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 چکیده  واژگان کلیدی

قرار دارد  یطیاز عوامل مح یبرخ ریشهروندان، تحت تاث یروزمره یزندگ یعنوان فضابه یشهر یقلمرو فضاها 

 های. در دههشودیم یاجتماع هایبیمعضالت و آس سازنهیعوامل سبب عدم حضور مردم و زم نیکه گاه ا

جوامع  جادیدر ا یسع طیمح ییفضا -یکالبد هایدر جنبه رییبا تغ« از جرم یمکان یریشگیپ»مفهوم  ریاخ

 یخیفراوان تار هایبا ارزش یمراکز کهن شهر گرید یشهروندان دارد. از سو یزندگ تیفیک یامن و ارتقا دار،یپا

روبرو  تیقرار گرفتن احساس امن ریو تحت تاث میوقوع جرا :از جمله یفراوان هایامروزه با چالش ،یو فرهنگ

 یراستا، پژوهش حاضر بر آن است تا با روش نیپژوهش صادق هستند. در ا نیا یمورد ینمونه انعنوسنندج بهکه در مورد مرکز شهر است 

پس از  ،«داریامن و پا هایمکان» کردیرو ژهیواز جرم به یمکان یریشگیاز اصول پ یرگیو با بهره یکاربرد کردیرو کیدر قالب  یمورد -یفیتوص

فضاها  تیامن یمنظور ارتقابازتوسعه به یاتیعمل هایو برنامه هااستیراهبردها، س یبه ارائه ،مرکز نیا هاییژگیجامع و یابیو ارز ییشناسا

 یو نگهدار تیریمد ،جاییو جاب یعوامل دسترس ،«داریامن و پا هایمکان» یدیکل هاییژگیاصول و و انیکه از م دهدینشان م هاافتهیبپردازد. 

 نیمرکز شهر سنندج برخوردار هستند. همچن یفضاها یمنظور بازتوسعهبه یشنهادیپ هایبرنامه نیتدو یبرا ییاالب تیو ساختار از اهم تیسا

که بستر  شودیم شنهادیبر مشارکت شهروندان پ دیمذکور، ضمن تاک یشنهادیپ هایدر کاربست برنامه زآمیتیموفق جیبه نتا یابیمنظور دستبه

مرکز  کپارچهی تیریکارگروه مد لیبا تشک سیشود و نقش پل ایشهر سنندج مه یبرنامه جامع برا نیتدوبا  کردیرو نیگسترش ا یالزم برا یقانون

 .دگرد ترشهر سنندج پررنگ

 مکان امن و پایدار 

 پیشگیری مکانی از جرم

 امنیت فضاهای شهری

 مرکز شهر سنندج

 گفتارپیش -1
در  یشدن روابط اجتماع تردهیچیامروزه با گسترش شهرها و پ

 نهیزم ها،یدر کنار رشد فنون و تکنولوژ یشهر هایطیمح

. است شده تردر اشکال مختلف گسترده میوقوع جرا یبرا

-آورده است به دیرا پد یفراوان هایجرم چالش یباال زانمی

 اریبس هاینهیهز لیموجب تحم تیکه جرم و جنا یطور

و  بافیقالشده است ) یو مل یاجتماع ،یدر سطوح فرد یگزاف

 فیط لیدلبه یشهر یموضوع در فضاها نی(. ا23: 1389 گران،ید

است. در واقع  یرترگیاثرات چشم یگسترده کاربران دارا

در روابط و با نقش مثبت  یشهر یکه از فضاهایهنگام

توان میدلیل احتمال وقوع جرم نتعامالت شهروندان به

خواهد  ریتاث یطور منفبه زندگی هاىکرد، بر جذابیت ستفادها

جرم و  یدهیبا پد راستا، امروزه در برخورد نیگذاشت. در ا



 یشهر یفضاها تیامن یبه منظور ارتقا دارپای و امن مکان هاییژگیکاربست و
 

 نهیامور قرار دارد. گز یایدر برابر اول یاصل ینهیدو گز یناامن

و مجازات است که با شدت عمل  یسرکوب یسنت کردیاول، رو

و  سپلی و ها)شامل دادگاه یفریعدالت ک ستمیس قیو از طر

 کردیرو نیا یشود. اگرچه ناتوانیم یریگپی( هاسازمان زندان

 نهیدر حل مشکل جرم ثابت شده است. گز ریاخ هایدر دهه

 (. 318: 1389محمد نسل، از جرم است ) یریشگیدوم، مقوله پ

شود یرا شامل م یریروش، مجموعه اقدامات و تداب نیا

تا مانع از وقوع آن گردد  شودیم امدادن بزه انجیکه قبل از رو

راستا، همواره بر  نی(. در ا52: 1390 گران،یو د یکالنتر)

-یو عناصر آن )رنگ، نور، ارتفاع و دسترس طیمح یرگذاریتأث

 شده است دیتاک یانسان یرفتارها یو ...( بر رو یرپذی

 (. 346: 1388 ،یگیب یو قورچ یجانک یمحمود)

کننده و  تیهدا دخاص خو هاییژگیبا و طیمح

که وقوع جرائم یطوررفتار ساکنان است، به زانندهیبرانگ

 اطراف محیط در موجود هایاز فرصتگوناگون تا حد زیادی 

 . (344: 1387 کالرک،) شودمی ناشی

« از جرم یپیشگیری مکان» یهاهیمنظور، نظر نای به

میالدی با فعالیت معماران،  ستمیقرن ب 70و  60در دهة 

 جاکوبز، جین مانند آمریکایی شناسانشهری و جرم انطراح

 این. ردگیاسجلمو آنجل شکل می و جفری نیومن، اسکار

 است جرم از پیشگیری در مکانیکی هایجزء رهیافت هاهنظری

 کاربری و درست طراحی با که هستند استوار اصل این بر و

 تیفکی بر جرم، فرصت کاهش بر عالوه توانمی محیط از مؤثر

 (. 148: 1386 ،یگیب یقورچافزود ) یزندگ

از  یاریبا دارا بودن بس یغالب مراکز شهر گرید یسو از

و حضور شهروندان، ساکنان  یزندگ یجذاب برا هایفرصت

از  یمیبخش عظ حیکارا و صح تیرینبود مدامروزه در اثر 

داده است. طبق  یرا در خود جا یفرسوده شهر هایبافت

وقوع جرم و ترس  نه،یزم نیدر ا نیشیاز مطالعات پ یاریبس

ل فرسوده )با اختال هایاز پهنه یاریاز وقوع جرم در بس

طور قابل به یشهر ینواح ری(، نسبت به سایو عملکرد یکالبد

 نی(. در واقع در ا1390بحر آباد،  ییرضااست ) شتریب یتوجه

 ینهیرفتن حس تعلق، زم نیتوجه اندک و از ب لدلیبه هاپهنه

 است.  شتریب یاجتماع هایبیآس

مرکز شهر هم از  گانهیعنوان سنندج به یمرکز یهسته

قابل  گاهیاز جا یو هم به لحاظ عملکرد ینماد -یخیلحاظ تار

نرخ  ریاخ هاینزد شهروندان برخوردار است. در سال یتوجه

است و به لحاظ  افتهیمحدوده کاهش  نیدر ا یتیرشد جمع

. اندهمکان ساکن شد نیدر ا یدرآمد نییپا هایگروه یاقتصاد

در محدوده  زین یکاریباال بوده و نرخ ب یررسمیاشتغال غ زانیم

(. 1389 ،یشهر یشرکت عمران و بهسازاست ) افتهی شیشدت افزابه

 یناکارآمد به مرکز هاییزریبرنامه لیدلمرکز به نیمتأسفانه ا

 دیتول جهیسواره و در نت کیتراف هایحرکت یتالق یبرا

 هایشده و باعث شده تا ارزش لیدصدا و هوا تب هاییآلودگ

و  یآن روز به روز رو به افول بگذارد و دچار تنزل عملکرد

 شود.  یکالبد

به وجود  توانیهسته م نیا هاییژگیو نیاز مهمتر

واحدها و مراکز  ،یخیبا ارزش تار هایاز عناصر و پهنه یاریبس

 ،یو ادار یکار یو عملکردها هاتیفعال یتراکم باال ،یتجار

روزانه اشاره  کیو تراکم در تراف یارتباط یاصل هایانیشر

 یخال یبناها یوجود برخ ،یو عملکرد ینمود. از نظرگاه کالبد

و  نییپا یدسترس ر،یبا هاینیمتروک، زم هایاز سکنه، مکان

 ها،یو وجود ناهموار کیتوپوگراف تیدنج، موقع یوجود فضاها

نبود مراکز  ن،ییپا رتبا نظا چیدر پ چیو پ کیمعابر تنگ، بار

موارد،  ریو سا یو بصر یطیمح یدرخور، آلودگ یحیفرت

  ها شده است.ترس از آن ایو  یشهر میاز جرا یبرخ سازنهیزم

پژوهش حاضر بر آن است تا در گام اول با  نیبنابرا

مرکز  یدر فضاها یطیمح یعوامل ناامن یو بررس ییشناسا

 ژهیواز جرم به یمکان یریشگیپ یکردهایشهر، با کمک رو نیا

ها را مورد مکان آن یدر گام بعد دار،یمدل مکان امن و پا

 را یعمل یشنهادهایپ تیقرار داده و در نها یو بررس لیتحل

 یبرا یزریو برنامه یطراح قیاز طر یریشگیپ یدر راستا

وده و محد نیا یدر فضاها تیامن یمنظور ارتقابه جاییجاب

 را مطرح سازد. کاهش وقوع جرم و ترس از آن

 یمورد -یفیتوص یپژوهش با روش نیمنظور، در ا نیا به

مورد مطالعه شامل شش  یمحدوده ،یکاربرد کردیرو کیو با 

هکتار منطبق بر  101شهر با مساحت  هیو اول یاصلمحله 

-هیشهر سنندج انتخاب شده است. سپس ال یمرکز یهسته

فضاها و  تیامن زانیها بر مآن ریبستر طرح تأث یاطالعات های

 شده است. یابیو ارز هیموارد ته ریسا
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 پژوهش نهیشیپ -2
منظور موثر به یراهبردها یموضوع و جستجو برا تیاهم

 یشهر یدر فضاها دیاز وقوع جرم، ترس و تهد یریشگیپ

موضوع  نیا یبر رو ایگسترده یعلم قاتیسبب شده تا تحق

ارتباط  ینهیدر زم هادگاهید یمتمرکز شود. با مرور توسعه

که  شودیو وقوع جرم، مشخص م یطیمح یداریپا نیب

-یبر م یالدیباره به قرن نوزدهم م نیدر ا هیاول هایدگاهید

 یررسمی( بر ارتباط غ1889( و بوث )1861) وهیی. مگردد

 فیبا عملکرد ضع یبا نواح یاجتماع هایبیجرم و آس نیب

 ,Booth) داشتند دیتاک یو اجتماع یاقتصاد ،یطمحیستیز

1889; Mayhew, 1861)). 
و  یمنیا ی( بر رو1970) منیو فاد جریماسلو، فرا

عنوان به ییارزش و اعتبار و خود شکوفا ،یشاوندیخو ت،یامن

 Maslaw et) کردند دیتاک داریپا یطیمح یتوسعه اتیضرور

al., 1970).  
 یداریکه پا کنندیم انی( ب1993و هدکوک ) فتاچلی

-نسل یاجتماع یازهایتوجه به ن یدر شهرها بر رو یاجتماع

امن و  طیمح کیکه  شودیمتمرکز م ندهیو آ یکنون های

 Yiftache, & Hedgcock) است ازهاین نیاز ا یکی منیا

 طیمح کیکه در  کندیم دی( تاک1999) سیپلس دو. (1993

احساس ترس از جرم  یبرا یلیدل دیساکنان نبا داریپا یشهر

 خود داشته باشند تیترس از موقع ایو  یفرد تیامنخاطر به

(Du plessis, 1999) . 

 یانسان یازهایکه اصول ن کندیم انی( ب2001کرمونا )

دور از و به منیا یانسان یبه برخوردها دیبا یداریدر بحث پا

 ت،یمطالعات نا نی. همچن(Carmona, 2001) جرم اجازه دهد

عامل  کیعنوان جرم به ( به2002) لیو کانس یپاسکو، هنچل

 Knight etکنند )یاشاره م یداریپا یبر رو رگذاریتاث یاصل

al., 2002) . 

 ییبخش جدا کی تیکه امن کندی( ادعا م2004بالک )

 تیبه ظرف یابیاست و اگر مردم خواهان دست یداریاز پا ریناپذ

 . (Black, 2004) است یامر ضرور کی نیکامل باشند، ا

از  یکیعنوان به تینقش جرم و جنا ( به2008کوزن )

از  یکیعنوان که به کندیم انیو ب کندیاشاره م یداریابعاد پا

مورد  دیبا یداریپا هایو بحث هایابیدر ارز دیموضوعات جد

 . (Cozen, 2008) ردیتوجه قرار گ

 

 یریکارگبه ینهیصورت گرفته در زم هایپژوهش

شصت و  یبه دهه میاز جرا یریشگیپ یبرا یطیمح یطراح

 هایابانیخ یعینظارت طب یهیبا طرح نظر یالدیهفتاد م

 ومنیقابل دفاع اسکار ن ی(، فضاها1961) کوبزیج نیج

 یطیمح یطراح لهیوساز جرم به یریشگیپ هینظر»( و 1973)

(CPTED)» ( آغاز شده است. 1971) یجفر 

-هینظر یبر رو گریاز پژوهشگران د یاریبس نینچهم

جرم  یایجغراف هیموضوع همچون نظر نیبا ا تبطمر های

(، (1984) تی( و اسم1981گاروفالو )((، ترس از جرم )1974) سیهر)

. اند( متمرکز شده(1982) نگیو کل لسونیوشکسته ) هایپنجره

با  تیامن نیتأم»همچون برنامه  زین دیجد هایاز برنامه برخی

 یدر راستا کهاست  افتهیگسترش  ایتانیدر کشور بر «یطراح

 یطیمح یطراح لهیوساز جرم به یریشگیپ هینظر» کردیرو

(Secured By Design)»، به جنبه  دنیدر تحقق بخش یسع

 اهداف و اصول آن است.  یعمل

 نهیزم نیصورت گرفته در ا یداخل هایپژوهش انیاز م

( 1389) گرانیو د یتفرش یعسگر ریبه پژوهش اخ توانیم

روش  تا با دپژوهش درصدد هستن نیدر اها اشاره نمود. آن

 ییپرسشنامه، ضمن شناسا لیتکم قیاز طر یدانیم شیمایپ

معضل در محله فرسوده نعمت آباد تهران،  دارای هایمکان

 و شناسایی هاعوامل محیطی موثر بر ایجاد این مکان

 هینظر» کردیبر رو دیمحیط با تاک طراحی راهکارهای

-افتهیارائه شود.  «یطیمح یطراح لهیوساز جرم به یریشگیپ

از  یاریبس تیآن است که وضع انگریپژوهش ب نیا های

و  شودیم یابیو ... نامناسب ارز یبصر ،یرفتار هایشاخص

کند یم یها توانا معرفچالش نیمذکور را در حل ا کردیرو

 . (1389عسگری تفرشی و دیگران، )

و  هایژگیو زان،یم ی( با بررس1390بحرآباد ) ییرضا

شهر  نو جرم در بافت فرسوده ثام یاجتماع هایبیعوامل آس

که  کندیبافت بر وقوع جرم ادعا م نیا ریتاث یمشهد و چگونگ

 باًیدر سطح شهر تقر میجرا ییفضا عیبافت از نظر توز نیا

 شهر گانهمناطق دوازده نیوقوع جرم را در ب زانیم نیباالتر

 . (1390رضایی بحر آباد، است ) دارا

 نیی( در پژوهش خود با هدف تع1389) یفر و انصار الماسی

 کردیزنان با کمک رو تیارتقاء احساس امن یارهایضوابط و مع

 یبه بررس «یطیمح یطراح لهیوساز جرم به یریشگیپ هینظر»

 یمورد یبا نمونه ایمنطقه هایدر پارک یطیمح تیامن



 یشهر یفضاها تیامن یبه منظور ارتقا دارپای و امن مکان هاییژگیکاربست و
 

 دیتاک زیپژوهش ن نیا جنتای. اندتهران پرداخته یپارک ساع

 یمذکور برا کردیاز رو یخردتر یارهایمع دیکه با کندیم

 یو فرهنگ یاجتماع قیبا ساختار عم رانیهمچون ا ییکشورها

 . (1389الماسی فر و انصاری، ) شود فیتعر

دال بر آن است که  قاتیتحق نیا هیحاصل از کل جینتا

 کنندیراستا، تالش م نیذکر شده در ا هایو روش کردهایرو

در جوامع، نظارت  یاجتماع هایزهیانگ تیکه ضمن تقو

و عناصر  یهمگان یدر فضاها تیهمراه شفافرا به یهمگان

 هاییداده و نابسامان ءارتقا یشهر هایطیمستقر در مح

 .ندیامن برطرف نما هایطیمح جادیمنظور ارا به یکالبد

 پژوهش شناسیروش -3
 یاز نوع کاربرد یمورد -یفیانجام پژوهش توص یکل روش

که با یطوربه ،است یدانیو م ایبر مطالعات کتابخانه یمبتن

 کیموجود در رابطه با  طیشرا ریو تفس فیپرداختن به توص

 ایو همه جانبه قیمورد خاص )مرکز شهر سنندج( مطالعه دق

 شیمایپ کیصورت گرفته است. اطالعات الزم با دو تکن

شده  ی( گردآورایکتابخانه ای) یو مطالعات اسناد یدانیم

  است.

و  ارهایمع نیمهمتراسناد مرتبط،  یپس از مطالعه

 یفضاها تیو امن یطیمح یداریمربوط به پا هایشاخص

 نیبسط ا یبرا ازیها بستر مورد ناستخراج شده که آن یشهر

شهر سنندج فراهم آورده است.  یمرکز یمفهوم را در محدوده

و  کاملعنوان نسخه پژوهش به یوم، مدل مفهدر این راستا

 استخراج شده است. کردهایرو ریاز سا یندیبرآ

و عناصر مورد  یعوامل و اصول کل یمدل حاو نیا

 تیدر حوزه امن یمطالعات یمبنا نییتع یآن برا یبررس

 یابیمنظور شناخت و ارز. بهباشدیم یداریو پا یشهر یفضاها

 از،یموردن هایداده یپژوهش و گردآور یبستر مطالعات

محدوده با کمک ابزار مشاهده  یدانیم شیمایبرداشت و پ

و کارشناسان حوزه صاحبنظر  مصاحبه با افراد م،یمستق

 هیکاربران محدوده و ته انیپرسشنامه در م عیتوز ،یانتظام

  صورت گرفته است. یمطالعات یهیعکس از ناح

 

 

 

 

بافت  یکالبد تیمربوط به وضع هایداده ریسا نیهمچن

و  یدانیمختلف، برداشت م یهامراجعه به سازمان قیاز طر

شده  آوریمصوب، جمع یشهر یتوسعه هایاستفاده از طرح

حجم نمونه  نیتخمشده است.  هیالزم ته یاطالعات هایهیو ال

 نییمهم در تب یاز فاکتورها یکی ،یپژوهش آمار کیدر 

 است.  جینتا میتعم تیو قابل یرپذینانیاطم

 تیجمع یحجم نمونه برا ،یمنظور انجام نظرسنجبه

 یآمار یعنوان جامعهسنندج )به یشهر ینفر 373987

عدد برآورد  384برابر  1390سال  یپژوهش( طبق سرشمار

 اسیمق لیدلسنندج بهکل شهر  تیجمع خابانت  شده است.

در سنندج  یمرکز شهر نیا یو فراشهر یشهر یعملکرد

جدول مورگان استفاده شده است که منظور از  نیاست. به ا

 . دهدیحداکثر تعداد نمونه را نشان م

 یپرسشنامه کی ،یهمگان یمنظور انجام نظرسنجبه

از شهروندان  ینفر 384 یآمار ینمونه نیشده ماب یطراح

-زنان و مردان در گروه انیدر م یصورت تصادفو به یسنندج

 سراسر در نامهپرسش نی. اشودیم عیمختلف توز یسن های

 دکنندگانیبر ساکنان محالت و بازد دتاکی با) محدوده

 خواهد شد.  عیمحدوده( توز

 یابیدست منظوربه و نامهمتن پرسش یبا توجه به محتوا

 یمختلف هفته شامل روزها امیکار در ا نیا تر،قیدق جیبه نتا

 در روزدر طول شبانه نیو همچن لیتعط یروزها زیو ن یکار

گوناگون انجام  هایبخش تیمختلف و ساعات فعال هایزمان

 شده است.

توسط  کپارچهیاز وضع موجود با روش سنجش  یابیارز

با کمک اصول و  SWOTهمچون مدل  یلیتحل هایسیماتر

صورت  «داریمکان امن و پا» یمدل استخراج هاییژگیو

محدوده منطبق بر مشاهدات  هایلپتانسی و هاگرفته و چالش

عنوان دو و کارشناسان )به نیمتخصص دگاهید زیو ن یدانیم

 شده است.  یی( شناسایصلا یهیال
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ا هآن نیعوامل و روابط ب تیاهم نییمنظور فهم و تعبه

 ارهیچند مع سازیمیتصم کردیاز رو SWOT سیدر ماتر

(MCDM .استفاده شده است ) 

 ساتیعوامل بر اساس مقا بندیتیروش اولو نیدر ا

دو به  سهیکه با مقایطور. بهردگییعوامل صورت م نیب یجزو

مدل  هاییژگیو انیعامل از م نیها، مهمترآن یدو

اقدام  بندیتیو اولو یانیپا شنهاداتیطرح پ یبرا یاستخراج

پژوهش نشان داده  یروند کل ریشکل ز در گرددیمشخص م

 شده است.

 

 : روند پژوهش1شکل
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 پژوهش یچارچوب نظر -4

 یشهر یدر فضاها تیامن -4-1
حفاظت از خود، خانواده، دوستان و  ایبه دفاع  تیامن مفهوم

سو  کیاز  یشهر یدر فضا تامنی مفهوم. گردداموال باز می

متفاوت است  اری. اگر چه از آن بسکندیم دایبا جرم ارتباط پ

جرم واقع شدن و ترس از آن  یبا مفهوم قربان گرید یو از سو

 ایو خطر  ترس انیم ستبایمی نیدر ارتباط است. همچن

کردن و در امان بودن تفاوت قائل شد. از نظر  تیاحساس امن

ترس از وقوع جرم، به اندازه  یعنیدرک اثرات جرم  ،یعلم

 تیحاصل از وقوع جرم اهم یآمار یخطرها یعنیخود آن 

 که شودشدن باعث می یدارد. واکنش نسبت به ترس از قربان

در  زانیحداقل م ایکنند  یاز مردم از خطرات دور یاربسی

-خود می نیمعرض خطر قرار گرفتن خود را کاهش دهند. ا

مکان خاص  کی در تنهانه مردم حضور عدم به منجر تواند

و  ییکارمونا به نقل از قراشود ) یهمگان یفضاها شتریبلکه در ب

 به که هستند هایی(. فضاهای شهری مکان19: 1389 گران،ید

به جنبه کالبدی و  نحصرم و داشته تعلق شهروندان عموم

فیزیکی نبوده و درحقیقت با حضور انسان و فعالیت اوست که 

 ژهیوی پس از قرن نوزدهم بهشهر فضاهای در. یابندمعنا می

یکباره فضاها به نیپس از حضور اتومبیل در عرصه شهرها، ا

 و هادست داده و چالش گذشته خویش را از یکارکرد اصل

 (.96: 1389جو،  یکاشان) دندگردی مطرح جدیدی مفاهیم

و  تیامن جادیبر ضرورت ا یمتفاوت پردازانهینظر تاکنون

 سسلوی. اندنموده دیتاک یشهر یدر فضاها مداریانسان

حس مکان  ت،یبا تمرکز بر امن یالدیم ستمیمامفورد در قرن ب

 دیبا تاک بالدزیت سیفرانس ،یشهر یدر فضاها یانسان اسیو مق

 اده،یپ عابران یآزاد ،یاز گذشته، ادغام کاربر یبر درس آموز

گروه  پردازانهینظر ،یانسان اسیمق ط،یوضوح در مح جادیا

 یبرنان با تمرکز بر منظرساز نیو د نکایو ال زل ینوشهرساز

در جهت ارتقاء  یهمگان یفضاها یعنوان طراحبه منیا

-هینظر نیاز جمله ا و کاهش جرم و ترس از آن یمنیادراکات ا

 (. 102: همانهستند ) پردازها

 پژوهشگران و طراحان ها،از سازمان یبرخ نینهمچ

 (، دانلدیانسان یازهایهمچون جان لنگ )مدل ن یشهر لمسای

 ی(، دولت مرکزیادارک انسان های)مدل حالت اردیاپل

( و پانتر و کرمونا یشهر یطراح تیفیک ستیانگلستان )چک ل

بر  یشهر یطراح اتیفیک انی( با بیعرصه همگان تیفی)ک

 اندکرده دیها تاکاز آن یکیعنوان فضا به تیامن یمسئله

 (. 1379 گلکار،)

مدل » نه،یزم نیموجود در ا یهینظر نتریجامع در

-ستیو ز یتجرب ،یردلکمشتمل بر سه مولفه عم «داریمکان پا

اول آن،  یمولفه نیاز عناو یکیشده است که  یمعرف یطمحی

 یکل ورطاست )همان(. به هاتیفعال یبرا طیمح تیامن تیفیک

دارد.  یشهر طیمح تیفیبا فضا و ک یمیارتباط مستق تیامن

و  تیامن کننده نیتأم یادیمناسب تا حد ز یشهر یفضا کی

ها بیانواع آس سازنهیآن و زم یبرنده نینامناسب از ب یفضا

 یفضاها ،ینامناسب شهر یاست. فضاها یو معضالت اجتماع

 تیامن ینندهک دیو محالت ناامن، از عوامل تهد دفاعیب

  .(22: 1389 گران،یو د ییقراهستند ) یو اجتماع یشهر

 ییهوا هایترسناک و وحشتناک، پل رگذریز هایپل

 ها،یفرورفته و گود هاینیزم ،یغاتیتبل یبا آگه دهیپوش

 تماممهین هایساختمان ها،کنج ،یامالک بدون مالک و متول

از جمله  یو فاقد نورپرداز کیتار هایمتروک و مکان ای

در  ت،یامن کمبودهمان(.شهرها هستند ) دفاعیب یفضاها

شدن، استفاده از قلمرو  یمعرض خطر بودن و ترس از قربان

-یم دیموفق را تهد یشهر یو خلق فضاها یهمگان یهافضا

 (. Carmona et al., 2003: 238) کند

 ایو  کنندیم شیکه مردم احساس عدم آساییدر جا

 یاستفاده عدم. کندتنزل می یهمگان فضای قلمرو ترسند،می

مربوط به ترس از حضور در آن فضاهاست.  یگاه هافضا یبعض

 که با آدم یشلوغ یلیخ ایخلوت و  یفضاها ک،یتار هایکوچه

 یکه اتفاقات خاص ییفضاها نهمچنی اند،شده ناجور پر یها

-ادهیفضاهاست. پ نیر آن ممکن است رخ دهد، از جمله اد

 ان،یکه توسط گداهاییبه مکان یکم عرض و ورود روهای

 نیاز جمله ا زنی شوندسد می ایانان، بسته و و جو اولگرده

  (.Carmona et al., 2003: 240فضاها هستند )

در شهرها  یاجتماع یو طراحان فضاها زانریبرنامه

 تیامن یکننده دیعوامل تهد ییتا با شناسا کنندیتالش م

کنندگان  استفاده یرا برا تیامن ،یهمگان یدر فضاها ژهیوبه



 یشهر یفضاها تیامن یبه منظور ارتقا دارپای و امن مکان هاییژگیکاربست و
 

 (. 94: 1391 گران،یو د یبیحبفراهم کنند )از آن فضاها 

و  ینظر هاینهیبا نگاه به منابع معتبر و زم یطور کلبه

عنوان الزامات به ریبر موارد ز ر،یاخ هایحاصل در دهه ییاجرا

شده  دیتاک یشهر یفضا تیامن یدر برقرار ازیو اصول مورد ن

 :تاس

 یانسان اسیساختار با مق یحد و مرز مشخص و دارا •

کاربران فضا با نقشه،  ییو راهنما تیخوانا با هدا طیمح •

 رهیراهنما و غ هایتابلوها، باجه

 نوشته، وارید ،یشامل خرابکار یطیمح ینبود آثار آلودگ •

 رهیشده و غ ختهیر یزباله

با  یبصر تفیشفا جادیمنظور ابه ایوجود نظارت فعال و پو •

 واریو د یمتروک، حذف خرابکار هایبر حذف ساختمان دیتاک

 یرهایمس کیو هماهنگ ساختمان، تفک بایز نمای ها،نوشته

 ادهیسواره و پ

چشم ناظر بر  جادیدرخور با ا یکالبد هایاستفاده از فرم •

مناسب به  ییو روشنا یمطلوب(، نورپرداز تیفضا )اشراف

 یرپذیتیرؤ شیدر جهت افزا ایافراد و اش صیمنظور تشخ

و  یصوت یآلودگ نییمزاحم و سطح پا یصداها نبود •

 آرامش در فضا

 عیو توز یبدون زباله، تعداد کاف زهیپاک یطیمح یدارا •

 مناسب فاضالب تیمناسب سطل زباله، وضع

  تیتراکم مطلوب جمع •

 هیابن تیفیباال بودن سطح ک •

 کودکان یباز یبرا یکاف طیوجود شرا •

و  یمشخص بودن نوع کاربر ،اختالط مناسب عملکردها •

 در هر بنا تیفعال

قلمروها، حفظ  کیبا تفک یریو نفوذپذ یدسترس تیریمد •

 یرونیب هیبه ال یعبور کیتراف تیهدا اده،یعابران پ میحر

ونفوذ به  هایکنترل ورود ،یبصر یریمحالت، کاهش نفوذپذ

 ساختمان 

و فعال مردم در فضا در روزها و ساعات  یشگیحضور هم •

 ختلف شبانه روز م

 یآسان برا یمطمئن و دسترس ینقل همگان حمل و •

 )سالمندان، کودکان و زنان( ژهیو یگروها

 ژهینگهبان و ایگشت و  س،یتوسط پل یوجود نظارت رسم •

 

 آن یمکان یکردهایاز جرم و رو یریشگیپ-4-2
و  هاشیاز گرا ییالگو، «از جرم یریشگیپ یمل یشورا» از نظر

 شیدر کاهش ترس از جرم و افزاکه شده  تیهدا یرفتارها

در  یزندگ تیفیارتقاء ک یکه بر رو تیو امن یمنیاحساس ا

بدون جرم کمک  طیمح یجامعه اثرگذار است و به توسعه

 (.NCPC, 1997: 2) نامیده می شود از جرم یریشگیپ، کندیم

 لهیوسبه هاییاز جرم، تالش یریشگیپ ،یگرید فیتعر در

مجرمانه و  عیکاهش خطر وقا یمداخله در عوامل مسبب برا

 (. Ekblom, 1997: 251) شودیمرتبط خوانده م هاییناهنجار

-هینظر ،یریشگیپ نهیدر زم ریمطرح اخ اتیاز نظر یکی

صرف وجود  انیب هینظربر اساس این فرصت جرم است.  ی

فرصت و  دیبلکه با شودیجرم واقع نم ده،یبزهکار و بزه د

 نیفراهم باشد. در واقع ا زیارتکاب ن یمناسب برا تیموقع

 یوقوع جرم و نقش منف سازنهیزم طیاز نقش مثبت شرا یتئور

 (. 294: 1386محمد نسل، ) کندیعوامل مانع وقوع جرم صحبت م

مطرح  هینظر نیاصول ا یکه در راستا هاییدگاهیاز د یکی

از  یعنوان بخشبه هیرنظ نیجرم است. ا یالگو دگاهی، دشده

که چگونه مردم و اموال در  داردیم انیب یطیمح شناسیجرم

جرم در زمان و مکان مربوط به واقعه مجرمانه  نیتکو ندیآفر

و  ریلبه، مس یراستا سه مفهوم اصل نیو در ا رندیگیقرار م

 یاصل کردیدو رو یطور کلبه(.299همان: . )کندیگره را مطرح م

 از جرم مطرح است.  یریشگیپ یبرا

از  ایاست که به کاهش و  یمکان ریغ کردینخست، رو کردیرو

-آموزش قیارتکاب جرم از طر یشخص هایزهیبردن انگ نیب

 یو فرهنگ یاقتصاد ،یاجتماع تیبهبود وضع ،یاخالق های

 یاجتماع کردیاشاره دارد که رو مهیو جر نیجامعه، وضع قوان

(. 33: 1388 ،یسور) شودیم دهینام زیاز جرم ن یریشگیپ

از جرم است  یریشگیپ یموضع یمکان کردیرو گر،ید کردیرو

 لهوسیبه جرم ارتکاب امکان کردن ترآن سخت یکه هدف اصل

 ،یسور) باشدیمشخص م یخاص در مکان هاییکیکاربرد تکن

به  طوفاز جرم مع یمکان ای یوضع یریشگی(. پ33: 1388

 ای ت،یریاعمال مد قیبوده و از طر میاز جرا یاشکال خاص

 کیستماتیو س داریپا هایوهیکمک شبه طیمداخله در مح

 گران،یرزنبام و د) گرددیجرم م هایمنجر به کاهش فرصت

1379 :147 .) 

 رییتغ جادیبا ا کردیرو نیا ،یطیمح یمداخله هیدر زمن

 یاستفاده از فضاها بهمردم  قیو تشو یشهر طیدر کالبد مح
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از  ایرا کاهش و آن یامکان ارتکاب جرم و فرصت برا یشهر

 شیاز جرم و افزا یریشگیدر جهت پ نی. بنابرابردیم نیب

 شیمداخله منجر به افزا نیا ،یشهر یدر فضاها تیامن

هدف  نی. در واقع مهمترشودیم یشهر یدر فضاها یداریپا

 هادانیفضاها، م جادیا یطیمح یشهر با طراح یداریپا جادیا

 سرزنده، امن و پاسخگو است.  هایابانیخ و

مناسب هستند  یبا طراح ییهامکان دار،یپا هایطیمح

و جرم و خشونت و  کنندیم تیو امن یمنیکه مردم احساس ا

جامعه  یوستگیو پ یزندگ تیفیک یترس از جرم بر رو

 طیمح کی ازین شی(. پDavies, 2004: 7) ستین رگذاریتأث

 یابر دیترس و تهد سازنهیزم دینبامحیط است که  نیا داریپا

 (. Cozens, 2007: 190خود باشد ) ندهیو آ ینونکاربران ک

است که  یضرور داریپا یشهر طیمح کیدر واقع، در 

 تیو امن یشخص تیخاطر امنترس به یبرا یلیساکنان دل

 (. Du Plessis, 1999: 33) خود داشته باشند تیموقع

 یطیمح یکردهایو رو «داریتوسعه پا»مفهوم  نیب

( 1وجود دارد )جدول  یارتباط منطق کی« از جرم یریشگیپ»

 داریپا یشهر طیمح کیدو مفهوم منجر به ظهور  نیا بیو ترک

-یم یو حفظ منظر شهر تیریمد ،یطراح ،یزریبرنامه یبرا

کاهش  برای هاروش نیاز بهتر یکیاز جرم  یریشگی. پشود

ه کو زمان در برخورد با مسئله جرم و ترس از آن است  نهیهز

 Marzbali) دآییحساب مها بهآن نیرتداریمدت پا یدر طوالن

et al., 2011: 160 .) 

 ی( معتقد است که اگرچه طراح1999) سیدوپلس

جرم و  یمسئله یبرا یراهکار تواندینم ییتنهابه یطیمح

است  ئه دهد، اما قادرارا یشهر هایطیمح یداریاز پا نانیاطم

و  یابتکارات اجتماع یرا برا بانیپشت یکیزیف طیمح کی

  (.Du Plessis, 1999: 38) ایجاد کند یاقتصاد

از  یریشگیدر پ یطیمح یطراح یکردهایاستفاده از رو

 بستر را هاتخصص ریو سا یشهر یزریجرم در حرفه برنامه

 ,Cozens) کندیم فراهم یشهر یدر فضاها یداریپا برای

2002: 135.) 
 

 

 

ماهنگی و اشتراک بین پیشگیری از جرم و ه -1جدول

 پایداری

 پیشگیری از جرم پایداری

مسئولیت مشترک برای 

 پایداری

مسئولیت مشترک 

 در برابر جرم

کنندگان به الزام آلوده

 پذیریمسئولیت

الزام مجرمان در برابر 

 تعهدات اجتماعی

عدالتی در امنیت تاثیر بی

 جوامع

تاثیر جرم بر 

 های اجتماعیمحرومیت

کاهش آثار محیطی از 

-گذاری در روشطریق سرمایه

 های موثر

کاهش آثار جرم از 

گذاری در طریق سرمایه

 های موثرروش

ارتقای پایداری با توسعه 

 های اجتماعی و اقتصادیسامانه

کاهش جرم از طریق 

های مقاوم در توسعه سامانه

 برابر جرایم

ک و توجه به کیفیت در

 زندگی

ارتقای کیفیت 

 زندگی

افزایش درک و توجه 

 نسبت به اکولوژی محیط

افزایش درک و توجه 

نسبت به اکولوژی جرم و 

 شناسی محیطیجرم

استفاده از محیط مصنوع 

برای کاهش پسماندها و ارتقای 

 سرزندگی 

استفاده از محیط 

مصنوع برای کاهش 

های جرم و فرصت

 سرزندگی
Cozens, 2007: 191 

ا بمرتبط و  هایو برنامه کردهایرو ها،هینظر یبا بررس

جرم  یاز مقوله یمکان یریشگیبه مسئله پ یاجمال ینگاه

بستر وقوع  ایو  طینقش مح ریبر تأث یمشخص است که همگ

ز ا یاریرو بسنیدارند. از ا دیو نوع جرم تاک زانیجرم در م

ه و تنها بود نموارد همپوشا گریکامالً با د زیها نآن هیاصول اول

 (.2 جدول) اندمتفاوت ییدر موارد جز
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نظریه/ برنامه/ 
 رویکرد

پرداز نظریه
 توضیحات تاکیداصول مورد  مفهوم )سال(

چشمان خیابان 
 جیکوبز

جین جیکوبز 
 م(1961)

تاکید بر نقش نظارتی 
های شهری در ایجاد خیابان
 امنیت

  ایجاد تمایز بین فضای عمومی و خصوصی 
  تقویت چشمان طبیعی خیابان برای مراقبت 
 روها و استفاده مدارم از پیاده 
 های امن شهرینیاز به خیابان 
  اختالط آنها در سطح شهرتنوع کاربری و 

  با له  قاب یان نظریات در م ب
بازساااازی  رویکرد دوران 
 شهری در شهرهای آمربکا

جنبش 
نوشهرسازی 

(NU) 

دوانی، پالتر 
زیبرگ، کالتروپ 

 م(1970و ... )

تغییر رویکرد شهرسازی به 
سوی ایجاد محالت پایدار با 
 سطح باالی تعامل اجتماعی

 پذیری، مداری، اتصالاصول ده گانه شامل پیاده
های مسکن، ترکیب و تنوع کاربری، تنوع گونه

کیفیت طراحی شهری و معماری، ساختار سنتی 
محالت، افزایش تراکم، حمل و نقل سبز )غیر 

 موتوری و همگانی(، پایداری، کیفیت زندگی

  همساااو با ساااایر نظریات
یری گ طی  پیشاااا ی ح م

بل  قا های  همچون فضاااا
دفاع و گاهی نیز در برخی 

 از اصول متضاد با آن

پیشگیری از جرم 
وسیله طراحی به

 CP)محیطی 
TED) 

سی.ری. جفری 
 م(1971)

طراحی مناسب و کاربری 
موثر از محیط و ساختمان 
منجر به کاهش جرم و ترس 

 شودناشی از جرم می

 قلمروگرایی 
 نظارت 
 کنترل دسترسی 
 های اجتماعیحمایت از فعالیت 
 خوانایی محیط/ مدیریت 
 سازی هدفمستحکم 

  تاکید بر ارتباط متقابل بین
اصول مطرح شده در یک 

 ترمحیط وسیع
  تمرکز بر روی ابعاد فضایی

 جرم

اسکار نیومن  فضاهای قابل دفاع
 م(1973)

ار چیدمان تغییر ساخت
-فیزیکی در اجتماعات به

منظور توانا ساختن ساکنان 
 در کنترل محیط اطراف خود

 قلمروگرایی 
 نظارت طبیعی 
 تعریف مرز 
 تصویر و محیط 

 
 

- 

کوهن و فلسون  فعالیت روزمره
 م(1979)

هاای روزمره نقش فعاالیات
مجرمین در شناسایی اهداف 

 جرم و آماج

 جای وضعیت ذهنی تاکید بر وقایع مجرمانه به 
 تاکید بر جغرافیا و الگوشناسی جرم 
 سازی اهدافمستحکم 

  تاکید بر لزوم سه عنصر
دیده یا هدف بزهکار، بزه

مناسب و نبود محافظ برای 
 وقوع جرم 

پیشگیری وضعی 

 از جرم
 کالرک

 م(1980)

-امکان از بین بردن فرصت
های سوء رفتار با بررسی 

 محیط جرم

 افزایش اقدامات الزم در برابر ارتکاب جرم 
 افزایش خطرات برای ارتکاب جرم 
 هاآماج کاهش جاذبه 
 افزایش احساس شرم و گناه 

  اصلی خود را از ریشه
تحقیقات وزارت کشور 

 1970انگلستان در سال 
 گرفته است

 انتخاب عقالنی
کالرک و 
کورنیش 

 م(1986)

تاثیر فاکتورهای محیطی بر 
انتخاب مجرمان و ارتکاب 

ی جرم درون یک محدوده
 عقالنی 

 های جرمافزایش هزینه 
 افزایش خطرات برای مجرم 
  ارتکاب جرمکاهش منافع و عواید حاصل از 

 های عنوان یکی از روشبه
حامی پیشگیری وضعی و 

و  CPTEDدر راستای 
 فضاهای قابل دفاع

امنیت با طراحی 
(SBD) 

نیروی پلیس 
 (1989لندن )

تمرکز بر طراحی و ایجاد 
امنیت در ساخت 

های جدید و یا ساختمان
قابل نوسازی مسکونی، 

 ها.تجاری و پارکینگ

 امنیت فیزیکی 
 نظارت 
 دسترسی 
 قلمروگرایی 
 مدیریت و نگهداری 

 هااای تحاات تاااثیر نظریااه
ناسااای محیطی، جرم شااا

فاع و  بل د قا های  فضااااا
 انتخاب عقالنی

  صدی  25امکان کاهش در
خسااااارات مجرمااناه باا 

 کاربست این برنامه
ریاازی و باارنااامااه

طراحی محیطی 
برای ایجاد امنیت 
در فضاهای شهری 

 ایران

اسماعیل صالحی 
 ه.ش(1385)

امنیت و کاهش جرم  ارتقای
در فضاهای شهری ایران با 

-استخراج معیارهای دوازده
 گانه

م فضا، گانه شامل مقیاس، ازدحام، فراصول دوازده
لودگی نمادی، آلودگی دیداری، نور، آلودگی محیطی، آ

آلودگی صوتی، کنترل نفوذپذیری، دسترسی به حمل 
و نقل همگانی، کیفیت سکونت محالت مجاور و کیفیت 

 هاعالیتف

  بر اساس مبانی نظری و
تجربیات جهانی صورت 

 گرفته در این زمینه

 ها و رویکردهای پایدار محیطی پیشگیری از جرمبندی نظریهجمع -2جدول



 یشهر یفضاها تیامن یبه منظور ارتقا دارپای و امن مکان هاییژگیکاربست و
 

 داریمدل مکان امن و پا -4-3
از جرم و  یمکان یریشگیپ یکردهایرو بندیتوجه به جمع با

پژوهش استخراج شده  یمدل مفهوم ،یمورد بررس هاینمونه

شته توسط گذ یکردهایرو ندیعنوان برآمدل به نیاست. ا

 2004در سال  سیانگل یریوزوزارت کشور و دفتر نخست

 یو تجرب یعلم هایهیو بر اساس مطالعات و نظر یالدیم

ارائه  یشهر یاز جرم و طراح یریشگیصورت گرفته در حوزه پ

 انیدو جر ریمدل تحت تاث ،ریشده است. مطابق شکل ز

سو و مفهوم  کیاز  یمکان ایهیژگیو یبا بررس یریشگیپ

 است. افتهیگسترش  گرید یاز سو یداریپا

 ییاست که مبنا ایژهیو عوامل و هایژگیو یمدل فوق دارا

 یشهر یحاصل از آن در فضاها یداریو پا تیسنجش امن یبرا

در هفت  ریمطابق جدول ز هایژگیعوامل و و نی. اباشدیم

 ت،یساختار، نظارت، مالک ،یو دسترس جاییدسته )شامل جابه

و  کردهایاز رو یندی(، برآتیریو مد تیفعال ،یکیزیحفاظت ف

 بیاز جرم هستند که در ترک یطیمح یریشگیپ هیاول یالگوها

از  یجامع ریتصو کپارچهیطور به یداریو اصول پا میبا مفاه

 یبا بررس یریشگیپ .کنندیم میرا ترس داریپا طیمح کی

 گرید یاز سو یداریسو و مفهوم پا کیاز  یمکان هاییژگیو

 است. افتهیگسترش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دل مفهومی پژوهشی متوسعه -2شکل 
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 «های پایدار و امنمکان»های مدل تشریح و عناصر ویژگی -3جدول

 ویژگی
رویکردهای تاکید 

 کننده
 عناصر مورد بررسی تعریف

جابجایی و 

 دسترسی

 جنبش نوشهرسازی 

 CPTED 
 SBD 

ها و هایی با مسیرها، ورودیمکان

جایی فضاهای مشخص برای جاب

 آسان

 جاییهای جابتخصیص مناسب مسیرها به شیوه 

 ترافیک وسایل نقلیه 

 ساختار فیزیکی مسیرها 

  نفوذپذیری و کیفیت مسیرهای پیاده 

 آلودگی صوتی 

 جنبش نوشهرسازی  ساختار
دور های دورکننده جرایم بهمکان

 از عملکردهای متناقض

 مقیاس، فرم فضا و قابلیت نمایانی آن 

 فضاهای همگانی 

  های تاریخی با ارزشابنیه و پهنه 

 نظارت

  چشمان خیابان

 جیکوبز

 CPTED 
 فضاهای قابل دفاع 

 SBD 

هایی با نظارت بر فضاهای مکان

 همگانی در دسترس

 های فعالاشرافیت بازشوجداره بر معابر و لبه 

 نظارت بر اماکن تفریحی و زمین بازی کودکان 

 های حمل و نقل همگانیشفافیت ایستگاه 

 های مداربسته و نورپردازینصب دوربین 

 مالکیت

  چشمان خیابان

 جیکوبز

 CPTED 
 فضاهای قابل دفاع 

 SBD 

های ارتقاءدهنده حس مکان

-مالکیت، قلمروگرایی و مسئولیت

 پذیری در اجتماع

 قلمروگرایی و میزان حس مالکیت 

 تفکیک قلمروهای همگانی و خصوصی 

 دروازه، ورودی، نرده و پوشش گیاهی حایل 

 ایهویت مکان و هویت محله 

حفاظت 

 فیزیکی

 CPTED 
 فعالیت روزمره 

  وضعی از پیشگیری

 جرم

 SBD 

های های دارای خصیصهمکان

 مناسب امنیتی

 سازی اهداف جرممستحکم 

 محافظت از ورودی و بازشوها 

فعالیت و 

 کاربری

  چشمان خیابان

 جیکوبز

 جنبش نوشهرسازی 

 CPTED 

هایی با سطح کافی از فعالیت مکان

انسانی برای کاهش خطر جرم و 

 حس امنیت در تمام اوقات

 و اختالط عملکردها های فعالفضاها و جداره 

 ها و فعالیت های شبانهسازگاری فعالیت 

 ها در فضاهای همگانی و تراکمجذب فعالیت 

 ها و حمل و نقلهماهنگی بین کاربری 

مدیریت و 

 نگهداری

 CPTED 
 فضاهای قابل دفاع 

 SBD 

هایی با مدیریت و نگهداری مکان

دائم جهت کاهش جرم در حال و 

 آینده

  ارتقای کیفیت حوزه همگانیمراقبت در 

 همکاری کاربران، ساکنان و مشاغل در مدیریت 

 های مدیریت تجهیزات در مکانوحود سیستم 

 آلودگی محیطی و اغتشاش بصری 

 طراحی شهری و خوانایی محیطی 

 منظرسازی و بهبود کیفیت محیط 

 وجود نگهبانی و گروه مدیریتی 

 

 



 یشهر یفضاها تیامن یبه منظور ارتقا دارپای و امن مکان هاییژگیکاربست و
 

 شناخت بستر طرح -5
 یهکتار در هسته 101مورد مطالعه با مساحت  یمحدوده

 نیانتخاب ا لیشهر سنندج قرار گرفته است. دل یمرکز

مرکز شهر با توجه به استقرار  یفضاها یمحدوده بررس

 گرید یاست. از سو هیناح نیدر ا یو خدمات یتجار یواحدها

و  یعملکرد ،یو تنزل کالبد یبا توجه به روند فرسودگ

های شامل محله) شهر یمرکز یاصل یمحله شش یاجتماع

هار ، سرتپوله، ژاندارمری و چقطارچیان، آغازمان، میان قلعه

از بافت فرسوده شهر  یمیمحدوده )که بخش عظ نیدر ا باغ(

 لح در محوربر راهبرد محله ی(، تمرکز اصلدهدیم لیرا تشک

شهر  یمیمحدوده محالت قد نی. اردگیمی قرار هاچالش

لعه قها همچون بازار شهر و آن یخیهمراه عناصر تارسنندج به

 لیشهر را تشک هیاول یهسته تارکهن را در بردارد که ساخ

 (.3)شکل  دهندیم

 

 

در مرکز شهر وقعیت محدوده مورد مطالعه م -3شکل

 سنندج

 

 یمورد مطالعه، هسته یکه محدودهنیبا توجه به ا

 هیو هسته اول یساختار اصل ءشهر را در بردارد و جز یمرکز

 نیسنندج در ا تیحجم جمع نیشتریدر ابتدا ب باشد،یشهر م

شهر و همزمان با  یمحدوده متمرکز بوده است. اما با توسعه

بافت  یفرسودگ زیسو و ن کیاز  دیجد ینواح یرگیشکل

منجر  گر،ید یاز ساکنان از سو یشهر و نقل مکان برخ یمرکز

کاسته شود. از  یبافت تا حدود نیا یتیشده تا از بار جمع

همچون  یخدمات یاز عملکردها یکه برخنیبا توجه به ا یطرف

از نقاط محدوده در  یمحدوده قرار دارد، لذا برخ نیبازار در ا

 .هستندساکن  تجمعی فاقد روز،هاز شبان یساعات

 یفرهنگ یو نمادها هایژگیشهر سنندج با تمرکز و مرکز

شهر نقش  یبه عنوان قلب تپنده اقتصاد زیو ن یخیو تار

مرکز به  نی. امروزه اکندیم فایشهر ا نیا یدر معرف ییبسزا

 یدچار فرسودگ یو کالبد یمختلف عملکرد هایلحاظ جنبه

گشته است که چالش وقوع جرم و ترس از آن  تیفیو تنزل ک

که  دهدینشان م های. بررسدافزاییم یفرسودگ نیبر شدت ا

( یمرکز یاز عوامل )اختالط عملکردها در فضاها یدر برخ

فرم  ،یبصر ی)آلودگ گرید یمحدوده بهتر و در برخ تیوضع

 یابیارز نییپا تیفیمحدوده با ک تی( وضعیفضا و دسترس

 العهموارد مورد مط نیاز مهمتر یبرخ ری. در جدول زشودیم

شده است بندیپژوهش جمع نیدر ا
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 بندی مطالعات شناخت بستر طرحجمع -4جدول 
 ویژگی محدوده هامولفه

 موقعیت
  ی مرکزی شهر سنندجهکتار مساحت  واقع در هسته 101با 

  مهم ساختاری کهن و جدید شهر در این محدوده )طبیعی و مصنوع(وجود عناصر 

 مطالعات جمعیتی و اقتصادی

  نفر در هکتار )تراکم خالص و  133و  374خانوار در محدوده، تراکم  3810نفر،  13611سکونت
 ناخالص(

  سال 24تا  20قرارگیری فراوانی جمعیت در گروه سنی 

 خیزیجرم
 ی مرکزی شهرپرتراکم محدودهاط تمرکز جرایم در نق 

 آمار باالی جرایم مربوط به مواد مخدر و سرقت در فضاهای سطح محالت 

 ساختار

 درصد هستند. 100تا  80نیمی از قطعات دارای سطح اشغال باالی 
 86 دهدهای یک و دو طبقه تشکیل میدرصد از کل قطعات را ساختمان. 
 ی از پیش تعیین شده استو فاقد برنامه وارصورت اندامنظام اصلی تفکیک قطعات به. 
 62  متر مربع( 200درصد از قطعات ریزدانه هستند )زیر 

 ها و فرسودگی در ابنیه وجود عناصر تاریخی با ارزش در محدوده و ضرورت توجه به حرایم آن
 محالت

 فعالیت و کاربری

 آن است ی ماهیتدهندهخدماتی نشان -سطح باالی عملکردهای مسکونی و تجاری 
 هاها و توزیع نامناسب آننبود الگوی خاص در پراکنش کاربری 
  متر مربع 5000وجود تنها یک قطعه پارک در محدوده با مساحت 

 نظارت
 تمرکز فضاهای تاریک در سطح محالت و روشنایی نسبی معابر اصلی 

 ایروهای حاشیهسمت معابر سواره و تاریک بودن برخی از پیادهگیری نور بهجهت 

 درصد( 77سهم باالی مالکیت خصوصی )  مالکیت

 وضعیت متغیر امالک محدوده از وضعیت حفاظتی مناسب تا وضعیت ضعیف آن  حفاظت فیزیکی

 جایی و دسترسیجاب

 هاهای اوج تردد در مسیرها و تقاطعوجود ظرفیت اشباع، تراکم ترافیک در زمان 
  عبور پیادهپایین بودن کیفیت بسیاری از مسیرها برای 

 وجود یک پایانه و سه ایستگاه اتوبوس در محدوده 

 ای )غالباً ی آلودگی خطی و نقطههای تولید کنندهتداخل ترافیک سواره و پیاده در محدوده و کانون
 ترافیکی(

 مدیریت و نگهداری

 توجهی به عناصر معمارانه و طراحانه در طراحی مکان و مسیر )جذابیت مکان(بی 
 درصد قطعات برای استفاده 43 ناپایداری 

 بستهای بنوجود انحناء، پیچ، اختالف سطح در معابر و کوچه 

 های همگانینبود تابلوهای معرفی و نقشه موقعیت مکانی برای معرفی فضاها و مکان 

 های تلفن اضطراری و عالیم به ویژه در مسیرهای فرعی و در سطح نبود عالیم هشدار دهنده، باجه
 محالت

 اغتشاش حاصل از کاربست نامناسب تابلوها، اغتشاش در نماهای فرسوده ساختمانی 

 ی معابرهای ساختمانی در حاشیهکمبود سطل زباله، رهاشدن زباله و نخاله 

 پژوهش هایافتهی لیتحل -6
 SWOT سیماتر کیبا تکن تیسنجش وضع -6-1

شهرساز یابیارز هایاز روش یکی س یکه در علم  کاربرد  اریب

مرحله از  نیاساات در ا SWOT یلیاساات، مدل تحل افتهی

بت و منف اتیفیپژوهش، ک حدوده یمث مورد  یموثر بر م

حاالت  یبررس قیعنوان عوامل بالقوه و بالفعل از طرمطالعه به

 های( و در قالب مولفهدی)قوت، ضعف، فرصت و تهدچهارگانه 

. ردگییمورد سنجش قرار م« و امن داریپا هایمکان» یدیکل

و  نیمتخصاااصااا دگاهیو د ینظرسااانج جیمنظور، نتا نیبه ا

)مشااااهدات  طرح بساااتر مطالعات همراهبه نظرانصااااحب

جدول بر  نیشااده اساات. ا بندیجمع ری( در جدول زیدانیم

.شده است میتنظ« و امن داریپا هایمکان» هایاساس مولفه
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 مؤلفه

 کیفیات مثبت

 (O)هاو فرصت (S)هاقوت

 (2دیدگاه صاحبنظران) (1مشاهدات میدانی)

جابجایی و 

 دسترسی

 های ارتباطی شهر در های اصلی و گرهقرارگیری شریان

 ی مطالعاتیناحیه

  تاکید بر حرکت پیاده در درون محالت و جریان قوی آن

 عنوان عامل پویایی محدودهبه

 ی مرکزی حمل و نقل همگانی )اتوبوس( در قرارگیری پایانه

 محدوده

 ا اعمال سیاست ای خودروها بمحدودیت در پارک حاشیه

طرفه نمودن مسیرها برای کاهش و یک "پارک  کارت"

 تراکم ترافیک

 دلیل دسترسی آسان برای ساکنان محدوده به

خوانایی در موقعیت و قرارگیری در یک موضع 

 ویژه

 دسترسی به پایانه مرکزی و ایستگاه اتوبوس 

 

 ساختار

  وجود مقیاس انسانی در طراحی بناهای موجود در سطح

 محالت 

  حفظ ساختار سنتی محالت 

 وجود بناهای با ارزش تاریخی 

  تمرکز ابنیه واجد ارزش معماری و تاریخی در

 محدوده مورد مطالعه

  موقعیت مناسب محدود مورد مطالعه در مرکز

 شهر

 دلیل وجود بناها قابلیت باالی معرفی محدوده به

و عناصر شاخص تاریخی و یادمانی در مرکز 

 شهر

 نظارت

  های فعال در بر معابر اصلی در فضاهای مناسب لبهنظارت

 مرکزی

 نورپردازی مناسب معابر اصلی 

 ی معابر اشرافیت مناسب بازشوها در جداره

 اصلی

 مالکیت

  افزایش حس مسئولیت در نتیجه سهم باالی مالکین نسبت

 به مستأجرین 

 همگانی و تفکیک نسبتاً مناسب قلمروهای همگانی، نیمه

 خصوصی 

 ها با ورودی و مشخص امالک تجاری درون مجتمع قلمروی

 نگهبان مشخص

 ای و بومی در میان ساکنان وجود هویت محله

 محدوده

 وجود حس قلمروگرایی با تفکیک فضاها 

   حفاظت فیزیکی

 فعالیت و کاربری

 ها در بخش مرکزی شهراختالط نسبی کاربری 

 تمرکز مشاغل و خدمات همگانی در محدوده 

 های تجاری و فرهنگی و توریستی جاذب وجود کاربری

 جمعیت در محدوده همچون بازار سنندج

 های بایر و همچنین بناهای فرصت توسعه با وجود زمین

 مخروبه در محدوده

  فعالیت عملکردهای فراشهری تاثیرگذار در

 حیات و پویایی محدوده

  اختالط نسبتاً مناسب عملکردها در فضاهای

 مرکز

  وجود حداقل تراکم برای خالی نبودن فضاها 

مدیریت و 

 نگهداری

 آوری روزانه زباله و پسماند واحدهای مسکونیجمع 

  رفع نقص و تعمیر خطوط تأسیسات در صورت لزوم توسط

 نهادهای مسئول
 

  قرارگیری عناصر با ارزش معماری به لحاظ

 داشتن الگوهای طراحانه

 

 مطالعات شناخت بستر طرح بندی¬جمع -5جدول 
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 مؤلفه

 کیفیات منفی

 (T)و تهدیدها (W)هاضعف

 (2نظران)دیدگاه صاحب (1مشاهدات میدانی)

جابجایی و 

 دسترسی

  ویژه در ساعات اوج و مشکل تراکم ترافیکی و ازدحام به

 های ترافیکی با حجم باالگره

 توجهی به تردد و دسترسی افراد ناتوان و معلول و پایین بی

 بودن کیفیت مسیرهای پیاده

 بودن سهم حمل و نقل همگانی در جابجایی مسافران پایین

 دلیل ظرفیت پایین شبکه معابرو ناکارایی آن به

 عرض کم و پلکانی در دار با وجود معابر ارگانیک و شیب

 محدوده

 بستنفوذپذیری پایین و وجود مسیرهای بن 

 های نبود سلسله مراتب دسترسی و اتصال ضعیف شبکه

 حرکتی

  تراکم ترافیک در اثر تمرکز عملکردهای شهری و فراشهری

 و حجم باالی سفرهای روزانه

  تداخل شدید حرکت سواره و پیاده در مسیرهای اصلی

تر برخودرو شخصی و عدم توجه به محدوده، تاکید بیش

 حرکات انسانی

 های تردد خودرو شخصینقص در اعمال سیاست 

 توجهی به عملکردهای سازگار با حرکت پیادهبی 

 های کافی و تاسیسات شهریفقدان زیرساخت 

  شرایط سخت توپوگرافی شهر برای گسترش

 حمل و نقل همگانی

  نبود دسترسی مناسب به خدمات حمل و نقل

های ناتوان سایر گروه و معلولین همگانی برای

 بچه( )همچون ورود کالسکه

 های استاندارد با تجهیزات کافی نبود ایستگاه

 برای آسایش بیشتر مسافرین

 ی پایین بودن کارایی و عملکرد سامانه

 اتوبوسرانی

 وضعیت نامناسب کمی و کیفی مسیرهای پیاده 

 آن  نبود سلسله مراتب دسترسی و ناکارآمدی

 برای پاسخ به نیاز ساکنان

 نبود پیوستگی و اتصال در مسیرها 

 ویژه برای نفوذپذیری پایین مسیرها به

 خودروهای امدادی

 ساختار

  باالبودن تراکم ساختمانی، ریزدانگی و فشردگی نسبی

 محدوده

  فرسودگی کالبدی و کیفیت پایین بسیاری از ابنیه درون

 بافت مورد مطالعه

 ظرفیت ابنیه با ارزش تاریخی و معماری در توجهی به بی

 حضورپذیری مردم

  تهدید برهم خوردن مقیاس انسانی در ساخت و سازهای

 جدید

 های پنهان، معابر نقص در فرم کالبدی فضا با وجود کنج

پرپیچ و خم و بن بست، نماهای ممتد و فرسوده بدون بازشو 

 و اختالف سطح افقی در محدوده

  پذیری در باالبودن نرخ آسیبفرسودگی ابنیه و

های طبیعی محالت محدوده در برابر بحران

 همچون زلزله

 ها و فضاها در تنزل روزافزون کیفیت ساختمان

توجهی به اصول فنی طراحی در نتتیجه بی

 ساخت و سازهای جدید 

 اسالمی و  -توجهی به الگوی معماری ایرانیبی

 هویت بومی محدوده در ابنیه احداثی جدید

 نظارت

 عنوان ای خودرو در لبه معابر اصلی و فرعی بهپارک حاشیه

 موانع دید

 روها در نقص نورپردازی در معابر درون محالت و پیاده

 مسیرهای اصلی

 تهدید کاهش نظارت طبیعی با تک عملکردی شدن پهنه-

 های تجاریهای مسکونی و لبه

  زمیننظارت اندک در فضاهای سبز و باز )پارک سپیدار( و-

 های متروک

 های نظارت ضعیف در سطح محالت با جداره

 ممتد بدون بازشو

 های فعال شبانه نبود کاربری 

 نظارت ضعیف در ایستگاههای اتوبوس با جداره-

 های غیرشفاف و تراکم ترافیک



 یشهر یفضاها تیامن یبه منظور ارتقا دارپای و امن مکان هاییژگیکاربست و
 

 

 عوامل تیاهم نییتع -6-2
 لیو تحل هیروش تجز هایتیمحدود نترییاز اساس یکی

SWOTروابط  نییعوامل، تع تیاهم نییآن در تع ی، ناتوان

مشکل و حصول  نیمنظور حل ااست. به دهیو وزنها آن نیب

( MCDM) ارهیچند مع سازیمیتصم کردیمناسب از رو جینتا

(  استفاده شده AHP) یمراتبسلسله لیتحل ندیآو روش فر

عوامل با کمک افراد متخصص  بندیتیروش اولو نی. در استا

و براساس  یو انتظام یعلوم شهر ینهزمی در نظرو صاحب

 . شودیعوامل محاسبه م نیب یزوج ساتیمقا

هر  سهیصورت است که با مقا نیمحاسبه به ا یوهیش

 یبرا 9تا  1اعداد  انیاز م ازیو انتخاب امت هایژگیجفت از و

دو  یکار تا بررس نیکدام از آن دو، ا هر انیبرتر در م یژگیو

 یصورت سطربه نکهیتا اشود یها ادامه داده متمام آن یبه دو

 ازاتی. مجموع امتدیدست آبه یژگیهر و یبرا ازاتیمجموع امت

 ،یهندس نیانگیم هایاز روش یکیبا کمک  یژگیهر و یبرا

. سپس شودیحاصل جمع محاسبه م ایو  یحساب نیانگیم

نسبت  یژگیهر و ازیجمع شده و امت هایژگیهمه و ازاتیامت

 یی( نهاازینسبت )امت یژگیهر و یتا برا شودیم دهیبه آن سنج

 مالکیت

 نبود قلمروی مشخص در امالک بایر و متروکه 

 نبود ورودی مشخص برای محالت محدوده 

  ی مشخص برای فضاهای باز همچون زمین بایر محدودهنبود

 مجاور باشگاه افسران

 ای و تهدید کمرنگ شدن حس هویت محله

 بومی در میان ساکنان

 پذیری با افزایش تهدید کاهش حس مسئولیت

 روند مهاجرت و با تغییر ساکنان 

 حفاظت فیزیکی

  پیوستگی و فشردگی قطعات در سطح محالت و دسترسی

 غریبه به حریم سایرینافراد 

 توجهی به محافظ و نرده برای ورودی و بازشوها در برخی بی

 از قطعات

  حفاظت فیزیکی اندک و استحکام کم واحدهای

 مسکونی در سطح محالت

 فعالیت و کاربری

 ها کمبود عملکردهای خدماتی و توزیع نامناسب آن 

 های غیرفعالها و وجود کاربریناسازگاری کاربری 

 فضاهای باز و اوقات فراغت و فقدان تسهیالت رفاهی  نبود

 برای شهروندان و گردشگران

  کاهش سطح عمکلرد مسکونی در اثر نفوذ بیش از حد

 عملکرد تجاری

 تراکم جمعیتی نسبتاً باالی محدوده نسبت به کل شهر 

 های اخیرنرخ رشد جمعیتی منفی محدوده در سال 

 ه ویژه های تفریحی بکمبود فضای سبز و مکان

 برای بانوان و کودکان

 ی جمعیت و کاهش تراکم جمعیتی در تخلیه

 اوقات شب

 ی مرکزی شهروجود فضاهای غیرفعال در هسته 

 تراکم جمعیتی باال در محدوده مورد مطالعه 

مدیریت و 

 نگهداری

  پایین بودن شاخص کیفیت بناها و فرسودگی کالبدی عظیم

 در بناهای موجود 

  دفاع عنوان فضاهای بیشده و مخروبه بهوجود فضاهای رها

 در محدوده

 های ساختمانی در حاشیه برخی از ها و نخالهرها شدن زباله

 معابر و فضاها

 ها و کف و سایر عناصر ضغف و فقدان طراحی درجداره

 کالبدی محدوده

 توجهی به عدم تعریف مسیر در سایه نبود طراحی و بی

 تجهیزات الزم برای حرکت پیاده

 های راهنماخوانایی ضعیف با نبود عالیم، تابلو و نقشه 

  آلودگی بصری ناشی از فرسودگی، تعدد، ناهماهنگی تابلوها

 ها و نقص در نورپردازی آن

  وضعیت نامناسب در طراحی مکان و مسیر 

  نداشتن الگوی منطبق بر هویت معماری بومی و

 سنتی و اغتشاش بصری 

 حدودهعرض بودن مسیرهای متنگی و کم 

  نبود یک نهاد واحد برای مدیریت مرکز شهر

 سنندج

  مشارکت ضعیف مردم در مدیریت و نگهداری

 محل زندگی خود

 



 یشهر یفضاها تیامن یبه منظور ارتقا دارپای و امن مکان هاییژگیکاربست و
 

باشد. هر  کید برابر عدد بای هانسبت نیحاصل شود. مجموع ا

باالتر  تیرا کسب کرد، در اولو یو وزن باالتر ازیکه امت یژگیو

 (. 6)جدول  ردگییقرار م

 ،«یو دسترس جاییجاب»سه عامل  6شماره طبق جدول 

را  ازیامت نیشتریب« ساختار»و « مکان یو نگهدار تیریمد»

 یفضاها تیرا در ارتقاء امن ریتأث نیشتریکسب کرده و ب

 مرکز سنندج دارد. یشهر

 یشنهادیپ هایاستیراهبردها و س نییتع -6-3

 توسعه باز
متوجه اصول مدل  یتوسعه، نگاه اصل باز یراهبردها نییتع در

راهبردها در انطباق  نیبوده است. ا «داریامن و پا هایمکان»

 هایو برنامه هااستیمورد مطالعه در قالب س یبا محدوده

7توسعه مطرح شده است )جدول  باز یاتیعمل

 تعیین اولویت و وزن عوامل بر اساس مقایسات زوجی -6جدول 

 مدیریت  فعالیت  حفاظت فیزیکی مالکیت نظارت ساختار جایی جابه عوامل

 197/0 074/0 015/0 038/0 174/0 193/0 309/0 امتیاز

 2 5 7 6 4 3 1 بندیدرجه

 

 های عملیاتی ارتقای امنیت فضاهای شهری مرکز سنندجها و برنامهراهبردها، سیاست -7جدول 

 هاسیاست راهبردها اهداف عملیاتی

بندی اولویت

اقدام بر 

اساس اهمیت 

 عوامل

میزان انطباق با 

 *مواضع

بندی اقدام بر اساس برنامه اولویت

 زمانی

فضاهای 

شهری 

 مرکز

فضاهای 

 محالت

کوتاه 

 مدت

1-3 

 سال

میان 

 مدت

3-7 

 سال

 بلند مدت

سال به  7

 باال

تغییر ساختار 

 فرم کالبدی فضا

کاهش 

فرسودگی 

 کالبدی

ها و ابنیه با ارتقاء ساختار پهنه

 ارزش معماری و تاریخی
3     * 

 -معماری ایرانی توجه به الگوهای

اسالمی و هویت بومی منطقه در 

 سازیروند باز زنده

3 
  

  * 

های ها، فعالیتبرگزاری جشنواره

جانبی جهت معرفی و استفاده از 

ظرفیت بناهای تاریخی با افزایش 

حضورپذیری ساکنان و 

 بازدیدکنندگان

5 
  

*   

حذف، نوسازی و یا بهبود بناهای 

های فرسوده و مخروبه، جداره

 ارتفای کیفیت ابینه

2   
  * 

افزایش قابلیت 

نمایانی فرم 

 فضا

های پنهان و از بین بردن کنج

زوایای مخفی در سطح محدوده با 

 تغییر ساختار معابر

3    *  

 االمکان اختالفحذف حتی

افقی جهت افزایش  سطح
3   

 *  



 یشهر یفضاها تیامن یبه منظور ارتقا دارپای و امن مکان هاییژگیکاربست و
 

 نفوذپذیری بصری

خالی از بین بردن شکاف 

بین قطعات با تعریف عملکرد 

 جدید

2   
 *  

حفظ و بهبود 

مقیاس انسانی 

 در فضا

پرهیز از ساخت فضاهای 

 همگانی بزرگ و غیر قابل درک
3 

    * 

حفظ مقیاس انسانی، توجه 

-به دیدهای مطلوب در بلند مرتبه

های جدید و افزایش منطقی سازی

 تراکم

3 
  

  * 

های گزینه

 مسکن متنوع

های ی ترکیبی از گونهارائه

مسکونی در  مختلف ساختمان

 های جدیدتوسعه

3 
  

  * 

افزایش 

-دسترسی

پذیری، اتصال 

ی ارتباطی شبکه

و تسهیل 

جابجایی در 

مرکز شهر 

 سنندج

بهسازی شبکه 

معابر با تاکید 

بر حرکات 

انسانی و 

توسعه 

سیستم حمل 

و نقل پایدار و 

 یکپارچه

و پیوستگی در ایجاد اتصال 

شبکه معابر در سراسر محدوده و 

 بستحذف مسیرهای بن

1   
  * 

سازی مسیرهای راهپیاده

تجاری اصلی در کنار استفاده از 

 حمل و نقل ریلی گردشگری

1 
   *  

حذف مسیرهای متروک و 

 پذیرفضاهای آسیب
1   

 *  

توجه به حرکت معلولین و 

پذیر و افزایش افراد ناتوان آسیب

 ها در طراحی معابردسترسی آن

1 
  *   

افزایش 

کیفیت و 

دسترسی به 

حمل و نقل 

 همگانی

افزایش دسترسی با 

گسترش شبکه حمل و نقل 

همگانی )اتوبوسرانی( در سراسر 

-همراه توجه به گزینهمحدوده به

 های پاراترانزیت

1 
  

 *  

ارتقاء کیفیت سرویس 

نوسازی ناوگان، افزایش اتوبوس با 

ها و دهی، ایستگاهساعات سرویس

ی پوشش و کاهش گسترش ناحیه

 سرفاصله زمانی

1 
    * 

ایجاد محدودیت ترافیکی 

برای تردد وسایل نقلیه شخصی 

ویژه در چهار مسیر اصلی به

 محدوده

1 
  *   

مدیریت 

 پارکینگ

مدیریت پارکینگ و 

-محدودیت عرضه از طریق قیمت

گذاری، افزایش فاصله پارکینگ 

ها و همگانی از پایانه و ایستگاه

 تاکید بر پارکینگ اشتراکی

1 
   *  

-ترویج شیوه

های حمل و 

مداری در تاکید بر پیاده

های محدوده و گسترش شبکه
1 

  
  * 
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نقل 

غیرموتوری 

همچون 

روی و پیاده

-دوچرخه

 سواری

پیاده و دوچرخه در مسیرهای 

 مستعد

طراحی معابر پیاده از 

سازی، طریق نورپردازی، کف

ها، مبلمان، توجه به طراحی جداره

 شرایط اقلیمی

1 
  

*   

ی استفاده از افزایش هزینه

 خودرو شخصی
1 

    * 

ی رسانی و ارائهاطالع

های کافی در مورد مزایای آموزش

 های جابجایی پایدارشیوه

1 
  

*   

 هاییمکان جادیا

و  تیریبا مد

 یدائم شیپا

 فضاها

ارتقای کیفیت 

 محیط

طراحی محدوده منطبق 

الگوهای معماری بومی با تاکید بر 

 مشارکت قوی اجتماعی

2 
  

 *  

ها و سازی پهنهباززنده

بناهای با ارزش تاریخی نیازمند 

مداخله با تاکید بر حفظ 

 ساختارهای محالت سنتی

3   
  * 

کاشت منظرسازی و 

پوشش گیاهی و درختان ضمن 

 توجه به حفظ دید ناظر بر فضا

2 
  *   

   2 بهبود کفسازی مسیرها
*   

بهبود 

اطالعات 

 محیطی

-نصب تابلوهای معرفی به

همراه نقشه موقعیت مکانی و 

های نقشه عناصر برای مکان

 همگانی

2 
  *   

تهیه و توزیع بروشورهای 

-عناصر و مکانمعرفی مرکز شهر، 

 های پربازدید در میان مردم

2 
  *   

نگهداری و 

مدیریت 

کارآمد 

 محدوده

تشکیل نهاد مشترک 

 مدیریت مرکز شهر
2 

  
 *  

پذیری ترغیب مشارکت

ساکنان محلی و سایر شهروندان 

 در فرآیند مدیریت محدوده

2   
 *  

پایش مداوم فضا با کنترل 

های منظم تصاویر دوربین

 مداربسته

2 
  *   

کاهش 

آلودگی 

 محیطی

های آوری منظم زبالهجمع

های ساختمانی با رها شده و نخاله

مشارکت بیشتر شهروندان و 

ها در زمینه حفظ آموزش آن

 پاکیزگی محیطی

2   
*   

های زباله در نصب سطل

طول مسیرهای اصلی، نقاط 

 پرتردد و در درون محالت

2 
  *   
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تعمیر شبکه دفع فاضالب 

سطحی و ممانعت از بیرون ریختن 

 های واحدهای مسکونیروان آب

2   
*   

کاهش 

اغتشاش 

 بصری

نصب عالیم هماهنگ، زیبا، 

بادوام، متناسب با هویت بنا و 

 مکان و با نورپردازی شبانه

2 
  *   

ایجاد پیوستگی در نما و 

های زیبا و ها با انتخاب طرحجداره

 درخور محدوده

2 
   *  

کاهش تراکم ترافیک و 

 جلوگیری از تداخل پیاده و سواره
1 

  
  * 

گسترش 

و  هاتیفعال

 هاییکاربر

 منظوربهسازگار 

 یریحضورپذ

 شهروندان

ی توسعه

فضاهای سبز 

و باز شهری و 

عملکردهای 

 تفریحی

طراحی مراکز اجتماعی 

محالت )محله قطارچیان، میان 

آقازمان و چهارباغ( با توجه قلعه، 

به هویت بومی در معماری شهر 

 سنندج

5   
 *  

ایجاد و تقویت فضاهای 

ساز در سراسر جمعی، باز و تعامل

 محدوده

5 
  

 *  

طراحی پارک در مقیاس 

ای، مختلف همسایگی، محله

ای و شهری و نیز پارک های ناحیه

هایی با کودکان و بانوان در مکان

 نظارت طبیعی

5 
  

 *  

های حمایت از فعالیت

اجتماعی با استفاده از هنرهای 

 محلی و بومی در فضاهای همگانی

5 
  

*   

های شبانه گسترش فعالیت

در فضاهای شهری مرکز همچون 

 مراکز تفریحی و واحدهای تجاری

5 
   *  

مشارکت افراد ذینفع در 

منظور سازی بهفرآیند تصمیم

 ارتقاء کیفیت فضاهای همگانی

2 
  

*   

اختالط 

 کاربری زمین

های تخصیص کاربری

فضای سبز، آموزشی، ورزشی، 

فرهنگی و گذران اوقات فراغت در 

سراسر محدوده با استفاده از 

 های بایر محدودهزمین

5   
 *  

های ناسازگار حذف کاربری

و تولیدکننده آلودگی همچون 

 حرکت خودرو های جاذبکاربری

5 
  

  * 
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ایجاد خدمات روزانه مورد 

نیاز ساکنین در مرکز محالت و در 

ها با ترکیب روی آنفاصله پیاده

های عمودی و افقی کاربری

 مختلف

5   
*   

بهبود 

دسترسی به 

های فعالیت

 اجتماعی

ایجاد هماهنگی بین 

ها و حمل و نقل همگانی با فعالیت

زمانی منظم و ی اعالم برنامه

ها در نزدیکی مکانیابی ایستگاه

 عملکردهای فعال

1 
   *  

افزایش ساعات فعالیت 

ویژه در حمل و نقل همگانی به

 اوقات شب

1 
  *   

افزایش جذابیت مسیرهای 

پیاده و دوچرخه با طراحی مناسب 

منظور اتصال بین ها بهآن

 عملکردها

1 
  

 *  

حفاظت  شیافزا

و  یکیزیف

 سازیمستحکم

 اهداف جرم

افزایش خود 

حفاظتی 

واحدهای 

مسکونی و 

 تجاری

های فیزیکی نصب محافظ

بر روی ورودی و بازشوها و نصب 

گذاری بر روی مانع و نرده

 دیوارهای کوتاه و قابل نفوذ

7 
  

*   

افزایش ارتفاع سطح 

 بازشوها از کف معابر
7 

  
 *  

نصب تجهیزات الکترونیکی 

 پیشرفته بر روی درب منازل
7 

  
*   

ارتقاء حس 

مالکیت، 

قلمروگرایی و 

پذیری مسئولیت

 در اجتماع

تفکیک 

قلمروهای 

همگانی، نیمه 

خصوصی و 

 خصوصی

نصب موانع فیزیکی در 

فضاهای باز شامل نرده، پوشش 

 گیاهی و غیره

7 
  

*   

ها و نماهای استفاده از رنگ

توجه به ها ضمن ویژه در جداره

 اصل هماهنگی و آرامش بصری

2 
  

*   

کفسازی مشخص برای فضا 

 و مسیرهای ویژه
2 

  
*   

تقویت هویت 

ای و محله

 بومی

ای و احیاء مراکز محله

منظور بهبود ایجاد نقاط تجمع به

 هویت مکان

6 
  

 *  

   6 تشکیل شورای محالت
*   

استفاده از هنرهای بومی و 

 در احیاء محالت محلی
5   

 *  

گسترش نظارت 

بر فضاهای 

 همگانی

تقویت 

 روشنایی معابر

های نصب مناسب چراغ

جدید در نقاط تاریک محدوده و 

ی تعمیر و نگهداری مداوم سامانه

 روشنایی

2 
  

*   



 یشهر یفضاها تیامن یبه منظور ارتقا دارپای و امن مکان هاییژگیکاربست و
 

کم  )نسبتًا سازگار( و  )سازگار(،   کمک چهار شکل واره شامل  )کامالً سازگار(، ها با انواع فضا بهپذیری سیاستمیزان انطباق*

 سازگار سنجیده شده است.

عوامل  یدست آمده برابه ازاتیدر جدول فوق بر اساس امت

شده  نییتع تیاهم یدرجه استیهر س ی(، برا6)در جدول 

 یشنهادیپ یاتیعمل هایبرنامه یدر اجرا بندیدرجه نیاست. ا

. سازدیرا مشخص م هاتیاولو ،ییاجرا یسازوکارها میو تنظ

ت فضاها یبا موقع استیانطباق هر س زانیم یدر ستون بعد

از  تیفیو در قالب چهار ک دهیدر مرکز و سطح محالت سنج

در  نیشده است. همچن بندیدسته سازگارکامالً سازگار تا کم

 یزمان یبر اساس برنامه یشنهادیپ هایاستیس یستون بعد

مدت و انیمدت، مکوتاه هایاقدام در سه دسته برنامه

 شده است. بندیتیمدت اولوبلند

 گیرینتیجه -7
 ن،ینو هاییدانش و فناور یو آن عیبا توجه به گسترش سر

 قیسال عیوس فیط لیدلبه یامروز یشهرها یبرا یزریبرنامه

-الزامات به ریمتفاوت شهروندان در کنار سا هایو خواسته

روبرو است. شهروندان  یشتریبه نسبت ب دشواری با خصوص

 راهمکنند که ضمن ف یزندگ یتا در شهر خواهندیم یامروز

روزمره  یگذران زندگ یامن، مناسب و جذاب برا یبودن بستر

در تعامل خود را ارتقاء دهند و  یو شعور اجتماع یخود، تعال

کنند. واضح  یرا ط شرفتیپ ریمس یتوانند به آسانب گریکدیبا 

 یطیشرا نیبسترساز چن دیبا یشهر هایطیاست که مح

 نهیزم ودنموفق با فراهم نم یشهر یفضاها کیباشند. 

 بایدر توافق با کالبد ز یانسان حیتعامالت امن و ارتباطات صح

 یزندگ یهمگان هایتیگسترش فعال طیو عملکرد سازگار شرا

 . سازندیرا برقرار م یشهر

 

 یدر فضاها طیشرا نیا یداریدوام و پا ن،یمهمتر از ا

حضور شهروندان  یداریاست که وابسته به دوام و پا یشهر

شهروندان،  یریپذ از عوامل مهم و موثر در حضور یکیاست. 

توسط مردم است.  یشهر یو احساس آن در فضا تیامن

در معرض  ت،یکمبود امن کندیکرمونا اشاره مطور که همان

 یشدن، استفاده از قلمرو فضا یخطر بودن و ترس از قربان

 تی. اهمکندیم دیموفق را تهد یشهر یو خلق فضاها یهمگان

 شتریحجم ب لیدلهدر مراکز ب یشهر یدر مورد فضاها نهایا

 نیاوصاف، در ا نیشود. با ایارتباطات شهروندان دو چندان م

 یبر موضوع چگونگ نیآغاز یژوهش که پرسش و مسئلهپ

 قیمرکز سنندج از طر یشهر یدر فضاها تیامن یارتقا

از جرم قرار گرفت،  یریشگیپ یمکان داریپا یکردهایرو

شهر پس  نیا یمرکز یهسته یبازتوسعه زمیراهبردها و مکان

 . آمد دستبهجامع  هاییابیو ارز یاز بررس

 هایحلو راه هاافتهی تمامی شد مشخص که چنانآن

ارتقاء » ریزگ ومسئله را در گرو چاره  یحاصله سرنخ اصل

الزامات  نیدانستند. ا« مرکز یشهر یفضاها یمکان تیفیک

 قیتا از طر ردگییجامع را در بر م هایاستیراهبردها و س

 لینا رییتغ نیتوان به ابازتوسعه ب یاتیعمل هایبرنامه یاجرا

 . دیگرد

مطرح شده در  هایاستیراستا، عالوه بر س نیا در

چند  زیآمتیموفق جیبه نتا یابیمنظور دستهجدول فوق، ب

 تیامن یمنظور ارتقامرکز به نیا یتوسعه در باز یکل شنهادیپ

 :شودیارائه م لیآن مطابق با موارد ذ یفضاها
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ها در اختالط بیشتر کاربری

سطح محالت با تاکید بر 

 عملکردهای ناظر شبانه

5   
 *  

-تعویض و نوسازی ایستگاه

های اتوبوس و نصب ایستگاه با 

 جداره شفاف
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  *   



 یشهر یفضاها تیامن یبه منظور ارتقا دارپای و امن مکان هاییژگیکاربست و
 

از  یمکان یریشگیپ هایپروژه یموفق برا یجهینت -1

 در هاپروژه نیکه ا شودیطور کامل حاصل مبه یجرم زمان

جرا ابه محله  ایشهر، منطقه و  کیدر سراسر  گریکدی با ارتباط

 کل یبرنامه جامع برا کی نیرو ضرورت تدو نی. از اندیدر آ

از آن  شیپ( آن و ایهی)حاش یرامونیشهر سنندج و منطقه پ

کشور  یو توسعه شهر یدر نظام شهرساز دیو تمه یبررس

 برنامه نیا یهیمختلف مبرهن است. در ته هایتوسط سازمان

 .باشدیم ریناپذآن انکار شنهاداتیو پ سینقش پل

 هایو پروژه هااستیالزم در س گذاریهیسرما -2

و  یبا کمک و تعاون همزمان بخش خصوص دیشده با فیتعر

 یقیتشو هایاستیس قیمالکان از طر بیبا ترغ ژهیوبه یعموم

 شد.داشته با یالزم را در مدت زمان کاف یتا بازده ردیصورت گ

 یپژوهش ارتقا نیا یکه هدف اصلییجااز آن -3

 قیمرکز شهر است، توجه به خواست و عال یزندگ تیفیک

در  مرکز و نیا گاهیشهروندان و ساکنان محدوده با توجه به جا

است. تا توجه صرف  یمشارکت محور ضرور ندیآفر کیقالب 

ت به مالحظا ستنیمنجر به اهمال در نگر ،یبه مداخالت کالبد

 سیپل نیساکنان نشود. همچن یو اقتصاد یفرهنگ ،یاعاجتم

ز اشهر ضمن اطالع  نیشهروندان ا شتریبا مشارکت ب تواندیم

 صورتخود را به هایهیها، توصآن یتیو مشکالت امن لیمسا

 یریشگیپ یآموزش هایجلسه یدر قالب برگزار میمستق

 از جرم بازگو کند.  یمکان

مذکور در مرکز شهر سنندج  کردیاصول رو یاجرا -4

 نیو کارآمد است تا بهتر کپارچهی تیریمد کیوجود  ازمندین

 کی یط ریمختلف درگ یرو نهادها نیکسب شود. از ا جینتا

مرکز شهر سنندج  تیریکارگروه مد دیگسترده با یهمکار

-معماران، جامعه ،یاحان شهرو طر زانریمتشکل از برنامه

 ییاجرا هایدستگاه ندگانینما ،یکارشناسان انتظام ن،شناسا

وابسته را  هایتخصص ریو...( و سا ی)شهردار یتیریو مد

با ارائه  یراستا، کارشناسان انتظام نیدهند. در ا لیتشک

-را از نقاط جرم یتیریمد میخود به کارگروه، ت هایییراهنما

آن  ینو بستر مکا میجرا نیب یهمبستگ م،یانواع جرا ز،خی

 هایو برنامه هااستیمنظور س نیو به ا سازندیمطلع م

 کار برد. پژوهش را به نیا یشنهادهایپ

اشاره  زین یشنهادیپ هایاستیطور که در سهمان -5

منظور کاهش به نینو هاییبر فناور هیبا تک دیبا سیشد، پل

خود را کاهش دهد. به  یاتیو خسارات، حضور عمل هانهیهز

بسته )در درون  مدار نیدورب هایمنظور، استفاده از سامانه نیا

( و Alarmمحالت شش گانه(، زنگ هشدار ) رینقاط جرم خ

 تیموقع یجرم همچون سامانه یمکان لیتحل افزارهاینرم

( و GIS) ییایاطالعات جغراف ی( و سامانهGPS) ییایجغراف

 راهگشا است.ها آن روز سازیب

 گزاریسپاس -8

 ییشناسا»با عنوان  یمقاله حاضر برگرفته از طرح پژوهش

 یفضاها تیامن یمنظور ارتقابه یطیمح یداریعوامل پا

در دفتر « مرکز شهر سنندج یمحدوده پژوهش ؛یشهر

استان کردستان است.  یانتظام یفرمانده یکاربرد قاتیتحق

سبب از دفتر مذکور به گزاریو سپاس یرو مراتب قدردان نیاز ا

 . شودیصورت گرفته اعالم م یهاتیاحم
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