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  چكيده

 .هاي كالبدي مورد تحليل قرار گرفته استدر اين پژوهش محله استادسراي شهر رشت از ديد شاخص

بخش  .منابع اطالعات مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته است، هاي موردنياز تحقيقبراي گردآوري داده

هاي شهر در چارچوب شاخصمنظور تحليل احساس امنيت در محيط كالبدي هاي تحقيق بهاصلي داده

هدف اين  .برداشت ميداني در محله استادسرا صورت گرفته است از طريق مشاهده و تعريف شده،

هاي جديد محله استادسراي رشت از ديد شاخص تحقيق تحليلي بر سلسله مراتب امنيت بافت قديمي و

   .كالبدي است

  .باشدتحليلي مي - شناسي توصيفيروشروش اين تحقيق از نظر هدف كاربردي و از نظر ماهيت و 

هايي بهره گرفته شده است كه به منظور تحليل و بررسي امنيت در شهر رشت از مجموعه شاخصبه

كيفيت معابر، : ها شاملاين شاخص .كشدطراحي محالت را به تصوير مي هاي كالبدي ونحوي ويژگي

باز يا بسته بودن فضا  ،دگي بافت و در نهايتمبلمان شهري، فشر كيفيت ابنيه، روشنايي، پوشش گياهي،

  .استفاده شده است 1و 0تبيين امنيت در فضاي كالبدي از يك مقياس  به منظور تحليل و .ودشمي
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  مقدمه

  در بررسي علل پيدايش شهر و اينكه چرا اجتماعات بشري در محيطي چون شهر گردهم 

آيند نظريات مختلفي ارائه گرديده است كه يكي از اين نظريات مساله امنيت را در پيدايش مي
ي ها از پيدايش نخستين اجتماعات شهري، شهرها در نتيجهحال با گذر قرن.داندشهر موثر مي
وب انواع مختلف ابعاد چجمعيتي خود درگير مسائل جديدي در چار كالبدي ورشد گسترده 

عنوان يكي از مسائل مهم در مباحث اين ميان امنيت شهري به در .زندگي شهروندان هستند
در بسياري موارد نوع طراحي فضاي كالبدي نقشي كه  .ساماندهي شهري است اصالحات و

گردد كه فضاها امن و يا تماعي يك محدوده منجر ميگيرد و ابعاد اجمكان خاصي به خود مي
هايشان به نحوي محرك بروز به عبارتي ديگر فضاهاي شهري با ويژگي.بالعكس ناامن گردند

ها بيشتر بوده و از جنايت نسبت به ساير مكان هاي خاصي جرم ومكان اينكه در .باشندجرم مي
شك علت اصلي اين امر در رفتار شود بيميخيز شهري ياد عنوان نقاط جرمها بهاين مكان

مباحث نوين  در .انساني است كه در فضاي موردنظر زمينه بروز جرم را فراهم ساخته است
 شود تاشود كه در آن تالش ميريزي شهري از اصولي ياد ميبرنامه مطرح در طراحي شهري و

ريزي صحيح حي و برنامهزمينه بروز جرم در يك مكان خاص را تا حد امكان از طريق طرا
هندسه  هاي متفاوت با شكل وتوجه به اين نكته كه رفتار انسان در فضا و مكان .برطرف نمايد

در بسياري موارد فضا محرك انسان در بروز  ن، متفاوت بوده وآخاص و نيز با عملكرد نهفته در 
در اين  .ضروري استباشد امري رفتار خاص كه گاهي ممكن است رفتاري مجرمانه باشد، مي

 .تحقيق هدف اصلي بررسي سطح امنيت در محيط كالبدي محله استادسرا شهر رشت است

توان بدين شكل تحقيق فرضيه تحقيق را مي براساس آنچه كه بيان شده و با توجه به هدف
  :مطرح نمود

نسبت  هاي كالبدي داراي امنيت بيشتريهاي بافت جديد محله استادسرا از منظر شاخصبخش”
  :شود كه به قرار زير استدر راستاي اين تحقيق سواالتي مطرح مي .“باشدبه بافت قديمي آن مي

هاي قديمي هاي مكاني بافت جديد استادسرا باعث افزايش امنيت آن نسبت به بافتآيا مولفه.1
 شده است؟

 گردد؟هاي شهري پيشنهاد ميچه راهكارهايي در جهت امنيت بافت.2
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  بر ادبيات تحقيقمروري 

  مفهوم و تعريف امنيت

هاي ذهني ويژه است كه به آرامش و سكينه درون و احساس اي با ابعاد و شاخصهامنيت واژه
در واقع سخن در اين است كه .رضايت از آرامش و آسايش موجود در ساخت محيط اشاره دارد

فراهم كند، يعني پديدآور  شود، بايد بتواند آرامش و فراغت ذهن راامن متصور مي چههر آن
توان براين اساس مي .احساسي در انسان باشد كه او را به سوي رهايي از بيم وهراس رهنمون شود

  :معاني زير را بر مفهوم امنيت متصور شد

  .)138: 1345عميد،( امنيت داراي معاني آرامش و آسايش و ايمني است •

مده آفقدان ترس وعدم هجوم ديگران امنيت در فرهنگ فارسي به معناي آزادي، آرامش،  •
  .است

  .خاطر جمع بودن است آرامش قلب و همچنين امنيت از ريشه امن به معني ايمني، •

عالوه بر آنچه گفته شد، امنيت از ماده امن گرفته شده است كه به گفته راغب در كتاب  •
 رامش خاطر و رامش نفس و از بين رفتن بيم و هراس استآمفردات، به معني 

 )22: 1388بمانيان، نژاد و، محمودي105: 1372شريعتمداري،(

  

  شناختيامنيت در ابعاد روان

شناختي نيز داراي مراتبي است، چنانچه بين امنيت عالوه بر مفهوم مذكور امنيت در ابعاد روان
 نژاد و بمانيان،محمودي(هاي فاحشي وجود دارد واقعي و احساس شهروندان از امنيت تفاوت

  :احساس امنيت مترتب دانست توان تعاريف زير را بر امنيت وبراين اساس مي.)62: 1387

هاي فعال محيط شود كه از مولفهامنيت نوعي احساس آرامش و آسايش درون قلمداد مي •
  .شوداي احساس در امان بودن را موجب ميپس از ادراك ذهني، گونه و شودحاصل مي

مثابه نوعي ادراك ذهني سان در شرايط محيطي بهاحساس امنيت نيز از قرارگيري ان •
شود كه از يك ساختار فرهنگي خاص با ساختار فرهنگي و اجتماعي ديگر حاصل مي
  .شودمتمايز مي
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معطوف به شرايط اجتماع  ،شناختيگيري احساس امنيت از لحاظ روانلكبر اين اساس ش
سطوح ادراكي در  نوع برداشت و ،از سويي ديگر و ،ن از يك سوآها و حوادث شهري و كنش

و از مليتي تا مليتي  ،ن را از شهري به شهريآن ساختار فرهنگي است و همين دو اصل آ
  ).24- 25: 1388 نژاد و بمانيان،محمودي( كندمتفاوت مي

  

  امنيت شهري

البته امنيت اجتماعي .توان به سه دسته امنيت فردي، اجتماعي و ملي تقسيم كردامنيت را مي
 .)14: 1382پور،رجبي(شود خود به امنيت شغلي، اقتصادي، سياسي و قضايي تقسيم مي

  انديشمندان كالسيك نيز امنيت را به سه بخش امنيت ملي، عمومي و داخلي تقسيم 

پژوهشكده مطالعات راهبردي، (دهند كنند و براي هر يك تعاريف خاصي را به دست ميمي
طمينان از عدم تعرض به جان، مال و ساير حقوق انسان امنيت، احساس آرامش و ا .)1381
  در  .هاي زندگي فردي و اجتماعي استاين ارزش انحصاري، يكي از ضرورت .است

ها حريم امني را براي شهر هاي اطراف آنهاي گذشته، حصارهاي اطراف شهرها و خندقزمان
كاميار، (شد گان مصون ميبه اين ترتيب شهر از تعرض بيگان .كردو ساكنان آن ايجاد مي

مهمترين نياز از نظر روحي امنيت است كه به عنوان مهمترين هدف زندگي و  .)33: 1382
امنيت و يا به تعبير بهتر احساس  .)11: 1360فروم، (شود جوهر سالمت رواني فرد تلقي مي

و اطمينان براي دستيابي به آرامش  .امنيت از نيازهاي مهم هر فرد در زندگي اجتماعي است
اما  .خاطر، وجود نظارت اجتماعي بر فضا جهت كنترل رفتارهاي مجرمانه ضروري است

عنوان يك وضعيتي بدون ارتباط با توان امنيت را بهشناسي امنيت، نميبرحسب رويكرد جامعه
اي ديگر نه، يك متغير مستقل بلكه گونهبستر اجتماعي آن تحليل كرد، بلكه امنيت را بايد به

از اين منظر، .دهد در نظر داشتعنوان يك متغير وابسته كه با توجه به متن آن، معنا ميبه
به عبارت .يابدگردد كه متناسب با تحول متن آن، تغيير ميامنيت فرايندي اجتماعي ارزيابي مي

محيط نقش  .)45: 1380افتخاري،( توان فهم كردديگر، امنيت را بدون منظر اجتماعي نمي
  يكي از اين  .كندهاي اجتماعي در فضاهاي عمومي ايفا ميدر وقوع ناهنجاريمهمي را 

فرم،  .ها كه نياز به توجه بيشتر طراحان شهري دارد، فضاهاي بدون دفاع شهري استمحيط
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. )1381پور داتچي،(فضا و كالبد، عاملي در جان بخشيدن به فضاهاي بدون دفاع شهري است 

به اتصاف امنيت به شهر و در واقع قرار گرفتن شهر در يك  امنيت در ساختار شهر وابسته
هاي كالبدي و بصري در ساختار بايستي به بروز ويژگيسلسله مراتب معنايي است كه مي

تواند از گسترش ناامني نظمي ساختار اجتماعي نيز ميشايان ذكر است كه بي .شهري بينجامد
امنيت . شودهاي هنجار ستيز منتهي ميرهنگوجود آيد كه به خشونت اجتماعي يا خرده فبه

شهري نيز داراي ابعاد متمايزي است كه از خوانش مفاهيم اجتماعي و فرهنگي، اقتصادي و 
امنيت در ساختار كالبدي شهري يا . شودسياسي، مذهبي و ديني در ساختار شهري حاصل مي

كرد به مقوله امنيت در جلوگيري از جرايم شهري از طريق طراحي شهري نيز جديدترين روي
ها در شهر مورد ارزيابي و بايست همراه با ديگر مولفهآيد كه ميحساب ميساختار شهري به

تواند فقدان احساس امنيت متمركز و عدم گسترش كمي و كيفي آن مي. پژوهش قرار گيرد
تار گاه توسعه پايدار و ثبات سياسي و اقتصادي، همبستگي اجتماعي و سالمت ساخچالش

از اين . شمار آيدهاي اجتماعي اقتصادي و غيره بهشناختي در مقولهشهري در ابعاد انسان
  هاي جهت كه راهبردهاي معطوف به امنيت شهروندي امري موثر بر تمامي جنبه

باشد، توجه ريزي شهري ميسازي در حوزه برنامهگذاري نظام و فرايند تصميمسياست
و مشاركت همگاني در » سرمايه اجتماعي«گيري از و بهره» شهريامنيت «همزمان به مفاهيم 

از . )82 -84: 1388نژاد و بمانيان، محمودي(آيد نظر ميارتقاء امنيت شهري امري اساسي به
نحوي كه محور شود، بههاي رفاهي تلقي مياز مهمترين مشخصه» امنيت انساني«سوي ديگر 

  ، 1998و 1994هاي انساني سازمان ملل در سالتوسعه پايدار در قرن حاضر را امنيت 

-هاي امنيت شغلي، امنيت از جهت درآمد، سالمت جسمي و رواني و امنيت زيستجنبه

، 1960از سال  .)4: 1994گزارش توسعه انساني سازمان ملل،(گيرد محيطي را نيز دربر مي
ها ري از رشتهنظر در بسياهاي افراد صاحباز گردآوري تالش) CPTED(مفهوم اصلي 

شناس و طراح شهري، اسكار نيومن معمار و از جين جاكوبس جامعه: حاصل شده است
ريزي دولتي، از اين هاي انتظامي و برنامهامروزه بسياري از آژانس .شناسري جفري جرم.سي

اين رويكرد حتي در . ها بهره گيرندهاي ايمن با همكاري ساكنان آنروش براي ايجاد محيط
در عين حال . شودهاي تجاري، مسكوني، آموزشي و تحصيلي نيز بهره گرفته ميمجموعه

راست است كه رويكردهاي جديد طراحي محيطي درصدد هستند تا از طريق ساختار كالبدي 
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ي كالبدي شهر جلوگيري هاي دست ساخت، از ارتكاب جرايم در حوزهشهر و طراحي محيط
دهي خيزي و يا امكانپتانسيل طبيعي مناطق شهري در جرم كنند كه اين مهم از طريق كاهش

توان طراحي جلوگيري از جرايم از طريق طراحي محيطي را مي. شودبه وقوع جرم ممكن مي
كارگيري بهينه محيط مصنوع در كاهش جرايم شهري دانست كه در بهبود كيفيت مناسب و به

). 137: 1388نژاد و بمانيان، محمودي(ايي دارد سززندگي و افزايش رضايت مندي شهروندي تاثير به

طراحي و ”: عبارت است از CPTED1براساس تعريف انستيتوي ملي جرايم در آمريكا 
تواند باعث كاهش ترس و وحشت از جرم و استفاده مناسب از محيط ساخته شده، كه مي

  ).16: 1384ايرانمنش، ( “بهبود كيفيت زندگي گردد

  

    CPTEDتعريف رويكرد 

اين . كندايده اصلي رويكرد در اين است كه محيط فيزيكي نقشي مهم در وقوع جرم بازي مي
منظور كاهش جرم از طراحي يا بازنگري در طراحي يك محيط به: رويكرد عبارت است از

چه روشي چندجانبه براي كاهش جرم و در عين راههاي طبيعي، مكانيكي و دستورالعملي، چنان
ريزان شهري با آگاهي براساس اين نظريه طراحان و برنامه .ترس از وقوع جرم استحال كاهش 

اي كه در اختيار دارند با توجه به ظرفيت ساخت و ساز محيط براي كاهش ترس از و تجربه
كنند ريزي شهري مياقدام به طراحي و برنامه) در محيط(هاي تخلف جرايم و كاهش پتانسيل

)129 :2002 – Cozens(. اين رويكرد طراحي فيزيكي را با نيازهاي فيزيكي، اجتماعي و 

كند كه در آن رفتار مطلوب ميخته و محيطي را خلق ميآرواني ساكنان مطلوب آن فضا در هم 
براين اساس رويكرد حاضر . مورد تشويق قرار گيرد و رفتارها و ساكنان نامطلوب دلسرد شوند

ري بهينه محيط مصنوع در كاهش جرايم شهري دانست كه كارگيرا مي توان طراحي مناسب و به
  انستيتوي  .سزايي داردهدر بهبود كيفيت زندگي و افزايش رضايتمندي شهروندي تاثير ب

آن را طراحي و استفاده مناسب از محيط ساخته شده براي  ،)NICP,2006( المللي جرايمبين
رويكرد حاضر اين امكان را . داندكاهش يا جلوگيري از جرايم و بهسازي كيفيت زندگي مي

                                                 
1. Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) 
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كند تا با طراحي كالبدي شهر از طريق كالبد ساختمان و طراحي پالن و دسترسي به فراهم مي
عنوان           هاي مناسب براي جرم و جنايت پرهيز كرد تا بهخيز، بتوان از ايجاد محيطهاي جرمسايت

رفتارهاي  - جا كه هر مكان شهري محل مكاناز آن. اي از ارتكاب جرايم عمل كندبازدارنده
شوند كه تحت خيز محسوب ميهايي جرمتنها محيط ،ويژه شهروندي است و از سويي ديگر

توان از طريق نباشد يا پتانسيل بالقوه براي ارتكاب جرم داشته باشند، مي“ نظارت عمومي”
نژاد و محمودي( آورد طراحي محيط كالبدي شهري از ارتكاب جرايم شهري جاوگيري به عمل

  .)139- 141: 1388بمانيان، 

به عامل خيابان بيش از هر “ مرگ و زندگي شهرهاي بزرگ آمريكايي”خانم جيكوبز در كتاب 
گري و ترس هاي شهر از وحشياگر خيابان«: عامل ديگري در ايجاد امنيت شهري معتقد است

شود شهر هنگامي كه گفته مي. گري و ترس در امان استشهر از وحشي ،در امان باشند
  هاي آن احساس امنيت خطرناك است اساساً آنچه موردنظر است اين است كه در خيابان

هاي پرنور و پر به نظر خانم جيكوبز عواملي چون مكان. )132: 1961جين جيكوبز، ( »شودنمي
روهاي آن، ادهرفت و آمد كه داراي چشمان مراقب بوده و مشاركت مردم در آن زياد باشد و پي

  داند و براي گيري محيط شهري امن موثر ميبه حد كافي وسيع و بزرگ باشند در شكل

هابرمارس نيز با انتقاد از . )31: 1380كالنتري، (كند هاي شهر تنوع كاربري را پيشنهاد ميخيابان
حياط و باغ  شانها در گذشته رو به خيابان داشتند و در پشتبلوك« :معماري مدرن، معتقد است

ها به وجود آمده امروزه اين سبك معماري قديم بر اثر تغييراتي كه در شكل خيابان و ميدان. بود
در سبك جديد جايي براي حوزه خصوصي جداگانه اشخاص وجود ندارد . هم خورده استبه

 »هاي عمومي لحاظ نشده استاي براي روابط جمعي و مالقاتو هيچ فضاي گسترده

اي بيش از ديگر مناطق شهر هيراسكار معتقد است كه مناطق حاشيه. )252: 1384، هابرمارس(
. )112: 1376هيراسكار، (هاي غيرقانوني و جرايم باشند توانند مخفيگاهي براي انواع فعاليتمي

فقر و تنوع فرهنگي از . هاي كم در آمد سكونت دارندواقع بيشترين مجرمان شهري در محله در
 مناطق فقيرنشين معموالً. )132 - 143: 1378مافي، (شود يز هر منطقه محسوب ميخعوامل جرم

مستعد توسعه اعتياد و آلودگي به مواد مخدرند و بيشترساكنان آنها را مهاجران روستايي تشكيل 
عواملي كه به نحوي ممكن است در بروز جرم تاثير نهند، . )94 - 96: 1381توسلي،(دهد مي

مانند جنس، سن، زشتي و زيبايي، نقص خلقت، ضعف، (ل فردي يا بيولوژيك اند از عوامعبارت
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چون ترس، بدبيني، خودبيني، نفرت، كينه، پرخاشگري، (عوامل رواني  .)قدرت و مانند اينها
و عوامل محيطي ) كشي، تزلزل شخصيت و نظاير اينهاضعف و احساسات اخالقي، جنون آدم

نيا، كي) (قه جغرافيايي، رطوبت، خشكسالي و جز اينهامانند وضعيت آب و هوا، فصول، منط(
در مورد ميزان جرم و جنايت در شهرها و رابطه آن با شهرنشيني، دو دسته . )63 - 64: 1373

در يكي از اينها، به بيان رابطه ميان كيفيت محيط كالبدي و فيزيكي شهرها و . نظريه وجود دارد
. گرددفضاهاي بدون دفاع شهري مطرح مي نظريهشود و پرداخته مي ميزان جرم و جنايت

برحسب نظريه مناطق جغرافيايي بزهكاري، بيشترين تبهكاري شهر به كيفيات شهرسازي مربوط 
زماني كه يك فضاي عمومي راحتي  .)116: 1374گسن، (شود نه به كيفيت شهرنشيني مي

ت اين عوامل ابزاري جهت كند و تصوير خوبي هم دارد در حقيقخودش را به خوبي نمايان مي
راحتي، شامل ادراك در مورد امنيت، پاكيزگي و  .شوندموفقيت و كارايي فضا، محسوب مي

از خالل ) حفاظت(نگهداري . شودمي )هايي جهت نشستنفراهم بودن امكان(موجود بودن 
يابي راحت و افزايش كه منجر به دست مهمترين عوامل در ايجاد فضاهاي عمومي موفق،

هاي موجود در پهنه فضاي عمومي تركيب مناسب كاربري. شود، نقش پررنگي داردطلوبيت ميم
 ثر باشدؤكننده متواند در ميزان امنيت فضا براي فرد استفادهها ميبا توجه به نوع عملكرد آن

هاي شهري، آنهايي هستند فرانسيس تيبالدز معتقد است كه بهترين محيط. )52: 1387پور،رفيع(
. آيدوجود ميها بهها و تخصصشوند و طيف متنوعي از فعاليتها ادغام ميها كاربريدر آن كه

هاي شهري ها علت اصلي مرگ عرصهها و فعاليتبندي و تفكيك كاربريمنطقه عبارت ديگر،به
هاي ها و چه در ساختمانهاي ايمن و پويا را چه در سطح خيابانها، محيطادغام كاربري. است

تواند افراد مختلف را در ورند و علت جذابيت و امنيت عمومي اين است كه ميآمنفرد پديد مي
اين كار نه تنها سبب افزايش تحرك و . خود بخواندهاي مختلف و براي اهداف گوناگون بهزمان

 سازدهاي عمومي را نيز فراهم ميشود، بلكه نظارت غيررسمي به عرصهپويايي محيط مي

  ).54: 1383،تيبالدز(



  43                ... هاي كالبدي در شهر رشتاحساس امنيت بر مبناي شاخص

 

  CPTEDمزاياي به كارگيري رويكرد 

توان به جلوگيري از جرايم از طريق طراحي محيطي داراي مزايايي است كه از آن جمله مي
  :موارد زير اشاره كرد

  )NICP,2006(خيزي مناطق شهريكاهش جرايم شهري و كاهش پتانسيل جرم •

  )plaster.Carter,1993(بهبود كيفيت زندگي  •

  )CAI,2005(رضايتمندي شهرونديافزايش  •

  )NCPC,2006(تشويق طبقات اجتماعي در حضور در شهر •

  )JCI,20006(هاي اجتماعيهاي اقتصادي و فعاليتافزايش فعاليت •

نژاد محمودي( اشاره كرد )Timothy,2000(اي و مشاركت افزايش ميزان همكاري محله •
  )145: 1388و بمانيان، 

  

  هاي شهريامنيت در محيطكالبدي تحليل  هايشاخص

 عدم .وردآمي فراهم را بيشتري ترس زمينة كه ايستگونهبه شهري فضاهاي برخي خصوصيات

 در روهپياد نبود و خيابان كنار در معتادان و سرپناهانبي خيابان، خوابيدن در كافي نور وجود

 ديده و ديدن امكان كه فضاهايي) 1973(نيومن  اسكار نظريه براساس. اندجمله آن از هااتوبان

 براي پتانسيل كمتري آورند فراهم فرار براي كمي امكان ضمن در و باشد بيشتر آنها در شدن

 هاپرچين و ديوارها كه شودمي استدالل مثال براي رو، اين از .آورندمي فراهم مجرمان فعاليت

 وجود كهحالي در دهد افزايش را حس ناامني و شوند تلقي فيزيكي موانع به عنوان توانندمي

دهد  افزايش را امنيت حس تواندمي باشد بر محله مردم نظارت از حاكي كه اينشانه
).(Schweitzer,1997: 11 است مشهور نيز شكسته پنجره نظرية نظري، چارچوب اين در .

 هايينشانه هاآن در كه، هاييمحله نظريه معتقدند اين صاحبان كلينگ جورج و ويلسون كيو جيمز

 هايپنجره و هاناموزون ساختمان بيروني نماي ا، زباله شدن تلنبار نظير خرابي، و توجهيبي از

 كه ساكنين است آن از حاكي مهياست، مجرم دسترسي امكان ديگر، بيان به دارد، وجود شكسته

 محافظت و مشاركت حضور، از دارند قصد و دارند بيشتري پذيريآسيب احساس محله آن

 .است معروف نيز تمدني نظريه عنوان با نظريه اين كه است ذكر به الزم. كنار بكشند خود اجتماع
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 هايساختمان ها،آشغال ديوارها، برروي شده ناسزاهاي نوشته و فحش بر اينجا در واقع در

 وجود عدم نشانة عواملي و چنين شودمي توجه هامحله در پناه سربي مردمان تجمع يا و متروكه

 و بودن خطر معرض در امنيت، كمبود. )116: 1385 نجيبي، و عليخواه( شودمي شمرده امنيت
 مورد را شهري موفق فضاهاي خلق و عمومي فضاي قلمرو از استفاده شدن، قرباني از ترس

 كنندمي آسايش عدم احساس مردم كه جايي در. )Carmona, 2003: 238(دهد مي قرار تهديد

 به مربوط گاهي فضاها بعضي استفادة عدم. كندمي تنزل عمومي فضاي قلمرو ترسند،يا مي و

 با كه شلوغي خيلي يا و خلوت فضاهاي تاريك، هايكوچه .فضاهاست آن در حضور از ترس

 از دهد رخ است ممكن آن خاصي در اتفاقات كه فضاهايي همچنين اند، پرشده ناجور هايآدم

 و گدايان، ولگردها توسط كه هاييمكان به ورودي و عرضكم روهايپياده .فضاهاست اين جمله
 از مردان بيشتر از زنان طوركليبه. هستند فضاها اين جمله از نيز شوندمي سد يا و بسته جوانان،

 )شودمي كم سن افزايش با زنان و مردان بين فاصله گرچه(دارند  شدن ترس قرباني

)Carmona, 2003: 240(.  صالحي)در و شهري هايخشونت و جرايم در موثر عوامل) 1387 

 :كندتقسيم مي دسته چند به را امنيت احساس عدم نتيجه

 شهر اندازه •

 شهر رشد نرخ •

 )شهري محالت نقش( محالت فضايي ساختار و كيفيت •

 عمومي امكانات از منديبهره عدم و محروميت عامل و خدمات ناعادالنه توزيع •

 ناسالم مساكن وجود •

 ).57: 1387 صالحي،( هافعاليت كيفيت و كميت و زمين كاربري الگوي •

  

انسان از . پذيرندفضاي شهري و روابط جاري در آن با هم در ارتباط متقابل هستند و از هم تاثير مي
ي بخشد و ساماندهي فضا به نوبهطريق روابط اجتماعي ـ فرهنگي به فضا، فرم و عملكرد اهميت مي

بنابراين ساخت و طراحي فضاهاي شهري بر فرايند زندگي . انجامدشكل اين روابط ميخود به تغيير 
خوانايي . اجتماعي تاثير گذاشته و بايد از نظر جسمي و رواني براي شهروندان كارايي داشته باشد

 شود و به ميزاني كه يك كالبد بتواند با شهروندان خود ازيك شهر از طريق ابزار كالبدي آشكارتر مي
وقتي . شودهاي كالبدي ارتباط نمادين ايجاد كند، يك شهر خوانا و ناخوانا ارزيابي ميطريق ويژگي
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كند و برعكس هنگامي كه عالئم راهنما فضايي خوانا است به احساس راحتي و امنيت كمك مي
  .رودكننده است، احساس امنيت از بين ميوجود ندارد و فضا گيج

  يكي از عواملي كه موجب ارتقا امنيت فيزيكي و رواني فضا  :يت شبكه معابركيف •

راهها، پياده .باشدكيفيت شبكه معابر و پوشش آن براي شخص پياده و سواره مي .گرددمي
اين فضاها در  .شان استمحل حضور همه شهروندان و مشاركت آنان در زندگي جمعي

روها پياده .باشداز شهروندان ميهاي مختلفي مقياس همه شهر عمل كرده و پذيراي گروه
عالوه بر نقش ارتباطي و دسترسي، مكاني امن و راحت براي تماس اجتماعي، گردش و 

روها، آزادي عمل انسان پياده براي توقف، مكث، تغيير در پياده .آوردرا فراهم مي... تماشا و 
 .(http://sevenview.persianblog.com) است جهت و تماس مستقيم با ديگران بسيار زياد

روهاي يك شهر ها و پيادهحفظ امنيت شهر وظيفه اساسي خيابانجيكوب معتقد است كه 
وضوح مسير در روز و شب، حذف موانع فيزيكي و كاربري مزاحم در طول مسير  .است
روها، استفاده از كف پوش سالم باعث شده تا عابران طح پيادهروها، طراحي مناسب در سپياده

از تنوع رنگي همراه با طرح و نقش  گيريبهره .پياده با امنيت بيشتر از اين فضا استفاده نمايند
عالوه بر تنوع فضايي، در  ،روها و خطوط عابران پيادهسازي پيادهمختلف و هماهنگ در كف

  .زايي داردسهايجاد ايمني عابران نقش ب

مبلمان متناسب شهري يكي از عوامل افزايش حضور افراد پياده در شهر  :شهري مبلمان •
و در نتيجه ارتباط بيشتر مردم در محيط خود، جامعه و ايجاد سالمت رواني و آرامش 

  ها، ها، باغچهشهروندان است و شامل تجهيزاتي مانند تيرهاي چراغ برق، نيمكت

هستند و هر يك  ...ها وها و وسايل تفريحي پاركها، سطل زبالهها، آبخوريپوشكف
يابي درست اين باشند و آنچه حائز اهميت است مكانداراي كاركردي خاص مي

  .تجهيزات است

ها به ويژه در در سطح شهر به دليل افزايش ايمني در سطح خيابان :روشنايي وجود •
ها و اهميت ها، چهارراهها و پلتقاطعها در مراكز پر رفت و آمد، راهنمايي جهت
به هر حال نيابد از ياد برد كه مهمترين ويژگي  .تشخيص هويت و موقعيت محل است

خيزي، در زمان شب، تاريكي و كم نوري و توزيع شرايط آلودگي رفتاري و جرم
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ا به اين نوع فضاها كه داليلي غير از داليل كالبدي، آنها ر .نامناسب سيستم روشنايي است
فضاهايي بدون دفاع بدل ساخته، با تامين روشنايي و حل كردن مساله نورشان، قابليت 

توان از تبديل شدن به فضاهايي بدون مساله و با دفاع را خواهند داشت و بدين وسيله مي
  ).1373پورداتچي، (پذير بودن آنها جلوگيري كرد آسيب

تنوع شكل و رنگ، امكان تغيير و  شهري به دليل زنده بودن،سبز فضاي :گياهي پوشش •
اي تحول مستمر در طي مكان و زمان، جوهر، زيبايي و پويايي، داراي نقش ويژه

هاي طبيعي و حفظ مطلوبيت و زيبايي .گياهان عامل طراوت و شادابي محيط هستند.است
 .تواند به ميزان امنيت فضاها موثر باشدنوع پوشش گياهي فضاهاي عمومي شهري مي

هاي كوتاه پوشانده كند بهتر است با درختچهها از آنها عبور ميمعابر و فضاهايي كه پياده
دفاع را براي رو فضاي بياندازي بر پيادهشوند چرا كه درختان با ارتفاع باالتر سايه

  .دهدآورد و امنيت را كاهش ميشخص عابر بوجود مي

ها تداخل كاربري است چنانچه، كاربرياي كه داراي هاي فشردهدر بافت :بافت فشردگي •
  براساس فرم و عملكرد متناسب با هم سنخيت داشته باشند بر ميزان امنيت محيط افزوده 

هاي مسكوني، هاي فشرده، با انبوهي از كاربريهايي از شهر با بافتدر قسمت .شودمي
رفتارهاي متفاوت  ها وكه انبوهي از جمعيت با فرهنگبوده  مواجه ...تجاري و فرهنگي و

هايي زمينه بسيار مساعدي براي ارتكاب جرم در چنين محيط .را در خود جاي داده است
امروزه تناسب بين فرم و كالبد در شهر براي ايجاد  .و نابهنجاري اجتماعي وجود دارد

  .امنيت فضاي عمومي حائز اهميت است

تالش و تمايل انسان براي زندگي در هر محيطي، تسلط بر آن  :بسته و باز بودن محيط •
هاي بزرگ نه تنها است تا از اين راه، احساس آرامش و راحتي كند ولي امروزه در مقياس

بلكه نوعي بريدگي و جدايي بين فضاها و تجسم و ذهنيت انسان  ،اين تسلط وجود ندارد
بسته  .ضا و مكان را از بين برده استنيز به وجود آمده است و در نتيجه حس تعلق به ف

بسته به ميزان  .تواند در ميزان احساس امنيت مؤثر باشدبودن و باز بودن يك محيط مي
يك فضا با توجه به  محصور بودن .كندنفوذپذيري محيط، ميزان امنيت آن نيز تغيير مي

س بسته بودن يا كاهش يا افزايش اين مقدار، ح .شودنسبت پهنا به بلنداي آن تعريف مي
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هر چقدر ورود به محيط  .)1381بيگدلي، سال ( آوردگشودگي را در يك فضا پديد مي
فضاهاي عمومي بسته همانند  .شودبيشتر باشد به همان ميزان از امنيت آن كاسته مي

كه براي ورود به آنها زمان، شرايط و قوانين خاصي مانند دادن ... سينما، شهربازي و
 .باشدهاي باز از امنيت بيشتري برخوردار ميباشد نسبت به محيطيوروديه حاكم م

 
  شناسي تحقيقروش

 - از نظر هدف كاربردي، از منظر رويكرد و استراتژي كيفي و از نظر ماهيت روش توصيفي
ها و اطالعات اسنادي و ميداني با آوري دادهمراحل تحقيق ابتدا به صورت جمع. تحليلي است

مورد به  15ها باشد، براي هر كدام از شاخصابزار گردآوري مشاهده و تهيه عكس مياستفاده از 
سپس به سازماندهي اطالعات، محاسبات و تجزيه و تحليل . اندطور تصادفي انتخاب شده

  نيز شيوه  هاي مورد مطالعه وشاخص. گيردگيري صورت مينتيجه ،پرداخته و در نهايت

براساس انچه در يك طيف صفر . ارائه شده است 1جداول شماره ها درنآدهي هر يك از وزن
ن ميزان تمايل به آترين نوع طراحي شهري است كه در العنوان ايدهبه 1 مقدار ،مطرح است 1و

هاي فيزيكي محيط زندگي در اين شرايط زمينه ،به عبارت ديگر .رسدارتكاب جرم به حداقل مي
  .رسدحداقل ممكن ويا به عبارت ديگر به صفر ميجهت تشويق به ارتكاب جرم به 

  0- 1ها بر اساس مقياس دهي شاخصوزن: 1جدول

  طيف وزن دهي  شاخص  رديف

  كيفيت شبكه معابر  1

  0= ناهماهنگي، تداخل با كاربري مزاحم و عدم وضوح در مسير

  0,5= ها هماهنگي و وضوح نسبي و سازگاري نسبي در كاربري

  1= وضوح كامل هماهنگي، سازگاري و 

  مبلمان شهري  2

               0= فقدان مبلمان شهري

                             0,5= مبلمان شهري محدود و يا معيوب

  1= وجود مبلمان شهري متناسب

  روشنايي  3

                           0= دفاع و تاريكفضاي بي

                                            0,5= روشنايي پراكنده و نامنظم

  1= امكانات روشنايي مناسب و كافي

  پوشش گياهي  4
  0= پوشش گياهي بسيار انبوه/ فقدان پوشش گياهي

  1= پوشش گياهي منظم   0,5= پوشش گياهي تنك/ پوشش گياهي نيمه انبوه

  1= بافت منظم همراه با ديد وسيع   0,5= بافت نيمه منظم     0= انباشتهبافت نامنظم و   فشردگي بافت  5

  1= فضاي باز و آزاد    0,5= فضاي نيمه باز و ديد متوسط  0= فضاي بسته و بي تسلط  باز بودن فضا  6

  1= نوساز         0,5= مرمتي         0= قديم  كيفيت ابنيه  7

  1391هاي تحقيق،يافته: ماخذ
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  مورد مطالعه يمحدوده

كه داراي مساحتي  است شهر رشت محدوده مورد مطالعه) استادسرا(خان محله ميرزا كوچك
اين محله از شمال به بلوار  .باشدنفر برخوردار مي 9335 هكتار و از جمعيتي حدود 73بالغ بر 

از شرق به خيابان سعدي حدفاصل ميدان شهداي گمنام ، )ساختمان استانداري(معلم شرقي 
از سمت جنوب به خيابان بيستون، حدفاصل ميدان شهرداري تا سه  ،تا سه راه معلم) شهرداري(

  .شودراه معلم و از سمت غرب به بلوار معلم محدود مي

  

  

  

  

  

  

  

  

 شهر رشتمحدوده مورد مطالعه در سطح . 2شكل                       جايگاه محدوده مورد مطالعه. 1شكل                  

  

 رشتموقيعت جغرافيايي شهر 

شهر رشت، مركز شهرستان و استان گيالن است كه خود در بخش مركزي شهرستان واقع شده 
آباد و هاي سنگر و اسالمهاي حومه و پسيخان، از شرق به دهستاناست و از شمال به دهستان

همچنين  .شودمحدود ميسراوان، از غرب به شهرستان شفت و از جنوب به شهرستان رودبار 
النهار ثانيه طول جغرافيايي شرقي از نصف 45دقيقه و  35درجه و  49شهر رشت در موقيعت 

  .ثانيه عرض جغرافيايي شمالي قرار دارد 30دقيقه و  16درجه و  37گرينويچ و 

  

   جمعيت

العاتي مبناي آماري در محدوده مورد مطالعه جمعيت محله مورد بررسي مي باشد كه مبناي مط
آخرين  در اين بخش استناد به سرشماري عمومي نفوس و مسكن است كه بر اين اساس در
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  .باشدمي نفر 9335) استادسرا( خانجمعيت محله ميرزا كوچك 1385سرشماري يعني

  

  جمعيتتعداد و بعد خانوار 

  1335- 85هاي آماريتوزيع تعداد، بعد خانوار جمعيت شهر رشت در دوره: 2جدول

 بعد خانوار تعداد خانوار تعداد كل جمعيت سال شرح

 4/67 23418 109491 1335 رشت

 4/7 30006 140878 1345 رشت

 4/45 42416 188957 1355 رشت

 4/4 65833 290036 1365 رشت

 رشت
1375 

417748 100342 4/16 

 3/72 1987 7392 استادسرا

 رشت
1385 

557366 160061 3/48 

 3/15 2955 9335 استادسرا

  .، نتايج سرشماري سراسري نفوس و مسكن شهرستان رشت1336- 1386مركز آمار ايران، : ماخذ

  

   تركيب سني جمعيت

 1365 -  85 هايطي سال رشتتركيب سني جمعيت شهر : 3جدول

 كل جمعيت شرح
 وياالتر 65 65-14 0 -14

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

1365 
 2/3 9283 12/59 171485 68/37 109295 290063 رشت

 -  -  -  -  -  -  -  استادسرا

1375 
 14/4 17294 8/62 262345 6/33 140363 417748 رشت

 53/8 631 83/65 4866 64/25 1895 7392 استادسرا

1385 
 8/4 26754 64 356714 2/31 173898 557366 رشت

 68/7 717 75 7001 33/17 1617 9335 استادسرا

  .مسكن شهرستان رشت نتايج سرشماري سراسري نفوس و ،1366- 1386 مركز آمار ايران، :ماخذ
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  هاي تحقيقيافته

  امتيازبندي شاخص كيفيت شبكه معابر در استادسرا :4جدول

محله 

استادسرا شهر 

  رشت

  محله

هماهنگي، سازگاري 

  1= و وضوح كامل 

هماهنگي و وضوح نسبي 

و سازگاري نسبي در 

  0,5= كاربريها 

ناهماهنگي، تداخل با 

كاربري مزاحم و عدم 

  0= وضوح در مسير

  انحراف معيار  ميانگين

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  0,82  0,27  46,66  7  53,33  8  0  0 )جنوبي( بافت قديم

  2,58  0,83  0  0  33,33  5  66,66  10  )شمالي( بافت جديد

  1391هاي تحقيق،يافته: ماخذ

  

  امتيازبندي شاخص مبلمان شهري در استاد سرا: 5جدول

محله 

استادسرا شهر 

  رشت

  محله

وجود مبلمان شهري 

  1= متناسب

مبلمان شهري محدود 

  0,5= و يا معيوب

  ميانگين  0= فقدان مبلمان شهري

  

انحراف 

  معيار

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  0,3  0,1  80  12  20  3  0  0 )جنوبي( بافت قديم

  0,92  0,3  53,33  8  33,33  5  13,33  2  )شمالي( بافت جديد

  1391هاي تحقيق،يافته: ماخذ

  امتيازبندي شاخص روشنايي در استادسرا: 6جدول

محله 

استادسرا شهر 

  رشت

  محله

امكانات روشنايي 

  1= مناسب و كافي

روشنايي پراكنده و 

  0,5= نامنظم

فضاي بي دفاع و 

  انحراف معيار  ميانگين  0= تاريك

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  1,5  0,5  20  3  60  9  20  3 )جنوبي( بافت قديم

  2,47  0,8  0  0  40  6  60  9  )شمالي(بافت جديد 

  1391هاي تحقيق،يافته: ماخذ

  امتيازبندي شاخص پوشش گياهي در استادسرا :7جدول

محله 

استادسرا شهر 

  رشت

  محله
  1= پوشش گياهي منظم

/ نيمه انبوهپوشش گياهي 

  0,5= پوشش گياهي تنك

پوشش / فقدان پوشش گياهي

  ميانگين  0= گياهي بسيار انبوه

انحراف 

  معيار
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  0  0  0  15  0  0  0  0 )جنوبي(بافت قديم 

  0,1  0,03  0  14  6,66  1  0  0  )شمالي(بافت جديد 

  1391هاي تحقيق،يافته: ماخذ
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  امتيازبندي شاخص فشردگي بافت در استادسرا :8جدول 

محله 

استادسرا 

  شهر رشت

  محله

بافت منظم همراه 

  1= با ديد وسيع

  بافت 

  0,5= منظمنيمه

بافت نامنظم و 

  ميانگين  0= انباشته

انحراف 

  معيار

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  1,03  0,33  40  6  53,33  8  6,66  1 )جنوبي(بافت قديم 

  2,58  0,83  0  0  33,33  5  66,66  10  )شمالي(بافت جديد 

  1391هاي تحقيق،يافته: ماخذ 

  

  امتيازبندي شاخص باز بودن فضا در استادسرا: 9جدول

محله 

استادسرا 

  شهر رشت

  محله

  1= فضاي باز و آزاد

فضاي نيمه باز و ديد 

  0,5= متوسط

  فضاي بسته و 

  ميانگين  0= تسلطبي

انحراف 

  معيار

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  0,92  0,3  46,66  7  46,66  7  6,66  1 )جنوبي(بافت قديم 

  2,27  0,73  0  0  53,33  8  46,66  7  )شمالي(بافت جديد 

  1391هاي تحقيق،يافته: ماخذ

  

 امتيازبندي شاخص كيفيت ابنيه در استادسرا :10جدول

محله 

استادسرا 

  شهر رشت

  محله

  ميانگين  0= قديم  0,5 =مرمتي  1= نوساز

  

انحراف 

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  معيار

  1,03  0,33  46,66  7  40  6  13,33  2 )جنوبي(بافت قديم

  2,37  0,77  0  0  46,66  7  53,33  8  )شمالي(بافت جديد

  1391هاي تحقيق،يافته: ماخذ 
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  رشتنمايي از بافت قديم استادسراي  .3شكل

    

  

  استادسراي رشت شرقي جنوب و جنوبي بافت هايكوچه. 4شكل
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 نمايي از بافت جديد استادسراي رشت. 5شكل

  

   خيابان اصلي بافت شمالي به سمت معلم.6شكل

  

  هاي بافت شمالي محله استادسراي رشتكوچه. 7شكل   

  

  گيري بحث و نتيجه

  دهد و براي طوركلي نشان ميهرا در شهر رشت بآمار و ارقام، وضعيت كالبدي اين محله 

بندي براساس وضعيت مطلوب هر شاخص ها و دستهبندي نهايي نياز به متمركز كردن دادهجمع
_0ي هاي مورد بررسي را در سه نمرهبراين اساس وضعيت مطلوب شاخص. داريم

بندي دسته 1 
طور متوسط از لحاظ شده است و به ل اختصاص دادهآبه وضعيت ايده 1ي كنيم، كه نمرهمي

  :هاي مزبور نسبت درصدها در بافت جديد و قديم به صورت زير استشاخص
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  امتيازبندي محله استادسرا به تفكيك انواع شاخص: 11جدول

محله 

استادسرا 

  شهر رشت

  محله

كيفيت 

  شبكه معابر

مبلمان 

  شهري

  روشنايي

پوشش 

  گياهي

فشردگي 

  بافت

باز بودن 

  فضا

كيفيت 

  ابنيه

بافت قديم 

 )جنوبي(
0,27 0,1 0,5 0 0,33 0,3 0,33 

 بافت جديد

 )شمالي(
0,83 0,3 0,8 0,03 0,83 0,73 0,77 

  1391هاي تحقيق،يافته: ماخذ

  

  ميزان انحراف معيار استادسرا به تفكيك انواع شاخص: 12جدول

  

محله 

استادسرا 

  شهر رشت

  محله

كيفيت شبكه 

  معابر

مبلمان 

  شهري

  روشنايي

پوشش 

  گياهي

فشردگي 

  بافت

باز بودن 

  فضا

كيفيت 

  ابنيه

 بافت قديم

 )جنوبي(
0,82  0,3  1,5  0  1,03  0,92  1,03  

 بافت جديد

 )شمالي(
2,58  0,92  2,47  0,1  2,58  2,27  2,37  

  1391هاي تحقيق،يافته: ماخذ

  

  هاامتيازبندي محله استادسرا بر حسب مجموع انواع شاخص: 13جدول

  استادسرامحله 

  شهر رشت 

  محله

  هامتوسط شاخص

  انحراف معيار  ميانگين

 0,8 26/0  )جنوبي(بافت قديم 

 1,89 61/0  )شمالي(بافت جديد 

  1391هاي تحقيق،يافته: ماخذ

  

هايي كه در مطالعات ميداني صورت گرفته ميزان شاخص متوسط كل در پس بر حسب بررسي
است، كه  با توجه به گرايش محدوده بافت  0,26و  0,67بافت شمالي و جنوبي به ترتيب 

هاي مورد مطالعه به وضع مطلوب و اختالف بين حداقل و حداكثر امتيازها، جديد در شاخص
. باشدمعيار، گواه باال بودن ميزان امنيت در محدوده بافت جديد مي باال بودن ميزان انحراف
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در حد حداقل هماهنگي بوده  ي مذكور عمدتاًهاهاي بافت قديمي، شاخصبالعكس در محدوده
هاي جديد و به تناسب آن، ميزان انحراف پايين و ميزان ميانگين پايين در مقايسه با محدوده

ها ديديم كه در اين بررسي. باشدمؤيد امنيت پايين در اين بخش از محدوده مورد مطالعه مي
گيريم كه محله پس نتيجه مي. ر استهاي كالبدي مناسب در ميزان افزايش امنيت موثشاخص

توان اما  بر اساس نتايج حاصله مي .استادسرا در كل از امنيت كامل و مطلق برخوردار نيست
هاي صورت گرفته براي طور بيان كرد كه با توجه به مطالعات انجام گرفته و شرايط و تالشاين

تري است و در كل بافت جديد طور نسبي داراي امنيت بيشبهبودسازي، بافت جديد تنها به
كه در اين شرايط ميزان  باشدمي) جنوبي(داراي وضعيت بهتري نسبت به بافت قديم ) شمالي(

  .تمايل به ارتكاب جرم در بافت شمالي نسبت به بافت جنوبي كمتر است

   



  )المللي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين(جغرافيا                  56

 

  كتابشناسي

  ؛13شمارهسال سوم،  ساخت اجتماعي امنيت، فصلنامه دانش انتظامي، ،)1380( افتخاري،ا .1

استفاده از اصول جلوگيري از جرائم از طريق طراحي محيطي و بررسي اجمالي ”، )1384( ايرانمنش، ن .2

  ؛، تابستان110نشريه مسكن و انقالب، شماره  ،“آن در ايران

  ؛، ماهنامه شهر و ساختمان، سايت آفتاب“سيما و منظر فضاهاي شهري” ،)1381(بيگدلي، ا  .3

 در تامين اجتماعي، تهران؛، گزارش )2002(راهبردي پژوهشكده مطالعات  .4

 ؛41ها، سال چهارم، شماره، فضاهاي بدون دفاع، ماهنامه شهرداري)1381( پورداتچي، مو .5

 نژاد، نشر خاك؛، شهرسازي شهروند گرا، ترجمه محمد احمدي)1383( تيبالدز، ف .6

 ي شهري، دانشگاه پيام نور، تهران؛شناس، جامعه)2002( توسلي، ق .7

 ، انتشارات دانشگاه تهران؛“مرگ و زندگي شهرهاي بزرگ آمريكايي”،)1385( .جيكوبز، ج .8

جله دانشگاه پليس، ، فصلنامه دانش پليس، م“اي بر حس صلب امنيتمقدمه”، )1382( پور، مرجبي .9

 ؛2سال پنجم، ش 

  يا اشفتگي اجتماعي، تهران، سروش؛ ،آنومي)1378( پور، فرفيع .10

 و تحقيقاتي و مطالعاتي مركز ،“امن شهري فضاهاي محيطي يژگيهايو” ،)1387( اسماعيل صالحي، .11

 ؛معماري

 بر تبريزي، تهران، انتشارات بهجت؛، ترجمه اك“جامعه سالم”، )1360( فروم، اريك .12

د نامه دكتري، استا، پايان“بررسي جغرافيايي جرم و جنايت در مناطق شهر تهران”،)1380( كالنتري، م .13

 محمد تقي رهنمايي؛دكتر : راهنما

 ، انتشارات دانشگاه تهران، تهران؛شناسي، اصول جرم)1994( نيا، مكي .14

 ، تهران، انتشارات امجد؛“حقوق شهرسازي”، )1379( كاميار، غالمرضا .15

 ؛، انتشارات انجمن علمي فرهنگي)ترجمه(نيا شناسي نظري، مهدي كي، جرم)1995( گسن، ر. .16

  منيت و طراحي شهري، انتشارات هله؛ا، )1388( بمانيان نژاد ومحمودي .17

مشهد، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، - ، مقايسه جغرافياي آسيب شناسي شهري اوين)1999( مافي، ا .18

 ؛53و  52 شماره

 ، تهران؛1335، نتايج سرشماري سراسري نفوس و مسكن شهرستان رشت، سال)1336(مركز آمار ايران  .19

 ، تهران؛1345سرشماري سراسري نفوس و مسكن شهرستان رشت، سال ، نتايج )1346(مركز آمار ايران  .20

 ، تهران؛1355، نتايج سرشماري سراسري نفوس و مسكن شهرستان رشت، سال )1356(مركز آمار ايران  .21

 ، تهران؛1365، نتايج سرشماري سراسري نفوس و مسكن شهرستان رشت، سال )1368(مركز آمار ايران  .22



  57                ... هاي كالبدي در شهر رشتاحساس امنيت بر مبناي شاخص

 

 ، تهران؛1375تايج سرشماري سراسري نفوس و مسكن شهرستان رشت سال ، ن)1376(مركز آمار ايران  .23

 تهران ،1385مسكن شهرستان رشت سال  نتايج سرشماري سراسري نفوس و ،)1386( ايران مركز آمار .24

 نشر مركز؛ ،“دگرگوني ساختاري حوزه عمومي”، )1384( هابرماس، ي .25

، سليماني، يكاني فرد، جهاد “شهري ريزياي بر اصول برنامهمقدمه”، )1997( ك.هيراسكار، ج .26

  تهران؛دانشگاهي، 

27.Carmona, Catthew.& Heath, Ttim.& Oc, Taner.& Ttiesdell; 
28.Cozens, P M .2002, “sustainable urban development and crime prevention 

through environmental design for the british city.Towards an effective; 
urban environmentalism for the 21 st century.” Cities, vol.19, NO.2:129-137 

29.Schweitzer, J.H.et.al.(1977),"The Impact of the Built Environment on 
Crime and Fear of Crime in Urban Neighborhoods", Journal of Urban 
Technology, Vol.6, N.3; 

30.Steven (2003),"Public Places, Urban Spaces , Architectural Press",New 
York, Paris. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

      


