تعریف ذیل را براي امنیت شهري بیان  می نظري جنبه از. هستند کمبود دچار شدیداً

کرد: امنیت شهري یعنی آرامش، اطمینان خاطر و نبود هراس شهروندان از هرگونه تهدید و 
خطر علیه شهر، شهروندان، فضاهاي شهري، ساختمان ها، سازمان ها، تاسیسات و زیرساخت 

ناامنی در شهروندان را هاي شهري و سایر عناصر مهم در زندگی شهري که نگرانی و احساس 
 یدنما ی). لذا با توجه به مطالب گفته شده ضرورت امر حکم م6: 1381موجب گردد. (نوروزي، 

کرده بر  یزپره ينگر یکجانبهاز  یاجتماع يها یدهپد یرهمانند سا یدهپد ینبا ا برخوردکه در 
. با توجه به یدزآن اهتمام ور یو درك مسائل اجتماع یعلم یشیبه قصد چاره اند يتلاش جد

  عبارتند از: یقمباحث مطرح شده سوالات تحق
در  یطیمح یفیتبه ارتقا ک یطیمح یتامن یکرداز رو گیري¬با بهره توان¬یالف ) چگونه م 

  یافت؟دست  یررسمیغ هاي¬سکونتگاه
 یجادتوان بین کارکردهاي موجود سکونت گاه ها با میزان امنیت در فضا رابطه ا ی) چگونه م ب

  کرد؟
در  ینظارت اجتماع ینباز، تنوع خدمات و همچن يفضاها ییتنوع فضا یج ) نقش دسترس 

  موثر است؟ یزانتا چه م یرسم یرغ يسکونت گاه ها یتارتقا امن
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  و اصطلاحات یفتعار

در واقع شکل  ي،و نابسامان شهر یرسم یرغ يغیر رسمی: سکونت گاه ها يسکونت گاه ها -
شهر است  یرپذ یبکم درآمد، اغلب مهاجر در نقاط آس يگروه ها یاز تجمع مکان يضابطه ا یب

کم درآمد، اغلب مهاجر در نقاط  يگروه ها یبه صورت کاملا خودرو و فاقد مجوز مکان که 
شهر  یقانون ياز نهادها یکه به صورت کاملا خودرو و فاقد مجوز رسم استشهر  یرپذ یبآس

موجب  یرانا يشهر يبا گسترش روزافزون در فضا یرسم یرگردند.  اسکان غ یم یجادا
در روح و کالبد شهرها شده است (پناه  يگسترش تضاد و ناسازگار ینو همچن ینتکو یدایش،پ

به  یمختلف يبا نام ها یرانتاکنون در ا یرسم یرغ ن). اسکا1: 1392اصغر،  يو حصار یاربخت
مسکن نا بهنجار، اسکان خود  ینی،غه نشزا ینی،نش یه: حاشیژهکار برده شده است، به و

  ).133: 1385نژاد و همکاران،  یاسکان خود جوش (حاتم یخته،برانگ
حاشیه نشینی: حاشیه نشینی عبارتست از وضع زندگی تمام کسانی که در جامعه شهري  -

ساکن اند ولی از نظر درآمد و بهره گیري از امکانات و خدمات در شرایط نامطلوبی به سر می 
برند. در واقع کلیه کسانی که از حالت تولیدي گذشته خود بیرون آمده و به صورت مازاد نیروي 

حاشیه شهرها سکنی می گزینند، داراي یک زندگی حاشیه اي هستند (حسین زاده  درانسانی 
  ).404: 1388نژاد،  يبه نقل از زیاري و مهد 1370دلیر، 

 و ها¬ر برگیرنده ادراکات ذهنی، نگرشکیفیت محیط: کیفیت محیط موضوعی پیچیده د-
به نقل از رفیعیان، امین صالحی،  1971،  پورتیوس( است مختلف افراد و ها گروه هاي ارزش

  )67: 1389تقوایی، 
کیفیت محیط شهري: کیفیت محیطی نشان دهنده خصوصیات جالب محیط اطراف و شامل -

طراحی شهري سعی بر این دارد که عواملی نظیر عوامل بصري، شنوایی و احساسی است. 
کیفیت هاي مذکور را شناسایی و از طریق ارتقاء یا حفظ کیفیت آنهایی را که وضع مناسبی 

آنهایی که مطلوبیت چندانی ندارند گام بردارد (بحرینی،  هبوددارند مشخص کند و در جهت ب
1377.(  

متغیر (با توجه به ویژگی : امنیت شهري مفهومی است مبهم، گسترده، نسبی و يشهر یتامن-
هاي منحصر به فرد هر شهر) و بنابراین نمی توان یک سري استانداردهایی را براي آن تعریف 
نمود و در همه جا مورد استفاده قرار داد. از این رو از جنبه نظري تعریف ذیل را می توان براي 

بود هراس شهروندان از شهري بیان کرد: امنیت شهري یعنی آرامش، اطمینان خاطر و ن منیتا
هرگونه تهدید و خطر علیه شهر، شهروندان، فضاهاي شهري، ساختمان ها، سازمان ها، 
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 احساس¬تاسیسات و زیرساخت هاي شهري و سایر عناصرمهم درزندگی شهري که نگرانی و
  ).6: 1381(نوروزي، گردد¬موجب را شهروندان¬در ناامنی

  
  يو چارچوب نظر یشینهپ- 2

 هاي¬کاهش فرصت یتبه موقع یط،در مح ییراتتغ یجادا یقاز طر CPTED یکرداول رو نسل
 یطمح یکوقوع جرم به سه روش در  هاي¬. کاهش فرصتشود¬ینائل م یتامن یجادجرم و ا
  :پذیرد¬یصورت م
و استفاده از منابع  یطراح یدر قالب چگونگ يو رفتار یتیامن یممفاه سازي¬یکپارچه: طبیعی

  ... . و ها¬پنجره یابیحدود و مرزها، مکان یفمثل تعر یو انسان یزیکیف
 یروهايو ن یسمثل نگهبان، پل یتامن ینتأم يبرا یانسان یروين یريشده: بکارگ سازماندهی

  .یتیگشت امن
 ها،¬مثل قفل ینهو با صرف هز افزاري¬با استفاده از امکانات سخت یتامن ین: تأممکانیکی
  Ministry of justice,2005(( یطدر مح یکاف ییروشنا یجادمداربسته و ا هاي¬دوربین

 دهد،¬یقرار م یترا در اولو یعیاستفاده از روش طب CPTED یکردآنجا که نسل اول رو از
 یتی،گشت امن یروهاياستفاده از ن یرنظ اي¬شده یو سازمانده یکیمکان هاي¬روش
شمار نیامده و در اصول  از اصول آن به یشرفتهپ هاي¬مداربسته و قفل و بست هاي¬یندورب

 یتامن یجاد. اگیرند¬یکه مبدع آن رونالد کلارك است قرار م یتیاز جرم موقع یشگیريبرنامه پ
 یدهاست. ا یديبر اصول کل یمبتن CPTEDنسل اول  یکرددر رو یعیبا استفاده از روش طب

 یطبا مح یکیگردد که ارتباط نزد ی) بر م1971( يجفر یدهاز وقوع جرم به ا یشگیريپ یاصل
از وقوع جرم با  یشگیري). پRobinson, 1996( دارد یداخل یزیکیف یسمو ارگان یرونیب يکالبد

 یخاص يدهد که فرصت ها یرخ م یو اجتماع یطیمح یطانواع شرا ییرو تغ ییهدف شناسا
وجود، از آن جا که مفهوم  ین). با اBrantingham & Faust,1976شوند ( یباعث وقوع جرم م

 یشود، به سادگ یمزاحمان م و یطیمح یاز وقوع جرم با استفاده از طراح یشگیريدر پ یطمح
امکان وجود دارد که  ین). اما اRobinson, 1996( یابد یلتقل یزیکیمفهوم ف یکتواند به  ینم
). Nasar & Fisher, 1992; Robinson, 1996توجه شود ( یاز گذشته به عوامل خارج یشترب

ساخته شده  یطو مح مردمرفتار  ینرا با توجه به ارتباط ب یمختلف یکردهايتوان رو یم ینبنابرا
  ).Kamalipour, Faizi & Memarian, 2014: 3اتخاذ کرد (

  
  CPTEDنسل اول  یاصول طراح - 1- 2
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 ینوع یجادباشد که سبب ا يبه گونه ا یدبا یرونیب يکه فضا یمعن ین: بدییقلمرو گرا - 1- 2-1
در  یساتو تاس یزاتنامناسب از تجه یفضع يازدحام، نگهدار ی،گردد. شلوغ يقو یتحس مالک

از جمله  یزندگ يها یوهو تفاوت در ش يو نژاد یقوم يها یپراکندگ ی،مسکون يمجتمع ها
  گردد. یم یها، سبب بروز مشکلات یطگونه مح ینا دراست که  یعوامل

 ¬است که با تمرکز بر کاهش فرصت CPTED هاي¬یدهاز ا یکی: یکنترل دسترس - 2- 2-1
احساس خطر در آنها، بدست  یشوافزا یخلافکاران احتمال يجرم برا يبه هدفها دسترسی

شده توسط  یو سازمانده یرسم یعی،طب یا یررسمیغ یقاز سه طر ی. کنترل دسترسآید¬یم
  شود. می حاصل ها¬مثل قفل و بست یکیمکان يو راهکارها یتیپرسنل امن

از  يو نگهدار یریتبه مد یطیمح یفیت): کيو نگهدار یر(تعم یطیمح یفیتود کبهب - 3- 2-1
 این دهنده¬مکان، نشان یک هاي¬ییمناسب از دارا نگاهداري. است¬منطقه، وابسته  یک

صاحبان اموال، مراقب آنها هستند و در برابر وقوع جرم از آنها دفاع  یا یریتمطلب است که مد
 نور،¬و رهاشده، مناطق کم یرانو هاي¬که ساختمان یدر مناطق مولاًکنند. جرم مع یم

از آنها  یکه کس رسد¬یدارد و بنظر م یشتريب یوعبصورت ناهنجار، ش یوارنویسیکه د جاهایی
  .دهد¬یرخ م کند،¬یمراقبت نم

 یدهاز ا CPTED ی،نظارت رسم يابزاها یرو سا ها¬ین: درمقابل دوربیعینظارت طب - 4- 2-1
محله و  یطراح یقکرده و به دنبال آن است که بتواند از طر یتحما یعینظارت طب
مناسب که امکان  هاي¬پنجره در مکان یريچون قرارگ يموارد یتآن در رعا هاي¬ساختمان

 یجادکنندها یزیکیو کاهش موانع ف یکاف ییروشنا آورد،¬یم همرا فرا یرامونپ یطنظارت بر مح
دهد  یبردارد. مطالعات نشان م یانرا از م ید اجتماعض يبروز رفتارها هاي¬نقاط کور، فرصت

 .Owusu et alشود ( یساکنان م یندر ب یمنجر به کاهش انسجام اجتماع یاتکه وقوع جنا

خلافکاران  يبرا یرجذابمکان غ یجادن به ایاباناظر بر خ هاي¬). گماردن چشم2015:249
 يبه معنا طبیعی نظارت. کند¬می جلوگیري خیز¬هاي جرمکمک کرده و از ایجاد مکان

 يسخت، چمن ها یوارهاياست که در اطراف مدارس، د یزيآن چ یدندر د یزیکیف ییتوانا
  ).Schneider,2010:1افتد ( یها اتفاق م ینپارك شده و مانند ا يها ینبلند و ماش

مانند مراکز  یمکان یلاتتسه یامراکز  یجاد: شامل ایتفعال ياز برنامه  یبانیپشت - 5- 2-1
دقت شود که  یدشده است. با یسازمانده يورزش و باز يها ینساخت زم یامراقبت روزانه و 

کننده  یتحما يها یتاز پژوهشگران، از فعال ی. برخیرندناسازگار کنار هم قرار نگ يها يکاربر
مناسب  یمفهوم که طراح یننام برده اند، به ا یهنظر ینموجود در ا ياز راهبردها یکیبه عنوان 

مناسب در سطح شهر باعث  يها يکاربر یجادا يبرا یزيو برنامه ر يمختلف شهر يفضاها
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فضاها باعث بالا  ینمردم در ا یادشود، حضور ز یم یعموم يمردم به استفاده از فضاها یبترغ
  شود. یکاسته م یمجرا یزاناز م یجهشده و در نت افراد یعیرفتن نظارت طب

 يو تابلوها و نشانه ها يمناسب از مبلمان شهر يو نگهدار یر: با تعميو نگهدار یرتعم -6- 2-1
 يها ینههز يساز ینهتوان علاوه بر به یم ي،و محوطه ساز ییروشنا يو چراغ ها يشهر
) مطالعات نشان داده 1385:یکاست. (صالح یزيمناطق در جرم خ یتاز بالا رفتن ظرف ي،شهر

و مجرمان  ینتواند بر درك ساکن یم ییفضا یساخته شده و طراح يها یطمح رد ییراند که تغ
  ).Mohit & Elsawahli, 2010:25باشد ( یرگذاراز جرم تأث

  
  CPTEDنسل دوم  یاصول طراح - 2- 2
احتمال وقوع جرم را کاهش  یطراح یقدارند که از طر یسع CPTEDکه نسل اول  یحال در

 یجادمتنوع به ا یاجتماع يها یتها و فعال يکاربر یجادکنند که با ا یدهند، نسل دوم تلاش م
نسل دوم عبارتند از: آستانه  ی). اصول طراحAtlas,2013:99متعادل کمک کنند ( یطیمح
  .یارتباط با خارج از محله و فرهنگ جمع ماعی،اجت یهمبستگ یت،ظرف

نی و : ظرفیت، پتانسیل و توانمندي یک فضاي معین براي پشتیبایتآستانه ظرف - 1- 3-2
 يبرآوردن نیازهایی است کـه بـراي آن فضـا درنظر گرفته شده است. این مفهـوم دو ایـده 

کـاربریهـاي متعادل زمین و نقطـه سـرازیري را در بـردارد. آسـتانه، ظرفیت یک فضا بـراي 
  اسـت. تعـادلحفـظ سـطحی از 

 CPTEDنسـل اول  همبستگی اجتماعی: همانطور کـه قلمروبنـدي هسـته اصـلی - 2- 3-2
است، همبستگی اجتماعی نیز اساسی ترین اصل نسل دوم است. راهکارهاي ایجـاد همبسـتگی 

دهد  یم یشاجتمـاعی، روابط بین سـاکنین، تجـار و شـرکاي کلیـدي را در یـک محله، افزا
Hillier & Saville, 2005.((  

  قابلیت اتصال، ارتباط با خارج از محله - 3- 3-2
آنجـا کـه قابلیـت اتصـال در داخـل یـک مکـان، عـاملی مهـم در برقراري ارتباط است،  از

محلات و گروههاي اجتماعی نباید بطور جدا و منفصل از یکدیگر عمـل نماینـد. اتصال از طریق 
شبکه ها و روابـط خـارجی از قبیـل مشـارکت و روابـط بـا سـایر محـلات ارزشهایی چون 

  و تضمن را ایجاد کرده و پرورش می دهند (همان). ادردقبول قرا
، اغلب فراموش مـیکننـد کـه ساکنین هر محله CPTEDفرهنگ جمعی: متخصصین  - 4- 3-2

به نگهبان، نیاز ندارند. بلکه آنها نیاز به یک حس جمعی در مورد مکانی دارند که درآن مراقـب 
محله فقط وقتی می تواند پیشرفت  شخص یا چیزي بوده که در حال نظارت آن هستند. یـک

  )Carey, 2008مکان وجود داشته باشد. ( اسکند که در آن احسـ
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  CPTED يها یکردرو يجمع بند : 1شماره  جدول
  رویکرد مراحل تکامل اصول

  نسل اول رویکرد
CPTED  

تا اواخر  1960پایه (اوایل 
1980(  

 قلمروبندي
 کنترل دسترسی
  کیفیت محیطی

  طبیعی نظارت

  رویکرد دومنسل 
CPTED 

  تا به امروز 1997سال 
  

 آستانه ظرفیت
  همبستگی اجتماعی

  ارتباط با خارج از محله
  فرهنگ جمعی

  
نمود.  یانب یطیمح یترا در ارتباط با ارتقاء امن یمشخص يتوان مولفه ها یاساس م براین

 یآغاز م یباشد. نظارت زمان یم یطیمح یتاز عوامل مهم در بحث امن یکی ینظارت اجتماع
افراد  یتو مسئول یتفعال یطهکه محل تحت نظارت در ح یردشود که به شکل مطلوب انجام پذ

 یشخو یتساکنان منطقه تحت نظارت رادر مالک یکهزمان یعنیحالت  هترینشناخته شود. در ب
 یجهمثال در نت). به عنوان 54:1376 ی،(طالب یردپذ یاحساس کنند، محافظت کاملا صورت م

فضا دارد، در  یکبر استفاده کنندگان  یمنف یرتأث یدهد که نظارت رسم یمطالعات نشان م
فضاها  ینحس مثبت، باعث رقابت در ب یجادو نامحسوس علاوه بر ا یرسم یرکه نظارت غ یحال

مورد  یشترفراهم کند، ب ینساکن يرا برا یشتريب یتکه امن ییفضا یگرشود، به عبارت د یم یزن
از عوامل  یز،). حضور فعال مردم در شهر نKajalo & Arto, 2010:300( یردگ یاستقبال قرار م

شدن توسط مردم  یدهفضاو د ینا یدناست و تسلط و د يشهر يدر فضاها یتامن یشافزا
است که به  ییفضاها یااست. احساس انسان در فضا وابسته به قلمرو  یمنیحس ا یجادموجب ا

 یجهگذارند و در نت یبر رفتار انسان اثر م یگونه نواح یندهد و ا یم یتامن او تجربه حس
 یرا بروز م یکند رفتار خاص ایجادرا از قلمرو در او  یکه احساس مختلف ییانسان بر انواع فضاها

اصول متعدد در  یهاست که بر پا یو نسب یذهن یمفهوم یت). امن57: 1385 یی،دهد (رهنما
 یروياغلب کاربرد ن یتبه مقوله امن یسنت ي. در نگرش هایابد یاستمرار م یدارجامعه پا یک

و جامع نگر  يانتقاد یتیکه مطالعات امن یمورد توجه بوده، در حال يمحور یدو تهد یانتظام
 یطیعوامل مح یقبلکه از طر یابزار نظام یهتوانند نه تنها از ناح یم یاجتماع يامروز، گروهها

امن  یهمگان يفضاها ی). در طراح25: 1389فر،  ی(الماس یرندقرار گ یددمورد ته ياقتصاد یا
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 یککه به عنوان  نیزبه ترس از وقع جرم  یطمح یکلازم است که علاوه بر امکان وقوع جرم در 
  ).37: 1390 ی،تهران یداست، توجه شود (فر یرگذارشهروندان تأث یروان یتعامل مهم بر امن

 یتو امن یمنیا یندر تام یاديز یارنقش بس یزن یارتباط يو شبکه ها یدسترس يها ویژگی
از آن  یعبه مکان وقوع و امکان فرار سر یفضاها، مکان ها و محلات دارند. سهولت دسترس

کند تا به  یکمک م یلاتتسه يدارا ياندازد. راهبرد ها به مکان ها یرا به مخاطره م یتامن
رو جذاب و گسترده در امتداد شهر و  یادهو شبکه پ یتامن ی،راحت یعنی یاهداف طرح رسم

شده  یفتعر يکه فضاها یدر صورت یفرع یمات. تقسیابندبالا دست  یفیتبا ک یمنطقه عموم
کند. خدمات  یجادها ا يو ورود یو خدمات جانب یدسترس يدر خصوص راه ها یمناسب

شود، باعث ارتقا فرهنگ جامعه  یافراد م شاطو ن يموجب شاد ینکها یندر ح یفرهنگ یحیتفر
است معطوف به  یريتعب ی. رفاه اجتماعیفرهنگ ي،هنر يها یششود. مانند هما یم یزن

افراد جامعه،  پذیريیتو مسئول یکه حفظ کرامت انسان یاسیو س یاجتماع ي،اقتصاد یتوضع
ان در کنترل ساکن توانایی یزاناز اهداف آن است. م ها،يتوانمند يو ارتقا یکدیگردر قبال 

 يدر فضاها ینمتفاوت است. کنترل ساکن یو عموم یعموم یمهن ی،خصوص يدر فضاها یطمح
 ياز فضاها یدنبوده و هر چه سلسله مراتب رس یشترب یعموم ينسبت به فضاها یخصوص
  .یابد یم یشافزا یتشده باشد، امن یبهتر طراح یبه عموم یخصوص

  
  

  
  

  یمدل مفهوم : 1شماره  شکل
  

  یقروش تحق  - 4
 يبه پاسخ سؤالات مطرح شده، اقدام به جمع آور یابیپژوهش به منظور دست یندر ا 

 يداده ها یلو تحل یهو تجز یدانیو مطالعات م ياطلاعات با استفاده از روش اسناد یستماتیکس
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در  ییبه ارائه راهکارها یبه دست آمده از بخش اول و پرسش نامه ها با استفاده از روش کم
 یررا در مراحل ز یقتوان روش تحق یرو م ینپرداخته شده است. از ا وجودجهت حل مسئله م

  کرد: یحتشر
عکس  یربرداري،شامل مشاهدات مکرر، تصو یدانی: کار میدانیمرحله مطالعات م  -

 یتمحدوده مطالعه با وضع یاراض ينقشه ها، انطباق نقشه کاربر يبه هنگام ساز ي،بردار
پرداخته شود. در کنار  ياطلاعات کتابخانه ا یلبه تکم یدانیم یمایشموجود بوده است تا با پ

موجود، پژوهشگر اقدام به  یازهاين یصو تشخ ینبه منظور تدو ي،ا هاطلاعات کتابخان یلتکم
به دست آمده  يمحله مورد مطالعه نموده است و بر اساس داده ها یمستق با اهال يمصاحبه ها

پژوهش بر  یندر ا يپرسش نامه پرداخته است. جامعه آمار یعو توز یناحل قبل، به تدواز مر
  شد. خابنفر انت 300اساس فرمول کوکران، 

به دست آمده  يمرحله، داده ها ین: در ایريگ یجهداده ها و نت یلو تحل یهمرحله تجز  -
 یفیتک یارهايمع یتنها شده است و در یلپردازش و تحل يآمار ياز مراحل قبل با نرم افزارها

آن ها در محدوده  یتاهم یزانشده و م یوزن ده ANP یلیبا استفاده از روش تحل یطیمح
 یانیدر بخش پا ییو راهکارها یشنهاداتاساس، پ ینقرار گرفت که بر ا طالعهمورد م ی،مطالعات

  .یدارائه گرد
  ينمونه مورد یمعرف

نفر در غرب بلوار  12940بالغ بر  یتیهکتار و با جمع 40 یبیبه مساحت تقر يمحله منوچهر 
کرمانشاه قرار دارد. این محله از سویی با بلوار دانشگاه، از  -دانشگاه و جنوب محور همدان 
کرمانشاه، از سمت جنوب بوسیله بافت ساخته شده از طرف  -سمت شمال بوسیله محور همدان

انی محدود شده است. این محله تنها در بخش مسیل و سپس کاربري خدمات درم هغرب بوسیل
هاي محدودي از شمال و شمال شرقی امکان توسعه داشته که در طرح تفصیلی این محدوده به 

  کرده است. یداسبز اختصاص پ يکاربري هاي خدماتی همچون آموزشی، ورزشی و فضا
  یاراض يکاربر: 1شماره  نقشه
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  ها یافته یلتحل- 5
پرسش نامه پرداخته شد. در  يمولفه ها یتوجه به سوالات مطرح شده در گام اول به وزن ده با

شد که در  يگردآور یو در جدول یدتعداد پاسخ ها در هر بخش مشخص گرد يمرحله بعد
  شود. یپرداخته م یکهر  یلادامه به تحل

  يکالبد یل: تحل5-1
  يددر رابطه با کالب هاینه: اوزان گز2شماره  جدول

نظارت   کالبدي
 اجتماعی

 دسترسی
رؤیت 
پذیري 

 فضا

دسترسی 
 مناسب

تنوع 
 فضاها

خدمات 
 رفاهی

 خدمات
تفریحی، 
 فرهنگی

خدمات 
مناسب 
حمل 
 ونقل

وزن 
  نهایی

1 1 نظارت اجتماعی
3ൗ  1

3ൗ  1
5ൗ  1 1

5ൗ  1 1 0.052 
1 3 1 3 دسترسی

5ൗ  3 1 1 1 0.104 

1 3 رؤیت پذیري فضا
3ൗ  1 1 1 3 1 1 0.105 

 0.148 1 1 1 5 1 1 5 5 مناسبدسترسی 

1 1 تنوع فضاها
3ൗ  1 1

5ൗ  1 1 1 1 0.068 

1 1 5 خدمات رفاهی
3ൗ  1 1 1 3 5 0.152 

تفریحی،  خدمات
1 1 1 1 1 1 فرهنگی

3ൗ  1 1 0.086 

خدمات مناسب 
1 1 1 1 1 1 حمل ونقل

5ൗ  1 1 0.075 

  
وزن و و بعد از آن  ینبالاتر 0,152با دارا بودن  یشود، خدمات رفاه یطور که ملاحظه م همان
خدمات حمل و  ی،فرهنگ -یحیفضا، خدمات تفر یريپذ یتمناسب، رو یدسترس یب؛به ترت

وزن را به خود اختصاص  ینتر یینپا 0,052با  ی،نظارت اجتماع یتنقل، تنوع فضاها و در نها
 ییفضا و يکالبد یفیتارتقاء ک یقاز طر ین اساس، توجه به مبحث نظارت اجتماعیداده اند. برا

  باشد. یهمدان م يدر محله منوچهر یطیمح یتارتقاء امن يمهم در راستا يها یتاز اولو یکی
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  یاجتماع یل: تحل5-2
 یاجتماع يدر رابطه با مولفه ها یارهابه شاخص ها و مع یاقدام به وزن ده یرجدول ز در

  پرداخته شده است.
  یدر رابطه با اجتماع هاینه: اوزان گز3شماره  جدول

نظارت   اجتماعی
 اجتماعی

افراد و 
روابط 
 جمعی

رؤیت 
پذیري 

 فضا

دسترسی 
 مناسب

تنوع 
 فضاها

خدمات 
 رفاهی

خدمات 
تفریحی، 
 فرهنگی

خدمات 
مناسب 
حمل 
 ونقل

وزن 
  نهایی

نظارت 
1 1 1 1 1 1 اجتماعی

5ൗ  1
3ൗ  1 0.06 

افراد و 
روابط 
 جمعی

1 1 1 1 1 1
3ൗ  1 1 0.07 

رؤیت 
پذیري 

 فضا
1 1 1 1 1 1

5ൗ  1
3ൗ  1 0.06 

دسترسی 
 0.086 1 1 1 1 1 1 1 1 مناسب

تنوع 
 0.086 1 1 1 1 1 1 1 1 فضاها

خدمات 
 0.198 3 5 1 1 1 5 3 5 رفاهی

 خدمات
تفریحی، 
 فرهنگی

3 1 3 1 1 1
5ൗ  1 1 0.1 

خدمات 
مناسب 
حمل 
 ونقل

1 1 1 1 1 1
3ൗ  1 1 0.077 

  
و و بعد از آن به  ینوزن بالاتر 0,198با دارا بودن  یشود، خدمات رفاه یهمانطور که ملاحظه م

مناسب، تنوع فضاها، خدمات مناسب حمل و  یدسترس ی،فرهنگ - یحیخدمات تفر یب؛ترت
 یینوزن پا 0,06با  ینظارت اجتماع یتفضا و در نها یريپذ یترو ی،نقل، افراد و روابط جمع

 یشود که بحث نظارت اجتماع یاساس ملاحظه م ینوزن را به خود اختصاص داده اند. برا ینتر
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توجه در محله  یتدر اولو یستیبا یزن یطیمح یتامن یاجتماع يدر ارتباط با مولفه ها
  .یردهمدان قرار گ يمنوچهر

  یعیطب یل: تحل5-3
در ارتباط با شاخص ها و  یعیابعاد عوامل طب یو وزن ده یلبه تحل 4جدول شماره  در
  پرداخته شده است. یطیمح یتامن یارهايمع

  یعیدر رابطه با طب هاینه: اوزان گز4شماره  جدول

  
  

نظارت   محیطی
 اجتماعی

افراد و 
روابط 
 جمعی

رؤیت 
پذیري 

 فضا

دسترسی 
 مناسب

تنوع 
 فضاها

خدمات 
 رفاهی

 خدمات
تفریحی، 
 فرهنگی

خدمات 
مناسب 
حمل 
 ونقل

وزن 
  نهایی

نظارت 
1 1 1 1 1 1 اجتماعی

5ൗ  1 1 0.068 

افراد و 
روابط 
 جمعی

1 1 1 1 1 1 1 1 0.079 

رؤیت 
پذیري 

 فضا
1 1 1 1 1 1 1 1 0.075 

دسترسی 
 0.079 1 1 1 1 1 1 1 1 مناسب

تنوع 
 0.087 1 1 1 1 1 1 1 1 فضاها

خدمات 
 0.087 1 1 1 1 1 1 1 5 رفاهی

 خدمات
تفریحی، 
 فرهنگی

1 1 1 1 1 1 1 1 0.075 

خدمات 
مناسب 
حمل 
 ونقل

1 1 1 1 1 1 1 1 0.087 
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تنوع فضاها،  یبو به ترت ینوزن بالاتر 0,87با دارا بودن  یطبق جدول فوق؛ خدمات رفاه 
 ی،فرهنگ - یحیمناسب، خدمات تفر یدسترس ی،خدمات مناسب حمل و نقل، روابط جمع

وزن را به خود اختصاص  ینتر یین، پا0,068با  ینظارت اجتماع یتفضا و در نها یريپذ یترو
و  یطیعوامل مح یدگاهاز د یشود که توجه به نظارت اجتماع یم ملاحظهاساس  ینداده اند. برا

  .یردهمدان مورد توجه قرار گ يدر محله منوچهر یستیبا یزن یعیطب
  و نتیجه گیري بحث-6
توجه به  با یرسم یرغ يدر سکونتگاه ها یتبا توجه به جداول به دست آمده، مشکلات امن 

بدست آمده با توجه به درجه  ياساس، مولفه ها ینقرار گرفت. بر ا یمولفه ها مورد بررس
شود با  یباعث م يطبقه بند ین. ایدنما یجادا یطیمح یفیتدر ک ییبسزا یرتواند تاث یم یتاهم

متناسب با موضع مورد مطالعه اتخاذ  ییها یاستس یت،امن يتوجه به نوع بحران و مولفه ها
به موضوعات  یدنرس يسوال ها راه را برا یتو اهم يدسته بند یزمنوال ن یننمود. به هم

با بدست آوردن  " ینظارت اجتماع " ینهبدست آمده گز یجسازد. برطبق نتا یحساس مطرح م
در  یتمنديدر رضا را یرتاث یشتریناست که ب یعامل همترین) م0,187مقدار شاخص ( یشترینب
 یازبابدست آوردن امت "فضا یريپذ یترؤ "ینهبدست آمده گز یجمحله دارد. برطبق نتا ینا
 ین) سوم0,094( یازبا بدست آوردن امت "افراد و روابط جمعی " ینهعامل، گز ین) دوم0,097(

 ینعامل در تام ین) چهارم0,091( یازامت دنبا بدست آور "مناسب  یدسترس "ینهعامل و گز
همدان لازم  يدر محله منوچهر یطیمح یفیتک يبه منظور ارتقا ینفضا هستند. بنابرا یتامن

 ینتر به مهم تر یقدق ی. با نگاهیرندمورد توجه قرار گ یبشاخص ها به ترت یناست که ا
 یکرد: اجتماع يدسته بند خشتوان آن ها را در دو ب یبه دست آمده از مطالعات م یارهايمع

مناسب).  یفضا و دسترس یريپذ یت(رؤ ي) و کالبدیو افراد و روابط جمع ی(نظارت اجتماع
امنیت داراي دو بعد اصلی عینی و ذهنی می باشد که بعد ذهنی بیشتر به مولفه هاي اجتماعی 

 يو کالبد یو بعد عینی به مولفه هاي فیزیکی و کالبدي باز می گردد. توجه به دو عامل اجتماع
به  یتو در نها یطیمح یفیتتواند در درجه اول به بهبود ک یمحله م ین) در ایکوژ(مورفول

 یرمورد مطالعه تاث ینهزم ي،که در هر مطالعه ا ینمنجر شود. با توجه به ا یطیمح یتامن يارتقا
مطالعات  یزپژوهش ن ینبه دست آمده دارد، در ا یجدر روند انجام مطالعات و نتا ییبه سزا

در  یطراح يبه راهکارها یدنرس يبرا ییآن ها راهنما یلو تحل یهصورت گرفته و تجز یدانیم
 يو داده ها یطیمح یفیتک ياز شاخص ها یريپژوهش با بهره گ ینمحله بوده است. ا ینا

 يبرا ییبه راهکارها یابیداده ها در جهت دست ینبه استفاده از ا یشین،موجود از مطالعات پ
ممکن  یلو تحل یهتجز ینا یجهتوان گفت، نت یم یدام کرده است. به عبارتمورد مطالعه اق محله

  ینهحاصل شود که متناسب با زم یمتفاوت یجمتفاوت باشد و نتا یگرد یاست در محلات
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هر  یازهايتوجه داشت از آن جا که مشکلات و ن یدباشد. با یمختلف م يها یقتحق یمطالعات
رفع مشکلات  يبرا ییتواند راهگشا یروش م ینست، اهر محله ا یطمتناسب با شرا يمحله ا

همان محله منجر شود.  یطرا در جهت بهبود شرا یمنحصر به فرد هر محله بوده و به اقدامات
 یدگاهیشده و با د یزپره یانهکل نگرا یدگاهو د ییگو یاست که از کل ینروش ا ینا یتمز

  شود. یمختلف پرداخته م يها ینهدر زم ودمشکلات موج یموشکافانه به بررس
  

  یینها یس: اوزان ماتر5شماره  جدول

  
پرسش نامه، نظارت  يو مولفه ها یرسم یرغ يبا توجه به عوامل شناخت سکونت گاه ها

 داشتن ؛یعنی شهري امنیتافراد ساکن در محله دارد.  يرا برا یتدرجه اهم یشترینب یاجتماع
 ،شهر ،شهروندان علیه تهدید و خطر هرگونه از شهروندان هراس نبود و خاطر اطمینان ،آرامش

 احساس شهري زندگی در که عناصري سایر و شهري هاي زیرساخت و کالبد ،شهري هايافض
 اجتماعی کارکردهاي اجراي عرصه که عمومی فضاي. میگردد موجب شهروندان در را ناامنی

 امنیت نیازمند مکانی هر از بیش میگیرد صورت آن در بسیاري اجتماعی تعامالت و بوده
 امنیتی سطوح بایستی افراد اجتماعی و فرهنگی سطح با متناسب شهري فضاي هر. میباشد
 .شود اتخاذ آن برايویژه اي 

 مؤثرترین مولفه ها در رسیدن به امنیتانتخاب 

 محیطی اجتماعی کالبدي معیارها

نه 
گزی

ب 
تخا

ان
یی

نها
 

ANP 0,03 0,83 0,14 وزن 

  ها در رابطه با هر معیاروزن گزینه گزینه ها
 0,058 0,068 0,06 0,052 خدمات رفاهی

 0,074 0,079 0,07 0,104 دسترسی مناسب
 0,065 0,075 0,06 0,105 خدمات مناسب حمل ونقل

 0,094 0,079 0,086 0,148 افراد و روابط جمعی
 0,082 0,087 0,086 0,068 تنوع فضاها

 0,187 0,087 0,198 0,152 نظارت اجتماعی

 0,097 0,075 0,1 0,086  رؤیت پذیري فضا
 0,076 0,087 0,077 0,075  فرهنگیتفریحی،  خدمات
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 یبه دست آمده به بررس يها یلو تحل یهبخش با توجه به مطالعات انجام شده و تجز یندر ا 
 شود: یبه آن ها اشاره شد، پرداخته م يکه در ابتدا یسؤالات

 یزندگ یفیتبر ک یممستق یريتوجه به آن ها تاث یزانو م یطیمح يها یفیتاز آن جا که ک 
از  یکی. یردتوجه قرار گ یتدر اولو یستیآن ها از فضاها دارد، با یتمنديرضا یزانو م ینساکن

و استفاده کنندگان از فضاست،  ینساکن یتاحساس امن یزانم یطی،مح یفیتک يشاخص ها
به  یطیمح یتامن یکرداز رو گیري¬با بهره توان¬یبه سوال الف ) چگونه م خدر پاس ینبنابرا

 یتامن ینتوان گفت با تام یم یافت؟دست  یررسمیغ هاي¬در سکونتگاه یطیمح یفیتارتقا ک
 ینکه در ا ییبرداشت. شاخص ها یطیمح يها یفیتک يدر جهت ارتقا یتوان گام یفضاها م

را در محله داشتند،  یتاهم یشترینکه ب شاخصیچهار  یتپژوهش مطرح شدند و در نها
 یفیتاز ک یشد، در واقع بخش کوچک یشنهادپ ییانتخاب شده و متناسب با آن ها راهکارها

در جهت مطالعات کامل  یتواند گام یپژوهش م ینا ینبنابرا یرد،گ یرا در بر م یطیمح يها
 شاخص ها باشد. یرتر و با در نظر گرفتن سا

توان به آن از دو جنبه  یاست که م يمقوله ا یتر بخش قبل اشاره شد، امنهمان طور که د 
دهد که توجه به  یمطالعه نشان م ینبه دست آمده در ا يپرداخت. شاخص ها یو ذهن ینیع
است که استفاده  یخود عامل ی،دسترس یفیتدارد. ک ییبه سزا یتدو مقوله در کنار هم اهم ینا

ارتباطات و  یشافزا يرا برا يا ینهامر زم ینکند و هم یم لیکاربران تسه ياز فضا را برا
باشد،  يموجود در فضا تک بعد يکه کارکردها یآورد. در صورت یفراهم م یتعاملات اجتماع

 يها و کارکردها ي. بالعکس در صورت وجود تنوع کاربریابد یاستفاده از فضا کاهش م یزانم
محله  يبرا ینظارت یامر عامل ینشوند و هم یجذب فضا م تلفیمخ یاجتماع يگروه ها ییفضا

دهد. در واقع  یم یشرا به واسطه وجود چشمان ناظر بر فضا افزا یتامن یزانمحسوب شده و م
 يفضا دانست که بر جنبه ها يها یژگیو ینیتوان جنبه ع یموجود در فضا را م يکارکردها

 يکه پاسخگو ییها ياربرو بدون ک بگاهیصرفا خوا ياست. در مرحله ا یرگذارتاث یذهن
خود به  یاجاتاحت ینتام يمحله مجبورند برا یناستفاده کنندگان از فضا باشند، ساکن یازهاين

 يآن هاست. اما در محله ا یازهاياز ن یکی يخارج از محله مراجعه کنند و صرفا محله پاسخگو
شده  ینمحله در خود محله تام اکنینس یارهايمختلف در کنار هم قرار دارند، ن يکه کارکردها

محله  يها یفیتک يتلاش در جهت ارتقا یجهو در نت یافته یشتعلق آن ها به فضا افزا یزانو م
 .یردگ یمورد توجه قرار م یتاز جمله امن

 یم یتامن يو کالبد ینیباز در مقوله جنبه ع يو تنوع فضاها ینوع و سلسله مراتب دسترس 
در محله  یطیمح يارتقا يها یتاز اولو یکی یارهامع ینجه به اکه تو یداستگنجد. ناگفته پ

محله  ینساکن یتو امن یمنیاز نظر ا یمهم یارعامل بس یاست. توجه به سلسله مراتب دسترس
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با سرعت بالا  ییها ینکه امکان استفاده از فضاها بدون دغدغه عبور ماش ياست. در محله ا
کودکان همواره با  يهستند و از آن جا که باز يدر حال باز یشتريوجود ندارد، کودکان ب

 یشمنجر به افزا یتداده و در نها یشهمراه است، چشمان ناظر بر محله را افزا یننظارت والد
را در محله نگه داشته و مانع از خروج آن ها از  یشتريافراد ب ماتگردد. تنوع خد یم یتامن

 گردد. یروزانه م یازهاين ینتام يمحله برا
 
و عوامل  یاز نظر عوامل ذهن یطیمح یتتوجه به مباحث مطرح شده، ضرورت توجه به امن با 
شاخص  ینبر اساس مهم تر ییپژوهش به ارائه راهکارها یناست. ا یتحائز اهم یاربس ینیع

 یرغ يسکونتگاه ها يها یژگیشهر همدان که و ياز محله ها یکیدر  یطیمح یفیتک يها
کامل تر و گسترده تر باشد  یدر جهت مطالعات یتواند گام یکه م استرا دارد، پرداخته  یرسم

 آن ها باشد. یاجتماع - ییفضا يها یژگیمحلات با توجه به و یردر سا
 یرسم یرغ يدر سکونت گاه ها یتامن یجادا يبرا یرز يراهکارها یقتحق يها یافتهتوجه به  با

 .یدگرد یشنهادمختلف پ يدر حوزه ها
  یتامن یجادا يطراحانه برا یشنهادهاي: جدول راهکار ها و پ6شماره  جدول

کیفیت هاي 
  محیطی

  راهکارهاي پیشنهادي

کیفیت 
  دسترسی

 روشنایی مناسب براي فضاهاي پارکینگ و پیاده رو ها و پارك ها
از تعمیر و نگهداري تجهیزات شهري مانند تابلو ها و علایم ارتباطی و زدودن آشغال ها و زواید 

 محیط و مدیریت مناسب سطح هاي زباله
 طراحی منظر مجموعه در جهت افزایش دید و نظارت عمومی

 قرار دهی مبلمان هایی جهت نشستن در طول مسیرها و حضور افراد در فضا
استفاده از مبلمان شهري زیبا و متناسب با مناطق مسکونی به خصوص در مساکن براي افراد کم 

  اماتی چون تخریب گراییدرآمدبا هدف کاهش اقد
فرهنگ و 
تعاملات 
  اجتماعی

گالري هاي فعال هنري که مردم را با یک هدف مشترك گرد هم آورده و به اشتراك گذاردن 
 احساس مکان را به عنوان یک نیاز براي اعضاي جامعه، ارضا می کند.

  ایجاد احساس جمعی از طریق فعالیت هاي فرهنگی

  
نظارت 
  طبیعی

 هاي پیاده به نحوي که از خانه هاي اطراف قابل نظارت باشد. طراحی مسیر 
مکانیابی فضاهاي سبز و تفریحی در جایی که از درب و پنجره بسیاري از واحد ها قابل رویت 

 باشد.
 قرار دادن مولدهاي فعالیت مثل کیوسک تلفن و روزنامه فروشی و یا دکه سیار

 پنجره واحدها به وضوح قابل رویت باشد. مکان یابی زمین بازي بچه ها در جایی که از
 اجتناب از طراحی منظر به صورتی که نقاط کور یا مکان هاي مخفی از دید ایجاد کند.

  کاشت گیاهان خاردار در نقاط کور براي جلوگیري از اختفاي خلافکاران احتمالی



 119...............................یتبر امن یدبا تاک یرسم یرغ هاي	اهگدر سکونت یطیمح یفیتارتقاء ک
 

 
 

 
 

  منابع
)، حاشیه نشینی در ایـران: 1382(اطهـــاري، کمـــال و جـــواهري پـــور، مهـــرداد،  - 1 

علـل و راه حـلهـا، جلـد چهـارم، تهران؛ مرکز مطالعات و تحقیقـات معمـاري و شهرسـازي 
 ایران.

برنامــه ریــزي و کاســتیهــاي برنامـه ریــزي در مـسکن «)، 1382اطهــاري، کمــال، ( -2
شـی)، تهـران، سـازمان ملـی در اقتــصاد مــسکن (مجموعه ملات آموز» کــم درآمـدها
 زمـین و مسکن.

نمونه  یرسم یرغ يسکونتگاه ها يکالبد-ییفضا ی)، سامانده1381پور، محسن، ( یاعتصام -3
 .یرازدانشگاه ش يارشد شهرساز ینامه کارشناس یانپا یراز،ش يسعد يمو يمورد

 25شماره  ي،شهر یریت) مد1389( یمجتب ي،و انصار ینافر، ن یالماس -4
کونتگاههاي غیر رسمی، نمونه س کارکردي –ساختاري  ین)، تبی1384ایران پناه منوچهر، ( -5

موردي مهاباد، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزي شهري، روستایی، دانشگاه 
 زنجان، گروه جغرافیا.

ق طراحی )، استفاده از اصول جلوگیري از جرائم شهري از طری1384ایرانمنش، نسیم، ( -
 محیطی و بررسی اجمالی آن در ایران، مسکن و انقلاب، شماره صد و ده

نامه  یانزنجان، پا یهفاطم يدر کو یرسم یراسکان غ ی)، سامانده1383داوود، ( یگدلی،ب -7
 دانشگاه زنجان يشهر یزيو برنامه ر یاارشد رشته جغراف یکارشناس

شهرها، تجربه کاونتري و ناتینگهام، عربی دانا، علی، )، امن سازي مراکز 1380تاك و تیدل، ( -8
 ، تهران، وزارت کشور، سازمان شهرداري هاي کشور.34شهرداریها، سال سوم شماره 

 مطالعه غیررسمی، اسکان اجتماعی –)، ساختیابی اقتصادي 1380جواهري پور مهرداد، ( -9
شیه نشینی و اسکان غیر رسمی، نشهر تهران، خلاصه مقالات سمپوزیوم حاکلا منطقه در موردي

 دانشگاه شهید بخشی، دانشگاه علوم بهزیستی.
)، وزارت مسکن و شهر سازي، مرکز 1374حاشیه نشینی در ایران، علل و راه حلها، ( -10

 مطالعات و تحقیقات شهرسازي و معماري ایران گزارشهاي مرحله چهارم و پنجم
 یانپا یر،شهر ملا یننش یهحاش يمحله ها يبهساز يها ینهزم ی)، بررس1385( ی،دشت -11

 .یرارشد، واحد ملا ینامه کارشناس
در محلات  یرسم یرغ يسکونتگاه ها يو توانمندساز ی)، سامانده1391( یاوررستم زاده،  -12

 یریتشهر بندرعباس. مد ید،: محله توحیمورد پژوه ی،محل یننگرش ساکن یبا بررس يشهر
 .29، شماره 10، دوره 1391بهار و تابستان  ي،شهر
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و  یرسم یرغ يسکونتگاه ها ي)، پهنه بند1392( یمابراه ي،اصغر و حصار یدي،رش -13
، شماره 6، دوره 92بهار  یط،مح یش: شهر بناب)، آماي(مطالعه مورد يمحلات نابسامان شهر

 .80-53، صص 20
مه ریزي شهري در ارتقا و بهبود آن مورد امنیت شهري و نقش برنا")،1385رضوان، علی، ( -14

 ، پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزي دانشگاه تربیت مدرس."تهران 17مطالعه: منطقه 
 یه،فاطم يکو يدر زنجان نمونه مورد ینینش یهحاش ی)، بررس1382( یژه،من ی،سلطان -15
 معلم یتدانشگاه ترب يشهر یزيو برنامه ر یاارشد رشته جغراف ینامه کارشناس یانپا

)، سـکونتگاه هاي خـودرو گـذار از حاشیه نشینی به الگویی از 1382شیخی، محمـد، ( -16
سکونتگاه پیرامون کلان شهرهاي ایران در کتاب حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی، جلد اول، 

 تهران؛ دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی
 یربر اسکان غ یدبا تاک یرسم یرغ يسکونتگاه ها ی)، سامانده1388( یدالله، ی،صادق -17

و  یاارشد رشته جغراف ینامه کارشناس یانآباد اسلامشهر تهران) پا یانم ي(نمونه مورد یرسم
 یبهشت یددانشگاه شه ي،شهر یزيبرنامه ر

)، بررسی برخی از عوامل تهدید کننده امنیت 1384صدیق سروستانی، رحمت اله، ( -18
مقالات همایش امنیت اجتماعی، شماره دو، معاونت اجتماعی نیروي اجتماعی، مجموعه 

 انتظامی
 از –)، به سوي تدوین راهبرد ملی ساماندهی اسکان غیر رسمی 1381صرافی مظفر، ( -19

 انتشارات دهم، و نهم شماره شهر، هفت مجله فراگیر؛ همسویی تا گزینشی کاري پراکنده
 شهري. بهسازي و عمران سازمان شهرسازي و مسکن

 ینان،نش یهاز حاش یرسم یراسکان غ یسامانده يبرا يا یهنظر يمظفر، به سو ی،صراف -20
 فصل نام هفت شهر، سال سوم، شماره هشتم

تهران، مرکز  ی،ساختمان بلند مسکون يمعمار یطراح ي)، راهنما1376ژاله، ( ی،طالب -21
 ساختمان و مسکن یقاتتحق
روانشناختی فضا هاي شهري، مجله بین  - )، ابعاد اجتماعی1384(عباس زادگان، مصطفی،  -22

 المللی علوم مهندسی تهران، دانشگاه علم وصنعت ایران، جلد شانزدهم
 تهران، انتشارات آرمانشهر. ي؛شهر ي)؛ ترس در فضا1390( یه؛سا ی،تهران یدفر -23
ي شهري کاربست روانشناسی محیطی و طراحی فضاها")، 1385محمودي نژاد، هادي، ( -24

 .1385، پیام مهندس، شماره سی و چهارم، "علوم رفتاري در طراحی محیط شهري
)، بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهري 1386مشکینی ابوالفضل و همکاران، ( -25

 (تجربیات جهانی و ایرانی)، چاپ اول، دانشگاه کردستان.
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