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تحلیل احساس امنیت شهری در بخش مرکزی شهرها (مطالعه موردی :بخش مرکزی
شهر بروجرد(
طاهر پریزادی
استادیار ،عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکده علوم جغرافیایی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران

مهدی مرادی

7

دانشجوی کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،ایران

چكیده
آرامش و احساس امنیت شهری ضرورتی انکار ناپذیر است که عدم توجه به آن ،بی توجهی به رشد و تکامل و توسل ه انسلانی
است (صادقی و همکاران .)7931 ،فضای شهری ،بستر زندگی و ف الیلت شلهروندان اسلت و بلا توجله بله وی گلیهلای افلراد و
گروههای اجتماعی ،سنی و جنسی باید بتواند محیط امن و سالم و پایدار فراهم کند و به شیوه ی مناسبی به نیازهای مختلل

تملام

گروه های اجتماعی پاسخ دهد .فضای شهر ی بیشترین ارتباط را با مردم و محلیط زنلدگی برقلرار ملی کنلد ودر نتیجله در هویلت
بخشی و دادن احساس امنیت و آرامش به شهروندان نقش بسزایی دارد( گلی .)711 ،7931 ،بنابر این ،برقلراری امنیلت در سلاختار
شهری و برخورداری شهروندان از احساس امنیت ،اهمیت فزایندهای دارد .این پ وهش به دنبال سلنجش حلا امنیلت شلهری در
بخش مرکزی شهر بروجرد است .محدوده مطال اتی این پ وهش محالت بخش مرکزی ،که در مرکز جغرافیلای شلهر قلرار گرفتله
است میباشد .قرارگیری در هسته اولیه شهر و بافت فرسوده ،گذرهای قدیمی مت دد با کوچلههلای تنلو و باریلو ،وجلود بلازار،
مهمترین و پر تراکمترین خیابانهای شهر ،عواملی میباشند که باعل

تشلدید فیل

گسلتردهای از مسلال ماننلد امنیلت سلتیزی

اجتماعی ،گسترش نلابرابری هلای دردنلا و اسل نا اجتملاعی -اقتصلادی و پیاملدهای فضلایی آن ،کمبلود علدالت اجتملاعی،
بزهکاریها ،جرایم ،تبهکاریها و ناهنجاریهای اخالقی ،اعتیاد ،دزدی ...،و بروز اختالالت و نا امنلیهلا و بسلیاری ازآسلی هلای
اجتماعی دیگر هستند .همچنین وجود زمین های بایر با سهم  8/2درصد ،با وس ت  711802مترمربع سهم عملدهای از محلدوده را
به خود اختصاص داده است .وجود این فضاها تهدیدی برای امنیت محالت بخش مرکزی شهر بروجرد محسلو

ملیشلوند .ایلن

وی گیها بررسی حا امنیت شهری در چهار محله قدیمی شهر را دارای اهمیت کرده است و نیاز به توجه وی ه را نشان میدهد.

واژه های کلیدی  :امنیت شهری  ،بخش مرکزی شهرها  ،بروجرد
 -7نویسنده مسئول

Email: Mehdi.mMoradi@Srbiau.ac.ir13917512890
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پیشینه تحقیق

نظم و امنیت از نیازهای اولیه و حیاتی مهم شهروندان در شهر است؛ در واقع اساس زندگی شهری بر این دو محور قلرار
دارد .برخی از فضاهای شهری هستند که زمینه را برای برهم خوردن نظم و امنیت فراهم میکنند .فضلا و جلرم رابطلهای
نزدیو با هم دارند .شناخت این فضاها و تأثیر آن در کاهش امنیت و بر هم خوردن نظم شلهری از نکلات بسلیار مهملی
است که فراحان و برنامهریزان شهری در مدیریت شهرها باید بله آنهلا توجله ویل های داشلته باشلند ( & Blobaum
.)Hunecke, 2005
جین جیکوبز ( ،)7307در کتا

خود با عنوان مرگ و زندگی شهرهای بزرگ امریکا دیلدگاه دقیقتلری را دربلاره جلرم و

فراحی کالبدی اراله داد (حناچی و م گانی )7921 ،به نق از (محمدی حمیدی و همکلاران .)7931 ،از سلوی دیگلر در
کنار م هوم امنیت ،احساس امنیت مطرح می شود .احساس امنیت را واکنش عاف ی بله جلرالم خشلونتبلار اجتملاعی و
آسی های فیزیکی در نظر میگیرند و یا فی ی از واکنشهای عاف ی و عملی به جرم و بی نظمی که افراد یلا اجتملاب بلا
آن مواجهاند ( .)Gert, 2005, 65در مجموب امنیت شهری زملانی در جام له حاصل ملیشلود کله گلروههلا و خلرده
فرهنوها بتوانند در ت ام با یکدیگر ،خواستهها و ارزشهای خود را به راحتی مطرح کننلد .در ایلن رویکلرد ،احسلاس
امنیت یو گروه خاص درون جام ه با سطح کالن پیوند دارند ،بنا بر این احساس امنیت زملانی مطلرح خواهلد بلود کله
نیروی بالقوه یا بال لی هویت افراد را در جام ه تهدید کند (بدار و همکاران.)818 ،7921 ،
بخش مرکزی شهرها به دلی آنکه محالت قدیمی و سنتی را در خود جای دادهاند ،توسط محققان بسیاری ملورد مطال له
و تحقیق قرار گرفته اند .از سوی دیگر موضوب امنیت شهری اهمیت باالیی در ارتقاء کی یلت زنلدگی شلهری دارد .بلدین
سب
مختل

از موضوعات کلیدی مورد تحقیق می باشد .تلا کنلون تحقیقلات مت لددی در خصلوص احسلاس امنیلت ،در اب لاد
آن صورت پذیرفته است؛ که از جمله تحقیقات صورت پذیرفته عبارتند از:

رفی یان و همکاران در سال  7922در پ وهشی با عنلوان (سنجش میزان رضایتمندی مسکونی ،مطالعه موردی :ساکنان
محله نواب) به تبیین امنیت شهری به ت ام فضای فیزیکی و فرآیند های اجتماعی که محیط را می سازد پرداختنلد و بلر
ف ال بودن فضا به عنوان عاملی در ایجاد محیطی امن و موفق ،توجه و تأکید داشتند.
 .7نبوی و همکاران در سال  7923در تحقیقی با عنوان (بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موورر بور ااسوام امنیوت
اجتماعی) از احساس امنیت ،موق یت و جایگاه برجسته ای که در برنامهریزیهای کشلوری برخلوردار اسلت صلحبت
کردهاند ،که دستیابی و پایدار سازی آن نیازمند مقدمات و زمینههلای پیچیلدهای بلوده و آسلی

پلذیری و زوال آن نیلز،

م لول زمینه ها و عوام مت اوتی است .نتایج تحقیق نشان میدهد که متغیرهای گرایش بله مشلارکت در تلأمین امنیلت،
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تلقی از عملکرد پلیا و پایگاه اجتماعی -اقتصادی به ص ورت مسلتقیم و متغیلر احسلاس محرومیلت نسلبی بله فلور
م کوس بر احساس امنیت اجتماعی افراد تأثیرگذار هستند.
 .8زارب شاه آبادی و ترکان در سال  7931در پ وهشی با عنوان (بررسی عوامل مورر بر ااسام امنیت اجتماعی در بوی
شهروندان ،مطالعه موردی :شهر یزد) به این نتیجه رسلیدند کله بلین احسلاس امنیلت بلا متغیرهلای زمینلهای جلنا،
تحصیالت ،شغ و درآمد رابطه م ناداری وجود دارد .همچنین نتایج نشان میدهد که بین پایگلاه اقتصلادی -اجتملاعی،
احساس نظارت نهادی ،اعتماد بین شخصی ،هنجار اجتماعی و سرمایه اجتماعی رابطه مستقیم و م نلادار ،و بلین متغیلر
احساس آنومی و احساس امنیت رابطه م کوس و م نادار وجود دارد.
 .9نویدنیا در سال  7921در مقالهای با عنوان (تأملی نظری در امنیت اجتماعی؛ با تأکید بر گونههوای امنیوت) در سلیری
گذرا به گونه های امنیت ،اقتضالات اجتماعی را در با

امنیت اجتماعی مورد مالحظه قرار داده و پا از بررسی وجلود

تمایز مرزهای م هومی امنیت اجتماعی از امنیت ملی و امنیت عمومی ،امکان جلایگزینی امنیلت اجتملاعی را بله عنلوان
بدیلی برای امنیت ملی بررسی نموده است .بر این اساس ،تحقق امنیت اجتملاعی باعل

گشلایش درهلای سلازگاری و

افزایش مراودات بین گروهها و اقشار اجتماعی گوناگون میگردد.
 .1سلطانی و همکاران در سال  7935در مقالهای با عنلوان (تحلیل فضایی ااسام امنیت در محوت

متتلوش شوهری؛

موردمطالعه :شهر قدم) به پ وهشی با هدف تحلی فضایی احساس امنیت شهروندان در محالت مختلل
در آن احساس امنیت به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای مستق در قال

 75شلاخ

شلهری کله

کالبلدی ،اجتملاعی -اقتصلادی و

زیست محیطی م ثر بر امنیت شهری در نظر گرفته شده است پرداختند .نتیجه حاص از پل وهش نشلان ملیدهلد محلله
مرکزی به عنوان یو محله تقریبا نوساز با توزیع مناس
جنو

غربی با بافت آش ته و سکونت غال

کلاربری اراضلی ،برخلوردارترین محلله شلهر قلدس و محلله

مهلاجران ،محلرومتلرین محلله از لحلاا شلاخ

هلای احسلاس امنیلت،

رتبهبندی شده است.
 .5حیدری و همکاران در سال  7931در مقالهای تحت عنوان (پیشوییری ا جورا ا طریور طرااوی محیطوی؛ مطالعوه
موردی :نجان) به پ وهش با هدف ارتقای سطح آگاهی صلاحبان منلزل ،م ملاران و فراحلان شلهری دربلاره م هلوم
پیشگیری از جرم از فریق فراحی محیطی پرداختند .نتایج حاص نشان میدهد که با توزیع مت ادل کاربریهای مختلل
در سطح شهر از یوسو ،میتوان باع

افزایش نظارت اجتماعی در منافق خلوت شهر و از سوی دیگلر باعل

کلاهش

تراکم بیش از حد جم یت و ف الیتها در بخشهای متراکم شهر شد و بدین فریق میتلوان از بلروز جلرالم پیشلگیری
کرد.
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 .0اشنایدر و کیتچن 8در سال  8179پیشییری ا جرا را در فضای شهری ا طریر طراای محیطی در دو کشور ایلاالت
متحده و بریتانیا به فور جداگانه مورد تجزیه و تحلی و مقایسه قرار دادهاند .ایلن تجلار

بله عنلوان پیشلینهای ملورد

است اده در سایر کشورها قاب است اده است.
 .1فوستر 9و همکاران در سال  8171تأریرا

ترم ا جرا را در راهرفت و پیادهروی افراد در استرالیا بررسی و تحلیل

کردهاند .نتایج یافتهها نشان میدهد که با افزایش مداخالت و تصمیمگیریهایی میتوان ترس از جرم را کاهش و میلزان
پیادهروی را در م ابر شهری ،افزایش داد.
با توجه به بررسی مطال ات صورت گرفته در این زمینه و تازه و بدیع بودن موضوب حا امنیت شهری ،متأسل انه منلابع
و تحقیقات موجود در این خصوص اند بوده و اغل

مطال ات صورت پذیرفته در کشور ،با رویکرد جام لهشلناختی،

روانشناختی و زیستشناختی است؛ و سایر مطال ات و پ وهشها در این خصوص بیشتر مربوط به نقاط مختل

جهان

است .لذا نیاز به پ وهشهایی که به تحلی فضایی و بررسی سایر مؤل هها بپردازد احساس میشود .این تحقیق کوششلی
برای بررسی مقوله امنیت در بخش های مرکزی شهرها و جستجوی امنیت باالی محالت سنتی شلهرهای قلدیمی ایلران
میباشد.
مفاهیم و بنیانهای نظری

تمامی رفتارهای بشری در مقطع مکانی و زمانی خاصی رخ میدهد ،از جمله این رفتارها ،کجرویهلای اجتملاعی اسلت
که در بسترهای مکانی و زمانی مت اوتی شک میگیرد .تحقیقات نشان میدهلد در برخلی مکلانهلای شلهری بله عللت
ساختار کالبدی وی ه و وی گی های اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی ساکنان ،امکلان و فرصلت بزهکلاری بیشلتر اسلت .در
مقاب در برخی محدودههای شهری به دلی وجود موانع و شرایط بازدارنده ،نرخ بزهکاری اند اسلت ( Greenberg,
 .)1984: 61در تبیین م هوم امنیت ،دو ب د متمایز از هم را باید در نظر گرفت .یکی ب لد عینلی اسلت کله پارامترهلای
عینی محیطی و رفتاری در آن مورد ارزیابی قرار میگیرد و دیگری ب د ذهنی میباشد کله بلر اسلاس احسلاس امنیلت از
جمع در میشود .البته هر دو ب د نیز میتوانند بر یکدیگ ر تأثیرات مثبت یا من لی بلر جلای گذارنلد کله ایلن موضلوب
ضرورت توجه به هر دو را در ایجاد امنیت عمومی توأمان مورد تأکید قرار میدهد .همچنین با توجله بله اشلاره ملذکور
ت اوت ایمنی با امنیت را نیز می توان در این مقوله جستجو کرد؛ که ایمنی بیشتر به سالمت جسمانی انسان و جلوگیری از
تهدیدهایی افالق میگردد که میتواند سالمت فیزیکی انسان را به خطر اندازد .در واقع مسال ملموس و امنیلت بیرونلی
را شام می شود .در حالی که امنیت بیشتر جنبه ذهنی و روانی دارد .باید به دنبال این باشیم که چه چیلزی باعل

ایجلاد
2

. Schneider & Kitchen

3

. Foster
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حا امنیت در جام ه میشود و چگونه میتوان آن را تقویت کرد (پاکزاد .)1 :7927 ،احساس امنیت در یلو جام له بله
احساس روانی شهروندان از میزان وجود یا عدم وجود جرم و شرایط جرمخیز در آن جام ه بلاز ملیگلردد و هلر مقلدار
فراوانی جرم و شرایط جرمخیز باالتر باشد احساس امنیت شهروندان پایینتر است (رجبیپلور .)7921 ،تحقیقلات نشلان
می دهد که مراکز و فضاهای عمومی در برابر جرم آسی پذیر هستند و مؤل لههلای مشخصله جلرم در آنهلا عبارتنلد از:
عناصری در مراکز شهری نظیر مغازهها ،تئاتر ،رستوران ،پلار هلا ،ایسلتگاههلای حمل و نقل عملومی و غیلره .اصلوال
موق یتهای تجاری و ت ریحی بر امنیت ،جرم و رفتار مجرمانه در سطوح پیرامون خود تأثیر میگذارنلد ،هملانطوری کله
این سطوح ،قسمتی از پیادهروها و فضاهای خارجی خود را نیز همرنو میکنند ( ،)Bell, 1998, 11به نق از (زیلاری
و همکاران .)7938 ،ارزشهای فردی و جم ی بر چگونهای حا مکان تأثیر میگذارد و حلا مکلان نیلز بلر ارزشهلا،
نگرشها و به وی ه رفتار فردی و اجتماعی افراد در مکان تأثیر میگذارد و افراد م موال در ف الیتهای اجتماعی بلا توجله
به چگونگی حا مکانشان شرکت میکنند ( .)Canter, 1971حا مکان نه فقط باعل

هملاهنگی و کلارکرد مناسل

فضای م ماری و انسان است بلکه عاملی برای احساس امنیت ،لذت و ادرا عاف ی افراد نیز میباشلد و بله هویتمنلدی
افراد و احساس ت لق آنها به مکان کمو میکند .از دیدگاه پدیدارشناختی مهمترین م اهیم مرتبط در بیلان حلا مکلان،
واژههای مکان دوستی ،1تجربه مکان و شخصیت مکان است و حا مکان به م نای وی گیهای غیر ملادی یلا شخصلیت
مکان است که م نایی نزدیو به روح مکان 5دارد ،از لحاا تاریخی روح مکان برای برپایی جشن و مراسم مذهبی بهکلار
برده میشد که در آن بازدیدکنندگان می بایست به حرکات عبادات در مراسم توجه زیادی میکردند .ازایلنرو جلایی کله
این اعمال و مراسم در آن ات اق ملیافتلاد خلود تبلدی بله مکلان ویل های ملیگردیلد و ایلن احسلاس احتلرام یکلی از
مشخصههای مکان بود که آن را از سایر مکانها متمایز میکرد و روح مکان نامیده میشد .ارکان آن گاهی زنده و پویلا از
محیط ،یو تکرار بینی و مذهبی و یو احساس رفاقت و دوستی بلا مکلان بلود ( ،)Brinckerhoff, 1994بله نقل از
(فالحت .)7925 ،لوییا مام ورد را که به گ ته خود در واقع بسطدهنده ایدههای پاتریو گلدس اسلت ،ملیتلوان جلزو
اولین نظریه پردازانی دانست که در نیمه اول قرن بیستم بر ایجاد امنیت ،حا مکان و مقیلاس انسلانی در فضلای شلهری
مورد توجه قرار داد .وی در کتا

فرهنو شهرها ،از شهر به عنوان مکان تبلور فرهنو و دفاب از انسان در مقاب اتومبیل

نام برده و به تنوب و اختالط کاربریها در فضای شهری و الویت حرکت پیاده بر سلواره در محلیط شلهری اشلاره کلرده
است .نظریه  CPTEDکه در دهه  01میالدی در امریکا تحت تأثیر اندیشههای ج ری و جین جکوبز مطرح شد ،بر ایلن
ادعا استوار است که می توان با فراحی مناس

و کاربری مؤثر در محیط بر بهبود کی یت محیط زندگی ناشلی از تلرس از
4

. Topophilia

5

). Genius loci (Soul or spirit of place
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جرم غلبه نمود .به عبارت دیگر اگر محیط به گونه ای فراحی شود که بتوانلد موجل

بهبلود نظلارت افلراد شلده ،ت للق

ساکنان را به قلمرو خود باال برده و تصویر مثبت از فضا ایجاد مینماید (سلطانی و همکاران .)7935 ،از دهه  7331توجه
روزافزونی به تحقیقات مربوط به امنیت و مکان در محاف علمی جهان صورت گرفت و مواردی مانند افزایش بزهکاری،
است اده از ابزارهای جدید در تحلی فضایی جرم مانند  Gisبه همواره تئوریهای مکانی جرم در این زمینه ،بیش از پیش
مطال ه شد .از مهمتریننگرشهای جدید در این زمینه می توان بله دیلدگاه پنجلره شکسلته ،سل ر مجرمانله ،کلانونهلای
جرم خیز ،الگوی جرم ،فضای مقاوم در برابر جرم ،پیشگیری جرم از فریق فراحلی محلیط ،ف الیلت روزملره و انتخلا
منطقی اشاره نمود که عموما از دهه  7311به ب د مطرح شدهاند (تقوایی و همکلاران .)1 ،7922 ،در واقلع نظریله پنجلره
شکسته در ارتباط با رفتارهای اجتماعی است .رفتارها و عکاال م هایی که موج

میشلود کله انسلانهلا در امنیلت و

آسایش در یو محیط گرد هم آیند و زندگی آرامی داشته باشند .بر فبق این نظریه ،اگر ساختمانی در یلو محلله ،دارای
یو یا چند پنجره شکسته باشد ،حتی اگر شکستگی در اثر سه انگاری و سهوی بوده باشد .ملالکین سلاختمان در برابلر
محله مسئول هستند .اگر این پنجرهها در مدت نسبتا فوالنی ت میر نشوند (در قیاس با ساختمانهای سالم) میتوانند میل
به جرمخیزی در مح را افزایش دهند.
جامعه و روش تحقیق

پ وهش حاضر به لحاا هدف ،از جمله تحقیقات شناختی و از نظر روش؛ ارزیابی -مقایسهای و به لحاا زمان مقط ی و
از نظر داده از جمله تحقیقات کمی -کی ی است .برای دسلت یلابی بله اهلداف پل وهش ،دو بخلش مطال لات اسلنادی(
کتابخانه ای :کت  ،رساالت ومقاالت ) و میدانی(پرسشنامه) ،شیوه گلردآوری و تحلیل داده هلا بلوده و بلرای تجزیله و
تحلی یافته های حاص از مطال ات میدانی و پرسشنامه از نرم افزارهای  Spss & Amosو برای تهیه نقشه هلا از نلرم
افزار  Gisاست اده شده است .شیوه تحلی دادهها به صورت توصلی ی -تحلیللی بلا اسلت اده از نلرم افلزار آملاری روش
تحلی آماری پارامتریو نظیر آزمون تی تو نمونهای و آزمون آنووا ،روش تحلی آماری ناپارامتریو ،نظیر فریدمن بلوده
است .و از نرم افزار  Amosبرای ترسیم مدل ساختاری پ وهش است اده شده است .بخش مرکزی شهر بروجلرد جام له
آماری پ وهش حاضر است .واحد تحلی ؛ سکنه بخش مرکزی میباشد .برای این منظور از فرمول کلوکران بلرای بلرآورد
ت داد نمونه است اده شده است ،بر این اساس ت داد نمونه مورد مطال ه با در نظر گرفتن  1/15خطا 891 ،مورد اسلت ،کله
با در نظر داشتن جم یت در هر محله بهصورت تصادفی توزیع شده است .پایای پرسشنامه از فریق آل ای کرونباخ ملورد
بررسی قرار گرفته است .در صورتی که مقدار ضری
پ وهش ضری

آل ای کرونباخ بزرگتر از  1/1باشد قابل قبلول اسلت .کله در ایلن

آل ا برابر با  1/17میباشد ،که قاب قبولبوده ،روایی مدل نظری ،م یارها و شاخ

هلا و متغیلر پل وهش

مورد تأیید متخصصین و اساتید قرارگرفته است .پاسخگویان در رده سلنی  75تلا  01سلال قلرار گرفتلهانلد ،دربلین کل
پاسخگویان  5933درصد زنان و  1037درصد را مردان تشکی میدهند .همچنین  1035درصد آنها متاه و  8935درصلد
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مجرد بوده اند .بیشتر پاسخگویان درگروه سنی بین  95تا  11سال می باشند .مدت سکونت ساکنان مورد پرسش قرارگرفته
در بخش مرکزی ،بیش از  91سال  9933درصد ،کمتر از  5سال  7531درصد است .همچنین  2935درصد سلاکنین ،ماللو
میباشند.
محدوده مورد مطالعه

شهر بروجرد ،از نظر تقسیمات سیاسی مت لق به استان لرستان در غر

کشور است .وس ت محدوده قانونی شهر بروجرد

بالغ بر  9173/13هکتار بوده که به سه منطقه شهرداری و  71ناحیه که شام  90محله ملیباشلد تقسلیم شلده اسلت .بلر
اساس سرشماری سال  7931شهر بروجرد دارای  811051ن ر جم یت 07110 ،خانوار و ب د خانوار  933میباشد .بخلش
مرکزی شهر بروجرد :محدودهای با وس ت  817/2هکتار است که در مرکز جغرافیای شهر بروجرد واقلع و بلا توجله بله
وس ت محدوده قانونی شهر بروجرد 1391 ،درصد از شهر را به خود اختصاص داده اسلت .کله دارای جم یتلی بلالغ بلر
 90180ن ر می باشد .این محدوده که شام چهار محله قلدیمی ،همچلون محلله صلوفیان ،یخچلال ،دودانگله و قلدغون
میباشد .با قرارگیری بازار ،مهمترین و پر تراکمترین خیابان های شهر (خیابان آزادی ،شلهدا ،ج لری ،گلسلرخی) ،آثلار
شلهری

تاریخی( مسجد امام ) ،اماکن مذهبی ،فرسودگی بافت و همچنین به دلی مرکزیت بازار و کلاربریهلای مختلل

موجود ،درخور میزان انبوهی از جم یت در فول شبانه روز میباشد که ایلن وی گلیهلا امنیلت شلهری در چهلار محلله
قدیمی شهر را دارای اهمیت کرده است و نیاز به توجه وی ه را نشان میدهد.
جدول  .7تحوّالت مربوط به گسترش کالبدی و جم یتی شهر بروجرد فی سالهای ( 7995 -7931مأخذ :مرکز آمار ایران)
سالهای گسترش

سطح شهر(به

شهر

هکتار)

دوره سرشماری

جم یت

ت داد خانوار ب د خانوار

نرخ رشد

0211 -0231

0.493

0221

4.094

.499

1915

-

0231 -0223

32194

0241

50494

044.1

499

299

0223 -0240

23.

0211

010241

30419

495

291

0240 -0213

023.

0241

092041

21115

190

490

0213 -0241

054994

0251

305914

44445

494

095

0241 -0251

054.92

0291

344.90

1923.

29.

0934

0251 -0291

05.2

02.1

341414

40514

29.

-195

0291 -02.1

0934

717
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تصویر .7موق یت محدوده مورد مطال ه (مأخذ :نگارندگان)7930 ،
بحث و یافتهها

در راستای رسیدن به اهداف پ وهش ،تحلی حا امنیت شهری در بخش مرکزی شهر بروجرد ،با سنجش شاخ

هلا و

متغیرها که در جدول شماره ( )8نشان داده است ،مورد بررسلی قلرار ملیگیلرد ،آزملونهلای ملورد اسلت اده عبارتنلداز:
تیتونمونهای ،آنووا و فریدمن.
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جدول .8شاخ

و متغیرهای مورد است اده در پ وهش (مأخذ :نگارندگان)7930 ،
امنیت شهری

بد
شاخ

هویت و حا ت لق به مکان

امنیت اجتماعی -فردی
 وجود جرالمی مث  :دزدی،مصرف ملواد مخلدر،ارازلاوباش
 امنیت وسای نقلیه پار شده درخیابانهای محله نزاب درگیری بین افراد بومی مهاجر درمحله -امنیت کافی در ش

متغیرها

برای رفت آمد در محله

 امنیت کافی در روز برای رفت آمد در محله امنیت زنان وکودکان در شبانه روز در محله وجود ساکنین با سابقه کی ری درمحله نزاب های خیابانی در محله گشت منظم پلیا در محله عملکرد پلیا 771در محله -وض یت فرهنو شهروندی

 شناخت و ارتباط با همسایگان و هم محله ای ها برگزاری جشن های مذهبی در حسینیه ها و مساجد -تشخی

مناس

بودن محله برای زندگی

 تمای به رفتن از این محلله در صلورت وجلود تلوانمالی
 امیدواری به بهبود شرایط زندگی و توس ه محله برگزاری پرشور جشن های مذهبی در محله برگزاری جشن های مهم مذهبی مانند نیمه ش بان و... برگزاری پرشور عزاداری های مذهبی در محله وجود مهمتلرین عزاداریهلای محلله ماننلد عاشلورا وتاسوعا...،
 برگزاری عمده عزاداری ها در خیابان -حا ت لق و دلبستگی به محله

 -1تحلیل وضعیت شاخص امنیت و حس تعلق به مكان در بخش مرکزی شهر بروجرد

برای بررسی شاخ

امنیت شهری ابتدا هر یو از شاخ

ها و متغیرها که در جدول شماره ( )9نشان داده شلده اسلت،

مورد بررسی قرار می گیرد و پا از آن به ارزیابی کلی امنیت شهری در بخش مرکزی شلهر پرداختله ملیشلود .بله ایلن
منظور از آزمون  t-testتیتو نمونهای است اده شده است .این آزمون یو آزمون پارامتریو میباشلد کله در آن بله ایلن
موضوب پرداخته میشود که میانگین یو جام ه به چه میزان از یو مقدار ثابت بیشتر یا کلمتلر اسلت .آزملون تلیتلو
نمونهای میزان ت اوت میانگین دادههای گردآوری شده از یو مقدار مورد ادعا را نشان میدهد ،در مقاله حاضر علدد سله
در فی های بکار رفته لیکرت حد میانه میباشد .در نتیجه میانگین باالتر از  9وض یت مطلو  ،میانگین  9و پایین تلر از
آن وض یت نامطلو

را نشان میدهد .در صورتی که میانگین واق ی بدست آمده در سنجش هر یو از متغیرها از تست

ولیو 0بیشتر باشد نشان از مطلوبیت متغیرها و پایینتر بودن آن ،گویای نامطلو

بودن متغیرها و شاخ

ها خواهد بود.
6

. Test value
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جدول .9سنجش شاخ

719

ها و متغیرهای امنیت شهری در بخش مرکزی شهر بروجرد با است اده از آزمون تیتو نمونهای( مأخذ :مطال ات
پ وهش)7930،
میانگین

سطح م نی

میزان

م روض

داری()sig

مطلوبیت

برای رفت آمد

9

938

131

.85

.111

متوسط

امنیت کافی در روز برای رفت آمد

9

932

7131

.23

.111

مطلو

امنیت زنان وکودکان در شبانه روز

9

937

137

.73

.111

متوسط

وجود ساکنین با سابقه کی ری

9

831

-7535

-.37

.111

مطلو

امنیت

وجود جرالمی مث  :دزدی،مصرف مواد مخدر،ارازل اوباش

9

937

830

.71

.113

نامطلو

اجتماعی

امنیت وسای نقلیه پار شده درخیابانهای محله

9

832

-830

-.70

.113

متوسط

-فردی

نزاب درگیری بین افراد بومی مهاجر درمحله

9

732

-7339

-737

.111

مطلو

نزاب های خیابانی در محله

9

830

-038

-.92

.111

نامطلو

گشت منظم پلیا در محله

9

937

839

.70

.173

متوسط

عملکرد پلیا  771در محله

9

930

337

.08

.111

مطلو

وض یت فرهنو شهروندی

9

931

7933

.19

.111

مطلو

به محله حا ت لق و دلبستگی دارید

9

131

7035

731

.111

مطلو

9

933

7239

.35

.111

9

935

239

.53

.111

در صورت توان مالی تمایلی به رفتن از این محله دارید؟

9

832

-837

-.73

.111

حا

امیدوار به بهبود شرایط زندگی و توس ه محله هستید؟

9

931

7532

.11

.111

مطلو

ت لق به

در محله جشن های و مذهبی پر شور برگزار می شود؟

9

931

7838

.11

.111

مطلو

مهمترین جشنهای مذهبی مردم نیمه ش بان است؟

9

932

7531

.21

.111

مطلو

جشن های مذهبی در حسینیه هاو مساجد برگزار می شود.

9

935

7138

.55

.111

مطلو

امنیت

عزاداری های مذهبی در محله پرشور برگزار می شود.

شهری

مهمترین عزاداری محله عاشورا و تاسوعا است .عزاداری ها

بد

متغیرها

شاخ

امنیت کافی در ش

همسایگان وهم محلهایها را میشناسید و با آنها ارتباط
دارید
این محله را مناس

هویت و

مکان

ترین محله برای زندگی می دانید؟

عمدتا در خیابان برگزار می شود.
عزاداری ها عمدتا در خیابان برگزار می شود.
امنیت اجتماعی -فردی

Test
value

میانگی
ن

مقدار ( ) T

روبه باال

مطلو

مطلو
روبه

نامطلو
پایین

9

131

9739

731

.111

مطلو

روبه باال

9

132

0135

732

.111

مطلو

روبه باال

9

130

1135

730

.111

مطلو

روبه باال

99

9931

735

.11

.785

منوسط
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هویت وحا ت لق به مکان

جمع ک امنیت شهری در بخش مرکزی شهر بروجرد

99

1937

9531

7137

1311

مطلو

روبه باال

00

1035

8938

7135

.111

مطلو

روبه باال

 -1-1تحلیل شاخصهای امنیت شهری در بخش مرکزی شهر بروجرد با استفاده از آزمون تیتک نمونهای

در این بخش با است اده از متغیرها به تحلی نتایج مربوط به شاخ
مکان ،پرداخته می شود .ب د امنیت شهری با است اده از دو شاخ
شاخص امنیت اجتماعی -فردی :این شاخ

های امنیت اجتماعی -فردی ،هویت و حا ت لق به
و بیست دو متغیر مورد سنجش قرار گرفته است.

با یازده متغیر همانفور که در جدول ( )9نتایج حاص از آزمون تی تلو

نمونه ای نشان داده شده ،مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج حاص از خروجی میلانگین متغیرهلا ،آزملون  t-testتلو
امنیت اجتماعی -فردی با میانگین  9931درصد ،در وض یت و مطلوبیلت متوسلط

نمونهای نشان می دهد ،در ک شاخ
رو به باالیی به سر میبرد.

شاخص هویت و حس تعلق به مكان :این شاخ

با است اده از یازده متغیر مورد بررسی قرار گرفته است،که نتایج حاص

از آزمون در جدول ( ،)8میانگین مربوط به هر یو از متغیرها را نشان میدهد .شاخ
میانگینی برابر با  1937درصد را نمایش می دهد که گویای این امر است که این شاخ
رو به باال در بخش مرکزی شهر بروجرد به سر میبرد .متغیرها و شاخ
آمده حاص از مجموب ک شاخ
مطلو

و مطلو

هویلت و حلا ت للق بله مکلان
در وضل یت مطللو

و مطللو

های مربوط به امنیت شهری با میلانگین بدسلت

ها برابر با  1035درصد می باشد .در مجموب ب د امنیت شهری در این محدوده در حلد

رو به باال قرار دارد.

تصویر  .8تحلی لکه های داغ ( )Hot spotsشاخ

امنیت اجتماعی  -فردی در بخش مرکزی شهر بروجرد (مآخذ :نگارندگان،
)7930
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لکه های داغ حاص از تحلی فضایی شاخ

امنیت اجتماعی -فردی در سطح چهار محله بخش مرکزی شهر ،به ت کیو

نمایش داده شده است .در محله دودانگه ،وض یت لکههای داغ (متوسط ،خو  ،خیللیخلو ) ،بیشلتر در قسلمتهلای
محله وض یت در حلد متوسلط بله

شمالی و غربی محله دارای حالت تجم ی هستند و در شرق و قسمتهایی از جنو

پایین قرار دارند .در محله صوفیان ،لکههای داغ در قسمتهای شرق محله بیشتر وض یت در حلد پلایین و خیللی پلایین
دارای حالت تجم لی هسلتند و در غلر
قسمت های شمالی ،غر
جنو

محلله وضل یت در حلد متوسلط و خلو

تمرکلز دارد .در محلله شلهدا ،در

و شرق ،بیشتر وض یت درحد خو  ،خیلی خو  ،حاللت تجم لی دارنلد و در قسلمتهلای

محله وض یت لکه های داغ در حد پایین قرار دارد .در محله قدغون و رازان ،وض یت در حلد متوسلط ،بیشلتر در

قسمت های جنو

محله دارای حالت تجم ی و در دیگر قسمتهای محله وض یت درحلد متوسلط بله پلایین را نشلان

میدهد.

تصویر  .9تحلی لکههای داغ ( )Hot spotsشاخ

تصویر  ،9حاص از تحلی فضایی لکه های داغ  ،شاخ

هویت و حا ت لق به مکان (مآخذ :نگارندگان)7930 ،

هویت و حا ت لق به مکان در محالت بخش مرکزی شلهر را

نشان می دهد .در محله دودانگه در مرکز و قسمتهایی از شلرق ،وضل یت درحلد پلایین و خیللی پلایین دارای حاللت
تجم ی هستند و در شمال و جنو

محله لکههای داغ در حد متوسط به باال گسترش دارند .محلله صلوفیان ،در قسلمت

شمال و شرق ،لکه های داغ وض یت درحد خیلی خو
درحد متوسط ،و غر

محله از نظر شاخ

وض یت لکههای داغ در قسمت غر

دارای حالت تجم لی هسلتند و جنلو

محلله ،دارای وضل یت

هویت ،لکه های داغ وض یت درحد پایین قرار دارنلد .محلله شلهدا از نظلر

محله در حد متوسط ،در شرق و جنو

محله در حد خو

حالت تجم ی هستند .محله قدغون و رازان ،در قسمت هایی از مرکز محله و غر

و خیلی خلو

دارای

محله ،لکههای داغ دارای وض یت در
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حد متوسط و خو  ،دارای حالت تجم ی هستند و در قسمت هایی از شمال و جنو

محله ،وض یتی در حد متوسط رو

به پایین قرار دارند.

 -2تحلیل عوامل موثر بر وضعیت امنیت شهری در بخش مرکزی شهر بروجرد با استفاده از آزمون فریدمن

آزمون فریدمن یو آزمون کی ی برای سنجش تأثیر متغیرها ،گویهها و سواالت سازنده یو شلاخ
این آزمون متغیرها متناس

با نقش و اهمیت ،شاخ

 -ب لد ملیباشلد .در

امنیت شهری در مطلوبیت و مناسبت متغیرها رتبهبندی میشوند.

جدول .1ارزیابی متغیرها ،امنیت شهری در بخش مرکزی شهر با است اده از آزمون فریدمن (مأخذ :نگارندگان)7930 ،
) (Ranksرتبه

بد

متغیرها

شاخ

رتبه
میانگینها

امنیت کافی در ش

الویتبند

رتبه میانگینها در
شاخ

برای رفت آمد

335

1

امنیت کافی در روز برای رفت آمد

7931

8

امنیت زنان وکودکان در شبانه روز در محله

233

2

وجود ساکنین با سابقه کی ری در محله

133

71

امنیت

وجود جرالمی مث  :دزدی،مصرف مواد مخدر،ارازل اوباش...

330

0

اجتماعی

امنیت وسای نقلیه پار شده درخیابانهای محله

139

3

 -فردی

نزاب درگیری بین افراد بومی مهاجر درمحله

7132

7

نزاب های خیابانی در محله

332

5

گشت منظم پلیا در محله

335

1

عملکرد پلیا  771در محله

7839

1

وض یت فرهنو شهروندی

7830

9

حا ت لق و دلبستگی به محله

7135

1

7131

5

7831

3

ت لق به

تمای به رفتن از این محله در صورت وجود توان مالی

230

77

مکان

امیدواری به بهبود شرایط زندگی و توس ه محله

7833

1

برگزاری پرشور جشن های مذهبی در محله

7832

2

مهمترین جشنهای مذهبی مردم ،نیمه ش بان

7937

0

امنیت
شهری

هویت و
حا

همسایگان وهم محلهایها را می شناسید و با آنها ارتباط
دارید
تشخی

مناس

بودن محله برای زندگی

ی
ها

شاخ

8

7
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برگزاری جشن های مذهبی در حسینیه ها و مساجد

7735

71

عزاداری های مذهبی در محله پرشور برگزار می شود

7131

9

مهمترین عزاداری محله عاشورا و تاسوعا

7339

7

عزاداری ها عمدتا در خیابان برگزار می شود

7231

8

با استناد به جدول شماره  ،1نتایج حاص از تحلی آزمون اولویتبندی فریدمن ،به اولویلتبنلدی شلاخ
شهری پرداخته است .در اولویت بندی صورت گرفته ،شاخ
اختصاص داده و شاخ

هلای امنیلت

هویت و حا ت لق به مکان ،رده اول رتبهبندی را به خود

امنیت اجتماعی -فردی در رده دوم رتبهبندی قرار گرفته است.

تصویر  .1وض یت امنیت اجتماعی -فردی درمحالت بخش مرکزی شهر بروجرد (مأخذ :نگارندگان)7930 ،

با توجه به تصویر  ،1تحلی درونیابی شاخ

امنیت اجتماعی -فردی در محالت بخش مرکلزی شلهر بروجلرد ،نشلان

می دهد که در محله دودانگه ،درونیابی شاخ
خیلی خو

و در شرق و جنو

دارای وضل یت در حلد خلو

و

در قسمت های شمال و شمال غلر

محله وض یت پایین و خیلی پایین قرار دارد .محله صوفیان از نظر درونیابی شلاخ

،

محله دارای وض یت خو

و

درقسمت های شمال و مرکز محله دارای وض یت پایین و خیلی پایین و در غر
خیلی خو

میباشد .محله شهدا ،به غیر از جنو

سطح محله وض یت شاخ
شمال و قسمت های از جنو
در حد خو

و خیلی خو

محله که نشان از وض یت در حد پایین و خیللی پلایین ملیدهلد ،در

امنیت اجتماعی -فردی درحد خو
این محله وض یت شاخ
قرار گرفته است.

و جنو

و خیلی خو

قلرار دارد .محلله قلدغون و رازان ،در

امنیت در حد پایین و خیلی پایین و در جنو

و غر

محلله

019

مجله علوم جغرافیایی ،شماره  ،82بهار و تابستان 7931

تصویر  .5وض یت شاخ

هویت و حا ت لق به مکان در بخش مرکزی شهر بروجرد(مأخذ :نگارندگان)7930 ،

هویت و حلا ت للق بله مکلان کله در محلالت بخلش

با توجه به تصویر  ،5نتایج حاص از تحلی درون یابی ،شاخ
مرکزی شهر بروجرد ،نشان میدهد وض یت درونیابی این شاخ

در محله دودانگه ،در ک سطح محله درحد خلو

خیلی خو  ،در قسمت هایی از شرق و مرکز محله ،اندکی وض یت درون یابی شاخ
در محله صوفیان درونیابی در قسمتهایی از شمال ،غر  ،جنلو

در حد متوسط به پایین قرار دارد.

و شلرق وضل یت در حلد خلو

و خیللی خلو

می باشد و تنها در مرز غربی محله ،در حد متوسط به پایین قرار دارد .در محله شهدا ،در سطح محلله وضل یت خلو
خیلی خو
خو

و

و

به صورت تجم ی گسترش دارد .در محله قدغون و رازان ،در ک سطح محله وض یت در حد خو  ،خیلی

به حالت تجم ی هستند و تنها در مرز جنوبی محله وض یت درونیابی شاخ

در ک وض یت درون یابی شاخ

هویت در حد متوسلط ملیباشلد.

هویت و حا ت لق به مکان ،در سطح  1محله (دودانگه ،صلوفیان ،شلهدا ،قلدغون و

رازان) بخش مرکزی شهر بروجرد در سطح خو

و خیلی خو

قرار گرفته است.

 -3رابطه بین هویت و حس تعلق به مكان و امنیت اجتماعی -فردی درمحالت بخش مرکزی شهر بروجرد

ابتدا گویه هایی را که مربوط به هر یو از این دو شاخ

(هویت و حا ت لق به مکلان و همچنلین امنیلت اجتملاعی-

فردی که از میانگین گویههای مربوفه به هرکدام از شاخ

ها ،که در پرسشنامه است اده شده) است ،با هم جمع میکنلیم

در این حالت یو نمره کمّی برای هر متغیر حاص میشود .برای بررسی رابطه بین این دو شاخ
پیرسون است اده میشود.

از ضری

همبسلتگی

تحلی احساس امنیت شهری...
جدول  .5ضری
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همبستگی هویت و حا ت لق به مکان و امنیت اجتماعی -فردی در محالت بخش مرکزی بروجرد (مأخذ :نگارندگان،
)7930
ضریب همبستگی پیرسون
فردی

امنیت

همبستگی
اجتماعی-

هویت وحس تعلق به مکان
••

.253

معناداری )sig.(2-talled

.111

فراوانی N

321

**p<0.01
** ارتباط همبستگی در سطح  1317م نی دار است (احتماال  33درصد باهم رابطه م نیدار است)

با استناد به جدول باال ،خروجی حاص از آزمون ،ضری

همبستگی پیرسون ،مقدار ضری

همبستگی بین دو متغیر برابلر

با  .918می باشد و با توجه به این که سطح م نی داری برابر با  ، .111و از  1315کوچکتر اسلت ،بنلابراین بلین ایلن دو
متغیر رابطه م نی داری وجود دارد .بنابراین می توان نتیجه گرفت که هر چقدر وض یت هویت وحا ت لق به مکلان در
بین ساکنان محالت باال رود میزان امنیت اجتماعی -فردی در محالت بخش مرکزی شهر بروجرذ افزایش خواهلد یافلت.
این بدین م ناست که به احتمال  33درصد با افزایش یا بهبود هرکدام از شاخ
عبارت دیگر با افزای ش میزان شاخ

هویلت وحلا ت للق بله مکلان یلا بله

های هویت وحا ت لق به مکان در محله ،باع

افزایش میزان امنیلت اجتملاعی-

فردی در سطح محالت بخش مرکزی شهر بروجرد میباشد.
 -4معادالت ساختاری با کاربرد نرم افزار ایموس )(Amos

مدل اندازهگیری در نرمافزار ایموس شام تحلی تأییدی میباشد که به بررسی اعتبار افتراقی میپردازد ،این م هوم اشلاره
به این امر دارد که شاخ
مدل که دو شاخ

ها و متغیرهای یو پرسشنامه تا چه حدی دقیقا سازه مورد نظلر خلود را ملیسلنجند .در ایلن

( هویت وحا ت لق به مکان ،امنیت اجتماعی -فردی)با متغیرهای هر یو از شاخ

مرکزی شهر بروجرد با است اده از نرمافزار ایموس مورد ترسیم قرارگرفته است.

هلا در بخلش
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تصویر . 0تاثیر شاخ

هویت و حا ت لق به مکان بر شاخ

امنیت اجتماعی -فردی با است اده از نرمافزار ایموس

با استناد به نتایج ،حاص از برازش مدل ایموس) (Amosنشان می دهد .ازجمله شلاخ

هلای بلرازش ملدل ملیتلوان،

) (Chi-squareکه برابر با 31137و  dfبرابر با  ،813و سطح م نی داری ) (p –valueبرابر با  1311میباشد .با توجه بله
شاخ

های برازش مدل که براساس نرمافزار ایموس بدست آمد ،شاخ

های برازش ،نشانگر برازش نسبتا مناس

ایلن

مدل است .در نتیجه میتوان گ ت که برازش مدل درحد متوسط قرار دارند .همانطور که نتایج حاص از مدل گویاسلت،
شاخ

هویت وحا ت لق به مکان با واریانا ( )2390درصد بر شاخ

امنیت اجتماعی -فردی تأثیر دارد.

نتیجه گیری

امنیت شهری در هر جام ه ای با دیگر جوامع کامال مت اوت است .این وی گی امنیت مبین نسبی بلودن آن اسلت .امنیلت
همیشه یکی از مسال اساسی و حیاتی بشر بوده و مباح

علمی بسیاری را به خود اختصاص داده اسلت .در ایلن راسلتا

نظریات مت ددی از سوی صاح نظران اراله شده است ،از جمله این نظریات میتوان به نظریهپردازان شهرسلازی ماننلد:
جین جیکوبز،که در تبیین امنیت شهری به ت ام فضای فیزیکی و فرایندهای اجتماعی که محیط را میسلازد و بلر ف لال
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بودن فضا به عنوان عاملی در ایجاد محیطی امن و موفق ،توجه و تأکید دارد اشاره نمود .البته باید توجه داشت کله نقلش
شهروندان در برقراری امنیت بسیار مهم است؛ زیرا امنیت چیزی جدا از مردم جام ه نیست .بخش مرکزی شلهرها هسلته
اولیه شهرهای مدرن امروز هستند؛ در محالت این محدوده از شهرها هنوز هویت ،اصالت و حا ت لق بله مکلان بلاالیی
نسبت به سایر بخشهای شهر وجود دارد که فب ا به دنبال خود حا امنیلت بلاالیی را بله ارمغلان ملیآورنلد .گاهلا در
شهرهای امروزی بخش مرکزی شهرها و محالت سنتی ،کارکرد هویت بخشی خود را از دست دادهاند و فرایند اکوللوژی
اجتماعی و تر بومیان را به همراه داشته است و مهاجرین جایگزین آنها شدهاند و حا امنیت سابق کمرنلوتلر شلده
است .این پ وهش با هدف شناخت و تحلی وض یت موجود حا امنیلت شلهری در بخلش مرکلزی شلهر بروجلرد و
محالت آن میباشد ،که با تحلی کلی متغیرها و شاخ
مطلو

ها می توان گ ت :وض یت امنیت شهری در این محدوده در حلد

و مطلوبیت رو به باالیی میباشد .همچنین در بین  1محله که در بخش مرکزی شهر بروجرد ،با است اده از آزملون

آنووا که به مقایسه میانگین گروههای ج تی شاخ

های ،امنیت اجتماعی -فردی ،هویت و حا ت لق بله مکلان در بلین

محالت پرداخته است .امنیت اجتماعی -فردی درک میانگین گروهی در محالت م نیدار نمیباشلد و همچنلین مقایسله
بین گروه های ج تی شاخ

هویت و حا ت لق به مکان ،این شاخ

در بین دو محله صوفیان ودودانگه با سطح م نی

داری( ).111م نادار میباشد و در دیگر محالت م نادار نمیباشد .آزمون فریدمن نشان میدهلد کله دربلین شلاخ
شاخ

هلا،

هویت وحا ت لق به مکان در ردهبندی در رتبه اول قرار دارد .نتایج حاص از ملدل سلاختاری ایملوس ،نشلان

میدهد شاخ

هویت وحا ت لق به مکان ( )2390درصد بر امنیت اجتماعی -فردی تأثیر دارد.
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گشت پلیا  ،771ایستگاههای پلیا سیار در سطح محالت.
 -1ایجاد کاربریهای متنوب و جاذ
 -5نورپردازیهای کافی و مطلو

گروههای مختل

جنسی و سنی در فضاهای رها شده و مترو .

برای از بین بردن نقاط تاریو و جرمخیز.

 -0ت کیو فضاهای خصوصی ،عمومی و نیمه عمومی به صورت مشخ

.

 -1آرامسازی ترافیو در خیابانها و کوچههای محلی.
 2تأمین روشنایی مناس

بهخصوص در پیادهروها و محدودههای پار خودرو.

 -3ایجاد احساس جم ی از فریق ف الیتهای فرهنگی -هنری ،ورزشی و غیره.
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