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 دهيچک

 ياجتماع بشرن يتراز جمله شهر که به عنوان مهم گوناگون، يهادر اجتماع ياز بشرين نيترييت به عنوان ابتدايامن

. مطرح است يشهر ين فاکتورها در طراحيتراز مهم يکيبه عنوان  يت اجتماعين امنيباشد. تاميشناخته شده مطرح م

 يهدف اصلرد. يصورت گ يگريد قبل از هر برنامه ديدر شهر با يکيزيف يمطالعه  فضا يشهر يزيررو در برنامهنياز ا

ن يا يميمدرن و قد يهادر بافت يشهر يطراح يبا شاخص ها ياجتماع تيامن يمکان يل همبستگيق حاضر تحليتحق

متفاوت،  يهاتيز حضور مليو ن يشهر ياز منظر طراح يل داشتن ابعاد گوناگونيه  بدلياروم ه است. شهريشهر اروم

که در آنها  ييهايت، تعداد طبقات و کاربريه، جمعيت ابنيفين راستا کيدر ا .باشديت دو چندان ميامن بررسيت ياهم

ه م ارائه شديجرا يهاق از دادهين تحقيار در نظر گرفته شده است. در ايثبت شده است به عنوان مع يم در کلانتريجرا

ارها يمع يها و استانداردسازش پردازش دادهيه پيکلاستفاده شده است.  يشهر يهاز دادهيشهر و ن يهايتوسط کلانتر

 يبمراتل سلسلهيانجام شده است. در ادامه با روش تحل يمکان يهاليبه منظور انجام تحل GISافزار نرم Arc mapط يدرمح

ها در ن کرده و با اعمال وزنييارها وزن تعيکدام از مع هر ي، براSuper Decision افزارره و با استفاده از نرميچندمتغ

ت شهر ينقشه امن AND عملگروزن دار با  يفاز يهات با ادغام نقشهيو در نها Arc mapاستاندارد شده در  يهانقشه

 ديسه گرديم مقايجرا يو با نقشه پراکندگ قرار گرفته يابيمورد ارز يميد و قديجد يهابافت يق رويجه تحقيجاد شد. نتيا

با بافت  يشهر 0 و منطقه افتهيش يز افزاين يت اجتماعيد امنيجد يهاج بدست آمده، با توسعه بافتيکه بر طبق نتا

        ت را نشان داده است.يزان امنين ميفرسوده کمتر

 .هي، ارومGISره، يچندمتغ يريگميستم تصمي، س يشهر ي، طراحيت اجتماعيامن :يديکل کلمات
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 مقدمه-1

 يبرخوردار يکه مبنا (0ترين نياز انسان، در سطوح مختلف اسـت)ترين، ابتدايي ترين و ضروريامنيت، فوري

 يبشر ياجتماع ها يدر تمام ين رو نقش مهميشود. و از ا يبشر محسوب م ياساس يهاير حقوق و آزادياز سا

 مضاعف يتياهم يدارا ين اجتماعات بشريتراز مهم يکين موضوع در شهر به عنوان  يا بررسيکند. يم يباز

نده يتازه و گسترش فزا يمعناش وجود داشته است اما ياز هفت هزار سال پ ينيهرچند شهر و شهرنشباشد. يم

ر د يت شهريشتر رشد جمعين نکته را فراموش نکرد که بيد اير است. البته باياخ يهاآن مربوط به سده

ت يبر امن يعوامل مختلف(. 7ست)ين ين قاعده مستثنيز از ايران نيافتد که ا يدر حال توسعه اتفاق م يکشورها

 ،ي، اجتماعيطيکرد از جمله عوامل مح يبنددر ابعاد مختلف دسته توان آنها رايگذارند که مير ميثأشهر ت

 يجه نقش طراحيو در نت يطيران، توجه به بعد محيدر حال توسعه از جمله ا يدر کشورها ...و  يعي، طبياقتصاد

 و يشتر بعد اجتماعينه انجام نشده است و بين زميدر ا يار محدود بوده و مطالعات چندانيت بسيدر امن يشهر

 قرار گرفته است.  بررسيت مورد يامن يفرهنگ

ن است که، پژوهشگران و متخصصان يگذشته ا يهاانجام شده در دهه يهاج حاصل از پژوهشياز جمله نتا

ب يمطلوب و ترک يهاطيها در به وجود آوردن محاستير و سيق اتخاذ تدابياز طر يبه نقش شهرساز يشهر

از  يکيزيف يمطالعه فضا(. 11افتند)ي يموجود شهر آگاه يدر پهنه فضاها يمختلف شهر يهايمناسب کاربر

 يهايزيررا برنامهيرد زيصورت گ يگريد قبل از هر مطالعه دياست و با يزان شهريرف برنامهين وظايترمهم

و  يت شهريامن يت به معنيمفهوم امن يات شهرسازيدر ادب(. 1رد)يگين مطالعه انجام ميا يبر مبنا يبعد

شتر يت بينه ارتقاء سطح امنيدر زم ير رسالت شهرسازياخ يهاط شهر مطرح است.در ساليت در محيامن

(. همانطور که 13بوده است) يشهر يهايمناسب کاربر يزيرفضاها و برنامه يطراح يمعطوف به چگونگ

ستم يو اکوس يکيزيجامعه، توسعه ف يازهاين نيجاد تعادل بيدر ا ين نقش مهميزم يمناسب کاربر يزيربرنامه

 ياجتماع يهايماريبه ب يژه در مناطق شهرين به ويزم يکاربر ييف و جابجايضع يهايزيردارد، اغلب برنامه

ت يهستند که امن ين موارد از جمله مسائليکه ا( 10)کنديکمک م ييجنا يهاتيمانند مصرف مواد مخدرو فعال

 هاي نوينيديدگاه هاي اخير،طي دهه حال توسعه، در يافته وکشورهاي توسعه اکثر در کنند.يد ميشهر را تهد

ت ارائه شده که يکي از انواع راهبردهاي يش امنيها به منظور افزاپيشگيري و مقابله با بزهکاري براي کنترل،

 يريشگين نگرش جهت پي(، مطابق ا0است) “طريق طراحي محيطي زجرم ا پيشگيري از” جرم پيشگيرانه از

در  مجرمانه يرد تا با حذف فرصت هايد قرار گيکأز مورد تيمکان وقوع بزه، ن يستياز جرم علاوه بر بزهکار، با

 يارهاين معيترتوان مهمين مي(. بنابرا1فراهم گردد) ي، امکان به حداقل رساندن نرخ بزهکارييايط جغرافيمح

در CPTED (Crime Prevention through Environmental Design) دگاه يت از ديجاد امنيموثر بر  ا يکالبد
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سکن و ت ميفيو ک يريو نفوذپذ يي، اندازه فضا، سازمان فضايطيو مح يش بصريشهر را فرم فضا، آسا يفضاها

از  يکيرو نيمطرح شد. از 1379دهه ل يران در اواين بار در اياول يبرا ن بحثيان کرد. که اين بيزم يکاربر

حال با توجه به  ت است.يجرم و جنا گذارد، مناطقير ميتأث ياجتماع يهابيم و آسيزان جرايکه بر م يعوامل

را  يک بعدي، نگرش ياد اطلاعات و مشکلات فراوان جهان کنوني، حجم زيزيرط برنامهيمح يهايدگيچيپ

ص ش مشخيش از پياره را بيو چندمع يگروه يريگميتصم يهاجه ضرورت استفاده از روشيتابد. در نتيبرنم

ستم جامع از سخت افزار، يعنوان سه ( که بGIS) ييايستم اطلاعات جغرافيف سي(. و با توجه به تعر19کند)يم

ه يد گفت که تجزيدهد. بايرا انجام م يمکان يهاليه و تحليشود وکار تجزيف ميافزار، داده و کاربر تعرنرم

با  ارهيچندمع يريگميتصم يهاکيق تکنيرو تلفنيباشد. ازا يم GIS ياصل يهااز بخش يکي يمکان يهاليتحل

GIS تتر کرده اسگسترده يل تناسب اراضيو تحل بررسي يها را براادغام نقشه يهاروش يان توجهيطور شا به 

 فرآيند، روش يشهر يطراح يه با توجه به فاکتورهايت در سطح شهر اروميزان امنين مييبه منظور تع (.6)

ق يم، از طريان عناصر تصمي، که در آن ارتباطات مANP (Analytic Network Process) يال شبکهيتحل

 يهااز روش يکي(. و 11) شوديدر نظر گرفته م يابا ساختار شبکه يساختار سلسله مراتب ينيگزيجا

در  متفاوت يشهر يبودن طراحبر دارا ه، علاوهياره است، بکار گرفته شده است. شهر اروميچندمع يريگميتصم

داده  يز در خود جايمختلف را ن يهاجه فرهنگيها و مذاهب و در نتتيبا مل ي، مردميمختلف شهر يهابخش

 زمان محسوبيک در کشور عزيو استراتژ يمرز يه که شهرياروم يشيالجت سوقين براساس موقعياست همچن

 يانيز کمک شايت در کل کشور نين شهر به امنيدر ا ياجتماعت يامن يتوان اذعان داشت که بررسيشود ميم

 يجتماعت ايامن بررسينه صورت گرفته، ين زميکه تاکنون در ا يزيبا توجه به مطالعات ناچ رو،نيخواهد کرد. از ا

 گرفته است. ق مد نظر قرارين تحقيد که در اينمايت ميار حائز اهمين شهر بسيدر ا

 هامواد و روش-2

 منطقه مورد مطالعه-2-1

 ييايهکتار، در مختصات جغراف 171/11 ه، با مساحتيو شهرستان اروم يغربجانيه، مرکز استان آذربايشهر اروم

از مبدا خط استوا  يقه عرض شماليدق 33درجه و  37چ و ينويالنهار گراز نصف يقه طول شرقيدق 0درجه و  01

 يچهار منطقه شهر يو دارا (.1) لومتر قرار گرفته استيک 39لومتر و عرض يک 79به طول  يادر داخل جلگه

داده  ينفر را در خود جا 1909161ن شهر ين مساحت را دارند. ايکمتر 0ن و منطقه يشتريب 1است که منطقه 

ن يو همچن يتيب جمعين شهر به جهت ترکيدهد. ايت منطقه مورد مطالعه را را نشان ميموقع 1 است. شکل

د م داريرخداد جرا يبرا يل خاصير بافت فرسوده و بافت مدرن پتانسيخاص خود نظ يشهر يطراح يهايژگيو

 آن اقدام شده است.  يق نسبت به بررسين تحقيکه در ا
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 منطقه مورد مطالعه ييايجغراف تيموقع (:1شکل )

Figure (1): Geographical location of the study area 

 قيروش تحق-2-2

ر هدف است. و از نظ يشيماي، و از نوع پيليتحل-يفيکرد توصيرو يدارا يشناست و روشيماهق از نظر ين تحقيا

ند، که مرتبط با مسئله هست ييارهايت، لازم است معيامن يبنده نقشه پهنهيته يباشد. برايم ياز نوع کاربرد

 يارهايباشند. مع ييهدف نها يابعاد مسئله را شامل شوند و در راستا يد تماميارها بايمجموعه مع ن شوند.ييتع

نه و نظر کارشناسان و ين زميکار شده در ا يهانامهانيمقالات و پا يق با مطالعات انجام شده روين تحقيا

منطقه  يبه کار برده شده برا يشهر يار انتخاب شد. که فاکتورهايمع 19ن شده، و در مجموع ييمتخصصان، تع

 يهايها توسط کلانترم در آنيکه جرا ييهايت و کاربريد طبقات، جمعه، تعدايت ابنيفيمورد مطالعه، شامل ک

بکه و ش ي، آموزشي، فرهنگي، بهداشتي، اداري، تجاريمسکون يمناطق مختلف ثبت شده است و شامل: کاربر

 باشند.يمعابر م



 
 ...GIS هاي طراحي شهري با امنيت اجتماعي در محيطتحليل همبستگي شاخص

زاده، اکبر اصغري زمانيبختيار فيضيمعصومه اکبرپور، 

 

 

 
 GISدر فرمت  بررسيهاي معيارهاي مورد نقشه (:2) شکل

Figure (2): Maps of the studied criteria in GIS format 

 



 
 03-111، صص 1099، سال اول، زمستان 1، شماره يطيدر علوم مح GISکاربرد سنجش از دور و 

Application of remote sensing and GIS in environmental sciences, Vol. 1, No. 1, Winter 2022, pp. 93-111 

 

 

 
 GISدر فرمت  بررسيهاي معيارهاي مورد نقشه (:2) شکلادامه 

Con. Figure (2): Maps of the studied criteria in GIS format 

 



 
 ...GIS هاي طراحي شهري با امنيت اجتماعي در محيطتحليل همبستگي شاخص

زاده، اکبر اصغري زمانيبختيار فيضيمعصومه اکبرپور، 

 

 
 GISدر فرمت  بررسيهاي معيارهاي مورد نقشه (:2) شکلادامه 

Con. Figure (2): Maps of the studied criteria in GIS format 

 يابيل و ارزيتحل يباشند. از آنجا که برايمتفاوت از هم م ياسيمق ين شده داراييتع يهااريهر کدام از مع

ارها ين لازم است که معيداشته باشند، بنابرا يارها، همخوانيمع يتمام يريگاس اندازهيمق يستياره بايمعچند

، يقطع يشامل روش ها يکرد اصليسه چند رويار قابل مقايمع يهاساخت نقشه يشوند. برا ياستانداردساز

 يت در برخيل وجود عدم قطعيبه دل ن پژوهشيکه در ا .(7) وجود دارد GISط يدر مح يو فاز ياحتمالات

 ياز روش فاز يکم يهاداده ياستانداردساز ي، برايزبان يرهايمتغ يارها، و استفاده از برخيمع يهايژگيو

 استفاده شده است.

 يمنطق فاز-2-2-1

زاده ارائه ينان و ابهام در حل مسائل مختلف توسط لطفيلحاظ کردن عدم اطم يبرا 1061در سال  يفاز يتئور

ندارد، ابزار  ييات متعارف چندان کاراياضيمبهم که ر يت هايط و موقعيشرا يسردر بر ي(. منطق فاز11) شد

را در  ين روش تفکرات بشري(. در واقع ا7) ها و امور فراهم آورده استدهيپد يابيارز يرا برا يايعيطب يکيتکن

آورد که يفراهم م يي(. و ابزارها8) بازتاب داده است يريگميتصم يو نامطمئن برا يبياستفاده از اطلاعات تقر

ن به يهمچن (.16) ديبخش ياضير يدبنرا صورت يانسان يريگميها نحوه استدلال و تصمله آنيتوان به وسيم

 ي(. در روش فاز3) منتقل کرد يوه تفکر انسان را به فناوريک شد. و شيشتر نزديان بياعمال و طرز فکر آدم
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ت يبکه مطلو ييهاشده، قسمت يبندک درجهين صفر و يب ياارها در بازهين وجود ندارد و معيت منطق بوليقطع

 رد.يگيت تعلق مين مطلوبين ترييصفر به پاک، و ارزش يدارند ارزش  ييبالا

سه با يار را در مقاير هر معيثأزان تيست ميبايتر مج مطلوبيحصول به نتا يارها، برايمع يبعد از استانداردساز

اره يچندمع يريگميستم تصميس يهان منظور، استفاده از روشين کرد. بديي، تعييگر و در رابطه با هدف نهايکدي

 د:ينمايالزام م

 و مراحل آن يال شبکهيتحل فرآيند -1-2

ل يتحل فرآيندن روش ياره ارائه کرده است که ايچندمع يريگميتصم يبرا يروش 1306در سال  يتوماس ساعت

باشد که به صورت گسترده يم يريگمير و چندمنظوره تصميک روش فراگي ANPده شد. روش ينام يشبکه ا

 يهاليتحل يهااز روش يبخش(. و 17رد)يگ يمورد استفاده قرار م يريگميده تصميچيدر حل مسائل پ يا

 0رد که شامل يگيانجام م يسات زوجيبا مقا يت نسبير و اهميمقاد يريگن روش اندازهيباشد. در ايم يمکان

 ر است:يمرحله ز

صان از متخص يموثرند، و با نظرخواه يينها يريگميکه در تصم ييارهاين مرحله، معيل: در ايساخت مدل تحل -1

 دهند.يل ميرا تشک ياشوند و ساختار شبکهيگر متصل ميکدياند، به مشخص شده

ارها و ير معيتاث يسه زوجيمقا يهاسيوزن: ماتر يو محاسبه بردارها يسه زوجيمقا يهاسيل ماتريتشک -1

ها آن شوند تا بتوان به کمک يل ميتشک يداخلارها، با در نظر گرفتن سطوح بالاتر شبکه و ارتباطات يرمعيز

( محاسبه wبه صورت کامل انجام گرفت، بردار وزن ) يسه زوجيوزن عناصر را بدست آورد. پس از آنکه مقا

 شنهاد کرده است:يرا پ 1رابطه  يشود که ساعتيم

[1]                                                           𝐴𝑊 = 𝜆𝑚𝑎𝑥𝑊 

aبا استفاده از  Wاست. بردار  Aس يژه ماترين مقدار ويتربزرگ λmaxکه در آن  = ∑ wi
n
i=1 شود.ينرمال م 

ن شاخص با يشود، که ايارها استفاده ميوزن مع يها از شاخص سازگارسهيمقا يزان سازگارين مييتع يبرا

 شود:يمحاسبه م 1استفاده از رابطه 

 [1]     𝐶𝐼 =
𝜆−𝑛

𝑛−1
 

 شود.يد مييأسه تيباشد، مقا 1/9کمتر از  CIدر کل، اگر 
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 اختهس سيماتر چند گرفت، انجام قبل مرحله در که يزوج ساتيمقا براساس ه:ياول سيماتر سوپر ليتشک -1

 رابطه که شونديم وارد سيماتر سوپر در حاصل يهاوزن سپس شود.يم محاسبه سيماتر هر ينسب وزن و

 دهند.يم نشان را ستميس عناصر نيب متقابل

 فاکتور هاآن ينسب وزن با متناسب هياول سيسوپرماتر ستون عناصر از آنکه يبرا :يوزن سيسوپرماتر ليتشک -1

 دست به يديجد سيماتر جه،ينت در شود.يم استاندارد سيماتر ستون هر شود، 1 برابر ستون جمع و گرفته

 است. 1 برابر ستون هر جمع که ديآيم

د رسيم ي، به توان حديس وزنيس حد: در مرحله بعد، سوپر ماتريسوپر ماتر _يعموم يمحاسبه بردار وزن -3

 يس وزنين مورد جمع سطر سوپر ماتريآن باهم برابر شوند. در ا ير سطريس همگرا و مقاديتا عناصر ماتر

 شود: يهمگرا م 3صورت رابطه به

[0]                                 𝑙𝑖𝑚
𝑘→∞

𝑤𝑘 

 يبرا Small ي، از تابع فازGISط آرک مپ يار استاندارد در محيمع يهاه نقشهين پژوهش جهت تهيدر ا

ها، يفاصله از کاربر يارهايمع يبرا Linear ها و تابعه و تعداد طبقات ساختمانيت ابنيفيک ت،يجمع يارهايمع

 (.1)جدول  استفاده شده است

ر نقاط يت صفر و ساي، مناطق نا امن با درجه عضو1 تيشده باشند درجه عضو ييامن شناسا که کاملاً ينقاط

 ياستانداردساز يهانقشه 3 اند. شکلک نشان داده شدهين صفر و يب يشان با عددتيزان مطلوبيبسته به م

 دهد.يرا نشان م يارها به روش فازيشده مع

در قالب روش  ييهاارها، پرسشنامهيت هر کدام از معيدرجه اهمن ييتع يها، براهيلا يپس از استانداردساز

ANPنه پر شده است. که با انجام ين زميو افراد مطلع در ا يه و توسط کارشناسان و متخصصان دانشگاهي، ته

د. يار استخراج گرديهر مع ييس و وزن نهاي، سوپر ماترSuper Decisionو  Excelمحاسبات لازم در نرم افزار 

 دهد.يار ها را نشان ميوزن مع 3 س و جدوليسوپرماتر 1 جدول
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 ارهاينقشه استاندارد شده مع (:1) شکل

Figure (3): standardized map of criteria 
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 ارهاينقشه استاندارد شده مع (:1) شکلادامه 

Con. Figure (3): standardized map of criteria 
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 ارهاينقشه استاندارد شده مع (:1) شکلادامه 

Con. Figure (3): standardized map of criteria 

 GIS يتوابع فاز (:1) جدول

Table (1): Fuzzy GIS functions 

 حاتيتوض يتوابع فاز

linear رند.يگيم 1ک به ينزد يتيتر عضور بزرگيکند. مقاديف ميار تعريانه و انحراف معيرا براساس م يت فازين تابع، عضويا 

Small 
ک يز بر اساس ين تابع نيداشته باشند. ا 1ک به يت نزدير کوچک در نقشه، عضويشود که مقادياستفاده م ين تابع وقتيا

 باشد.يم 1/9 يانيت نقطه ميشود. عضويف ميف شده توسط کاربر تعريتعر يانينقطه م

 ييهاه شد. با ادغام نقشهيار تهيبازه صفر و وزن هر معار در يدار هر معبدست آمده، نقشه وزن يهابا اعمال وزن

 يهاهيلا يکه در آرک مپ وجود دارد، ارزش تمام يمتنوع ي، با استفاده از عملگرهايت فازيبا توابع عضو

 شود. دريهر چه بهتر از مدل منجر م يريگجهيها در نظر گرفته شده، و به نتمربوط به آن يو واحدها ياطلاعات

 ه شد.يه تهيشهر اروم يت برايامن ياستفاده شده است و نقشه فاز ANDن پژوهش از عملگر يا
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 يس وزنيسوپر ماتر (:2) جدول
Table (2): Super Weight Matrix 

 
تعداد 

 طبقات
 تيجمع

 يکاربر

 يآموزش

 يکاربر

 يادار

 يکاربر

 يبهداشت

 يکاربر

 يتجار

 يکاربر

 شبکه معابر

 يکاربر

 يفرهنگ

 يکاربر

 يمسکون

ت يفيک

 هيابن

 111/9 978/9 971/9 970/9 973/9 971/9 71/9 971/9 971/9 9 تعداد طبقات

 318/9 18/9 17/9 170/9 170/9 17/9 17/9 17/9 9 170/9 جمعيت

کاربري 

 آموزشي
911/9 913/9 9 911/9 11/9 911/9 911/9 911/9 911/9 913/9 

 911/9 913/9 911/9 911/9 911/9 911/9 9 911/9 910/9 911/9 کاربري اداري

کاربري 

 بهداشتي
998/9 998/9 997/9 997/9 9 997/9 997/9 997/9 998/9 911/9 

 901/9 900/9 901/9 906/9 9 901/9 901/9 901/9 913/9 908/9 کاربري تجاري

کاربري شبکه 

 معابر
908/9 913/9 901/9 901/9 901/9 906/9 9 901/9 900/9 901/9 

کاربري 

 فرهنگي
91/9 911/9 910/9 910/9 910/9 91/9 910/9 9 91/9 90/9 

کاربري 

 مسکوني
1/9 11/9 0/9 901/9 01/9 901/9 901/9 0/9 9 106/9 

 9 180/9 11/9 16/9 16/9 10/9 10/9 10/9 60/9 17/9 کيفيت ابنيه

 اريمع يوزن ها (:1) جدول

Table (3): Standard weights 

 اريهر معوزن نرمال شده  اريمع

 90811/9 تعداد طبقات

 19703/9 جمعيت

 91183/9 کاربري آموزشي

 91710/9 کاربري اداري

 91911/9 کاربري بهداشتي

 96301/9 کاربري تجاري

 96301/9 کاربري شبکه معابر

 91716/9 کاربري فرهنگي

 11386/9 کاربري مسکوني

 37100/9 کيفيت ابنيه
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 يبحث و بررس-1

با  يزان ناامنين ميشتريمناطق با ب (،1ادغام شده )شکل  يشهر يت بر اساس فاکتورهايبه نقشه امنبا استناد 

ان ياند. از منشان داده شده 1ک به يت بالا با اعداد نزدياند، و مناطق با امنصفر نشان داده شده هک بياعداد نزد

ارها يمع يبررسدر  ه دارد.يت شهر اروميزان امنير را در ميثأن تيشتريه بيت ابنيفيار کي، معبررسيمورد  يارهايمع

ت شناخته شده است با يزان امنين ميشهر که منطقه با کمتر يواقع در قسمت مرکز يشهر 0منطقه  يبرا

د که تراکم يآين برمي، چنيتيجمع يهاداده بررسين يو همچن يتوجه به آمار ارائه شده در طرح جامع شهر

نفر در هر هکتار  79شتر از يب ينفر بوده که نسبت به تراکم کل شهر که کم 117ن منطقه حدود يت در ايجمع

 دهد.يرا نشان م يباشد عدد بزرگيم

 Google Earthافزار ق نرميطر زشهر ا يسرو با بر استن منطقه جزء بافت فرسوده شهر يه ايت ابنيفياز نظر ک 

ش ين منطقه بيا يهادرصد از ساختمان 89که حدود دهد ين منطقه، نشان ميا يه نقشه عمر بناهايز تهيو ن

 دهد.يرا نشان م 0 منطقه يهاعمر ساختمان يبندپهنه 0 سال قدمت دارند. شکل 39از 

 
 0 عمر ساختمان منطقه يبندپهنه(: 0) شکل

Figure (4): Zoning the age of the building in region 4 
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تعداد طبقات  بررسيشود، يم يبندطبقه جزء ساختمان بلندمرتبه طبقه 19ش از يها با باز آنجا که ساختمان

را دارد و منطقه  يار محدوديبلند مرتبه بس يهان شهر ساختمانيدهد که ايه، نشان ميشهر اروم يهاساختمان

د يها، بايردر رابطه با کارب توان گفت که فاقد ساختمان بلند مرتبه است.ينبوده و م ين قاعده مستثنيز از اين 0

د که نحوه يآين برميچن Google Earthافزار ن نرميه و همچنيشهر اروم يهايداده کاربر بررسيگفت که با 

سات يها و تاسرگاهيهمچون تعم ييهاين منطقه نامناسب بوده و کاربريا يهاشتر قسمتيها در بياختلاط کاربر

بز و س ين فضايجاد شده و همچنيا يو تجار يمناطق مسکونن يباشند در بيها ناسازگار ميه کاربريکه با بق

در منطقه شده است. وجود  يخورد که باعث کاهش نظارت عمومين منطقه به چشم ميدر ا يپارک محدود

همچون شرارت  يميشتر جراينه وقوع هرچه بين قسمت از شهر زميدر ا يميک و قديبار يهاابانيها و خکوچه

مخروبه و رها شده  يهان منطقه، ساختمانيل بافت فرسوده اين به دليو سرقت را فراهم کرده است. همچن

م فراهم کرده ير جرايد و فروش مواد مخدر و سايخر ين قسمت از شهر وجود دارد که فرصت را برايدر ا ياديز

 يمسکون يم در کاربريدهد که جراينشان مز، يها نيم ثبت شده توسط کلانتريجرا بررسين ياست. همچن

 0 جدول باشد.يم دارا مين جراين آمار را در بيز بالاتريها اتفاق افتاده و جرم سرقت نير کاربريشتر از سايب

 دهد.يرا نشان م ياراض يهايک از کاربريم در هرينسبت جرا

 هايم در کاربريتعداد جرا(: 0)جدول 

Table (4): Number of crimes in land uses 
 سرقت قتل مواد مخدر شرارت 

 1311 19 677 3 يمسکون

 1913 7 111 6 يتجار

 033 11 066 10 شبکه معابر

 111 9 76 9 يبهداشت

 110 9 110 9 يادار

 001 1 107 3 يفرهنگ

 180 9 101 9 يآموزش

 يهااند و شهرک، جنوب و غرب شهر گسترده شدهيکه در جنوب شرق ياهيارها در مناطق حاشين معيا يبررس

از آن است  يدهد، حاکيرا نشان م ين نواحيشهر به سمت ا يها ساخته شده و توسعه آتن قسمتيد در ايجد

نفر  11-11ار کمتر بوده و حدود يشهر بس يو شرق ي، شماليمرکز يهاسه با قسمتيت در مقايکه تراکم جمع

ع يخورد. اما توزياد به جشم نميز چندان زيتازه ساخت ن يبه در نواحتبلند مر ياهشود. ساختمانيرا شامل م

انه ن سريکند. همچنين را سلب نماناسازگار آرامش ساکن يهاياز افراد بوده و کاربريها متناسب با نيکاربر

 تياستاندارد افراد امنض و يعر يهاابانيل خيت شده و به دليرعا ها کاملاًن قسمتيسبز در ا يپارک و فضا
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شتر نظارت يش هرچه بيخروج از خانه و گذراندن وقت در سطح منطقه دارا بوده که باعث افزا يبرا يشتريب

م در مناطق مختلف يجرا يه نقشه پراکندگيبا ته دهد.يت را کاهش ميجرم و جنا يهاشده و فرصت يعموم

د يآين برميه چنيمناطق مختلف شهر اروم يهايکلانتر م ارائه شده توسطيجرا يهاداده بررسيق ياز طر يشهر

 ييهايارائه شده توسط کلانتر يهااز آنجا که محدوده م هستند.يزان جراين ميشتريب يدارا 1و  0که مناطق 

 يبندن دو منطقه هستند، در نقشه پهنهين ايمرز مشترک ب يدهند، دارايرا پوشش م يشهر 0و  1که منطقه 

 اند.ر نظر گرفته شدهم با هم ديجرا

 
 ميجرا يت و پراکندگيامن ينقشه فاز :(5) شکل

Figure (5): Fuzzy map of security and crime dispersion 

دهد يم، نشان ميجرا يمتفاوت و نقشه پراکندگ يشهر يه شده از فاکتورهايته تيامن يسه نقشه فازيمقا

دهد مطابقت ين را نشان مييپا يت اجتماعيکه امن يمناطق ها رخ داده است بااد در آنيم زيکه جرا يمناطق

 دهد. يت را نشان مينسبت امن يبندپهنه يق حاضر برايتحق يينقشه نها 1 دارند. شکل
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 يريگجهينت -0

طراف، ا يه با بافت فرسوده به سمت نواحيدر شهر اروم ياز قسمت مرکز يت اجتماعيش امنياز افزا يج حاکينتا

 يبندو پهنه يشهر يطراح يت فاکتورهايانجام شده و تطابق نقشه امن يهايسربر باشد.يبا بافت نوسازتر م

 ت مناطق مختلفيزان امنين مييها، در تعل آنيو روش تحل يانتخاب يارهاين است که معيدهنده ام، نشانيجرا

به  يار مهميک منطقه، عامل بسيت يامن بررسي يبرا يشهر يطراح يو فاکتورها ه مناسب بودهيشهر اروم

 يکانم يهاليد، با استفاده از تحليبا توسعه مناطق با بافت جد يت اجتماعيش امنيافزا يسربر روند.يشمار م

GIS  و روشANP Fuzzy .کار شده مشابه اندک در داخل و خارج کشور  يهابا وجود نمونه انجام گرفته است

ن يق حاضر است و ايج تحقيها با نتادهنده هم راستابودن آنموجود نشان يهاج نمونهينتا بررسينه، ين زميدر ا

د که مدل يآين برميج فوق چنيباشد و با عطف به نتايبر صحت روش کار شده م يگريل ديز خود دلين

مسئله  يت بالاياهم ت بالا و مناطق ناامن دارد. و با توجه بهين مناطق با امنييدر تع ييبالا ييکارا يشنهاديپ

تواند به منظور ي، مدل مذکور ميشهر يک شهر و ارتباط آن با طراحيشهروندان  ياجتماع يت در زندگيامن

زان يرت بالا، مورد استفاده طراحان و برنامهيو توسعه مناطق با امن يزيخکاهش مناطق مستعد جرم و جرم

 رد.يتر، قرار گشهر امن يبه منظور طراح يشهر
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