
 

 اصالت سنجی

 خالصه انگلیسی این مقاله با عنوان:

Designing urban space in order to enhance 

security and reduce crime and increase the 

presence and participation of women in 

eroded fabric of the city. 

 .در همین شماره به چاپ رسیده است
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و کاهش بزه و افزایش حضور و مشارکت زنان در  طراحی فضای شهری به منظور ارتقاء امنیت

 های فرسوده شهریبافت

 )نمونه موردی: محله حسینیه زنجان( 

 

 ایرانتهران،  ،زنجا مرکز نور پیام دانشگاه شهرسازی و معماری گروه علمی هیات                *سولماز احمدی باروق

 ، ایرانکارشناسی مهندسی شهرسازی دانشگاه پیام نور مرکز زنجان دانشجوی                                زهرا رسولی                              

 ورحض شاهد جهان مدرنیسم، زاده فرهنگی تحوالت با آن زمانی هم و معاصر دوران در شهرنشینی و شهر گسترش دنبال به: چکیده

 زنان و شهری فضاهای باب در ای تازه موضوعات حضور، این تبع به. است بوده اقتصادی و اجتماعی های عرصه در زنان تر پررنگ

 زنان خصوصا شهروندان، در ناامنی حس ایجاد باعث که شهرهاست در امنیت فاقد فضاهای وجود مسائل، این از یکی. شود می مطرح

شود. پژوهش حاضر به تاثیر فضای شهری بر ارتقا امنیت و افزایش حضورپذیری زنان در شهر  می پذیر آسیب قشر یک عنوان به

زنجان )محله حسینیه( پرداخته است. گردآوری اطالعات پژوهش به صورت کتابخانه ای و میدانی بوده است .در شیوه میدانی با 

ری شده است . پژوهش بر این فرض استوار است که ارتقاء استفاده از روش برداشت و تکمیل پرسش نامه اطالعات مورد نیاز گردآو

أثیر مستقیم روی زندگی ساکنان شهرها دارد. هدف پژوهش حاضر ارتقاء طراحی فضای شهری به منظور تهای شهری امنیت محیط

  باشد.یهای فرسوده مبخصوص در بافتدر محیط های شهری مشارکت زنان  و و افزایش حضور، کاهش بزهکاری امنیت بهتر
 فرسوده امنیت، احساس امنیت اجتماعی، فضای شهری، بافت :واژگان کلیدی    

 ahmadiunb@gmail.comمسئول مکاتبات: *

 مقدمه -1      

ترین نیازهای هر جامعه است. زنان امنیت یکی از اساسی      

پذیری هستند به عنوان نیمی از جمعیت جامعه، گروه آسیب

 های گوناگون در معرض تهدید است.ها از راهکه امنیت آن

هدف عمده این پروژه پرداختن به نیازهای زنان در استفاده از 

فضاهای شهری است تا ضمن فراهم آوردن محیطی امن جهت 

ها از دنیای اطراف و ها زمینه شناخت ضمنی آنحضور آن

آورد که سعی داریم رشد نیروهای درونیشان را فراهم می

ل، عوامل مؤثر بر آن را بررسی کنیم و اینکه وضعیت تأه

وضعیت ظاهری، حمایت خانواده، چگونگی برخورد دیگران و 

تعهد مذهبی از عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی در 

میان زنان هستند که در این میان حمایت خانواده بیشترین 

 مقاله پژوهشی

mailto:ahmadiunb@gmail.com
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اساس تحقیقات انجام گرفته در حوزه بر تأثیر را دارد.

ساس شناسی شهری یکی از عوامل اساسی در ارتقاء احجامعه

های شهری روابط همسایگی امنیت ساکنین در سکونتگاه

ای که به نظر باشد. مسألهها میمطلوب در این سکونتگاه

توجه است و بدین ترتیب رسد شهرسازی جدید بدان بیمی

ای از استانداردهای کالبدی ممکن است به علت رعایت پاره

زان یتر( مهای جدید )نسبت به مناطق قدیمیدر ساخت بافت

ها کمتر باشد ولی میزان احساس وقوع جرم و جنایت در آن

امنیت )امری ذهنی( در مناطق قدیمی به دلیل وجود روابط 

 همسایگی بیشتر باشد.

احساس امنیت اجتماعی بیشترین تأثیر را در نشاط زنان       

ها و داشته است. همه افراد در طول زندگی خود با ریسک

های اجتماعی، فرهنگی و از ریسکمخاطرات فراوانی اعم 

ها حتی اکولوژیک مواجه هستند. مواجهه با این موقعیت

دهد. در حالی که های قوی را نیز تحت تأثیر قرار میشخصیت

ز دهد تا اها استقامت میتوانایی انسان در کسب نشاط به آن

عهده فائق آمدن به این مسائل برآیند. احساس شادی و نشاط 

های فطری و نیازهای روانی ترین خواستهضرورییکی از 

ا اند که بنظران بر این عقیدهها است. بسیاری از صاحبانسان

توان احساس امنیت را در آن میتلطیف  دستکاری فضاها و

دهد که زنان زیاد کرد. اما تحقیقات صورت گرفته نشان می

های یکسان به یک میزان واکنش نشان قشر زنان در محیط

دهند. به این معنا که برخی از زنان از فضاهای خلوت و مین

ای ههای عابر پیاده، پلترسند. پلبرخی از فضاهای شلوغ می

ها، سیستم ها، نحوه نورپردازی خیابانزیرگذر و تاریکی آن

حمل و نقل عمومی و سایر خدمات عمومی و امکانات موجود 

یاز زنان در نظر ای است که نبرای شهروندان در شهر به گونه

گرفته نشده است. این در حالی است که ویژگی زندگی شهری 

گستردگی، تنوع ساعات کاری و تنوع فعالیت هاست. اما 

ریزی شهری ما هنوز براساس همان تفکیک سنتی حوزه برنامه

عمومی و خصوصی که زنان را متعلق به حوزه خصوصی و 

گیرد. رت میداند صومردان را متعلق به حوزه عمومی می

ای است برای محدود دانستن حضور زنان همین موضوع زمینه

در سطوح مختلف جامعه تا بسیاری از زنان، خانه را به عنوان 

پناهگاه خود برگزینند و کار در خانه را با داشتن مدارك 

 . به اشتاال در بیرون ترجی  دهندتحصیلی باال

 

 اهداف پژوهش - 1-1       

فضای شهری به منظور امنیت بهتر ارتقاء طراحی  

کاهش بزه و افزایش حضور مشارکت زنان در 

 های فرسودهبافت

های نظری و تجربی شناسایی و ارزیابی چارچوب 

طراحی شهری و ارتقاء امنیت، کاهش بزه و افزایش 

 مشارکت زنان

های تأثیرگذار بر کیفیت شناسایی شاخص 

 حضورپذیری زنان در فضای شهری

شکالت نمونه موردی در ارتباط با شناسایی م 

 های تدوین شدهشاخص

شناسایی راهکارهای تأثیرگذار در طراحی شهری به  

منظور ارتقاء کیفیت  و افزایش حضور مؤثر زنان در 

 نمونه موردی

 ضیه پژوهشفر -2-1      

های شهری که تأثیر مستقیم ارتقاء امنیت محیط 

 روی زندگی ساکنان شهرها دارد.

های اجتماعی و رسد بین شاخصمیبه نظر  

 ای مستقیم وجود دارد.احساس امنیت رابطه

های کالبدی و احساس رسد بین شاخصبه نظر می 

 امنیت رابطه معناداری وجود دارد.

بین هویت اجتماعی زنان و احساس امنیت آنان  

 رابطه وجود دارد. 

 پیشینه پژوهش -2



 

 

 طراحی فضای شهری به منظور ارتقا امنیت و کاهش بزه ولماز احمدی باروق و زهرا رسولی.س

امنیت و حضور مؤثر و طراحی شهری برای ایجاد و ارتقا        

باشد که مشارکت زنان در هر فضایی دارای اهمیت می

های بسیاری در این زمینه صورت پذیرفته است که به پژوهش

 شود.بررسی چند نمونه اشاره می

نخستین نظرها در زمینه امنیت شهری مطالعات  -      

ی هابه ویژگی شناسی شیکاگو بود که باتوجهجامعه مکتب

اجتماعی و کالبدی، مناطق مختلف شهر را بررسی  اقتصادی،

و بر این عقیده بودند که مطالعه رفتار ساکنان شهری  کرده بود

 های شهری امکانپذیر است. به باور آنانقالب محیط در

 های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در جرم خیزبودنویژگی

شیکاگو  بمنطقه تأثیرگذار است. استارك، از پژوهشگران مکت

فاکتورهای  پنج جنبه از ساختار شهری را جزو 5291در سال

 که عبارت پیش بینی کننده ارتکا جرم در محالت بر شمرد

مداوم، خرابی و  جاییاند از: تراکم، فقر، کاربری مختلط، جابه

جین جیکوبز، نخستین فردی بود که . هافروریختگی ساختمان

 احی شهری و پیشگیری ازتعامالت انسانی، طر به ارتباط بین

یکدیگر اشاره کرد. جیکوبز، در تبیین امنیت شهری به  جرم با

ه ساز توج فضای فیزیکی و فرایندهای اجتماعی محیط تعامل

بر فعالیت فضا به شکل عاملی در ایجاد یک محیط  کرده و

های فعال از حرکت، استفاده او ایجاد. کرد موفق تأکید امن و

های طبیعی از خیابان و مراقبت هایتخیابان و فعالی  سط

 ببرای ساختن یک محیط خو هاییها را مؤلفهاین فعالیت

بنیادی او این بود که یک فضای  شهری قلمداد می کند. ایده

جمعیتی مناسب داشته باشد یا  شهری امن است اگر پوشش

)علیزاده  فضا وجود داشته باشد های ناظر زیادی در آنچشم

 (. 5921، همکارانو 

در پژوهشی تحت  592۱محمد سعید ایزدی در سال -      

عنوان ارتقای احساس امنیت در فضاهای عمومی با بهره 

گیری از طراحی شهری در میدان امام شهر همدان را مورد 

تفسیری بوده و -اند. روش پژوهش، تحلیلیمطالعه قرار داده

از طریق پیمایش میدانی صورت گرفته است. در گام نخست، 

معیارهای ارزیابی احساس امنیت در فضاهای عمومی از منابع 

معتبر داخلی و خارجی استخراج گردیده و سپس با استفاده 

)ایزدی،  نظرات مردم برداشت شده استاز پرسش نامه، 

592۱) 

در پژوهشی تحت عنوان 59۱۱شیدا سالوند در سال  -      

مالحظات طراحانه جهت ارتقاء امنیت زنان در فضاهای 

اند. در این مقاله ضرورت شهری را مورد بررسی قرار داده

ایجاد فضاهایی مناسب برای تمامی گروه های مختلف به ویژه 

س می شود. بنابراین پذیر از جمله زنان احساهای آسیبگروه

اگر در طراحی شهری مالحظاتی برای امنیت 

کنندگان از فضا در نظر گرفته نشود همواره در این استفاده

فضاها ترس از وقوع جرم وجود خواهد داشت. از این رو در 

گیری از مالحظات این پژوهش سعی شده است تا با بهره

وندان برای طراحانه فضاهای امن همراه با آسایش روانی شهر

حضور بیشتر زنان، ایجاد و یا گسترش یابد. از لحاظ ماهیت 

کاربردی و استفاده از -و روش مبتنی بر روش تحلیلی

اسنادی می باشد. و در انتها  -ایهای کتابخانهداده

هایی به عنوان مالحظات طراحی شهری به منظور توصیه

 ر فضایارتقاء امنیت زنان و در نتیجه افزایش حضور آنان د

 .(59۱۱شهری ارائه شده است )سالوند، 

در پژوهشی 59۱2فریبا قرایی و همکاران در سال  -      

تحت عنوان بررسی و سنجش حس امنیت در مناطق مختلف 

باشد. در تهران می 55و  9شهری، در محدوده مناطق 

پژوهش حاضر فرضیه اول بر این مبنا است که حس امنیت 

 باشد. فرضتلف شهری متفاوت میبرای ساکنین محالت مخ

دوم وجود تفاوت حس امنیت را در شب و روز، برای دو گروه 

مختلف زنان و مردان در نظر دارد. برای ارزیابی فرضیات فوق، 

از روش کمی استفاده شده است، و از طریق پرسشنامه از 
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مردم نظرخواهی شده است. به این منظور دو منطقه شهری 

اند و اطالعات گردآوری ر انتخاب شدهدر شمال و مرکز شه

های آماری مورد بررسی قرار شده با استفاده از تحلیل

های پژوهش حاکی از آن است که تفاوت اند. یافتهگرفته

معناداری میان حس امنیت در دو محله مورد بررسی وجود 

  (.59۱2ندارد )قرایی و همکاران، 

در 59۱1آذین حاجی احمدی همدانی در سال -      

سازی فضاهای شهری برای زنان پژوهشی تحت عنوان مناسب

در زندگی روزمره، در محدوده محله گلستان پونک می باشد. 

شهری برای  این پژوهش با هدف مناسب سازی فضاهای

زندگی روزمره زنان به مطالعه نیازها، شناخت رفتارها، و 

فضاهای  ها ازهای زنان و همینطور میزان استفاده آنفعالیت

مشاهده -شهری پرداخته است. روش تحقیق تحلیلی

باشد. و پس از تحلیل آماری مناسب از طریق مشارکتی می

حله کنندگان در مهایی به استفادهمصاحبه و توزیع پرسشنامه

مورد مطالعه به وجود رابطه بین متایرهای وابسته و مستقل 

 (.59۱1پی برده شده است )احمدی همدانی، 

در پژوهشی تحت عنوان 592۱راحله باباپور در سال  -      

تاثیر طراحی شهری بر امنیت زنان را مورد مطالعه قرار داده 

های شهری در نیمه قرن بیستم ریزیاست. در نخستین برنامه

شهرها براساس تفکیک کارکردها به شیوه سنتی مورد توجه 

ه وط باند، یعنی زنان به حوزه خصوصی )امور مربقرار گرفته

داری( و مردان به حوزه عمومی )بیرون از خانه( تعلق خانه

اند. این تفکیک با افزایش شهرنشینی و توسعه شهرها داشته

همچنان ادامه یافته که به احساس ناامنی زنان در فضاهای 

های شهری منجر شده است. به عنوان مثال تاریکی پل

 ایها به گونهنعابرپیاده و زیرگذرها، نحوه نورپردازی خیابا

است که نیاز زنان در نظر گرفته نشده است و در نتیجه 

موانعی برای مشارکت و حضور فعال آنان در جامعه ایجاد 

 (.592۱کرده است )باباپور، 

در پژوهشی تحت 59۱۱مجتبی رفیعیان در سال  -      

عنوان امنیت تردد زنان در فضاهای شهری و سنجش 

رکزی شهر تهران مورد بررسی قرار ها در بخش ممشارکتی آن

که: گرفته است. فرضیه اصلی این پژوهش، عبارت است از این

رسد بین میزان تردد و احساس امنیت درك شده به نظر می

زنان در یک فضای شهری رابطه مستقیمی وجود دارد. این 

فرضیه با استفاده از مطالعات میدانی بر بخشی از منطقه 

هران )محدوده اطراف پارك شهر( و از مرکزی پرتردد شهر ت

طریق پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی 

از تأیید رابطه مستقیم بین دو متاییر میزان تردد و احساس 

 (.59۱۱باشد )رفیعیان، امنیت زنان می

در پژوهشی تحت عنوان 5929شقایق روشن در سال -      

حضور زنان در  بررسی نقش کیفیت فضاهای شهری بر

های شهری شیراز مورد فضاهای عمومی در مورد پارك

-مطالعه قرار گرفته است. این پژوهش به روش تحلیلی

کیفیت  هایتوصیفی، با بررسی مبانی نظری مرتبط با شاخصه

چنین تحلیل پردازان و همفضای شهری از دیدگاه نظریه

ی مطلوب، شهرادراکات، نیازها و انتظارات زنان از یک فضای

د. یاببه یک مدل مفهومی مرتبط با این دو متایر دست می

های بدست آمده با ارائه مدلی مفهومی و به روش شاخصه

خصوص مشاهده و مصاحبه در فضاهای عمومی شهر شیراز، به

های شهری، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است پارك

 .(5929)روشن، 

 مبانی نظری  -3     

 عوامل تأثیرگذار بر امنیت  -1-3  

کیفیت  :نمايانی و نظارت پذير بودن فضا -

محیطی است که براساس آن فضاهایی که احتمال 

وقوع جرم در آنها بیشتر است باید در معرض دید 

ساکنین قرار گیرند. برای رسیدن به این کیفیت 
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ترین عامل در طراحی چگونگی قرارگیری مهم

 فعالیتی نسبت به فضاهایها و فضاهای ساختمان
 .(Minnery et al, 2005)خیز است. جرم

ای که هر فضا در به گونه :فضاهای قابل دفاع -

کنندگان خاصی باشد. کنترل قلمرو نظارت کنترل

کنندگان فضا ممکن است گروه یا فرد باشند که 

نسبت به آن فضا احساس مسئولیت دارند. نظریه 

بار توسط نیدمن  فضاسازی قابل دفاع برای اولین

سال گذشته مورد نقد  91مطرح شد. این نظریه در 

و تکامل قرار گرفته و امروزه میزان ارتباط فضاها با 

ترین موضوع از های معمول روزانه مهمفعالیت

باشد. طراحی تحقیقات مربوط به این حوزه می

های روزانه و محیطی با چیدمان مناسب فعالیت

تواند میغیره فضا و  همچنین در دسترس نمودن

 ,Reynala et al)در این زمینه به مداخله بپردازد. 

2009). 

خودنمایی و : اخودنمايی و نفوذپذيری فض -

نفوذپذیری محیط مسکونی باعث می شود تا افراد 

به راحتی جهت حرکت خود را انتخاب نمایند و در 

این محیط سردرگم نشوند. به این ترتیب از یک 

گردی مجرمان در اتالف وقت و بیهودهطرف زمینه 

شود و از طرف دیگر ساکنین و محیط برداشته می

عابرین کمتر در معرض خطر قرارگیری در فضاهای 

 .(Kelly et al, 2009) گیرندغیرقابل دفاع قرار می

شکل  L, Uفضاهای گم سطوح  :هاتوجه به کنج -

ای در اینجا بسیار مهم است. این فضاها باید به گونه

 طراحی شوند که قابل رؤیت باشد.

مقیاس فضا یکی از عوامل بسیار مهم  :ی فضاندازها -

های محیطی تأثیرگذار در میزان امنیت محیط

شهری است. وجود فضاهای بیکران و بزرگ مقیاس 

کند. همچنین با امکان نظارت اجتماعی را کم می

اد پیاده( از خصوص افرزیاد شدن فاصله افراد )به

یکدیگر امکان دریافت کمک از دیگران در هنگام 

یابد. بدین منظور باید برای امن خطر کاهش می

ها نمودن فضاهای شهری بزرگ مقیاس مانند پارك

ها تمهیدات خاصی یا فضاهای باز بین ساختمان

این تمهیدات شامل نورپردازی  اندیشیده شود.

های مختلف و مختلط در مناسب فضا، ایجاد فعالیت

فضا و همچنین تحت نظارت قرار دادن آن است. 

(UN habit, 2007).
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 (گان: نگارندمنبع) . جدول تطبیقی1جدول

 های کیفیت مطلوب شهریمؤلفه پردازنظريه

و آسایش، سرزندگی و حیات، شادی و شعف، شکل حفاظت از محیط، تنوع و تجانس، معنی، خوانایی،  دسترسی، راحتی ماوت ورث

 (5911،  باز بودن فضاها، مرمت و نگهداری، سالمتی و ایمنی )بحرینی

 ی نیازهای فیزیکی، ایمنی و امنیت و حفاظت، یک تصویر ذهنی و شهرت خوب، فرصت خالق بودن، از نظرتأمین کلیه ماسلو

 (5911زیباشناسی مطبوع )لینچ، 

دانیل کابدن و ماری 

 روچ

ترس، آلودگی، یکدستی بیش از حد جامعه، وضع نامناسب مسکن، خدمات غیرکارا، فقر و بیکاری، مقیاس غیرانسانی 

 (5911ساختمان ها، تفری  ناکافی، جدایی اجتماعی )لینچ، 

یت و حفاظت از نظر بصری سازمان یافته و منظم، محیط اجتماعی هدایت کننده و تأمین نیازهای ساکنین، ایمنی، امن هیلدر براند فری

 (59۱9نبه زیباشناسانه )براندفری، تقویت کننده، حس مکان، تصویر ذهنی مناسب، افزایش حس اعتماد، دارای ج

 (591۱، یارمحمدیپذیری )جتماعها، اها و فعالیتدسترسی و بهم پیوستگی، آسایش و منظر )افزایش امنیت(، استفاده ppsمؤسسه 

 

 

 عوامل اجتماعی                

 

 

 عوامل اقتصادی               

 

 

   

 نقش نیروی انتظامی           

 

گان(: نگارندنبع)م ایعوامل زمینه .1ارنمود

 نقش رسانه

 حمایت خانواده

 برخورد دیگران

طبقه اقتصادی ـ 

 اجتماعی

 وضعیت تأهل

 رضایت از وضعیت ظاهری

 احساس امنیت اجتماعی زنان
 اعتماد به نیروها

 حضور نیروها
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    روش تحقیق -4      

باشد تحلیلی می -یک تحقیق توصیفیرو تحقیق پیش      

پایه مطالعات میدانی و نظریات بنیادین بنا نهاده شده که بر

است. یک پژوهش کاربردی در سط  شهر زنجان می باشد 

 که قابل استفاده در حوزه های مدیریت شهری است.  

 های پژوهشيافته -5      

محله -جان) زن شناخت نمونه موردی -1-5       

 (حسینیه

 نفر 59۱۱۱جمعیتی حدودمحله حسینیه با         

خانوار( در جنوب شهر زنجان واقع شده است. این 9111)

از غرب به محله  محله از سمت شمال به محله سبزه میدان،

بین، از شرق به محله سقالر و از جنوب به کمربندی جنوبی  راز

این محله خاستگاه اولیه شهر محسوب  گردد.منتهی می شهر

ای که خود را از مسجد یا تکیه شود. در گذشته محله ناممی

ها واقع بوده گرفته است. نام این محله برگرفته از نام در آن

حسینیه اعظم زنجان است که در آن قرار دارد. این  مسجد

محله یکی از محالت بافت فرسوده شهر زنجان محسوب 

ه محل باشد.شود. ساختار کالبدی این محله ارگانیک میمی

یت نامطلوب سیمای بصری دچار حسینیه به دلیل کیف

ها محیطی و رنگ )نماها، های در بدنه، کیفیتآشفتگی

( شده است که محله را از نظر سیما و منظر غیره دیوارها و

 محله را تحت شعاع خود قرار داده است.
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 (گان: نگارندنبع. )م. موقعیت مکانی محله حسینیه1شکل

 

 

 

 

 

 

 

 (گان: نگارندنبع)م . ريزدانگی واحدهای موجود در محله حسینیه2شکل
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 (1311، : طرح تفصیلی زنجاننبع. ساختار اصلی شبکه معابر )م3شکل

 

 

 

 

 

 

 

 (1311، زنجان: طرح تفصیلی نبع. سلسله مراتب پیشنهادی شبکه معابر )م4شکل

 ريزیهای برنامهشاخص -2-5      
های کیفی بافت بر امنیت یک محدوده کاهش ارزش      

بسیار تأثیرگذار است که از یک یا چند جنبة شهری مشخص 

 های اصلی آن عبارتند از:شود که شاخصمی

 های کالبدیشاخص -1-2-5

و  شبکه دسترسیشکل پیوند با کل شهر، نفوذپذیری،  

 دهی عمومی.سرویس

نحوه پیوند یا انطباق بافت با مورفولوژی و عوارض زمین  

 ( غیرهها، رودها، شیب و ها، تپه)کوه

 های عملکردیشاخص -2-2-5      

ها از هم را میسر ساخت تفکر مدرن، جداسازی فعالیت      

که عوارض اجتماعی و شهری ناشی از آن را در پی داشت و 

ن تریامروزه توجه به ابعاد تنوع کاربری در فضاهای شهری مهم

های واقعی نیز هر جا شود و در عرصهموضوع شهر عنوان می

که نسبت فضایی کار، بر فضای مسکونی و گردشگری غلبه 

کند. مسائل و مشکالت متعدد اجتماعی و فضایی در آن پهنه 

 کند. بنابراین:شهری بروز می

 )میزان( و پیوند و ارتباط بین آنها.ها تنوع کاربری 

 نسبت فضایی کاربر سکونت و فراغت. 

 های اقتصادی و اجتماعیشاخص -3-2-5

ترکیب اجتماعی و تنوع قومی، اشکال خانوار، تراکم       

های تولیدی و خدماتی از جمعیتی، درآمد شال، انواع فعالیت

گیری و محتوای بافت شهری جمله عواملی هستند که بر شکل

گذارند.ترین آنها، امنیت است اثر میکه از جمله مهم

 

  

 (گان: نگارندنبع)م کالبدی SWOT .2جدول
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 نقاط قوت نقاط ضعف فرصت ها تهدیدها

وجود اراضی قابل توسعه  انبوه کاربری های تخریب شده

 مجدد

نبود فضای سبز کافی 

محله  مترمربع، 1-9)استاندارد

 مترمربع( 9.9

دسترسی آسان به مرکز 

 شهر

نوسازی بافت های  عدم ساماندهی مناسب فاضالب

 فرسوده

نزدیکی به ایستگاه راه  وجود معبرهای کم عرض

 آهن

بافت قدیمی و فرسوده بناها)به 

 دلیل ریزدانگی و قدمت باالی بنا(

ایجاد پیاده راه در محل 

 تجمع های مذهبی

 کوتاه مرتبگی واحدها الت خیابانهنامناسب بودن آسفا

وجود شیب نامناسب در معابر   نورپردازی نامناسب در بافت محله

 داخلی

استقرار دائمی در 

 مرکزیت شهر

پوشش پل امام حسین در   

 مقابل سیمای مسجد حسینیه

نفوذپذیری مناسب 

 محله

احساس محصوریت در معابر   

 محله

 

  نبودن مبلمان مناسب شهری  

  توزیع نامناسب کاربری ها  

 

 (گان: نگارندنبع)ماجتماعی  SWOT. 3جدول

 نقاط قوت نقاط ضعف فرصت ها تهدیدها

افزایش امکانات جهت  ناامنی در گذرهای فرعی

 عبورومرور معلولین

وجود مکانی برای برگذاری  نبود پارك بازی در محله

 مذهبی-مراسم های ملی

کمبود نسبی فضای شهری با 

 کیفیت مطلوب

حجم باالی ترافیک در معابر)  دسترسی آسان به مرکز شهر

، محله  0۱-5۱ استاندارد

0.1) 

 

آلودگی صوتی حاصل از 

عبورومرور ماشین های 

 سنگین در محور خیام

احساس خطر برای خانم ها  

 در برخی گذرها

 

آلودگی زیست محیطیء 

 زباله های رهاشده

   

    اتومبیلخیابلن های مملو از 

آلودگی های ناشی از کاربری 

 های صنعتی
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 (گان: نگارندنبع)م قتصادیا SWOT. 4جدول

 نقاط قوت نقاط ضعف فرصت ها تهدیدها

استقرار فروشگاه های 

 ایزنجیره

توسعه ی کاربری های 

های  تجاری غالب در محور

 اصلی

بازارچه صنایع دستی در  نبود

اطراف مسجد حسینیه برای 

 استفاده ساکنان و گردشگران

لبه ی تجاری در  وجود

تمامی محور های اصلی 

 محاط بر محله

صنایع دستی  ایجاد بازارچه 

 در مجاورت مسجد حسینیه

سازمانی  استقرار امکانات 

بواسطه ی وجود مسجد 

 حسینیه

توسعه و گسترش بازارچه  

 تره بارمیوه و 

  

تاثیر مسجد حسینیه به  

 جذب گردشگران

  

استقرار مسجد حسینیه و  

 توسعه اقتصادی آن در آینده

  

 

 (گان: نگارندنبع)م فرهنگی SWOT. 5جدول

 نقاط قوت نقاط ضعف فرصت ها تهدیدها

نبود مرکز آموزشی با کیفیت 

مناسب و قابل قبول 

مترمربع ،  55)استاندارد 

 مترمربع(۱.01محله 

سط  تحصیالت قابل قبول 

 در سط  محله

ضعف در خدمات آنتن دهی 

 شبکه مخابرات

 استقرار مسجد حسینیه

 استقرار مسجد سقاخانه ضعف خدمات اینترنتی  

نبود امکانات و تجهیزات   

 ورزشی

 استقرار کتابخانه

 استقرار سالن آمفی تئاتر   



 

 

 9311، بهار و تابستان  4، شمارۀ  3شهرسازی ایران، دورۀ 

 

 

 و پیشنهادات گیری نتیجه -6     

از جمله مواردی که باید در موضوع امنیت بانوان به آنها       

 توجه کرد عبارتند از:

 امنیت کلی 

 آسایش و آرامش 

 اصالح زیرساخت ها 

 اصالح کاربری 

 توجه به نظام حرکتی 

 سرزندگی 

 اصالح جداره ها و معابر 

 امنیت کلی -1-6      
انسان همواره انتظار داشته محل سکونت وی را پناه دهد      

و تبع آن امن باشد لذا توقع امنیت در میان نیازهای بشری 

ترین جایگاه را دارد ترین و مهمپس از احتیاجات اولیه واض 

ای حساسیت این توقع به اندازه (.5915، و همکاران توسلی)

برآورده شدن آن  است که برخالف سایر توقعات اختالل در

.کندبازتاب سریع داشته و فرد را به سرعت وارد واکنش می

 

 (گان: نگارندنبعارائه راهکار جهت امنیت کلی )م .6جدول

 سیاست راهبرد هدف

 

امنیت و 

 پویایی

 

 

 

 وجود فعالیت در شب
 هایی از محلههای فعال در شب و در بخشحضور کاربری -

 عرصة عمومی و مجاورت عرصة خصوصیاستقرار بخش فعال در شب درون  -

نورپردازی و تأمین روشنایی 

 خیابان در شب

 تأمین روشنایی با استفاده از نورپردازی در نقاط موردنیاز -

 های خصوصی و عمومیتوجه به نقش نفوذ نور در عرصه -

ی تأمین ایمن در عرصه

 عمومی

 ایمنی متقابل سواره و پیاده در برابر هم -

 در برابر هم هاایمنی سواره -

 ایمنی در برابر عوارض طبیعی -

های تأمین ایمنی در عرصه

 خصوصی

 ها از طریق فضای عمومیجلوگیری از نفوذ بدون کنترل درون دامنه -

 جلوگیری از تردد بیش از حد موتورسیکلت -

 آسايش -2-6     

 استیکی دیگر از مواردی که از اهمیت بسزائی برخوردار      

       تأمین آسایش مردم در محدوده است که با رعایت نکات

ای را ایجاد کرد که زندگی و رفت و آمد توان یک محدودهمی

 (.5912، مدنی پور و همکارانمراه با آسایش باشد )در آن ه

 

 (گان: نگارندنبع. ارائه راهکار جهت آسايش )م7جدول 

 سیاست راهبرد هدف
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آسایش و 

 آرامش

 های حضور افراد پیادهممانعت از پارك اتومبیل در محل - پیوستگی حرکت پیاده

 های عمومیاولویت پیاده برای عرصه -

 هاهای عمومی توسط خودروها و تردد بیش از حد دست فروشممانعت از اشاال عرصه - محدود کردن اثرهای مخرب

 کاستن از سرعت خودروها -

 انسانی در راستای ایجاد ورودی بیش از حد به مکاندر نظر گرفتن مقیاس  -

امکانات الزم جهت آسایش در 

 محدوده 

 در نظر گرفتن فضاهایی برای مکث -

 منعطف بودن فضا در راستای استفاده از فضای خالی -

امکانات الزم جهت آسایش در 

 حال حرکت

 سازی مناسب برای حرکت پیادهکف -

 تأمین روشنایی برای راهیابی -

 هاپردازی زیبا بر روی ساختماننور -

 هااصالح زيرساخت -3-6

از جمله مواردی که باعث بهبود وضع موجود و همچنین       

 هایگسترش آتی بدون مشکالت می شود اصالح زیرساخت

 باشد.موجود در بهبود آنها برای شرایط حال و آینده می

 شکل شهرایجاد منظر شهری متناسب با فرهنگ و  

ایجاد منظر شهری به طوری که ساختمان های پراهمیت  

 در دید باشند.

متناسب بودن منظر شهری ب شرایط اقلیمی و شیوه  

 زندگی.

 اصالح کاربری -4-6      

های موجود در سایت باعث سازگاری اصالح کاربری      

ها، افزایش امنیت، افزایش کارایی، کاهش ترافیک، کاربری

شود. که با توجه به می غیره، حفظ زمان، تنوع و حفظ انرژی

های مختلط و مناسب آن را توان کاربرینقش محدوده می

 (591۱ایجاد کرد )گلکار، 

 ی عبور و مروراصالح شبکه -5-6       

های یک محدوده و حتی ترین قسمتمعابر از جمله مهم      

حرکتی باشد که عدم توجه به آنها و نظام کل یک شهر می

باشند مشکالت مربوط به خود را که قالباً مشکالت ترافیکی می

 در پی خواهد داشت.

نظری که در فصول قبل بیان شد به بررسی و براساس مبانی

هایی در باال بردن کیفیت محدوده خیابان پیشنهاد طرح

توانیم از راهکارها و پردازیم. بر این اساس میشهرداری می

سازی استفاده نماییم به عنوان مثال نظریات بزرگان شهر

 .غیرهسرزندگی، نفوذپذیری و 

 سرزندگی - 6-6     

با توجه به تصویر ذهنی شهروندان از میادین اصلی شهر       

جوش و پر از رویداد است برای اینکه وکه فضایی پر جنب

میدان اصلی پاسخگوی توقعات ذهنی شهروندان باشد باید 

و هیجان باشد. فضایی سرزنده و بانشاط، دارای زندگی و شور 

. نمایداین موضوع در ارتباط با بروز و کیفیت اصلی رخ می

تنوع و دلبازی، اگر بخواهیم شهروند را هر چه بیشتر درگیر 

حیات اجتماعی میدان نمائیم باید سعی کنیم تنوع را در 
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های استفاده از ها، زمانهای مختلط(، فعالیتکارکرد )کاربری

 های مخاطب فضا هرچه بیشتر باال ببریمضا و گروهف

(Appleyard, 1979)ها و ساعات در کاربری و فعالیت . تنوع

های زنده بودن فضا و طوالنی بودن آن متضمن حضور گروه

های سنی متفاوت و اقشار مختلف است. اجتماعی متنوع، گروه

 جذبهای عمومی که مقید به ساعات اداری نباشند در کاربری

خانه و رستوران در ترند. مثالً قهوههای شهروند موفقگروه

تر از مدارس و بناهای دولتی های میدان نقشی سرزندهبدنه

دارند؛ زیرا ادارات پس از ساعات اداری تعطیل شده و زندگی 

 کند.درون بدنه را مختل می

دیگر از مسائلی که متضمن حضور طوالنی شهروندان یکی      

شود ایجاد خدمات متنوعی است که دین شهری میدر میا

نیازهای فردی او را برطرف سازد. مانند دسترسی به فضاهای 

رسانی و فراغت های خدماتمختلف. همچنین وجود کاربری

در میزان تداوم حضور شهروندان در داخل فضا مؤثرند. تنوع 

نوع ت (غیرهتریا، قهوه خانه و این قبیل کاربری )رستوران، کافه

در سط  سرویس از نظر قیمت برای جلب اقشار درآمدی 

دهی در مختلف و همچنین در نحوه سرویس دادن )سرویس

داخل فضاهای باز و نه فقط در درون رستوران( در سرزندگی 

هایی همچون تئاتر فضا مؤثر است. از طرف دیگر فعالیت

ه گیری کگردی و معرکهخیابانی، دستفروشی، بساطی، دوره

های کوچک ور آنها همیشه همراه باصدا و تجمع گروهحض

شهروندان در اطراف آنهاست. اشیاء ریز و درشت رنگی بساط 

فروشان، حرکت و آنها، بعضاً بخار بوی خوراکی دست

همه و همه جزء  غیرهاستقرارشان و نحوه اعالم حضورشان و 

عواملی است که باعث نشاط و تحرك در فضا شده و کلیه 

گیرد که در نهایت همة این حضورها کار مین را بهشهروندا

 ,Tibbalds)بیشتر می شود باعث به وجود آمدن امنیت 

.1988) 

ای است که جاذب های اصلی شهر به گونهطرح میدان      

ها نیز به نوبه خود مشوق هاست و این در فعالیتاین فعالیت

باشند. تجمع و ماندن شهروندان در محدودة فضای میدان می

 نیز به سرزندگی غیرههمچنین ایجاد مکان برای بازار مکاره و 

عال تر فکند. برای آنکه میدان در زمانی طوالنیفضا کمک می

ای های بدنه آن بهتر است به گونهباشد نوع و توزیع کاربری

های میدان کمتر خالی و خاموش بماند و باشد که بدنه

ات انتهایی شب پیوسته های خاموش و غیرفعال در ساعبدنه

 و طوالنی نباشد.

تجهیزات موجود در میدان نیز به طوالنی شدن حیات       

نماید. مانند وجود نیمکت برای روزی آن کمک میشبانه

 های کوچکنشستن، نورپردازی فضای میدان، حضور کیوسک

 این دسته غیرهمطبوعات و خوراکی، عناصر سبز و طبیعی و 

بعد از شلوغی و ازدحام اواسط روز و اوایل از تجهیزات تازه 

گیرند و شب مورد توجه گروه دیگری از شهروندان قرار می

شوند به لحاظ کالبدی همه چیز در جهت توجه فعال می

حضور شهروند و استفاده خالقانه او از فضاست. لذا کف 

بیشترین قابلیت را برای بروز رفتارهای شهروندان داشته و از 

ها و قرار دادن عناصر جاگیر و حجیم به عنوان  اختالف سط

اثاث شهری در داخل فضا در حد امکان پرهیز شود. زیرا باعث 

شود که می ،های دنج که در دید نیستبه وجود آمدن مکان

 (,Tibbaldsانجامد ناامنی میدر نهایت به بروز جرم و عدم

1990). 

 کف سازی -7-6      

تر باشد کمتر رفتار رنگ کف مالیمهر چقدر که نقش و       

 کند.و حرکت خاصی را به شهروند دیکته می
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