راّکارّای ػولی جْت افسایش احساس اهٌیت هحالت هسکًَی در راستای
تَسؼِ پایذاری

هحسي کیَاًلَ
ٔشثی  ٚفضٞ ٛیئت فّٕی ٌشٔ ٜٚقٕبسی ٔٛػؼ ٝآٔٛصؽ فبِی اؿشاق ثجٛٙسد
Keivanlu_arc@yahoo.com

چکیذُ
ٔحالت ٔؼى٘ٛی ثب ػبختبس وبِجذی  ٚوبسوشد اجتٕبفیاؽ فشكٔ ٝغّٛثی ثشای سؿذ  ٚثبِٙذٌی جبٔق ٝاػت  ٚثب تٛج ٝثب
ایٗ ٚیظٌی ثبیذ ثتٛا٘ذ ٔحیظ أٗ  ٚػبِٓ سا فشا ٓٞوٙذ .احؼبع أٙیت ٔم ِٝٛای جذای اص أٙیت ثٛد ٚ ٜتٛج ٝث ٝآٖ
إٞیت ثیـتشی داسد صیشا ایٗ اح ؼبع ثش ػبیش سٚاثظ اجتٕبفی  ،فشٍٙٞی  ٚالتلبدی تبحیش ٔؼتمیٓ ٔی ٌزاسد  .یىی اص ساٜ
ٞبی ثشلشاسی أٙیت اص عشیك ٔذاخالت دس وبِجذ ؿٟشٞبػت  ٚاِجت ٟٓٔ ٝتش اص وبِجذ ٞش ٔىب٘ی سٚح غبِت ثش آٖ ٔىبٖ
اػت و٘ ٝبؿی اص سٚاثظ اجتٕبفی ٔ ٚشدٔی اػت و ٝث ٝیىذیٍش ٚاثؼتٞ ٝؼتٙذ .أٙیت ،استجبط ٔؼتمیٕی ثب فضب  ٚػبخت
 ٚػبص ؿٟشی داسدِ .زا ثشسػی جٙجٞٝبی ویفی  ٚوٕی أٙیتی ،چ ٝاص ِحبػ وبِجذی  ٚچ ٝاص ِحبػ اجتٕبفی دس داخُ ٞش
یه اص فضبٞبی ؿٟشی أشی ضشٚسی اػتٞ .ذف اص ایٗ پظٞٚؾ ،جؼتجٛی ٔقیبسٞبی وبِجذی ٔ ٚقٙبیی دس فضبٞبی
ؿٟشی ثٙٔ ٝؾٛس یبفتٗ ساٞىبسٞبیی جٟت افضایؾ حغ أٙیت دس ایٗ ٔحیظٞب ٔیثبؿذ .سٚؽ تحمیك دس ایٗ پظٞٚؾ ثٝ
كٛست تٛكیفی-تحّیّی ثش ٔجٙبی تحّیُ فٛأُ تبحیشٌزاس دس احؼبع أٙیت ا٘جبْ ؿذ ٜاػت تب ثب ثشسػی ایٗ ٚیظٌیٞب
دس ساػتبی وبٞؾ ٔـىالت اجتٕبفی ثشای الذأبت الصْ كٛست پزیشد.
کلوات کلیذی :أٙیت؛ ٔحالت ٔؼى٘ٛی؛ تٛػق ٝپبیذاسی
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هقذهِ
دس ٌضاسؽ جٟب٘ی اػىبٖ ثـش  2007و ٝثٚ ٝػیّ ٝدفتش اػىبٖ ثـش ُّٔ ٔتحذ دس ػشاػش جٟبٖ ا٘تـبس یبفت آٔذ ٜاػت عی
پٙج ػبَ ٌزؿت 6 ، ٝدسكذ ػبوٙبٖ ؿٟش ٞب دس وـٛس ٞبی تٛػق ٝیبفت ٝلشثب٘ی جٙبیت ؿذ ٜا٘ذ  ،اص  1980اِی ٔ 2000یضاٖ
جشْ دس جٟبٖ  30دسكذ افضایؾ یبفت ٝاػت  .ثشسػی افىبس فٕٔٛی دس وـٛس ٞبی تٛػق ٝیبفت ٚ ٝدسحبَ تٛػق٘ ٝـبٖ ٔیذٞذ
و٘ ٝیٕی اص ؿٟش٘ٚذاٖ دس تٕبٔی اٚلبت یب غبِجب ٍ٘ ،شاٖ جشْ  ٚجٙبیت دس ؿٟشٞبی خٛد ٞؼتٙذ ( .ثٕب٘یبٖٔ ،حٕٛدی ٘ظاد،
 )82 :1388اص ػٛی دیٍش (( ا ٔٙیت ا٘ؼب٘ی )) اص ٔ ٟٓتشیٗ ٔـخلٞ ٝبی سفبٞی تّمی ٔی ؿٛد  ،ث٘ ٝحٛی ؤ ٝحٛس اكّی
تٛػق ٝپبیذاس دس لشٖ حبضش سا أٙیت ا٘ؼب٘ی تـىیُ ٔی دٞذ و ٝثش اػبع ٌضاسؽ تٛػق ٝا٘ؼب٘ی ػبصٔبٖ ُّٔ دس ػبَ ٞبی
 1998 ٚ 1994جٙجٞ ٝبی أٙیت ؿغّی  ،أٙیت اص جٟت دسآٔذ  ،ػالٔت جؼٕی  ٚسٚا٘ی  ٚأٙیت صیؼت ٔحیغی سا ٘یض دس
ثش ٔیٍیشد ٌ( .ضاسؽ تٛػق ٝا٘ؼب٘ی ػبصٔبٖ ُّٔ  )4 :1994 ،أٙیت پیؾ صٔی ٝٙیه اجتٕبؿ ػبِٓ  ٚاحؼبع أٙیت ثؼتشػبص
تٛػق ٝجٛأـ ا٘ؼب٘ی اػت  ٚػقبدت یه اجتٕبؿ دس ٌش ٚحفؼ  ٚثمب أٙیت  ٚاحؼبع أٙیت ٘بؿی اص آٖ اػت.
ثش عجك ٘ؾشیٔ ٝبصِ٘ ، ٛی بص ٞبی ایٕٙی ثقذ اص ٘یبص ٞبی صیؼتی ٔ ٟٓتشیٗ ٘یبصٞبی ا٘ؼب٘ی ث ٝؿٕبس ٔی سٚد و ٝاص ِحبػ
سٚا٘ـٙبختی ثیبٍ٘ش ٘یبص ا٘ؼبٖ ث ٝآسأؾ دس٘ٚی  ٚآػبیؾ سٚا٘ی  ٚپشٞیض اص آؿفتٍی  ٚثی ٘ؾٕی ػبختبسی جبٔق ٝاػت (
اػتٛتضَ  )64 :1364 ،اِیٗ ٔیٍٛیذ  (( :اٌش ٔشدْ فضبیی سا ث ٝدِیُ فذْ ساحتی یب تشع اػتفبد٘ ٜىٙٙذ فشك ٝفٕٔٛی اص دػت
سفت ٝاػت ٔ( )).ذیشی  )13 : 1385 ،یىی اص ٕٟٔتشیٗ فٛأُ تٟذیذ وٙٙذ ٜحضٛس ٔشدْ دس فضب ٞبی فٕٔٛی تشع یب احؼبع
٘ب أٙی اػت ٘ .بأٙی ٔىبٖ ٞب  ٚفضبٞبی فٕٔٛی٘ ،ـبط  ٚػالٔتی سا اص دس ص٘ذٌی سٚص ٔشٔ ٜختُ ٔی وٙذ  ٚثب ایجبد ٔب٘ـ ثش
ػش سا ٜسؿذ فشٍٙٞی ٔ ٚـبسوت فٕٔٛیٞ ،ضیٞ ٝٙبی صیبدی سا ثش جبٔق ٝتحٕیُ ٔی وٙذ (افتخبسی٘ ) 10: 1381 ،ح ٜٛعشاحی
فضبٞبی ؿٟشی دس حغ أٙیت افشاد اػتفبد ٜوٙٙذ ،ٜػالٔت سٚا٘ی  ٚتقّك فشٍٙٞی ثٔ ٝحُ ٔٛسد ٘ؾش ٔٛحش ثٛد ٚ ٜتحّیُ
ٔـىالت اص آٖ ٞذف تحمیك سا تـىیُ داد ٜاػت .افضایؾ أٙیت ٔحیغی ثش اػبع چٍٍ٘ٛی ادسان افشاد اص ٔحیظ پیشأ ٖٛدس
ساػتبی ثٟجٛد وبسثشی فضبٞبی ؿٟشی اص ٔ ٟٓتشیٗ سٚیىشدٞبیی اػت و ٝجٛأـ پیـشفت ٝدس صٔی ٝٙفّ ْٛاجتٕبفیٔ ،ذیشیتی ٚ
عشاحی ؿٟشی ث ٝآٖ تٛج ٝداس٘ذ(.إِبػی فش  ٚا٘لبسی)21 :1389 ،
دس حبَ حبضش ص٘بٖ اص ٞش لـش  ٚعجم ٝای  ٚثب ٞش ٘ٛؿ پٛؿؾ  ٚآسایـی و ٝدس ػغح ؿٟش ؽبٞش ؿ٘ٛذ ،دس صٔی ٝٙحُٕ ٘ ٚمُ ٚ
جبث ٝجبیی دس ؿٟش ثب ٔـىالتی ٔٛاجٔ ٝی ؿ٘ٛذ و ٝایٗ ٔؼئّ ٓٞ ،ٝص٘بٖ داسای ٚػیّ٘ ٝمّی ٓٞ ٚ ٝص٘بٖ اػتفبد ٜوٙٙذ ٜاص ٚػبیُ
٘مّی ٝؿٟشی  ٚفٕٔٛی سا ؿبُٔ ٔی ؿٛد
هَلفِ اهٌیت در تَسؼِ پایذاری:

تصَیر  :1ابؼاد هختلف تَسؼِ پایذار ٍ اّویت ًسبی آىّا (هٌبغ)Colantonio ،2111 :3 :
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پبیذاسی اجتٕبفی تحت فٛٙاٖ ص٘ذٌی ػبِٓ  ٚثبٚس ٕٞ ٚب ًٙٞثب عجیقت تقشیف ؿذ ٜاػت .دس ایٗ تقشیف ،ثمب  ٚحیبت جبٔق،ٝ
ٍٕٞبْ ثب عجیقت ٔحیغی ٔ ٚشتجظ ثب ٘ؾبْ ٞبی التلبدی دس جٟت دػتیبثی ث ٝثبالتشیٗ ػغح سضبیت اص ص٘ذٌی
اػت)GTZ,2004:2(.
ایفبچُ ٍٞ ٚبن پبیذاسی اجتٕبفی سا ایٗ ٌ ٝ٘ٛتقشیف ٔی وٙٙذ «:تٛػق ٝای و ٝثب تىبُٔ ٔتٛاصٖ جبٔقٔ ٝذ٘ی ػبصٌبسی داؿت،ٝ
ٔحیغی سا پشٚسؽ ٔی دٞذ وٞ ٝذایتٍش ص٘ذٌی جٕقی ٕٞؼبص ثب ٌشٞ ٜٚبی ٔختّف فشٍٙٞی  ٚاجتٕبفی ثبؿذ ،دس فیٗ حبَ ثب
ثٟجٛد ویفیت ص٘ذٌی تٕبٔی الـبس جبٔق ،ٝیىپبسچٍی اجتٕبفی سا تمٛیت وٙذ .».ایٗ تقشیف ،پبیذاسی اجتٕبفی سا ثٚ ٝػیّٝ
فّٕىشد جٕقی جبٔقٔ ٚ ٝجبحج ویفیت ص٘ذٌی ٞش فشد ٔٛسد ثشسػی لشاس ٔی دٞذAncell,fawcett (.
.)Thompson,2008:425
ثٌ ٝفت ٝثب ٘ه جٟب٘ی پبیذاسی اجتٕبفی ثٔ ٝقٙی حفؼ ػشٔبی ٝاجتٕبفی اػت .دس تقشیف پبیذاسی اجتٕبفیٌ ،شٞٚی اص ٔحممبٖ
ث ٝچٟبس فٙلش اكّی  ٚتقییٗ وٙٙذ ٜاؿبس ٜوشد ٜا٘ذ :فذاِت اجتٕبفیٕٞ ،جؼتٍی اجتٕبفیٔ ،ـبسوت  ٚأٙیت .دس ایٗ ٔقٙب
ِٔٛفٞ ٝبیی چ ٖٛفشكت ٞبی ثشاثش  ٚتٛاْ ثب پیـشفت ثش ای تٕبٔی ا٘ؼبٖ ٞب ،ص٘ذٌی ٕٞشا ٜثب تقبٕٞ ٚ ٖٚىبسی ،فشكت ٞبی ثشاثش
ثشای تٕبٔی افشاد دس جٟت ایفبی ٘مؾ ٞبی اجتٕبفی ثٕٞ ٝشا ٜأٙیت أشاس ٔقبؽ  ٚایٕٙی ػى٘ٛتٍبٞ ٜبی ا٘ؼب٘ی دس ثشاثش
ٔخبعشات عجیقیٔ ،جٙبی ػٙجؾ پبیذاسی اجتٕبفی لشاس ٌشفت ٝا٘ذ (.پٛس عبٞشی.)8 :1388 ،
پب یذاسی اجتٕبفی سا ٔی تٛاٖ ث ٝفٛٙاٖ ػغح ٔغّٛة اص ص٘ذٌی ػبِٓ  ٚتٛاْ ثب ثٟش ٜثشداسی كحیح اص عجیقت  ٚث ٝفٛٙاٖ یىی اص
اضالؿ ٔخّج پبیذاسی ثشلشاس وٙٙذ ٜتقبدَ دس پبیذاسی جٛأـ ٔ ٚحیظ روش وشد ٔ(.حٕٛدی  ٚدیٍشاٖ)5-4 :1389 ،
تٛػق ٝپبیذاس اجتٕبفی ،تٛػق ٝای اػت و ٕٝٞ ٝجب٘ج ،ٝثب ٔشوضیت جٛأـ ا٘ؼب٘ی ،ثب ٞذف وبٞؾ ؿىبف ٞب ،آػیت ٞب ٚ
تقبسضبت اجتٕبفی ،دس وٙبس تٛج ٝث ٝخٛاػتٞ ٝبی ٘ؼُ ٞبی آیٙذ ،ٜثب ٔذیشیت ٔلشف ٔٙبثـ عجیقی ٚتٛصیـ ٔتٛاصٖ التلبدی(.
ؿفیقب. )8 :1391 ،
دس ٚالـ ٔف ْٟٛاكّی پبیذاسی اجتٕبفی یه س٘ٚذ فبدال٘ ٝاػت  ٚآٖ ایجبد یه جٟبٖ اػت وٙٔ ٝلفب٘ٙٔ ٝجش ث ٝتالؽ كبدلب٘ٝ
ثشای سػیذٖ ث ٝپبیذاسی ٔی ؿٛد)Stuber,2011:3(.
ث ٝفمیذٞ ٜب٘ىٛن تٛػق ٝپبیذاس اجتٕبفی  ،تٛػق ٝای و٘-1 :ٝیبصٞبی اػبػی سا تبٔیٗ وٙذ -2 .فذاِت خٛا ٜثبؿذ-3.سفبٜ
فیضیىی ،رٙٞی  ٚاجتٕبفی جٕقیت سا استمب دٞذ 4 .آٔٛصؽ ،خاللیت  ٚتٛػق ٝتٛاٖ ا٘ؼب٘ی سا ثشای وُ جبٔق ٝتشٚیج ٕ٘بیذ-5 .
ٔیشاث فشٍٙٞی  ٚصیؼتی سا حفؼ وشد ،ٜاحؼبع استجبط ثب ٌزؿتٔ ٚ ٝحیظ صیؼت سا تمٛیت وٙذٔ-6 .شدْ ػبالسا٘ ٝثبؿذ ٚ
ٔـبسوت  ٚدخبِت ؿٟش٘ٚذاٖ سا تشٚیج وٙذ -7 .ؿشایظ ص٘ذٌی سا ثٟتش وشد ٚ ٜثیٗ عشاحی ؿىُ ٔحُ ٞبی فٕٔٛی ؿٟش ثب سفبٜ
اجتٕبفی ،وبِجذی  ٚؿٛس ٞ ٚیجبٖ ػبوٙبٖ ؿٟش استجبط ثشلشاس ٕ٘بیذٛٔ( .ػی وبؽٕی ٔحٕذی)5 :1381 ،

اهٌیت:
أٙیت ٚاط ٜای اػت ثب اثقبد  ٚؿبخلٞ ٝبی رٙٞی ٚیظ ٜو ٝث ٝآسأؾ  ٚػى ٖٛدس٘ٚی فشد  ٚاحؼبع سضبیت ا ٚاص آسأؾ ٚ
آػبیؾ ٔٛجٛد دس ثغٗ ٔحیظ اؿبس ٜداسد.
«أٙیت» ( )securityاص سیـ ٝالتیٗ " "secureو ٝدس ِغت ثٔ " ٝقٙبی ٘ذاؿتٗ دِٟش ٚ ٜدغذغ ٝاػت"ٔ .ی ثبؿذ .ثٙبثشایٗ
ٔقٙبی ِغٛی أٙیت " سٞبیی اص خغش ،تٟذیذ ،آػیت ،اضغشاةٞ ،شاع ،تشعٍ٘ ،شا٘ی" یب ٚجٛد " آسأؾ ،اعٕیٙبٖ ،آػبیؾ،
افتٕبد ،تبٔیٗ  ٚضبٔٗ" اػت( .إِبػی فش  ٚا٘لبسی)23 :1389 ،
ثش ایٗ اػبع ٔی تٛاٖ ٔقب٘ی صیش سا ثش ٔف ْٟٛأٙیت ٔتلٛس ؿذ:
أٙیت داسای ٔقب٘ی آسأؾ  ٚآػبیؾ  ٚایٕٙی اػت(فٕیذ.)138 :1345 ،
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أٙیت دس فش ًٙٞفبسػی ثٔ ٝقٙبی آصادی ،آسأؾ ،فمذاٖ تشع  ٚفذْ ٞج ْٛدیٍشاٖ آٔذ ٜاػت(إِبػی فش  ٚا٘لبسی:1389 ،
ٕٞ .)23چٙیٗ أٙیت اص سیـ ٝأٗ ثٔ ٝقٙی ایٕٙی ،آسأؾ لّت  ٚخبعش جٕـ ثٛدٖ اػت(ثٕب٘یبٖ ٔ ٚحٕٛدی ٘ظاد:1388 ،
.)22
فال ٜٚثش آ٘چٌ ٝفت ٝؿذ ،أٙیت اص ٔبد ٜأٗ ٌشفت ٝؿذ ٜاػت و ٝثٌ ٝفت ٝساغت دس وتبة ٔفشدات ،ثٔ ٝقٙی آسأؾ خبعش ٚ
آسأؾ ٘فغ  ٚاص ثیٗ سفتٗ ثیٓ ٞ ٚشاع اػت.
دس فش ًٙٞفّ ْٛسفتبسی ٘یض دٔ ٚقٙب اص ایٗ ٚاط ٜاسائ ٝؿذ ٜاػت:
حبِتی و ٝدس آٖ دس اسضبی احتیبجبت  ٚخٛاػتٞ ٝبی ؿخلی ا٘جبْ ٔیؿٛد
احؼبع اسصؽ ؿخلی ،اعٕیٙبٖ خبعش ،افتٕبد ث٘ ٝفغ  ٚپزیشؿی و ٝدس ٟ٘بیت اص ػٛی عجمٞ ٝبی ااجتٕبفی ٘ؼجت ث ٝفشد
افٕبَ ٔی ؿٛد( .إِبػی فش  ٚا٘لبسی)23 :1389 ،
اص ٘ ؾش الس٘غ ٔبستیٗ :أٙیت فجبست اص تضٕیٗ سفب ٜآتی اػت  ٚآسِ٘ٛذ ِٚفشص آٖ سا فمذاٖ تٟی ٘ؼجت ث ٝاسصؽ ٞبی ٔىؼٛة
دا٘ؼت ٚ ٝجبٖ ئی ٔٛسص أٙیت سا سٞبیی ٘ؼجی اص تٟذیذات صیبٖ ثخؾ ٔی دا٘ذ (پیّتٗ٘ .)1383،خؼتیٗ ٔجبحج فّؼفی ٚ
ػیبػی دس فشك ٝأٙیت سا ٔی تٛاٖ دس ٔجبحج فالػف ٝی٘ٛبٖ ثبػتبٖ ٕٞچ ٖٛافالع ٚ ٖٛاسػغ ٛجؼتج ٛوشد
ثش اػبع تٛسی ٞبی ٘یبصٞب دس ٞشْ ٔبصِ ٛدس  ،۱٨٩۶أٙیت یىی اص ٘یبصٞبی ضشٚسی ٚ ٚجٛدی ا٘ؼبٖ اػت ،دسػت ؿجی٘ ٝیبصٞبی
فیضیِٛٛطیه ا٘ؼبٖ  ٚایٗ فبوتٛس ثش ػالٔت  ٚػقبدت ا٘ؼبٖ ٞب ثؼتٍی ٔؼتمیٕی داسد( ضبثغیبٖ  ٚخذائی.)150 :1388 ،
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جذٍل  : 1چْار ًظریة هطرٍح در رابطِ با جرم ٍ خشًَت در فضای شْری ()121: 2113Carmona,
وٙتشَ فضب  ،حبوٕیت

٘ؾبست

فقبِیت

جیٗ جیىٛثض

ٔتٕبیض وشدٖ آؿىبس فشكة فٕٔٛی ٚ
خلٛكی

٘یبص ث ٝچـٓ ٞبیی ٘ؾبسٌ ٜش
اص ػٛی كبحجبٖ عجیقیٓٞ ،
ػبوٙبٖ  ٓٞ ٚاػتفبدٜ
وٙٙذٌبٖ ؤ ٝی تٛا٘ٙذ ثب
اػتفبد ٜاص تٛٙؿ فقبِیت ٞب ٚ
فّٕىشدٞبیی ؤ ٝشدْ سا
جزة ٔی وٙذ تمٛیت ٌشدد.

فقبِیت ٞبی ٕٞجٛاس خیبثبٖ
ٔی ثبیؼت سٞشٚاٖ پیٛػتٝ
ای سا فشا ٓٞوٙذ ،تب ثحج
٘ؾبست تمٛیت ٌشدد.

اػىبس ٘یٗٔٛ

ٔحیظ وبِجذی ٔی ثبیؼت داسای
خلٛكیبتی ٔب٘ٙذ ٔىب٘یضْ ٞبی ٕ٘بدیٗ،
ٔشصٞب  ٚػّؼّٔ ٝشاتجی تقشیف ؿذ ٜاص
فشكٞ ٝبی خلٛكی تب فٕٔٛی ثبؿذ تب
پٞ ٟٝٙبی ٔختّف دسن  ٚدا٘ؼت ٝؿٛد.

ایجبد ؽشفیت وبِجذی
٘ؾبستی دس فضب تب فشكت
٘ؾبست ثشای ػبوٙبٖ  ٚدیٍش
ٟ٘بدٞب ٕٔىٗ ٌشدد.

ٔخبِف ایٗ ٘ؾشی ٝاػت وٝ
حضٛس فقبِیت ٞبی ثیـتش ٚ
ثبالخق حضٛس فقبِیت ٞبی
تجبسی ٔیضاٖ جشْ  ٚجٙبیت
سا وبٞؾ ٔی دٞذ.

ٔٛػؼ ٝپیـٍیشی
اص جشْ
()CPTED

وٙتشَ دػتشػیٟبی عجیقی ثب ٞذف
وبٞؾ فشكت دػتشػی ث ٝجٙبیت؛
اػتفبد ٜاص ٔحلٛسیت ٞبی وبِجذی وٝ
ٔٛجت افضایؾ لٛت لّت  ٚحغ
ٔبِىیت ػبوٙیٗ ٔی ٌشدد .

٘ؾبست عجیقی ث ٝفٛٙاٖ
٘تیجة ٔقِٕٛی اػتفبد ٜاص
ٔبیّٕه

ثش وبٞؾ فقبِیت اص عشیك
حشوت  ٚدس ٘تیج ،ٝوبٞؾ
ػغح فقبِیت تبویذ داسد.

ثیُ ٞیّیش

فضبٞبیی و ٝثب ػبیش فضبٞب یىپبسچٝ
ؿذ ٜا٘ذ ،پیبدٞ ٜب سا تـٛیك ث ٝحشوت ٚ
تٕبؿب دس آٖ فضبٞب ٔی وٙٙذ.

٘ؾبست اص عشیك ٔشدٔی وٝ
دس فضب حشوت ٔی وٙٙذ ،
تبٔیٗ ٔیٍشدد.

اص عشیك یىپبسچ ٝػبصی فضب
ٔ ٚؼیشٞبی حشوتی ٔیتٛاٖ
فضبٞبی ث ٓٞ ٝپیٛػت ٝای سا
تقشیف وشد و ٝایٕٗ ث٘ ٝؾش
ٔیشػٙذ.

ابؼاد گستردُ ایجاد اهٌیت هحیطی از ًظر رٍاًی:
عجك ٘ؾش آلبی ٔغّجی سفبیت ٞش یه اص ٔٛاد صیش دس فضبٞب ثبفج ٔیؿٛد تب احؼبع فذْ أٙیت سً٘ ثبخت ٚ ٝؿخق اص ٘ؾش
سٚا٘ی داسای آسأؾ خبعش  ٚأٙیت ؿٛد:
 .1ایجبد حغ ٔىبٖ
 .2ایجبد حغ خّٛت  ٚیب ٔحشٔیت
 .3خٛا٘بیی ٔحیظ ٔ ٚحیظ لبثُ تلٛس
 .4ایٕٙی جؼٕب٘ی دس ٔمبثُ ػٛا٘ح عجیقی ٔ ٚلٛٙفی
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 .5ایٕٙی جؼٕب٘ی اص عشاحی ٔٙبػت ٙٞذػی ساٞ ٜب تب جذا ػبصی  ٚیب وٙتشَ فضبٞبی ػٛاس ٚ ٜپیبد ٚ ٜایجبد
٘ؾٓ دس تشافیه فجٛسی (ٔغّجی)17-18 :1383،

حرین ٍ قلورٍ:
سٚؿٙی ٚ ٚضٛح ػبصٔبٖ فضبیی ٔ ٚشصٞبی لّٕشٞٚبی خلٛكی٘ ،یٕ ٝخلٛكی (٘یٕ ٝفٕٔٛی)  ٚفٕٔٛی اص یىذیٍش ٔٛجت
وبٞؾ ٘فٛرپزیشی (دػتشػی) ،افضایؾ ٘ؾبست اجتٕبفی  ٚپیـٍیشی اص جشائٓ ٔیؿٛد( .كبِحی)184 :1387،
اػىبس ٘ی ٗٔٛفضب سا ث 4 ٝدػت ٝتمؼیٓ ٔیوٙذ:
فضا یا هحیط ػوَهیٙٔ :غم ٝای اػت و ٝث ٝسٚی  ٕٝٞثبص اػت  ٚاػتفبدٜٞبی ٔتقذدی اصآ٘جب ث ٝفُٕ ٔیآیذ.
فضا یا هحیط ًیوِ ػوَهیٙٔ :غمٝای اػت و ٝثش سٚی فٕ ْٛثبص اػت ،أب اص آ٘جب اػتفبددٔ ٜحذٚد ث ٝفُٕ ٔیآیذ.
فضا یا هحیط ًیوِ خصَصیٙٔ :غمٝای اػت و ٝتقذاد وٕی اص افشاد ث ٝآ٘جب سفتٚآٔذ داس٘ذ  ٚدس اكُ ٔؼى٘ٛی اػت  ٚتٛػظ
ػبوٙبٖ ػبختٕبٖ ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٔیٌیشدٔ( .خُ وشیذٚس آپبستٕبٖ)
فضا یا هحیط خصَصیٙٔ :غمٝای اػت و ٝفمظ ٔختق ػبوٙبٖ آ٘جبػت (ٔخُ داخُ آپبستٕبٖ) (سٚصثٙبْٚ ،یِٛیغ:1379،
)55
دس ساٞجشدٞبی  CPTEDتقییٗ لّٕشٔ ٚبِى یت یه ٘مؾ ٔحٛسی داسدٔ .شدْ ثب احؼبع ٔبِىیتی و٘ ٝؼجت ث ٝأٛاَ  ٚأالن
خٛد داس٘ذ اص آٖ ٔحبفؾت ٔی وٙٙذ .لشاس دادٖ دیٛاس ،حلبس٘ ،شد ،ٜتبثّ ٚ ٛفالئٓ ٞـذاس ،حشیٓٞبی فیضیىی ٔٙبػجی ٞؼتٙذ وٝ
حذٚد ٔبِىیت  ٚدس ٘تیج ٝحذٚد دػتشػی سا ٔـخق ٔیوٙذِ .زا ثب تقییٗ ٔبِىیتٞبی ؿخلی ٔیتٛاٖ ٔٛا٘قی ثش ػش ساٜ
دػتشػی ٔجشٔیٗ (ٔتجبٚصیٗ) ایجبد وشد( .وال٘تشی)87 :1385،
« تشغیت  ٚتـٛیك ػبوٙبٖ  ٚاػتفبد ٜوٙٙذٌبٖ اص ٔىبٖ ث ٝاحؼبع ٔبِىیت ٔ ٚؼئِٛیت ٘ؼجت ثٔ ٝحیظ پیشأ٘ٛی ٘مؾ ٕٟٔی
دس پیـٍیشی اص جشْ ٔیتٛا٘ذ داؿت ٝثبؿذٚ .ضٛح  ٚسٚؿٙی فضبی حبئُ ٔبثیٗ فضبی فٕٔٛی٘ ،یٕ ٝخلٛكی  ٚخلٛكی  ٚیب ثٝ
فجبست دیٍش ٘مغٔ ٝؼتشوی و ٝفضبٞبی ٘یٕ ٝخلٛكی  ٚخلٛكی آغبص ٔیؿ٘ٛذ ٔیتٛا٘ذ ث ٝایٗ أش وٕه ٕ٘بیذ .فذْ لغقیت
ٔبِىیت ٔٛجت وبٞؾ احؼبع ٔؼئِٛیت  ٚافضایؾ احتٕبَ ٚلٛؿ جشْ  ٚسفتبسٞبی ٘بٙٞجبس غیشلبثُ ٔمبثّٔ ٝیٌشدد( ».ؿشوت
ِِٛیٗ دیٛیغ)24 :1389،
٘یبص ث ٝایجبد ٔٛا٘ـٔ ،شصثٙذی ،دسٚاصٞ ٜبی ٍٟ٘جب٘ی  ٚغیش ٜاص ِض ْٚثشلشاسی أٙیت  ٚػبصٔب٘ذٞی اجتٕبفی ٘بؿی ؿذ ٜاػت .یىی
اصاك َٛتئٛسی فضبی لبثُ دفبؿ ،ایٗ اػت و ٝؿشایظ وبِجذی فضب ٔیتٛا٘ذ ٘فٛر ث ٝآٖ سا لبثُ ٔـبٞذٕ٘ ٜبیذ٘ .ی ٗٔٛپیـٟٙبد
ٕ٘ٛد تب خلٛكیبت ٔحیغی ٔـخق سا دس جٟت ایجبد ایٗ ؿشایظ ،ثٙٔ ٝؾٛس وٙتشَ ٔحذٚدٜٞب  ٚوبٞؾ فشكتٞبی استىبة
آٚسد.
جشْ
1
ا ٚثٛٔ ٝا٘ـ  ٚحلبسٞبی ٕ٘بدیٗ  ٚحمیمی ث ٝفٛٙاٖ ٚػبیّی ثشای ػبوٙبٖ جٟت ایجبد ایٗ ؿشایظ اؿبسٔ ٜیوٙذٛٔ .ا٘ـ حمیمی ،
ؿبُٔ دسٚاصٜٞب ،پشچیٗٞب ،دیٛاسٞبی ثّٙذ ٛٔ ٚا٘قی و ٝاجبص٘ ٜفٛر ث ٝفضبٞب سا ٔحذٚد ٔیوٙذٛٔ .ا٘ـ ٕ٘بدیٗ٘ 2یض ؿبُٔ،
ثبغچٞٝب٘ ،شدٜٞبی وٛتب ،ٜتغییش دس ٔلبِح ػبختٕب٘ی ٙٔ ٚؾشػبصیٔ 3یؿٛد.
تمٛیت لّٕشٌٚشایی اص عشیك افضایؾ تقّك خبعش افشاد ٘ؼجت ث ٝأٛاَ  ٚداسایی خٛد ،فال ٜٚثش آٖ و ٝایٗ أىبٖ سا ثٔ ٝبِه
فضبی ٔؼى٘ٛی ٔیدٞذ تب غشیجٞٝب سا ثٟتش ؿٙبػبیی وٙذ ،احؼبع ٔبِىیت سا ٘یض دس فشد تمٛیت ٔیوٙذ .اص ایٗ س ٚساٞجشدی
ٔٙبػت دس وبٞؾ فشكتٞبی ثضٞىبسی ث ٝؿٕبس ٔیسٚد( .وال٘تشی ٕٞ ٚىبساٖ )61 :1389،دسٌیش وشدٖ ٔ ٚـبسوت ػبوٙبٖ ٚ
اػتفبد ٜوٙٙذٌبٖ «اص جّٕ ٝجٛا٘بٖ» دس ٔذیشیت  ٚعشاحی ٘ٛاحی خٛد ٔٛجت خّك احؼبع ٚالقی ٔبِىیت ٔیٌشدد .ایٗ أش ثٝ
1 Real Barries
2 Symbolic Barriers
3 Landscape
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عشق ٔختّف اص جّٕٔ ٝـبسوت دس ٔذیشیت ٔشوض ؿٟش ،ػبصٔبٖٞبی ٔذیشیت ٔٙبصَ اػتیجبسی ،ؿشوتٞبی تٛػق ٝفٕٔٛی،
ثش٘بٔٞٝبی ثبص آفشیٙی ٔ ٚقبكش ػبصی أىبٖپزیش ٔیثبؿذ( .ؿشوت ِِٛیٗ دیٛیغ)26 :1389،

اًَاع قلورٍ در رٍابط اجتواػی:
دسثؼیبسی ٔجتٕـ ٞبی ٔؼّٕب٘بٖ فٕذتب چٟبس لّٕشٔ ٚی تٛا٘ٙذ لبثُ تٕییض ثبؿٙذ:
لّٕش ٚخلٛكی:ؿبُٔ فضبی داخُ خب٘ ٝو ٝخٛد ث ٝد ٚلّٕش ٚا٘ذس٘ٚی  ٚثیش٘ٚی تمؼیٓ ٔی ؿذ ٜاػت.
لّٕش٘ ٚیٕ ٝخلٛكی:ؿبُٔ ثیش٘ٚی(ثشای ا ُٞخب٘ ٝآٍ٘ب ٜو ٝثیٍب٘ ٝای دس آٖ پزیشایی ٔی ؿذ ٜاػت)ٞـتی  ٚداالٖ.
لّٕش٘ ٚیٕ ٝفٕٔٛی :ؿبُٔ ٞـتی (ؤ ٝحُ دػتشػی ث ٝد ٚیب چٙذ خب٘ ٝثٛدٚ) ٜثٗ ثؼت
لّٕش ٚفٕٔٛی :و ٝدس ثشٌیش٘ذ ٜی ٔقبثش ؿٟش  ٚفضبٞبی ثبص فٕٔٛی ثٛد ٜا٘ذ.

ٍیژگی ّای بافت هسکًَی در رابطِ با حس اهٌیت:
احؼبع أٙیت اص لشاسٌیشی ا٘ؼبٖ دس ؿشایظ ٔحیغی ثٔ ٝخبثٛ٘ ٝفی ادسان سٚا٘ی حبكُ ٔی ؿٛد و ٝاص یه ػبختبس ؿٟشی ٚ
فشٍٙٞی خبف ،ثب ػبختبس فشٍٙٞی  ٚاجتٕبفی دیٍش ٔتبٔیض ٔی ؿٛد .ثش ایٗ اػبع ؿىُ ٌیشی احؼبع أٙیت اص ِحبػ سٚاٖ
ؿٙبختیٚ ،اثؼت ٝث ٝؿشایظ ٔحیظ ؿٟشی ،وٙؾ ٞب  ٚحٛادث اص یه ػ ٚ ٛاص ػٛیی دیٍش ٘ٛؿ ثشداؿت  ٚػغٛح ادساوی دس آٖ
ػبختبس فشٍٙٞی اػت ٕٞ ٚیٗ د ٚاكُ آٖ سا اص ؿٟشی ث ٝؿٟشی  ٚاص ّٔیتی تب ّٔیت دیٍشٔ ،تفبٚت ٔی وٙذ ( .ضبثغیبٖ ٚ
خذاییٔ ) 155 :1388 ،حّٞ ٝب ث ٝفٛٙاٖ فشا ٓٞوٙٙذٌبٖ أٙیت  ٚسفب ٜافشاد ٔحّ ٝفُٕ ٔی وٙٙذ .اػىبس ٘یٔ ٗٔٛقتمذ اػت
دس ٚاحذٞبی آ پبستٕب٘ی ثضسي ٔشدْ ٕ٘ی تٛا٘ٙذ لّٕش ٚص٘ذٌی سا ث ٝخٛثی وٙتشَ وٙٙذ  ٚخب٘ٛاسٞبی فمیش ٘جبیذ دس ػبختٕبٖ ٞبی
ثضسي  ٚثی ٛٞیت ص٘ذٌی وٙٙذ .ث ٝافتمبد ا ٚػبوٙبٖ ٔجٕٛفٞ ٝبی ٔؼى٘ٛی ثبیذ ثتٛا٘ٙذ فضبٞبی ثبص ٔحیظ ص٘ذٌی خٛد سا
وٙتشَ وشدٍ٘ٚ ٜزاس٘ذ ٞش ثیٍب٘ ٝای ث ٝایٗ فضبٞب ت جبٚص وٙذ .خلٛكیبت ثشخی فضبٞبی ؿٟشی ث ٌٝ٘ٛ ٝایؼت و ٝصٔی ٝٙتشع
ثیـتشی سا فشأ ٓٞی آٚسد .دس ثؼیبسی ٔٛاسد ٘ٛؿ عشاحی فضبی وبِجذی٘ ،مـی ؤ ٝىبٖ خبكی ث ٝخٛد ٔی ٌیشد  ٚاثقبد
اجتٕبفی یه ٔحذٚدٙٔ ٜجش ٔی ٌشدد و ٝفضبٞب أٗ  ٚیب ثبِقىغ ٘بأٗ ٌشد٘ذ .فذْ ٔجٛد ٘ٛس وبفی دس خیبثبٖ ،خٛاثیذٖ ثی
ػشپٙبٞبٖ ٔ ٚقتبداٖ دس وٙبس خیبثبٖ ٘ ٚجٛد پیبد ٜس ٚدس اتٛثٞ ٖٛب اص اٖ جّٕ ٝا٘ذ .ثش اػبع ٘ؾشی ٝاػىبس ٘ی)1973(ٗٔٛ
فضبٞبیی و ٝأىبٖ دیذٖ  ٚدیذ ٜؿذٖ دس آٟ٘ب ثیـتش ثبؿذ  ٚدس ضٕٗ أىبٖ وٕی ثشای فشاس فشا ٓٞآٚسد٘ذ پتب٘ؼیُ وٕتشی
ثشای فقبِیت ٔجشٔبٖ فشأ ٓٞی آٚس٘ذ( لشایی ٕٞ ٚىبساٖ .)19 :1389 ،دس ٔجبحج ٘ٛیٗ ٔغشح دس عشاحی  ٚثش٘بٔ ٝسیضی اص
اكِٛی یبد ٔی ؿٛد و ٝدس آٖ تالؽ ٔی ؿٛد تب صٔی ٝٙثشٚص جشْ دس یه ٔىبٖ خبف سا تب حذ أىبٖ اص عشیك عشاحی  ٚثش٘بٔٝ
سیضی كحیح ثشعشف ٕ٘بیذ .تٛج ٝث ٝای ٗ ٘ىت ٝو ٝسفتبس ا٘ؼبٖ دس فضب ٔ ٚىبٖ ٞبی ٔتفبٚت ثب ؿىُ ٙٞ ٚذػ ٝخبف ٘ ٚیض ثب
فّٕىشد ٟ٘فت ٝدس آٖٔ ،تفبٚت ثٛد ٚ ٜدس ثؼیبسی ٔٛاسد فضب ٔحشن ا٘ؼبٖ دس ثشٚص سفتبس خبف ( وٌ ٝبٞبً ٕٔىٗ اػت سفتبسی
ٔجشٔب٘ ٝداؿت ٝثبؿذ) ٔی ثبؿذ ،أشی ضشٚسی اػت.
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ػلل ًااهٌی:
دالیُ ثؼیب سی سا جٟت ثشٚص  ٚتٛػق ٝخـ٘ٛت  ٚثضٞىبسی ٞب دس ٔحالت ٔؼى٘ٛی ؿٟشی ٔی تٛاٖ ثشؿٕشد:
-1فمش  ٚؿشایظ ٘ب ٔؼبفذ ٔبدی ص٘ذٌی ،ثیىبسی٘،جٛد أىب٘بت الصْ ثشای پش وشدٖ اٚلبت فشاغت
 -2وٕجٛد آٔٛصؽ ٘ ٚملبٖ دس فشآیٙذٞبی اجتٕبفی وشدٖ ،وٕجٛد ػبص  ٚوبسٞبی ٔشالجت  ٚسػیذٌی خب٘ٛادٌی
 -3فـبسٞب  ٚػٛء اػتفبدٞ ٜبی جٙؼی
 -4ا٘جبؿت ٞب  ٚتشاوٓ جٕقیتی ٘بٔتٙبػت ثب فضبٞبی وبِجذی  ٚصیؼتیٕٞ،جٛاسی ٞبی ٘بٔغّٛة  ٚدس  ٓٞسیختٍی ثبفت ٞب
ثبفت ٞب  ٚاسصؽ ٞبی اجتٕبفی
 -5تقبسم ٞبی عجمبتی ،لٔٛی ،جٙؼی ،ػٙی  ٚفشٍٙٞی
 -6وٕجٛد یب ٘ملبٖ فشایٙذ ؿىُ ٌیشی ٛٞیت ٚ ٚاثؼتٍی اجتٕبفی
 -7فبسضٞ ٝب  ٚثیٕبسی ٞبی سٚا٘ی  ٚجؼٕب٘ی ،افتیبد ثٛٔ ٝاد ٔخذس یب اِىُ
 -8اضغشاة ٞبی ٘بؿی اص ؿشایظ ػخت  ٚوبسی ٘بپبیذاسی فذْ أٙیت ؿغّی  ٚؿىٙٙذٌی ؿشایظ ص٘ذٌی خب٘ٛادٌی
 -9ػٛء اػتفبد ٜاص لذست دس ٟ٘بدٞبی سػٕی  ٚدس ٘تیج ٝثی افتٕبدی ثٟ٘ ٝبدٞبی لب٘٘ٛی ،دادٌبٞ ٜب ٘ ٚیشٚی ا٘تؾبٔی
 -15ثش٘بٔ ٝسیضی  ٚعشاحی ٘بدسػت وبِجذی ٔحّ ٚ ٝؿٟش  ٚغیش لبثُ دفبؿ ثٛدٖ فضبٞبی ٔؼى٘ٛیٔ ،ؼىٗ ٘بٔٙبػت ٚ
افؼشدٌی ٘بؿی اص ص٘ذٌی دس ٔحیظ ٞبی خـه ،ػشد  ٚثی سٚح ث ٝخلٛف دس ؿٟشن ٞبی كٙقتی  ٚوبسٌشی  ٚخٛاثٍبٞی،
وٕجٛد فضبٞبی دس٘ٚی ٔؼىٗ ،آِٛدٌی كٛتی  ٚغیشٜ
ٕٞب٘غٛس ؤ ٝالحؾٌ ٝشدیذ یىی اص ٕٟٔتشیٗ فٛأّی ؤ ٝی تٛا٘ذ ٔٛسد تٛج ٝعشاحبٖ  ٚثش٘بٔٝسیضاٖ فضبٞبی ٔؼى٘ٛی لشاس
ٌیشد ایجبد فضبٞبی وبِجذی ٔٙبػت دس جٟت وٙتشَ ثضٞىبسی  ٚوبٞؾ اٖ اص عشیك عشاحی ٔٙبػت ٔی ثبؿذ.ثب ثش٘بٔ ٝسیضی ٚ
عشاحی ٔٙبػت ٔی تٛاٖ فشك ت ٞبی استىبة ث ٝجشْ سا ثٔ ٝیضاٖ صیبدی اص ٔجشٔیٗ ػّت ٕ٘ٛد ٚ ٜفضبٞبیی لبثُ دفبؿ دس ٔحّٝ
ایجبد ٕ٘ٛدٔ( .غّجی) اص فٛأُ ایجبد فضبٞبی غیش لبثُ دفبؿ (ثذٖ لّٕشٔ )ٚی تٛاٖ ث -1 ٝتفىیه وبسثشی  -2وبٞؾ ٕ٘بیب٘ی
(لبثّیت دیذٖ  ٚدیذ ٜؿذٖ)  -3ضقف خٛا٘بیی  ٚدفٛت وٙٙذٌی  -4لغـ تذا ْٚثلشی  -5ثی تفبٚتی  ٚفذْ تقّك ث ٝفضبٞبی
ثیٗ ػبختٕبٖ ٞب اؿبس ٜوشدٔ( .غّجی)15 :1383،

فضاّای قابل دفاع:
اص ٘ؾش اػىبس ٘یٔ ٗٔٛف ْٟٛفضبی لبثُ دفبؿ ثب ایجبد لّٕش ٚ ٚحفؼ ػّؼّٔ ٝشاتت ،فضبٞبی فٕٔٛی تب فضبٞبی ٘یٕ ٝفٕٔٛی٘،یٕٝ
خلٛكی  ٚخلٛكی دس ٔحالت ٔ ٚجتٕـ ٞبی ٔؼى٘ٛی أىبٖ پزیش اػت.
فال ٜٚثش ایٗ ٔ،شالجت ٞب ٔی تٛا٘ذ ث ٌٝ٘ٛ ٝای عجیقی یب ٔلٛٙفی ا٘جبْ ٌیشد.
ٔشالجت ٔقِٕٛی یب عجیقی ثب ایجبد فضبٞبیی و ٝدس دیذ  ٚیب سفت  ٚآٔذ ٔشدْ ثبؿذ  ٚیب اص عشیك افضایؾ  ٚتٛٙؿ فقبِیت ٞب دس
ٔشاوض ٔحالت ٔی تٛا٘ذ حبكُ ؿٛد.
ٔشالجت ٔلٛٙف ی ٔی تٛا٘ذ اص عشیك ٘لت  ٚتجٟیض فضبٞبی فٕٔٛی ث ٝادٚات أٙیتی ٔب٘ٙذ دٚسثیٗ ٞبی ٔذاس ثؼت ٚ ٝیب آیفٖٛ
ٞبی تلٛیشی دس ٔىبٖ ٞبی ٔٛسد ٘یبص كٛست پزیشد.
دسوُ ثشای ایجبد فضبٞبی لبثُ دفبؿ جىٛثض ٘ؾشی ٝاٍِٛی استجبط دٞی ( اختالط فّٕىشد )  ٚاػىبس ٘ی ٗٔٛاٍِٛی ٔحلٛس ػبصی
سا پیـٟٙبد وشد ٜاػتٕٞ( .بٖ)16،
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هْوتریي ساز ٍ کارّای ایجاد فضاّای قابل دفاع:
ثشای ایجبد فضبٞبی لبثُ دفبؿ ثب اػتفبد ٜاص ٔٛاسد صیش ٔی تٛاٖ ثبفج افضایؾ ایجبد حغ احتشاْ ث ٝخٛیؾ دس ٔشدْ ٘ ٚیض
افضایؾ حغ تقّك ثٔ ٝحّ ٚ ٝدس ٘تیج ٝافضایؾ ٔیضاٖ ٔشالجت اص آٖ ٔی ٌشدد.
 .1ایجبد لّٕشٔ ٚ ٚحذٚدٔ ٜـخق  ٚتقشیف ؿذٜ
 .2ایجبد حغ ص٘ذٌی جٕقی  ٚدس فیٗ حبَ ایجبد فشكت ٞبی الصْ ثشای ایجبد خّٛت ٔحیغی
 .3ایجبد فشكت ٞبی الصْ جٟت ٔشالجت ٞبی عجیقی اص عشیك عشاحی
 .4ایجبد خٛا٘بیی  ٚتلٛسی سٚؿٗ اص فضبی وبِجذی ٔحّ ٝدس ر ٗٞػبوٙبٖ
 .5اػتفبد ٜاص فٙبكش ٕ٘بدیٗ ٔ ٚـخق دس عشاحی ٕٞ(.بٖ)

هَلفِ ّای هحیطی هَثر در ایجاد حس اهٌیت در فضای شْری:
ابؼاد هؼابر:
٘ؼجت ع ٚ َٛپٟٙبی ٔقبثش ٘مؾ ثؼضایی دس جشْ خیض ؿذٖ یه فضبی ؿٟشی داسد .وٛچٞ ٝبی ت ٚ ًٙثبسیه ٕٞ ٚچٙیٗ ٔقبثش
ثؼبیش عٛیُ و ٝا٘تٟبی آٟ٘ب ثشای ثیٙٙذ ٜثٚ ٝضٛح لبثُ دسن ٘یؼت اص جّٕ ٝفضبٞبی ٘بأٗ  ٚآػیت پزیش دس ثشاثش ٚلٛؿ جشْ ٚ
جٙبیت ٔحؼٛة ٔی ؿ٘ٛذ.
کیفیت شبکِ هؼابر:
یىی اص فٛأّی وٛٔ ٝجت استمبء أٙیت فیضیىی  ٚسٚا٘ی فضب ٔی ٌشدد ویفیت ؿجىٔ ٝقبثش  ٚپٛؿؾ آٖ ثشای تـخیق پیبدٚ ٜ
ػٛاسٔ ٜی ثبؿذ .اػتفبد ٜاص وف پٛؽ ػبِٓ  ٚتٛٙؿ سٍ٘ی ٕٞشا ٜثب عشح ٘ ٚمؾ ٔختّف ٕٞ ٚب ًٙٞدس وفؼبصی پیبد ٜسٞ ٚب
فال ٜٚثش تٛٙؿ فضبیی دس ایجبد ایٕٙی فبثشاٖ ٘مؾ ثؼضایی داسد ( .ادیجی ػقذی ٘ظاد  ٚفؾیٕی)88-87 :1395 ،
ًَر ٍ رٍشٌایی:
یىی اص ٕٟٔتشیٗ فٛأّی و ٝدس افضایؾ حغ أٙیت ٔٛحش اػت ،اػتفبد ٜاص ٘ٛس  ٚسٚؿٙبیی ٔی ثبؿذٛ٘ .س ٔٙبػت ثٔ ٝشدْ وٕه
ٔی وٙذ و ٝثیٙٙذ  ٚدیذ ٜؿ٘ٛذ .ثٙبثشایٗ ٘ٛس د ٚوبس ا٘جبْ ٔی دٞذ٘ ،خؼت ایٙى ٝث ٝوؼی و٘ ٝبؽش یه ٚضقیت اػت وٕه ٔی
وٙذ وٚ ٝاضح تش ثجیٙذ .ایٗ أش ٔٛجت ٔی ؿٛد ثب افضایؾ ل ٜٛاحؼبع تحت ٔشالجت ثٛدٖ ،استىبة جشْ وبٞؾ یبثذ .د ْٚایٙىٝ
ٔشدْ سا تـٛیك ٔی و ٙذ دس ٔحُ ثٕب٘ٙذ صیشا سٚیت پزیشی ثیـتش ٔب٘ـ جشْ ٔی ؿٛد (.لشایی ٕٞ ٚىبساٖ.)22 :1389 ،
ٕٟٔتشیٗ ٚیظٌی ؿشایظ آِٛدٌی سفتبسی  ٚجشْ دس صٔبٖ ؿت ،تبسیىی ٛ٘ ٚس ضقیف  ٚتٛصیـ ٘بٔٙبػت ػیؼتٓ سٚؿٙبیی اػت وٝ
ثش ٔحیظ حبوٓ ؿذ ٚ ٜثذیٗ تشتیت اِٚیٗ ٌبْ ث ٝػٛی ثٚ ٝجٛد آٔذٖ فضبیی ثذ ٖٚدفبؿ  ٚآػیت پزثش ثشداؿٔ ٝی ؿٛد( .
ادیجی ػقذی ٘ظاد  ٚفؾیٕی .)88 :1395 ،دس حمیمت فبُٔ " ٘ٛس ضقیف" ٕٟٔتشیٗ اِٛٚیت سا دس تضقیف أٙیت
داسدٌ(.ضاسؽ وٙفشا٘غ ِٙذٖ  ،2553ضبثغیبٖ ٕٞ ٚىبساٖ .)125 :1389 ،ثب وبؿت تیشٞبی چشاك ثشق ٛ٘ ٚس پشداصی ٚسٚدی
ٞب  ٚخشٚجی ٞب  ٚفضبٞبی ٔخفیٔ ،ی تٛاٖ اص ٔیضاٖ جشْ خیضی  ٚآػیت پزثشة فضب وبػت.
دیذ ٍ ًظارت ػوَهی:
ثش اػبع ٘ؾشی ٝاػىبس ٘ی ) 1973(ٗٔٛفضبٞبیی و ٝأىبٖ دیذٖ  ٚدیذ ٜؿذٖ دس آٟ٘ب ثیـتش ثبؿذ ،پتب٘ؼیُ وٕتشی ثبی فقبِیت
ٔجشٔبٖ فشأ ٓٞی آٚس٘ذ( لشایی ٕٞ ٚىبساٖ .)19 :1389 ،اص ٘ؾش ٚی ثب افضایؾ ٔیذاٖ دیذ ػبختٕبٖ ٞب  ٚوبسثشی ٞبی
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ٔختّف ؿٟش ٔی تٛاٖ ٘ؾبست عجیقی ؿٟش٘ٚذاٖ سا ثبال ثشد  ٚاص افضایؾ جشایٓ دس ػغح ؿٟشٞب جٌّٛیشی وشد( دا٘ـپٛس ٚ
فخبسی .) 32 :1395 ،دس حمیمت ٚجٛد ٘ـب٘ ٝای و ٝحبوی اص ٘ؾبست ٔشدْ ثش ٔحّ ٝثبؿذ ٔی تٛا٘ذ حغ أٙیت سا افضایؾ
دٞذ(.لشایی ٕٞ ٚىبساٖ .) 19 :1389 ،ث ٝثیبٖ دیٍش دس ٔقشم دیذ لشاس دادٖ فضبٞب ثبفج ٔی ؿٛد تب اٍ٘یضٔ ٜجشٔب٘ ٝفشكت
ثشٚص ٘یبثذ  ٚاحتٕبَ دػتٍیشی ٘یض ٔب٘ـ اص تحشیه اٍ٘یض ٜثضٞىبس ٌشدد .جیٗ جیىٛثض (٘ )1961 ،Jacobیض ثب تقجیشی ٔتفبٚت
٘ؾبست سا پبییذٖ خیبثبٖ ٔی ٟ٘ذ( دا٘ـپٛس  ٚفخبسیٔ ٚ )32 :1395 ،قتمذات ایت" ٔی ثبیذ چـٓ ٞبیی ٕٛٞاس ٜخیبثبٖ سا
ثٍٙش٘ذٔ ( "... ،ذیشی)15 :1385 ،
استفادُ از ترکیب کاربری ّا:
فشا٘ؼیغ تیجبِذص ٔقتمذ اػت و ٝثٟتشیٗ ٔحیغٟبی ؿٟشی آٟ٘بیی ٞؼتٙذ و ٝدس آٟ٘ب وبسثشی ٞب ادغبْ ٔی ؿ٘ٛذ  ٚعیف
ٔتٛٙفی اص فقبِیت ٞب  ٚت خلق ٞب ثٚ ٝجٛد ٔی آیذ .ث ٝفجبستی دیٍش ٔٙغم ٝثٙذی  ٚتفىیه وبسثشی ٞب  ٚفقبِیت ٞب اكّی ٔشي
فشكٞ ٝبی ؿٟشی اػت .جیىٛثض ٘یض ٔقتمذ اػت ؤ ٝحّٞ ٝبی و ٝوبسثشی ٞبی ٔتٛٙفی ٘ؾیش تجبسی ،اداسی  ٚتفشیحی داس٘ذ
٘ؼجت ثٔ ٝحّٞ ٝبیی و ٝفمظ ته وبسثشی ٞؼتٙذ ،أٗ تش٘ذ .فذْ ٔىبٖ یبثی ٔٙبػت فقبِیت ٞبی ٔختّف وٙبس یىذیٍش وٝ
ٌبٞی ثلٛست ٘بػبٌبص دس وٙبس ٚ ٓٞالـ ٔی ؿ٘ٛذ ٔی تٛا٘ٙذ ػجت ثشٚص اغتـبؽ  ٚاختالَ فقبِیت ٔی ٌشدد (.ادیجی ػقذی ٘ظاد
 ٚفؾیٕی.)91-95 :1395 ،
ًوای بیرًٍی ساختواى ّا:
ٕ٘بی ثیش٘ٚی ٘بٔٛص ٖٚػبختٕبٖ ٞب یىی اص ٘ـب٘ٞ ٝبی ٔحالت ج شْ خیض ٔحؼٛة ٔی ؿٛد .اػىبس ٘یٔ ٗٔٛقتمذ اػت آؿفتٍی
ٞب  ٚثی ٘ؾٕی ٞبی فیضیىی یه ٔىبٖ تبحیش صیبدی دس جزة ثضٞىبساٖ  ٚافٕبَ ٔجشٔب٘ ٝداسد.
ٍجَد ساختواىّای هترٍکً ،یوِ توام ٍ رّا شذُ:
ػبختٕبٖ ٞبی فشػٛد٘ ٚ ٜیٕ ٝػبخت  ٚسٞب ؿذ ٜث ٝػجت ٔتشٚن  ٚثال اػتفبد ٜثٛدٖٔ ،ىبٖ ٔؼتقذی ثشای ا٘جبْ افٕبَ
ثضٞىبسإ٘ٞ ٚ ٝچٙیٗ اختفبی ٔجشٔبٖ فشأ ٓٞی آٚس٘ذ.
هسیرّای هخفی ٍ جذا افتادُ ٍ کٌج ّا:
وٙج ٞب  ٚصاٚیٞ ٝب ث ٝػجت أىبٖ دیذ پبییٗ ٕٞ ٚچٙیٗ وٛچٞ ٝبی ثٗ ثؼت ٔ ٚؼیشٞبیی و ٝدس چشخٌ ٝشدؽ لشاس ٘ذاسد ٚ
ٔؼیشٞبی ٔخفی پٛؿیذ ٜؿذ ٜثب ٌیبٞبٖ ،اص دیٍش فضبٞبی ٔؼتقذ ثشای ٚلٛؿ جشائٓ ٔی ثبؿذ.
خَاًایی هحیط:
خٛا٘بیی اكٛالً ث ٝدسج ٝدسن اص یه فضب ٚ ٚضٛح آٖ ثش ٔیٍشدد  ٚایٙى ٝفضبی ٔٛسد ٘ؾش اص یه اٍِٛی ٔٙؼجٓ ثشخٛسداس ثبؿذ(.
ضبثغیبٖ ٕٞ ٚىبساٖ .) 119 :1389 ،اػتمبد ٜاص ٕ٘بدٞب  ٚفالئٓ سإٙٞب اص دیذ كبحجٙؾشاٖ ػیٕبی ؿٟشی اص فٛأُ ٟٔٓ
تـخیق لؼٕت ٞبی ٔختّف یه فضبی ؿٟشی لّٕذاد ؿذٛٔ ٚ ٜجت خٛا٘بیی ثٟتش یه ٔحیظ ؿٟشی ٔی ٌشدد  ٚث ٝاحؼبع
ساحتی  ٚأٙیت وٕه ٔی وٙذ دس حمیمت ٍٙٞبٔی و ٝفالئٓ سإٙٞب ٚجٛد ٘ذاسد فضب ٌیج وٙٙذ ٜاػت  ٚاحؼبع أٙیت ٘یض اص
ثیٗ ٔی سٚد.
ٍجَد هراکس َّیت بخش هحلِ ای:
ٚجٛد ٔشاوض ٛٞیت ثخؾ ٔحّ ٝای ٕٞچٔ ٖٛؼبجذ  ٚأبوٗ ٔزٞجی( تىبیب ،أبٔضاد ،)... ٚ ٜفشٍٙٞؼشأ ،شاوض ٚسصؿی  ... ٚدس
ػغح یه ٔحّ ،ٝفبّٔی دس جٟت افضایؾ احؼبع أٙیت حبوٓ ثش آٖ ٔحّٔ ٝی ثبؿذٔ .ؼجذ خٛد یىی اص فضبٞبی فٕٔٛی اػت

10

و٘ ٝمؾ صیبدی دس ایجبد ٘ؾٓ ٕٔٛٞی  ٚأٙیت ٔحّ ٝداسد  ٚیه ٟ٘بد ثؼیبس ٔٙبػت ثشای جٌّٛیشی اص ثشٚص جشْ  ٚجٙبیبت ٚ
ایجبد أٙیت دس ػغح ٔحّٔ ٝی ثبؿذ (.لشایی ٕٞ ٚىبساٖ.)21 :1389 ،
ٍجَد فضای سبس شْری:
فضبی ػجض ؿٟشی ث ٝدِیُ ص٘ذ ٜثٛدٖ ،تٛٙؿ ؿىُ  ٚسً٘ ،أىبٖ تغییش  ٚتحٔ َٛؼتٕش دس ٔىبٖ  ٚصٔبٖ ،جٞٛش ،صیجبیی ٚ
پٛیبیی ،داسای ٘مؾ ٚیظ ٜای اػت( ادیجی ػقذی ٘ظاد  ٚفؾیٕی .)89 :1395 ،اِجت ٝاػتفبد ٜاص پٛؿؾ ٌیبٞی دس ػغح ٔقبثش ٚ
ثشخی فضبٞبی ؿٟشی ثبیذ ث ٝدلت كٛست ٌیشد ث ٝعٛس ٔخبَ ٔقبثش  ٚفضبٞبیی و ٝپیبد ٜاص آٟ٘ب فجٛس ٔی وٙٙذ ثٟتش اػت ا
دسختچٞ ٝبی وٛتب ٜپٛؿب٘ذ ٜؿ٘ٛذ چشا وٚ ٝجٛد دسختبٖ ثب استفبؿ ثبال  ٚحجٓ صیبد ثبفج ؿذ ٜتب فضبی ثذ ٖٚدفبفی سا ثشای
اػتفبد ٜوٙٙذ ٜدس ؿشایغی و ٝوٙتشَ ٘جبؿذ ،ایجبد وٙذ.
هبلواى شْری
ٔجّٕبٖ ؿٟشی یىی اص فٛأُ افضایؾ حضٛس افشاد پیبد ٜدس ؿٟش  ٚدس ٘تیج ٝاستجبط ثیؾ تش ٔشدْ دس ٔحیظ خٛد ،جبٔق ٚ ٝایجبد
ػالٔت سٚا٘ی  ٚآسأؾ ؿٟش٘ٚذاٖ اػت  ٚؿبُٔ تجٟیضاتی ٔب٘ٙذ تیشٞبی چشاك ثشق٘ ،یٕىت ٞب ،ثبغچٞ ٝب ،وفپٛؽ ٞب ،آثخٛسی
ٞب ،ػغُ صثبِٞ ٝب ٚ ٚػبیُ تفشیحی پبسن ٞب ٞ ... ٚؼتٙذ ٞ ٚش یه داسای وبسوشدی خبف ٔی ثبؿٙذ  ٚآ٘چ ٝحبئض إٞیت اػت
ٔىبٖ یبثی دسػت ایٗ تجٟیضات اػتٕٞ (.بٖ)88،

جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیری:
ٞش جبٔق ٝثبیذ ثب تٛج ٝث ٝؿشایظ التلبدی ،صیؼت ٔحیغی ،اجتٕبفی  ٚػیبػی خٛد ،دس وٙبس تٛج ٝث ٝاٞذاف جٟب٘ی پبیذاسی،
تقشیفی اص پبیذاسی اجتٕبفی اسائ ٝداد ٚ ٜتحمیمبت جبٔقی دس جٟت اسصیبثی ایٗ ٔف ْٟٛدس ثؼتش ؿٟش ٔ ٚحّ ٝخٛد ا٘جبْ دٞذ ،أب
اوخش پشٚطٞ ٜب  ٚثش٘بٔٞ ٝبی پبیذاسی اجتٕبفی اٞذاف ٔـتشوی ث ٝچـٓ ٔی خٛسد و ٝفجبستٙذ اص  :فذاِت ،أٙیت ،دٔٛوشاػی ٚ
. ...
ٔب دس ایٗ پظٞٚؾ ٔمِٝٛی أٙیت سا دس ثبفت ٞبی تبسیخی وـٛسٔبٖ ٔٛسد ثشسػی لشاس دادیٓ  ٚث٘ ٝىبتی دػت یبفتیٓ و ٝدس
ٔحّٞٝب ثب سفبیت ٞش یه اص آٟ٘ب ،احؼبع أٙیت دس افشاد افضایؾ یبفت ٚ ٝفجٛس ٔ ٚشٚس  ٚص٘ذٌی دس چٙیٗ ٔحّٞٝبیی ٕٞشا ٜثب
آسأؾ خبعش  ٚایجبد حغ أٙیت ثٛد ٜاػت .ثٙبثشایٗ ثش آٖ ؿذیٓ تب ثب جٕـآٚسی ایٗ ٘ىبت ٕٞ ٚچٙیٗ اسائ ٝساٞىبسٞبیی ثشای
دػتیبثی ٞش چ ٝثیـتش ثٔ ٝحّٔ ٝؼى٘ٛی پبیذاس  ٚأٗ  ،أٙیت  ٚآسأؾ سا ثشای ػبوٙیٗ ٔحالت وـٛسٔبٖ  ٚث ٝخلٛف
ٔحّٞٝبی ثبفتٞبی تبسیخیٕبٖ ثٕٞ ٝشا ٜآٚسد:
 -1اختلبف ٕ٘بٞبی عجمٕٞ ٝىف ثشای وبسثشی ٞبی ػشص٘ذ ٚ ٜفقبَ تجبسی ٔخُ فضبٞبی وبف ،ٝسػتٛسأٖ ،غبص ٜثب
ثبصؿٞٛبیی ثشای ایجبد دیذ اص داخُ ث ٝپیبدٜس ٚثشای افضایؾ أٙیت
 -2تقشیف لّٕشٞٚب  ٚپشٞیض اص ایجبد فضبٞبی سٞب ؿذ ٚ ٜلغقبت خبِی صٔیٗ دس ٔیبٖ فضبٞبی ؿٟشی
 -3دس تقبُٔ لشاس دادٖ وبسثشی ٞبی فٕٔٛی ثب فضبٞبی ؿٟشی -س ٚوشدٖ وبسثشی ث ٝفضبٞبی ؿٟشی
 -4لبثُ سٚیت وشدٖ فضبٞبیی ٔب٘ٙذ صیشٌزسٞب،پبسویٞ ًٙب  ٚپبسن ٞب  ٚصٔیٗ ٞبی ثبصی ٛ٘ ٚسپشداصی ٔٙبػت جٟت اص
ثیٗ ثشدٖ ٘مبط ٔخفی ،تبسیه  ٚثذ ٖٚدیذ
 -5تشویت وبسثشی ٔؼى٘ٛی ثب تجبسی ( ٔغبص ٜدس عجمٕٞ ٝىف ٔ ٚؼى٘ٛی دس عجمبت ثبال)
ٔ -6جبٚست حتی االٔىبٖ فضبٞبی داخّی فقبَ ٔب٘ٙذ آؿپضخب٘٘ ٚ ٝـیٕٗ دس ٔجبٚست فضبی فٕٔٛی  ٚثب دیذ ث ٝآٖ.
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