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 چكيده 
هدف از اين بحث تعيين چگونگى پراكنش آسيب هاى اجتمـاعى، به عنوان يكى از تعريف كننده هاى ميزان احساس امنيت و در 
ــفيد تهران است كه از محله هاى با  ــازى، در محله ى خاك س ــاركت مردم و تحقق برنامه هاى توانمندس نتيجه موثر بر ميزان مش
ــوب مى گردد. روش تحقيق توصيفى- تحليلى از نوع موردى (محله خاك سفيد) است و جمع آورى  ــابقه اسكان غيررسمى محس س
ــت. تحليل ها با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايى1  ــش نامه بوده اس ــتفاده از پرس داده ها، به روش كتابخانه اى و ميدانى با اس
ــت. نتايج نشان مى دهد كمترين ميزان امنيت به دليل تعدد آسيب هاى اجتماعى در  ــده اس و نرم افزار expert choice انجام ش
محله خاك سفيد، در قسمت ميدان نواب صفوى قابل مشاهده است و وجود چنين آسيب هايى در اين ميدان، بر روى محدوده هاى 
ــيب هاى اجتماعى تبديل  ــت، به طورى كه اين مناطق نيز به نواحى نا امنى از منظر آس ــيار منفى گذارده اس اطراف آن نيز تأثير بس

گرديده اند و به كارگيرى برنامه اى جهت بهبود بخشى وضعيت امنيت در اين نقاط را ضرورى نموده است.
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