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 چكيده

کارآمد و بهینه محیط طراحي  ،ناامني بافتهای فرسوده تاريخياز جمله راهکارهای مفید در رفع 

در راستای کاهش جرائم  های کالبدی و درنتیجه عملکردی و اجتماعيبه منظور رفع فرسودگي مصنوع

های فضاهای شهری، افزايش رضايتمندی شهری مي باشد که مي تواند منجر به ارتقاء کیفیت

ای بر داليل ز ذکر مقدمهدر مقاله حاضر پس ا شود. هاسرزندگي بیشتر اين بافتشهروندان و در نتیجه 

های امنیت در حوزه مطالعات شهری، به نقش طراحي محیطي در کاهش وقوع جرائم و در و ضرورت

شود، سپس مفاهیم، تعاريف و اصول نظری به نتیجه افزايش امنیت در فضاهای شهری اشاره مي

به های مناسب استراتژی ،آباد يزدپس از بررسي بافت پیراموني مسیل دولت اختصار مطرح و در نهايت

منظور افزايش سطح کیفیت زندگي شهری، بازگشت ساکنان بومي به بافت و در نتیجه افزايش حس 

پژوهش حاضر از نوع توصیفي و تحلیلي است. نتايج روش تحقیق در  ارائه خواهد شد.تعلق و امنیت؛ 

ن دارد که طراحي محیطي بهینه اين پژوهش بر پايه پژوهش های کاربردی و اسناد تحلیلي، نشان از آ

تواند به ارتقاء امنیت و در نتیجه کاهش میزان قالب راهکارهای اجرايي و راهبردی، ميفضاهای شهری 

 جرائم در اين فضاها منجر شود.

 

 بافت تاريخي، فضای شهری، امنیت، طراحي محیطي های کليدی:واژه

                                                           

 کارشناسي ارشد طراحي شهری ( 1

 دکتری طراحي شهری ( 2



 

 

 

 مقدمه -1

 ايتران، گستترش شتهرها در   ی فضاهای مدني استت. لت ا   هاترين شاخصهامنیت اجتماعي يکي از حیاتي

نا ها موجب شده است تا مسئله و روند مهاجرت ساکنان به اين پهنه های جديد شهریتمرکز بر توسعه پهنه

 های قديم شهری نمود بیشتری را داشته باشد.در بافتامني 

محیطي، راهکارهايي جهت رفع های طراحي هدف اساسي در اين پژوهش آن است تا با استفاده از مزيت

ارائه گردد. ل ا نگاهي اجمالي به مفاهیم امنیت، فضاهای شهری امتن، تتاریرات محیطتي،     پیش رو معضالت

های طراحي محیطتي در جهتت نیتل بته فضتای شتهری امتن،        جرايم اجتماعي و تدوين معیارها و شاخصه

 نمايد.ضروری مي

باشد که با توجته بته استتقرار آن در    آباد شهر يزد ميدولتمسیل  پیراموني نمونه مورد پژوهش، محدوده

س محتدوده بتر استا    بررسيبافت تاريخي بر اهمیت موضوع افزوده است. بنابراين سعي بر آن است پس از 

راهکارهای طراحتي محیطتي  بته منظتور بهبتود و      پیشنهاداتي در قالب  های تدوين شده،معیارها و شاخصه

 .ئه شودارا ،ارتقاء شرايط موجود

 

 امنيت و جايگاه آن در زندگی شهری -2

موجب  و بستر موجود جامعه کر، فرهنگ، پیشرفت و عقب ماندگيجرم و بزهکاری به طرز تف وابستگي

 شده تعريف دقیقي ارائه نگردد.

ت ست اآن وقت  و شويمميرو ما با اختالل هنجاری روبه شودار اختالل ميچنظم نهادينه شده د زماني که

)اختالل هنجتاری دورکتیم بتي  بته عقیتده    (103: 1731چلپتي،  ) .متي شتود   مطرحت به عنوان مسئله که امنی

ي گت عي و در طول يک دوره بي نظمتي ويژ ساختار اجتماود که ارتباط با شي اطالق مي یتبه وضع هنجاری(

ن انت آای هت ورزآت و الرود و تمتاي افتراد از بتین متي    اعمتال اجتمتاعي بتر   نجارهتای  هو مهارکننتده   تترل کن

و عوامتل   )طبیعتي و انستان ستاخت(   محیطي دو دستته عوامتل   (21: 1733نجفتي، ) .حدوحصر مي شتود بي

)صتالحي،  .باشتند ( در پیدايش چنین شرايطي تاریرگت ار متي  عوامل فرهنگي، اقتصادی  اجتماعي)غیرمحیطي

1732) 

ايمنتي و  " ،(713: 1733)معتین،  "ايمتن شتدن، در امتان بتودن و نداشتتن بتیم      "امنیت در فرهنگ لغتت  

ايمتن  "و  "نداشتن دلهره، رهايي از خطر و ترس يا وجود آرامش و آستايش "و ( 211: 1733)دهخدا، "امن

تتوان  معني شده است. ل ا مراد از امنیت را مي (132: 1737)رباني،  "شدن، در امان بودن، آرامش و آسودگي



 

 

 

ي از خطر، تهديتد، آستیب، تترس يتا وجتود      رهاي"دانست. از اين رو، امنیت به معنای همان آسايش خاطر 

همچنتین دو جتزء مهتم امنیتت،      (.33: 1731)ساروخاني، نويتدنیا،  است "آرامش، اطمینان، آسايش و اعتماد

( نیز مورد 3)قريش آيه  "ال ی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف"رهايي از نیاز و ترس، دقیقاً در قرآن در 

احساس آرامش و اطمینان خاطر از "امنیت به مفهوم  (17: 1731دگاری، )دهقان و من گرفته است.اشاره قرار 

هتای زنتدگي فتردی و    عدم تعرض به جان، مال و ساير حقتوق انستان، ارزشتي انحصتاری و از ضترورت     

واکنش نسبت به ترس از قرباني شدن، باعث مي شود کته بستیاری از    (77: 1731)کامیار، . "اجتماعي است

کنند که اين خود مي تواند منجر به عدم حضور مردم نه تنها در يک مکتان ختا    مردم، از خطرات دوری 

 (13: 1731.)مديری،  بلکه در بیشتر فضاهای عمومي شود.

بارزترين نمونه آن های طراحي بوده است. يتمساله دفاع از شهر از اولو ايراندر شهرهای دوره تاريخي 

الوه بر ساختار اجتماعي و کالبدی شهر، احساس آرامش خاطر توان در حصار پیرامون شهرها ديد که عرا مي

و تجربه زيستن در يک شهر امن را فراهم نموده است. پايبندی نهادينه به اصول ارزشي و اعتقادی مشتتر   

و انسجام فرهنگي و اجتماعي از مهمترين عوامل موجد امنیت است؛ در عین حال تاریرات محیط مصنوع نیز 

 (1732)صالحي، رقابل انکار است.در اين زمینه غی

انتظامي  -و آموزش آنان برای نگريستن به آن در جهت خود آوردن مردم به خیابان موضوعجین جیکوبز 

)متديری،   .دانتد سرزندگي و پويتايي خیابتان متي   موجب  را مورد تاکید قرار داده و آنرا  يک خیابان نمودن

1731 :11) 

ضتاهای قابتل دفتاع را مطترح     نظريته ف  وها تاکید کترده  عريف عرصهن بر نظارت فعاالنه و تاسکار نیوم

دسترس بودن راه همچنین در هم، عدم وجود نظارت و  کند. وی سه فاکتور بیگانگي همسايگان نسبت بهمي

: 1731)مديری،  .هیلر نیز بر اين موضوع تاکید دارد و داندفرار را در افزايش جرم محالت مسکوني مورر مي

13-11) 
 

 ررسی تاثير محيط بر رفتار انسانب -3

که ذکر شد عوامل محیطتي متورر بتر رفتتار انستاني بته دو دستته عوامتل  محیطتي طبیعتي و            همانطور

 شود. ساخت تقسیم ميانسان

رويکرد اختیاری ، رويکرد امکان گرا ، رويکرد  گیری نظری شاملو رفتار چهار موضع درمورد رابطه محیط

 ری قابل تشخیص است.احتمال گرا و رويکرد جب

در رويکرد اختیاری محیط هیچ ارری بر رفتار انسان ندارد و با توجه به اينکه برای رفتار انسان  -



 

 

 

تواند محدوديت های جدی مثل بعضي از ويژگي های زيست شناختي وجود دارد اين رويکرد مي

 تا حدودی قابل دفاع باشد.

دانند، بلکه صرفا امکان بروز برخي رفتارها را نمي کننده مطلق رفتارامکان گرايان محیط را تعیین -

 آورد.هايي را برای بروز برخي ديگر از رفتارها به وجود ميکند و يا محدوديتفراهم مي

کند و احتمال بروز آن را باال در ديدگاه احتمال گرايي محیطي، محیط رفتاری خا  را حمايت مي -

 در محیط نیست. ا خکننده بروز رفتار برد؛ اما تعیینمي

. ای در رفتار، ادرا  و احساس انسان داردبر اساس اعتقاد به جبر گرايي محیط نقش تعیین کننده -

 (1730()رضازاده، 1733)صالحي، 

 

 و فضای شهری امن فضای شهری بافت، -3

اظ کالبدی و هر شهر نحوه شکل گیری و مراحل رشد و توسعه شهر را در طول تاريخ به ويژ به لحبافت 

معابر به عنوان ساده ترين جزء و عنصر فرم شتهری متي باشتند کته     ( 1710)نوکار، .دهدملکردی نشان ميع

)بهزادفتر و   .ن ارگتان حیتاتي آن را شتکل متي دهنتد     عمده ترين مکان هتای عمتومي شتهر و اصتلي تتري     

 (1733قربانیان،

اجتمتاعي   که ابعاد( 33 :1731پور،)مدني .باشدو فضای اجتماعي و فیزيکي ميفضای شهری مشتمل بر د

ضای شهری بستر مشترکي است کته  ف ((Mostaedi, 2002:11 ای برخوردارند.از اهمیت ويژه آن دیو عملکر

 دهنتد. جامعته استت، در آن انجتام متي    های موسمي و کتارکردی را کته پیونددهنتده اعضتای     فعالیت ،مردم

 (1733)صالحي، 

هتا و  و واجد نظم که به صورت بستری برای فعالیتت  است سازمان يافته، آراسته مصنوعي"فضای شهری

 کته  است فضاييفضای شهری، " 1ی ترانسیکبه گفته (31: 1731)پاکزاد، ."نمايدرفتارهای انساني عمل مي

 متردم  تتا  آوردمتي  فتراهم  کنندگاناستفاده انتظارات و نیازها و کالبدی فرهنگي، زمینه میان را تناسب بهترين

 (2: 1733 تواليي،). "دهند بروز را آن با متناسب رفتاری

 

                                                           

1 ( Tranick 



 

 

 

 فضای شهری امن -5

فضای شهری امن قدر مسلم فضايي است که هم از نظر عیني و هم از نظر ذهني امنیت و آسايش ختاطر  

 از شهر، در مردم فعال از طرفي حضور( 1733)صالحي،  و ناظرين را به وجود آورد. عابرينبرای حاضرين، 

 فعالیتت  دامنته  ترين که وسیع هستند باال کیفیت دارای فضاهايي است. شهری ضایف در امنیت افزايش عوامل

 (1733)حسیني،  کنند.مي پ ير امکان را پیاده های

که بسته به  ترين پايه نظريه فضاهای قابل دفاع نیومن، تعريف و حفاظت از مرزهای يک محیط استاصلي

 باشد:عوامل زير مي

  بلند مرتبه سازی ها 

 ر گیری بلو  ها نسبت به هم نوع قرا 

  اندازه بلو  ها و واحدهای مسکوني     

فضای قابل دفاع را فضايي مي داند که ساکنین ساختمان های همسايه توانايي نظارت و کنتترل   شهرسازیرهنگ ف

 فضاهای بدون دفاع شهری عموماً از رشد سه عامل شکل مي گیرد :و ( Cowan،2005) آن را دارند .

 اری بین فرم، کارکرد و معنيعدم سازگ 

 در مقاطعي از روز يا فصل يا سال تبديل به فضاهای مرده مي کارکرد يا دارای کارکرد متناوب ) فضاهای بدون

 (شوند.

  (1731)طاهرخاني،نبود رويت بصری 

بته  ي ايمن )ا افراد بتوانند در محیطکند که شهر بايد جايي باشد تتاکید مي زيستاپلیارد در تعريف فضاهای قابل 

 ويژه برای کودکان (، با آسايش و سالمتي، به دور از تراکم جمعیت، آلودگي های صوتي و هوا زندگي کنند.

تتوان  که متي  شهری فضاهای خیزیجرم شرايط کاهش در رابطه با مختلف نظرياتاز  برگرفتهاز جمله معیارهای 

 (1733)صالحي،  :به آن اشاره کرد، شامل

 اندازه و فرم فضا 

 محیطي: آلودگي نمادی و خوانايي، آلودگي رنگ، آلودگي ديداری) اغتشاش بصری(،  و بصری آسايش

 آلودگي نور)تاريکي(، آلودگي محیطي ) وجود مواد زايد جامد در محیط(، آلودگي صوتي

 نفوذپ يری و فضايي سازمان 

 ي واحدهای مسکونيکیفیت عمومي مسکن، بهره مندی از خدمات عموم :زمین کاربری و مسکن کیفیت 

روز بتوانند توان گفت فضای شهری امن فضايي است که تمامي اقشار جامعه در ساعات مختلف شبانهبنابراين مي

های اجتمتاعي ختود پرداختته و    و امنیت، بدون ترس از قرباني شدن و يا مشاهده قربانیان به فعالیت آرامشدر کمال 

 ک فضای اجتماعي امن بزنند.مهر خويشتن را بر فضای شهری به عنوان ي



 

 

 

 فضاهای شهری رهاشده -6

بته  را هتا  شهری در توسعه های شتهری، ستاختمان  برنامه ريزان و طراحان  از های اخیر بسیاریدههدر طي 

اجزای يتک بافتت    يکي از ی از عناصر مجزا در زمین مستقر نموده و ارتباط آن ها به عنواناوعهعنوان مجم

 و فضاهای باز سرزنده مي باشد با ديگر اجزا در نظر نگرفته اند.  ها، میادين رگتر که شامل خیابانبز

ارتباط سه بعدی بین ساختمان ها و فضاها مورد توجه قرار  بدون درنظرگرفتنرشد  صرفا دو بعدی الگوهای

منجتر  اين امر امتروزه   (1710)کرمونا و تیزدل، .نمي شود را موجبنمي گیرد و در  درستي از رفتار انسان 

در واقع همین فضای بتاقي مانتده و    شود.مي به بروز و رشد بیش از حد فضاهای گمشده يا فضای رهاشده

استت کته   هتا و ...  ، پای پلها و مسیله دای بدون استفاهی برج های بلندمرتبه، يا میدانچهساخته نشده در پا

 . باشدمين فعالیت پیاده در شهر دور از جريا

رها شده محدوده هايي در شهرها هستتند کته عمتال نیتاز بته طراحتي مجتدد دارنتد؛         به طور کلي فضاهای 

ضدفضاهايي که هیچ خدمت مثبتي به محیط اطراف و کاربرانشان ارائه نمي کننتد. ايتن فضتاها بته درستتي      

 (1710)کرمونا و تیزدل، مرز قابل اندازه گیری هم ندارند. تعريف نشده اند و

امتا   ،چنیني بوده انتد مواجه با مشکلي اين در ان پیدايش و توسعه خود کمتربافت های تاريخي گرچه در زم

برخورد دوران معاصر با اينگونه بافت ها به نحوی موجب افزايش فضاهای رها شده در آن ها شتده استت.   

فضتاهايي کته زمتاني از سترزندگي و      ،به شرايط کالبدی، اقتصادی و اجتماعي بافت های تاريخي امروزه بنا

 کمتر از آن ها استفاده متي شتود و   و گشتهرپ يری بااليي برخوردار بودند به فضاهايي رهاشده تبديل حضو

 نواحي پیراموني خود مي شوند.زندگي در به افت کیفیت  رفته رفته منجر در نتیجه

 شاخص های ارزيابی -7

اء انديشتمندان،  در اين بخش بر اساس بررسي های میداني و همچنین مطالعه مستتندات، تجربیتات و آر  

دوين شده است. مهمترين شاخص های که به عنوان مباني در ارزيابي فضاهای رهاشده شهری تاریرگ ارند ت

بته  محتیط   و نقتايص  نشان دهنده کمبودها ها مطمئنايابي فضاها بر اساس آنزرها و ابکارگیری اين شاخص

ارتقتاء شترايط    در راستایرا از اين نظر  توان تصمیماتير ميتخواهد بود و به صورت مشخص يامنیت لحاظ

دی، در نظامي طبقه بنشاخص های ارزيابي اينگونه فضاها ه تا شدبر همین اساس سعي  محیطي لحاظ نمود.

 .و مورد مطالعه قرار گیردفضاهای رها شده شناسايي  گسترشو  ايجاد دربر اساس ابعاد مورر 
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 شناخت و معرفی محدوده -8

آباد آباد يزد و در مجاورت با باغ ايراني دولتمحدوده مسیل  واقع در جبهه غربي محله تاريخي دولت

باشد. آباد مرتبط ميباشد که از يک سو به خیابان شهیدرجايي)ايرانشهر( و از سوی ديگر به بلوار دولتمي

 باشد.بل توجه اينکه، بخش شرقي مسیل جزء بافت تاريخي و بخش غربي آن جزء بافت فرسوده مينکته قا

بعد کالبدی، عملکردی، ادراکي،  1درادامه محدوده مورد نظر براساس معیارهای تعريف شده در قالب 

 گیرد.محیطي و مديريتي در رابطه با امنیت اجتماعي مورد بررسي قرار مياجتماعي، زيست

 
 (google earthآباد)ماخذ:آباد در محله دولتموقعيت مسيل دولت -1شكل 

 کالبدی -8-1

 اندازه و فرم فضا 

  براساس مشاهدات میداني صورت يافته از محدوده مورد نظر تناسبات هندسي و محصوريت

معبر طرفین،  مي باشد، اما به دلیل کانالیزه شدن آن به مسیل و دو 1به  1تقريبي محور 

باشد که اين موضوع تقسیمات فضايي ايجاد شده در بیشتر محدوده دارای مقیاسي انساني مي

هايي از ها)به ويژه به صورت عرضي( را موجب شده است. البته در بخشخود کاهش دسترسي

مسیر به ويژه  ابتدای جبهه شمال محور به دلیل افزايش عرض مسیل، فضا مقیاسي غیر انساني 

 دارد که در نتیجه کاهش احساس امنیت را به دنبال دارد.

  در بخش هايي از محور، تنگي معابر حاشیه مسیل امکان تردد سواره وجود ندارد و رفت و آمد

 پیاده را با مشکل روبرو کرده است.

  باشد های کوچک ناشي از بافت ارگانیک و فشرده مياز جمله مزايای اين محدوده، وجود بلو

گردد. البته وه بر افزايش تنوع کالبدی موجب افزايش دسترسي و امنیت بافت نیز ميکه عال



 

 

 

های کالبدی موجود در آباد از جمله ضعفديواره صلب و يکنواخت بنای تاريخي باغ دولت

 باشد.اين بخش مي

     
 ()نگارندگانادآببندی محدوده مسيل دولتبندی و دانه: الگوی بلوك2شكل 

 باشد، اما الزم اگرچه وجود الگوی ارگانیک پیرامون محدوده در افزايش امنیت آن تاریرگ ار مي

به ذکر است وجود فضاهای خالي فاقد عملکرد در حاشیه مسیل و همچنین خود مسیل  امنیت 

 آن را به میزان چشمگیری کاهش داده است.

 آسايش بصری 

 ا در مسیر، نبود توجه کافي به آرار ارزشمند تاريخي به ويژه باغ نبود عالئم و تابلوهای راهنم

ها در اين بافت واجد ارزش، موجب ها و خروجيآباد و همچنین ضعف معرفي ورودیدولت

 کاهش راهوری محور شده است.

 تر قرار گرفتن سطح مسیل نبود روشنايي کافي در محور و به ويژه ضعف روشنايي مسیل، پايین

طح معبر، وجود پوشش گیاهي نامنظم در مسیل، کاهش دسترسي بصری به مسیل نسبت به س

های ارتباطي در مسیر و همچنین نقاط کور مجاور معابر طرفین مسیر، ناشي از وجود پل

های دنج، نقاط کور و خارج از ديد را به وجود آورده است که اين امر نه تنها موجب مکان

شود بلکه عاملي برای افزايش بزهکاران و ت شبانه ميکاهش حضورپ يری کاربران در ساعا

 معتادين به خصو  در مسیل شده است.

       
 (آباد)نگارندگانهای کوردر مسيل دولتوجود فضا -3شكل 

 ها و مبلمان شهری، وجود عالئم تخريب و توجه ناکافي به بازسازی بنیه، معابر، پلفرسودگي ا

های شکسته ويلسون و و مرمت بناها، ضعف در نماسازی ابنیه مجاور مسیل طبق نظريه پنجره



 

 

 

پنجره های شکسته يک ساختمان نشانه نبود کنترل فردی و جمعي کلینگ که معتقد بودند 

به مثابه چراغ سبز برای مجرماني است که منتظرند تا فرصت را درآنجاست و نبود کنترل 

غنیمت شمرده و در اين مکان ها مرتکب جرم شوند؛ امنیت را به میزان قابل توجهي به ويژه در 

 دهد.های میاني محور کاهش ميبخش

 
 آباد)نگارندگان(ابنيه فرسوده در مجاورت مسيل دولت -4شكل 

 ام حرکتينظ 

 باشد. آباد که از بافتي فشرده برخوردار است دارای معابر پرپیچ و خم و غیرمستقیم ميمحله دولت

باشد؛ به عنوان بارزترين معبر معابر طرفین مسیل که از قابلیت تردد سواره و پیاده برخوردار مي

آباد( لي)بلوار دولتارتباطي محله، دسترسي جبهه غربي بافت)خیابان ايرانشهر( را به جبهه شما

گ رهای تنگ و باريک منتهي به محور،  سازد. البته قابل ذکر است که از جمله ضعفممکن مي

باشد و اين امر به تبع کاهش امنیت محدوده به ويژه در مواقع کاهش امکان تردد سواره در آن مي

 گردد.بحراني را موجب مي

   های فرعي در امتداد خیابان خروجي -یخروجي اصلي به همراه ورود -وجود دو ورودی

ايرانشهر به ويژه در نیمه شمالي مسیل باعث شده تا از نفوذپ يری نسبتا مطلوبي برخوردار باشد. 

بخش میاني مسیل که سهم قابل توجهي را نیز به خود اختصا  داده است، به دلیل وجود بن 

های از يکسو مزيتي است که مدخل های متعدد امکان تحر  کمتری را دارد. اين امر خودبست

نمايد و از ديگرسو ضعفي است که خروجي اصلي را بصورت کامال کنترل شده تقويت مي -ورودی

 شود.کاهش دسترسي، حضورپ يری و امنیت بخش میاني مسیل را موجب مي

  جه، از جمله موارد قابل تو. باشدپل ممکن مي 3ارتباطات عرضي بین دوسوی مسیل نیز از طريق

باشد که ضعف ارتباط پیاده معابر طرفین مسیل)با توجه به اختالف ارتفاعي مسیل و معابر( به آن مي

اين امر خود در کنار نفوذپ يری پايین به سطح مسیل و نبود نظارت کافي)رسمي و به ويژه 

 است.   اجتماعي(، مسیل را به مکان دنجي برای بزهکاران تبديل کرده

 



 

 

 

 عملكردی -8-2

 لیتينظام فعا 

 بدين صورت که باشدمسیل و حاشیه آن دارای سه دسته عملکردهای ارتباطي، محلي و شهری مي ،

عموم فعالیت های محلي بافت مسکوني در مجاورت با مسیل ارتباطي به فعالیت های شهری 

 . موجود در ورودی های مسیل و در ارتباط با معابر شهری منتهي مي گردد

 هاکاربری 

 دسته مسکوني، تاريخي، تجاری، نظامي  1ها به مورد نظر را به لحاظ تنوع کاربری توان محدودهمي

های غیر مسکوني شامل اداری، انتظامي و تاريخي )باغ و مخروبه تقسیم نمود. عموم کاربری

باشد که از يک سو مراجعه کاربران در ساعات مختلف شبانه آباد( در بخش شمالي مسیل ميدولت

 -ورودیبخش آباد باعث افزايش حضورپ يری در تفريحي باغ دولت -تاربخيروز به کاربری 

خروجي اصلي شمالي محور مي گردد و از سوی ديگر مراجعه کاربران غیرمحلي کاربری های 

انتظامي به بافت محلي و عدم حضورپ يری در ساعات غیراداری موجب کاهش امنیت   -اداری

های تجاری مربوط به کاربری مسکوني است. کاربریعموما . بخش میاني و پاياني مسیر  گرددمي

خروجي اصلي در  -نیز در انتهای بخش جنوبي مسیل تجمع يافته است که موجب تقويت ورودی

ها در حاشیه مسیل از جمله نقاط قوت آن جبهه غربي محدوده مي گردد. تنوع نسبي کاربری

 باشد.مي

 های تجاری و کاربری اها از يک سو به ويژه بکاربریهای مسکوني با ساير ضعف اختالط کاربری

 باعث کاهش سرزندگي در طول محور شده است.ديگر بالاستفاده ماندن فضای مسیل از سوی 

 ادراکی -8-3

 خوانايي 

 های شهر يزد و شاخص ترين آباد به عنوان يکي از بارزترين نشانهمتری باغ دولت 77تقريبا  بادگیر

يي و وضوح مسیر دارد. البته قابل اذعان است اریر قابل توجهي را در خواننشانه محدوده موجود تا

و از  های راهوری، نبود عالئم و نشانهکه از يک سو نبود نشانه قابل توجه ديگری در طول محور

 باشد.ی نقاط ضعف آن ميهای متعدد، از جملهخروجي -ورودی واضح سوی ديگر عدم تعريف

 الف ارتفاعي بین مسیل و معابر پیراموني موجب وضوح راه و لبه مسیل کنالیزه شده محور و اخت

 امر بر خوانايي محور افزوده است. شده است و اين



 

 

 

 قلمرو 

 های اخیر به دلیل باشد که در دههمراتب دسترسي ميهای کهن شهر يزد رعايت سلسهيکي از مزايای بافت

است. بافت پیراموني مسیل نیز  از چنین الگوی ای شده مداخالت صورت گرفته دستخوش تغییرات عديده

باشد که اين امر موجب حفظ حريم ساکنان محلي، عابران، سواره، پیاده و ... مندی برخوردار مينظام

 شود.مي

 باشد) وجود فضاهای بدون متولي مانند مسیل و ابنیه مخروبه که در ورودی بخش شمالي محور مي

 س تعلق و مالکیت ندارند( کاهش امنیت را موجب شده است.فضاهايي که مردم نسبت به آن ح

 ها توسط مهاجران و مستاجران باعث کاهش حس تعلق به بافت خروج ساکنان بومي بافت و جايگزيني آن

 گردد.و در نتیجه تداخل قلمروها مي
 

 اجتماعی -8-4

 تعامالت اجتماعي 

 های های اجتماعي از نوع فعالیتیتباتوجه به وجود بافت مسکوني محلي در مجاورت مسیل عموم فعال

ضروری و انتخابي روزانه است که عموما بنا بر نیازهای روزمره، کار و تحصیل ساکنان محلي صورت 

ای مانند مراسم عزاداری در دهه محرم مشارکت عمومي ساکنان را موجب های دورهگیرد. البته فعالیتمي

و البته محدوده مورد نظر مهاجرت ساکنان بومي، کاهش  های محالت بافت تاريخيشود. از جمله ضعفمي

باشد که اين امر نیز به طور گسترده ناشي از های اجتماعي و در نتیجه کاهش امنیت ميحس تعلق، فعالیت

 باشد.رساني و نارسايي تاسیسات و تجهیزات ميفرسودگي کالبدی، ضعف خدمات

 جرايم اجتماعي 

 د به دلیل وجود پوشش گیاهي، چند پل ارتباطي، کاهش سطح و بالاستفاده آباهايي از مسیل دولتدر بخش

های کور و خارج از ديد و دسترس ايجاد شده است که زمینه را برای حضور ماندن فضای مسیل، مکان

 معتادان و بزهکاران فراهم کرده است.  
 

 محيطیزيست -8-5

 آلودگي بیولوژيکي 

 های مسیل فضای نامطلوبي را باير، ابنیه متروکه و در کنارههای تجمع زباله و ضايعات در کنار زمین

برای زنگي روزانه و سکونت موجب شده است و اين امر موجب کاهش رغبت حضورپ يری 

 شود.عموم جامعه و کاهش سرزندگي فضای موجود مي



 

 

 

 
 )نگارندگان(تجمع زباله در کناره مسيل -5شكل 

 آلودگي صوتي 

 های د اتومبیل شخصي و موتور از معابر طرفین مسیل به ويژه در نیمه شمالي آن به دلیل کاربریترد

 شود.اداری، انتظامي و گردشگری کاهش امنیت رواني ساکنان و عابران را باعث مي
 

 پوشش گیاهي 

 باشد؛ چراکه از يک هايي از طول مسیل جزء نقاط قوت محدوده ميوجود پوشش گیاهي در بخش

منظر مناسب را ايجاد کرده است و از سوی ديگر موجب آسايش اقلیمي و افزايش  سو

 شود.حضورپ يری کاربران در محور مي

 آسايش اقلیمي 

 های مسیر موجب آسايش اقلیمي شده وجود پوشش گیاهي و محصوريت مناسب در عموم بخش

ني از اين قوت است. در قسمت شمالي محور به دلیل نبود پوشش گیاهي و مقیاس غیرانسا

 باشد و در نتیجه رغبت چنداني برای حضورپ يری از سوی کاربران وجود ندارد. برخوردار نمي
 

 مديريتی -8-6

 نظارت 

 گیرد. نظارت غیررسمي از طريق ساکنان و نظارت به دو صورت رسمي و غیررسمي صورت مي

س تعلق، تعداد پ يرد و اين بسته به نوع کاربری، میزان حضورپ يری، حکاربران صورت مي

باشد، ساعته ساکنان مي 23های مسکوني که متضمن حضور باشد. وجود کاربریبازشوها و ... مي

های شود. از جمله نقاط ضعف وجود کاربرینظارت غیررسمي در طول شبانه روز را موجب مي

خش شمالي محور بالاستفاده در بهای آباد(، اداری)اداره برق(، انتظامي و زمینگردشگری)باغ دولت

 کند.ژه در ساعات غیر اداری را بسیار کمرنگ ميويباشد که نظارت غیررسمي بهمي

  



 

 

 

 تعمیر و نگهداری 

 شد و در اين میان فرسودگي کالبدی به علت نمود باهای کهن، فرسودگي مييکي از معضالت بافت

در درجه اول در حوزه  هاظاهری تاریر قابل توجهي دارد. تعمیر، مرمت و احیای اينگونه بافت

مسئولیت سازمان میراث فرهنگي است که به داليل گوناگون کمبود متخصص، نبود بودجه کافي، 

گیرد. واگ اری اين امر به ساکنان محلي به عنوان ريزی و ... به خوبي صورت نميضعف برنامه

حمل مصالح به علت پ يرد و عواملي مانند هزينه باال، سختي نفع به آساني صورت نميگروه ذی

تنگي معابر، قوانین محدودکننده، مهاجرت ساکنان بومي و جايگزيني مهاجران و مستاجران  مانع از 

 گردد.اين امر مي

  

 راهكارگيری و ارائه نتيجه -9

ای در با توجه به آنچه ذکر شد، امنیت به عنوان يکي از نیازهای غیرقابل انکار زندگي شهری، جايگتاه ويتژه  

هتای  نظمتي جوامتع شتهری، منجتر بته ناهنجتاری      های شهری دارد. اخالل در بتي فضاها و بافت سرزندگي

 آورد.های گوناگون عواقب مخربي را به بار ميشود که بسته به شرايط و موقعیتاجتماعي مي

هتای کالبتدی، عملکتردی و ختدماتي دچتار      های اخیر بته دلیتل فرستودگي   بافت تاريخي شهر يزد در سال

آباد واقع در محله ها کاهش امنیت اجتماعي است. مسیل دولتای شده است که از جمله آنعديدهمعضالت 

هتای اجتمتاعي   خیتزی و ناهنجتاری  های مستتعد جترم  آباد يکي از مکانآباد و در مجاورت باغ دولتدولت

ا ساکنان غیربتومي،  ها بها، مهاجرت ساکنان بومي به خارج از محله و جايگريني آنباشد. انواع فرسودگيمي

و نقاط کور به ويژه در داخل خود مسیل و ...  بالاستفادههای ضعف شديد خدمات و تسهیالت، وجود زمین

 موجب بروز چنین شرايطي شده است.

 به منظور ايجاد مقیاس انساني آبادمحور دولتکانالیزه نمودن مسیل در بخش شمالي و میاني  -

هتای  مسیل بته ويتژه در بختش   داخل ي، تفريحي و گردشگری به خدمات ایدوره هایتزريق فعالیت -

 ترعريض

های باير بخش شمالي مستیل و  روزی محلي و فرامحلي به زمینهای جاذب و شبانهاستقرار کاربری -

 نقاط کور موجود در محور

 يآموزش-های محلي مورد نیاز مانند کاربری فرهنگيفعال نمودن ابنیه متروکه با جايگزيني کاربری -

 خیز و کورهای تجاری در نقاط جرمفروشيهای فروش و خردهها، دکهمکانیابي کیوسک -



 

 

 

 پ ير و چمني در مسیل به منظور افزايش سرزندگي و آسايش اقلیميکاشت درختان خزان -

افزايش تاسیسات، تجهیزات و تسهیالت رفاهي و ختدماتي در جهتت رفتع فرستودگي بته منظتور        -

 فت و در نتیجه افزايش حس تعلق و نظارت غیررسميبازگشت ساکنان بومي به با

 افزايش ظرفیت سکونت در بافت تاريخي ازطريق تجمیع و معاصرسازی واحدهای مسکوني موجود -

 های چمني مانع ديد به مسیل پرهیز از کاشت بوته -

 های مشبک جهت امکان نفوذپ يری بصری به ذيل معبر عرضياستفاده از پلکان -

ها، نقتاط  خروجي -هاها، ورودیهای عرضي، زير پلويژه درتقاطع محور با پل نورپردازی مسیل به -

های گیاهي به منظور افزايش نفوذپ يری بصری و همچنتین  استتفاده از   کور و در مجاورت پوشش

های منظرين و کاهش يکنواختي جداره)بته  روشنايي ديواری به منظور افزايش ديد بصری، ج ابیت

 آباد(دولت ويژه در مجاورت باغ

 افزايش دسترسي معابر طرفین به داخل مسیل -

هايي از محور که امکان تردد سواره وجود ندارد و تعريض برختي  تعیین معابر جايگزين برای بخش -

 از معابر منشعب از محور 

 هايي از معابر حاشیه مسیل به منظور سهولت در رفت و آمدتعريض بخش -

با استفاده از راهکارهتای کالبتدی ماننتد کفستازی، طراحتي      ها ها و خروجيتعريف مناسب ورودی -

 جزئیات جداره، نورپردازی و ...

 های عرضي به منظور افزايش نفوذپ يریافزايش پل -

 های حرکتي معابر متصل به محور به ويژه در محدوده میاني مسیلتقويت لوپ -

 ه حضور پیادهدهي بکفسازی معابر طرفین مسیل به منظور کاهش سرعت سواره و الويت -

آرايتي در جهتت   های مناسب شهری ماننتد کفستازی، طراحتي جتداره، محوطته     استقرار زيرساخت -

 دهي به پیاده و ساکنان محلي اولويت

 های انرژیانتقال تاسیسات به زيرزمین و کانال -

رساندن بته تجهیتزات و تاسیستات شتهری، تابلوهتا و عالئتم ارتبتاطي تعمیتر و         حفاظت از آسیب -

 هاآن نگهداری



 

 

 

 استفاده از تابلوهای راهنما در جهت افزايش راهوری محور -

های بومي مصنوع و طبیعي)سبز( در طول محور به منظور افزايش خوانايي بته  ايجاد و تقويت نشانه -

 های عرضيها و محل پلخروجي -هاويژه در ورودی

به محور و افزايش  های گ رهای متصلخروجي -تغییر در کفسازی و نورپردازی  در محل ورودی -

 وضوح مسیر

های معین و قابل دسترس عموم ستاکنان محلتي در جهتت کتاهش     آوری روزانه زباله در محلجمع -

 های محیطيآلودگي

های تفريحي و فضاهای محلي در مسیل به منظور افزايش تعامالت اجتماعي و نظتارت  ايجاد پاتوق -

 غیررسمي

 هبي در جهت افزايش مشارکت و مديريت مردميهای م های محلي مانند هیئتتشکیل انجمن -

 ارتقاء حضور شهروندان از طريق فضاسازی و ايجاد تسهیالت جاذب جمعیت -

طراحي فضاهای انعطاف پ ير جهت استفاده بهینه از فضاهايي که تک عملکردی بوده و در بسیاری  -

 از ساعات شبانه روز بالاستفاده مي باشند.

 مناسب مانند پوشش کف، جداره و محوطه سازی استفاده از زيرساخت های شهری -

 رعايت استانداردهای مبلمان شهری مانند چراغ های روشنايي و تابلوهای شهری -

افزايش کنترل و نظارت عمومي بر فضاها از طريق اصالح و رسیدگي به فضاهای ستبز و فضتاهای    -

 رهاشده

 منظرسازی بر اساس معیارهای افزايش دهنده ديد و نظارت عمومي -

 تزريق فعالیت های اجتماعي و افزايش تراکم اجتماعي در مناطق جرم خیز و خلوت -

به کارگیری تمهیداتي به منظور افزايش حضور همه گروه های سني و جنسي در طول شبانه روز به  -

 ويژه در فضاهای جرم خیز
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