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 ناریا ،یچخلیا ،یمالسا دازآ هاگشناد ،یچخلیا دحاو ،یزاسرهش و یرامعم هورگ رایداتسا

 دنو یجاح یداه
 ناریا ،زیربت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،زیربت دحاو ،یزاسرهش یرتکد یوجشناد

 01/11/1396:شریذپ خیرات 13/09/1396 :تفایرد خیرات

 هدیکچ
 تینما موهفم هب هجوت ورنیا زا ؛دنتسین نادنورهش تینما و شمارآ نیمأت هب رداق هتشذگ دننامه ،دیدج تاناکما مامت اب زورما یاهرهش
 .تسا هدش لیدبت یرهش نازادرپیروئت و نادنمهفرح یساسا و مهم یاهتیولوا زا یکی ناونع هب ،نآ ءاقترا یاهشور و نادنورهش
 طباوض لامعا و نیودت و یرهش یاهاضف یدبلاک راتخاس هب هجوت اب هک دنراد دیکأت هتکن نیا رب یطیحم یحارط دیدج یاهدرکیور
 اب میارج زا یریگشیپ) CPTED درکیور .دومن یریگولج یرهش مئارج باکترا زا یاهدرتسگ نازیم هب ناوتیم ،اهنآ رد هژیو
 شهاک رد یطیحم یاه هفلؤم هنادنمشوه و دمآراک یحارط تهج رد دنمفده درکیور یعون ناوتیم ار (یطیحم یحارط زا هدافتسا

 هجیتن رد و یدنورهش یدنمتیاضر نازیم شیازفا ،یگدنز تیفیک دوبهب ،یعامتجا هیامرس شیازفا رد یرثؤم روطب هک ؛تسناد مئارج
 یاهرهش رد ار CPTED درکیور ندومن ارجا ناکما ات تسا نآ یپ رد شهوژپ نیا .دراد ییازسب ریثأت هعماج یعامتجا هافر دوبهب
 قطانم رد نویسرگر و نوسریپ یاهنومزآ زا هدافتسا اب CPTED درکیور و یمالسا رهش یاهصخاش ورنیا زا .دجنسب یمالسا

 ،یعمج یاهاضف زا تبقارم و تراظن هک تسا نآ زا یکاح شهوژپ زا لصاح جیاتن .تسا هتفرگ رارق شجنس دروم زیربت یرادرهش
 و بتارمهلسلس هب هجوت ،یرهش یاهاضف هب یکیزیف و یرصب یسرتسد لرتنک ،یعامتجا یاهتیلاعف زورب تهج یزاسرتسب و تیامح
 تسبراک رد ار تیمها نیرتشیب بیترتهب هدش دای یاهاضف یرادهگن و ظفح تهج مجسنم یاهشور زا هدافتسا ،یرهش یاهاضف ورملق
 .دناهداد صاصتخا دوخ هب زیربت یرادرهش هناگهد قطانم رد CPTED درکیور
 
 زیربت قطانم ،یطخ نویسرگر ،CPTED ،یمالسا رهش ،یطیحم تینما :یدیلک ناگژاو
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 هلأسم نایب و همدقم
-بیسآ دشر رد و هدرک داجیا نادنورهش تینما یارب ار یرایسب تالکشم یرهش بولطمان یاهاضف یزورما عماوج رد
 الاب مئارج و دزابیم گنر تینما ،اهبیسآ نیا شرتسگ اب .(46:1998 ،ناراکمه و ریپان) دناهدوب رثوم یعامتجا یاه
 رد و دوشیم نادنچود نانآ رد هرهلد و سرت یقافتا ره اب و هدرک لمع هناطاتحم یعامتجا یاهشنک رد مدرم و دوریم
 رداق هتشذگ دننامه ،دیدج تاناکما مامت اب زورما یاهرهش .(36:1996 ،نمنیه و رشیلف) دننکیم ینماان ساسحا هجیتن
 و یناسنا سایقم زا جراخ یاهتیلاعف و تیعمج یالاب زکرمت لیلد هب اهنآ .دنتسین نادنورهش تینما و شمارآ نیمأت هب
 یاضف رد ینمیا ،نما رهش رد .دناهتفرگ هلصاف یرهش یاضف تینما و شمارآ یاهصخاش زا جیردت هب ،نیشام یناوارف

 یور رب رتشیب نمیا رهش هیاپ عقاو رد .دنکیم رطخ نادقف و رطاخ تینما ساسحا رهش رد درف و هدش نیمأت یرهش
 .(13:1387 ،ناراکمه و رفعجروپ) دناسرب لقادح هب ار تارطخ نازیم هک تسا زکرمتم یلئاسم
 و نادنمهفرح یساسا یاهتیولوا زا یکی ناونع هب ،نآ ءاقترا یاهشور و نادنورهش تینما موهفم هب هجوت هزورما
 یاه طیحم یحارط و یزیرهمانرب زا یشان یگنهرف و یعامتجا تارثا زا یادج .تسا هدش لیدبت یرهش نازادرپیروئت
 رب بترتم تارثا و اهیگژیو نییبت ،یتنوکس یحاون یطیحم تیفیک دوبهب و یدنورهش راتفر یاهوگلا رب یرهش نما
 بلاق رد هک تسا یتیمها اب و لقتسم عوضوم ،مرج عوقو زا نتساک ای و یرهش میارج شهاک رب رهش یدبلاک شقن
 نیا رب یطیحم یحارط دیدج یاهدرکیور .(36:1996 ،نمنیه و رشیلف) دوشیم هراشا نادب یزاسرهش نیون یاهیروئت
 هب ناوت یم ،اهنآ رد هژیو طباوض لامعا و نیودت و یرهش یاهاضف یدبلاک راتخاس هب هجوت اب هک دنراد دیکأت هتکن
 یریگشیپ) CPTED درکیور .(49:1989 ،گنیلن و نوسلیو) دومن یریگولج یرهش مئارج باکترا زا یاهدرتسگ نازیم
 هنادنمشوه و دمآراک یحارط تهج رد دنمفده درکیور یعون ناوت یم ار (یطیحم یحارط زا هدافتسا اب میارج زا
 هیامرس شیازفا رد یرثؤم روطب هک تسناد مئارج شهاک رد عونصم طیحم هنیهب یریگراکهب اب یطیحم یاههفلؤم
 ریثأت هعماج یعامتجا هافر دوبهب هجیتن رد و یدنورهش یدنمتیاضر نازیم شیازفا و یگدنز تیفیک دوبهب ،یعامتجا
 زا یشان یاهنارحب زا یشان ناوتیم ،ریخا ههد رد ار درکیور نیا هب هژیو هجوت .(112:2000 ،دنلنرگ) دراد ییازسهب
 جیاتن ،هدرتسگ یلام عبانم درک هنیزه مغریلع هک تسناد یرهش یمومعهمین و یمومع یاهاضف رد هدرتسگ میارج عوقو
 .(139:2001 ،ناراکمه و نزوک) درواین ناغمرا هب یرهش ناریدم یارب ار یراظتنا دروم
 هاگهولج ،یدبلاک رظن زا اهرهش نیا هک ضرف نیا اب ،ناناملسم یاهرهش هب نآ قالطا و «یمالسا رهش» ناونع جاور
 مهدزون نرق زا ،دنتسه زیامتم اهگنهرف و اهندمت ریاس یاهرهش زا و هدوب یمالسا یاهشزرا و لوصا زا یصاخ یلجت
 ینتبم ،دناهدرب راک هب ناسانشقرش هک یمالسا رهش موهفم .(1389 ،6 ،هدازیقن) دش زاغآ ناقرشتسم طسوت و یدالیم
 اب .دنکیم نییعت ار یعامتجا نامزاس راتفر و اهوگلا مامت و تسا لماک یشزرا ماظن کی مالسا هک تسا ضرف نیا رب
 نومه یلوصا تیاعر اب و هتفای یونعم و یقیقح یاهولج زین رهش ،مالسا نییآ یارگتدحو یاون ندش هدنکارپ

 زراب تافص زا یکی .تسا هتفرگ لکش چیپ رد چیپ یدبلاک اب ،... و لداعت ،مظن ،تینما ،یصوصخ میرح ،بتارمهلسلس
 یمالسا رهش .تسا هتفرگ رارق هجوت دروم ،یمالسا میلاعت رد اههبنج زا یرایسب زا هک هدوب تینما ،یمالسا یاهرهش
 نیا فده ،یمالسا یاهرهش رد تینما میهافم یواکاو اب اذل .تسا شیوخ نانکاس یارب تینما عاونا نیمأت یلجت
 هب زیربت یرادرهش قطانم و تسا یمالسا یاهرهش رد CPTED درکیور تسبراک و یزاسهدایپ یجنسناکما ،شهوژپ



 CPTED... 313 درکیور تسبراک یجنسناکما

 و هیزجت و تاعالطا یروآعمج یارب قیقحت نیا رد هدافتسا دروم شور .تسا هدش باختنا هعلاطم دروم هنومن ناونع
 شور و ؛تسا ینادیم یاههزوح رد یملع ربتعم عجارم رگید هیوناث یاههداد زا هدافتسا و یاهناخباتک اهنآ لیلحت
 .تسا هدش هتفرگ رارق هشیپ دروم قیقحت ماجنا و یهدنامزاس رد یلیلحت و یفیصوت
 هلئسم تیمها و ترورض نایب
 مالس) بلطم نیا ءاقلا رگیدکی اب سامت رد نیملسم هفیظو نیلوا هک تساجنآ هب ات یمالسا هعماج رد تینما تیمها
 تینما .(23:1360 ،ییابطابط) تسا (وا رب یدعت زا ینمیا و هدش مالس وا رب هک یسک نتخاس نمیا موهفم هب ندرک
 ناسنا یاهتیلاعف ضراوع لباقم رد تینما ،یعیبط یایالب لباقم رد تینما ،هناگیب مجاهت ربارب رد تینما ،یعامتجا
 لباقم رد یناور تینما ،یدام یاهتباقر و ییارگفرصم لباقم رد تینما ،(یرصب و یتوص ،یطیحم یاهیگدولآ عاونا)
 هتفرگ رارق دیکأت و ثحب دروم فلتخم قرط هب مالسا نید رد هک دنتسه یمیهافم هلمج زا هریغ و ناسنا یاههتخاس
 هکنآ نمض و ؛دربیم نیب زا ار رهش لها ندید رازآ و ندناسر رازآ هنیمز یمالسا رهش .(112:2000 ،دنلنرگ) تسا
 یاهاضف ینماان زا هک یعامتجا یاهبیسآ زا ،دیامنیم نیمأت یجراخ یاههدیدپ لباقم رد نینکاس یارب ار مزال تینما

 .(7:1384 ،یمیحر) دیامنیم یریگولج ،دنریگیم تأشن یرهش
 هتکن .تسا نآ نازیم فعض و تدش رد توافت اهنت و دوشیم تفای شیبومک عماوج همه رد یرهش یاهاضف ینماان
 زا و تسا ریگمشچ و شیازفا هب ور تینما عاونا زا یخرب نادقف یمالسا یاهروشک نوچ یعماوج رد هک تسا نآ
 و ییاقآ) تسا هدز نماد یعامتجا یاهبیسآ هب رگید یوس زا و تسا هدش نالوئسم و هعماج ینارگن بجوم وسکی
 هعماج داحآ و لوئسم ینارگن ،دنک روبع یفراعتم و نازیم زا یعامتجا یاهبیسآ هک هعماج ره رد .(2:1389 ،شاترومیت
 قیقحت ترورض .(139:2001 ،ناراکمه و نزوک) درادیماو صاخ ریبادت ذاختا هشیدنا هب ار اهنآ و هتخاس مهارف ار
 زا یریگولج ای و شهاک رد یرهش قطانم هوقلاب تیفرظ هب رتمک هزورما هک درک هصالخ مهم نیا رد ناوتیم ار رضاح
 رد هچ ییاضف ینیزگیاج و یحارط دنیارف رد ،رامعم ای رهش حارط دیاب هک تسا ساسا نیا رب .دوشیم تقد مئارج
 تراظن ناکما هک هنوگنادب اضف یحارط زا هک دشاب هتشاد هجوت هتکن نیا هب ،نامتخاس نالپ دح رد ای یرهش سایقم
 رفعجروپ) دنروآ لمع هب یریگولج ،دهدیم شیازفا ار زیخمرج قطانم هب یسرتسد هوحن ای و دهدیم شهاک ار یمومع
 یاهدرکیور زا یکی ناونع هب ار شیوخ ناحتما CPTED درکیور ،هتفایهعسوت یاهروشک رد .(13:1387 ،ناراکمه و
 رد هک دوشیم طابنتسا هنوگنیا و تسا هتشاذگ رس تشپ تیقفوم اب یرهش یاهاضف تینما ءاقترا و ظفح تهج دیدج
 رد درکیور نیا ندومن یلمع ،یمالسا یاهرهش یاهتخاسریز نینچمه و نآ میهافم هبناجهمه هعلاطم تروص
 .دوش عقاو رمث رمثم ،تسا هدش هدیمد اهنآ رد مالسا سدقم نییآ حور هک ییاههاگتنوکس
 شهوژپ یرظن ینابم و تایبدا
 لکش نآ زا فده و یگدنز هب تبسن هک یاهژیو شرگن و هاگن عون هطساو هب ؛صاخ ینیبناهج و گنهرف اب عماوج رد
 تسا «یمالسا تفص هب رهش فاصوا» یپ رد هچنانچ ؛دنوشیم ییالاب یرادانعم بیرض یاراد میهافم یخرب ،دریگیم
 کلامم و اهگنهرف رگید اب سایق رد ار نآ هک دوش یزیامتم یاهیگژیو و طیارش ،قالخا هب صلختم دیاب رهش هک
 و نادنورهش نمأم ،رهش دیاب زین یمالسا رهش رد .(6:1387 ،ینابر)دنکیم صیخشت و زیامت یاههفلؤم یاراد رگید
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 یزاسرهش» و «نما رهش» دیاب «یمالسا رهش» هک تسا ساسا نیا رب و دشاب یناور و یحور یلاعت و شمارآ یارب یناکم
 هب شهوژپ زا شخب نیا رد .(32:1388 ،داژنیدومحم و ناینامب) دوش دادملق «ارگتینما یزاسرهش» دیاب «یمالسا
  .دوشیم هتخادرپ زاین دروم یاهصخاش و لوصا جارختسا و شهوژپ عوضوم اب طبترم میهافم هعلاطم
 یمالسا رهش -فلا
 ،یتیریدم ،یشزومآ ،یملع عماوج زا) یرایسب دارفا ،نوگانوگ یاههاگیاج و عضاوم رد و بسانت هب هکنآ مغریلع
 سرتسد رد مهم رایسب رثا و عوضوم نیا زا یلوقلاقفّلتم فیرعت اما ،دنیوگیم نخس یمالسا رهش زا (ییارجا و یاهفرح
 جاتنتسا میرک نآرق زا هژیو هب و یمالسا لیصا نوتم زا دیاب و ناوتیم ار فیرعت نیرتبسانم هک دسریم رظن هب .تسین
 دش لیدبت قیقحت یدج عوضوم کی هب متسیب نرق لوا عبر رد رابنیتسخن یمالسا رهش .(1389 ،5 ،هدازیقن) درک
 رصانع و اهصخاش مامت متح روط هب و تسا مالسا نید ،طلسم لماع ،یمالسا رهش یوگلا رد .(6:1387 ،ینابر)
 رد یبرغ ناگدنسیون .(2:1387 ،یزایا یقن) دنباییم تیوه و ماظن لماع نیا ساسا رب رهش یدبلاک و یعامتجا یگدنز
 تالحم و نآ رودارود فقسم یتنس یاهرازاب و زکرم رد عماج دجاسم هک یزکرم یاههتسه هب ،یمالسا رهش هعلاطم
 دنهدیم تسد هب اهنآ درکلمع زا یقیقد هعلاطم و هدومن هراشا ،تسا هدرک هطاحا ار ود نآ یدنبرمک نوچ ینوکسم
 یاهرهش یرهاظ یدنبناوختسا و اهتخاسریز هیاپ رب ،مالسا روهظ زا سپ ناریا یاهرهش هعسوت .(9:1387 ،یقفش)
 یتروص هب (ینوریب شخب و گرا ای ژدنهک ،ناتسراش) یلصا و روکذم شخب هس هراومه و هتفای همادا مالسا زا لبق
 تیونعم یعون اب هک توافت نیا اب ؛دناهدش ظفح مالسا زا دعب هک ،تسا هتشاد دوجو ناریا یاهرهش رد صخشم الماک
 هدننک صخشم یاههناشن زا یکی و یرهش یگدنز یلصا ناکرا زا یکی تروص هب دجسم هکیروطهب ؛دیدرگ جوزمم
 نوچ یدراوم هب ناوتیم ،یمالسا هشیدنا رد یزاسرهش نیداینب لوصا هلمج زا .(11:1387 ،یسیدقت و یقرب) دش رهش
 ،هدازیقن)درک هراشا ...و داسف مدع لصا ،تینما لصا ،هافر لصا ،تلادع لصا ،ناسنا تمارک لصا ،نتسیز دنمفده لصا

 یرشب یاهشنکاو و اهشنک ،اهراتفر هزوح رد ینایحو و یناسنا یاهیرواد لصاح ،یناسنا-یقالخا لوصا .(1389 ،7
 لصا نآ یاهصخاش نیرتهدمع .دناوخیم ارف ،لوصا نیا زا هدمآ دیدپ یاهبوچراچ رد راتفر رب ار ناسنا و تسا
 هب مارتحا موزل ،نارگید هب ندناسرنایز تیعونمم لصا ،فیلاکت و قوقح ،دودح رد هعماج داحآ یربارب و یواست
 یاههرازگ اهنآ هدمع کرتشم ردق هک دزادرپیم یلوصا لیلحت هب یقوقح لوصا .دشابیم فارسا تیعونمم و تاسدقم

 .(4:1387 ،دنودمحا و ییانس) تسا لوصا نآ یقوقح
 اهرایعم و دهدیم تلاصا دبلاک هب هک لوا هاگدید .دراد دوجو یمالسا رهش یاهصخاش هب تبسن هاگدید ود مالسا رد
 تلاصا یمالسا رهش یونعم دعب هب هک مود هاگدید و ،دنکیم داهنشیپ یدبلاک یاضف تخاس یارب ار یصّلخشم لوصا و
 :درک میسقت هتسد هس هب ناوتیم ار یمالسا رهش یاهصخاش رگید هاگدید زا .(7:1392 ،ناراکمه و هدازیقن) دهدیم
 و نید ،نادنمشیدنا داقتعا هب .یطیحم یاهصخاش -3 ،یدبلاکریغ یاهصخاش -2 ،یکیزیف-یدبلاک یاهصخاش -1
 یاهرهش رد هدمع ریثأت عون ود لقادح ؛تسا یمدرم دومن اب ینید گنهرف زا یصاخ عون نّریبم هک یمالسا گنهرف
 .(12:1392 ،یدجام و رصن) مدرم ینیشنرهش راتفر رییغت مود و اهرهش یرهاظ تروص لّروحت لوا :تسا هتشاذگ یمالسا
 یششوپ افرص یرهاظ هتسوپ و تسا هدش هداد ینطاب هتسه و رهوج هب یعقاو شزرا ،یناریا یرامعم و یزاسرهش رد
 تسا انب نیتسار هتسه و رهوج هدننکنییعت ،نآ هتسبرس و ینورد یاضف و دنکیم تظفاحم یتقیقح زا هک تسا یزاجم
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 یرامعم عبتلاب و اههاگتنوکس .(32:1388 ،داژنیدومحم و ناینامب) تسین ینوریب یاضف تاهوجو اب سایق لباق هک
 یازجا تخاس هوحن رظن زا مه و هاگیاج رظن زا هکلب ؛دناهتسرن نیمز زا هنوگچراق و یناهگان ،اههاگتنوکس نیا تخاس
 یدرفهبرصحنم و صاخ یاهیگژیو یاراد یناریا یرامعم .دنتسه دوخ ناکم یایفارغج و ندمت هراصع ،نکاسم یلخاد
 یاهمرف ،قیقد تابساحم ،بسانم یحارط نوچمه یتاصخشم یاراد و هتخیمآمهرد ار نید و تیلم ،میلقا هک تسا

 نوچمه یلوصا رب ،یگداس نیع رد و ،نوگانوگ تانیئزت و دنلب یاهناویا ،یملع لئاسم تیاعر ،یششوپ حیحص
  .(47:1389 ،یروصنم) تسا راوتسا «باجح» و ییارگنورد و یگدوهیب زا زیهرپ ،ییافکدوخ

 یمالسا یاهرهش رد تینما -ب
 رد عامتجا کی تداعس و تسا یناسنا عماوج هعسوت زاسرتسب تینما ساسحا و ملاس عامتجا کی هنیمزشیپ تینما
 یمومع یاضف رد مدرم روضح .(4:1387 ،دنودمحا و ییانس) تسا نآ زا یشان ساسحا و تینما ءاقب و ظفح ورگ
 ،یمومع یاهاضف رد مدرم روضح هدننکدیدهت لماوع نیرتمهم زا یکی .تسا نانآ یوس زا تینما ساسحا مزلتسم رهش
 دنکیم لتخم هرمزور یگدنز رد ار یتمالس و طاشن ،یمومع یاهاضف و اهناکم ینماان .تسا ینماان ساسحا ای سرت
 و نارماک) دیامنیم لیمحت هعماج رب ار یدایز یاههنیزه ،یمومع تکراشم و یگنهرف دشر هار رس رب عنام داجیا اب و
 .تسا ندوب ناما رد و نما یاج ،ینمیا ،یمیبیب ،نما ،یفوخیب ینعم هب تغل رد «تینما» .(41:1389 ،یدابآربعاعش
 دوجو زین یرگید فیراعت .تسا هدرک ینعم یمیبیب و ندوبناما رد ،ندش نمیا ار تینما تغل نیعم گنهرف نینچمه
 یلجت .دیدهت و هلمح ره اب ییورایور یارب یگدامآ ای و هلمح ای دیدهت هنوگ ره و رطخ زا تغارف تلاح :دننام ،دراد
 ناسنا و دوش دراو یللخ یلیلد ره هب ریسم نیا رد رگا هک تسا یراتفر شمارآ و شیاسآ تروص هب عامتجا رد ینمیا
 تلاح نیا یلجت .دهدیم تسد وا هب سرت و یتیاضران ساسحا و دوشیم ماکان ،دنک هدروآرب ار دوخ یاهزاین دناوتن
 یط اهرهش رد تینما موهفم .(12:1389 ،یمراص) تسا نشخ و راجنهبان یتاکرح و راتفر تروص هب نوریب رد ینورد
 رد نادنورهش یعامتجا طباور ندش رتهدیچیپ و اهرهشنالک شرتسگ و ینیشنرهش هعسوت و دشر اب هتشذگ یاهههد
 یداصتقا و یگنهرف ،یسایس ،یعامتجا فلتخم داعبا و هدش جراخ سوسحم و یکیزیف یاههبنج و هیلوا تلاح زا اهرهش
 تینما هک دهدیم ناشـن ،رشـب یتسیز یاهوگلا هب یخیرات یهاگن .(7:1393 ،یفجن و روپیلع) تسا هتفرگ دوخ هب
 تحت ار یگدنز داعبا ریاس ،مهم یرصنع ناوـنع هـب هشـیمه و هدرـک اـفیا نآ لماکت و یریگلکش رد یساسا شقن
 یدرکیور اب کال ناج .دراد رشب خیرات تعسو هب یتمدق تینما هلوقم .(39:1391 ،یحتف و ناوضر) تـسا هداد رارق ریثأت
 تالیهست داجیا و شیاسآ ،هافر هب یبایتسد روظنم هکلب مینامب هدنز هک تسین نآ اهنت تینما زا دوصقم» :دیوگیم ریگارف
 .(52:1383 ،رگراک) «تسام یعیبط قح هک تسا صخشم
 زا یروهرهب رد یرورض یرصنع و یعمج یگدنز رد ریذپانبانتجا یتلاح و یگدنز لوصا زا یکی ار تینما ،مالسا
 1نیرتسدقم زا یکی ناونع هب نآ زا و تسا هدرک یقلت رشب ءاقترا و لماکت زاسهنیمز زین و تایح بهاوم و ایازم
 یاههزومآو دعاوق ،لوصا مالسا نید رد .(32:1388 ،داژنیدومحم و ناینامب) تسا هدومن دای یهلا و یرشب یاهنامرآ
 یدرف یگدنز ینابم نیرتیروحم زا یکی ناونع هب تینما لصا و تسا دوجوم یگدنز یونعم و یدام داعبا یارب یناوارف

                                                                                                                                                               
 .(23 هیآ ،رشح هروس) دراد رارق دناودخ سدقم تاذ ،یرشب تینما مره سأر رد نآرق هاگدید زا 1
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 یعامتجا و یدرف داعبا لماش مالسا نید رد تینما هب هّرجوت .(52:1383 ،رگراک)تسا هتفرگ رارق هّرجوت دروم یعامتجا و
 ،نیمزرس) یبسن تینما حطس ود رد میرک نآرق رد رظنم نیا زا عومجم رد .تسا یلم تینما نامه ای هعماج نالک ماظن و
 .(12:1389 ،یمراص) تسا حرطم (ینید یاهرواب و ادخ هب نامیا زا یشان تینما ساسحا) ینهذ تینما و (هعماج و رهش
 و اقترا حطس نیرتالاب زین و دوشیم هداد حلاص لمع و نامیا هار رد نیرب هعماج هب هک تسا یدیون نیرتالاب تینما
 یشاداپ نیرتگرزب تینما و (55 هیآ ،رون هروس) تسا هدش نیمضت ناسنا لماکت هلحرم نآ رد هک ؛تسا یرشب یلاعت
 نیرتیساسا و نیرتمهم عومجم رد .(81 هیآ ،ماعنا هروس) دوشیم اطعا قح لها هب لطاب و قح زییمت رد هک تسا
 یاهژیو هاگیاج و دومن هک تسا یهلا تمحر هیاس رد یگدنز بولطم طیارش یزاسمهارف یهلا نایدا هب هتسباو فادها
 و «ارگتینما رهش» دیاب «یمالسا رهش» هک دوب دهاوخ نیا رد نخس عقاو رد ینعی .دراد مالسا رظنم زا صخالاب
 .(32:1388 ،داژنیدومحم و ناینامب) دوش دادملق «ارگتینما یزاسرهش» ،«یمالسا یزاسرهش»

 CPTED درکیور -ج

 طیحم دنمفده و بسانم یحارط یریگراکهب اب نآ ساسا رب هک تسا یحارط یسانششور داهنشیپ کی درکیور نیا
 دوبهب ار یگدنز تیفیک و هداد شهاک ار یراکهبت و مرج زا سرت لاجم دنناوتیم نازاس رهش و نارامعم ،تخاسناسنا
 ندرک صخشم ،یطیحم یحارط قیرط زا مرج زا یریگشیپ هیرظن فده عقاو رد .(32:1393 ،یکلامملایفوتسم) دنشخب

 نآ رگید فادها زا .دنکیم مهارف ار مرج باکترا رد عیرست ای و ناکما هک تسا یعامتجا طیحم و یدبلاک طیارش
 نیب رد نوناق هب یرادافو سح شیازفا ،طیحم ییابیز تیفیک شیازفا ،تینما ساسحا شیازفا و مرج زا سرت شهاک
 یلصا هدیا .(7:1393 ،یفجن و روپیلع) تسا هنامرجم لامعا زا تیامح یارب طیحم تبغر شهاک هژیو هب نادنورهش
 اب ار یکیزیف یحارط درکیور نیا .دنکیم یزاب مرج عوقو رد مهم یشقن یکیزیف طیحم هک تسا نیا رد درکیور نیا
 راتفر نآ رد هک دنکیم قلخ ار یطیحم و هتخیمآ مهرد اضف نآ بولطم نانکاس یناور و یعامتجا ،یکیزیف یاهزاین
 نیا .(32:1388 ،داژنیدومحم و ناینامب) دنوش درسلد بولطمان نانکاس و اهراتفر و دریگ رارق قیوشت دروم بولطم
 اهنت زورما هعماج رد هک تسا یلاح رد نیا و درک عوقو زا لبق ار هعقاو جالع دیاب هک تسا مهم تهج نآ زا درکیور
 زاس یپ رد سپس و دبای عوقو ناکما یمرج دیاب راگنا هچنانچ ؛دوشیم تافتلا میارج عوقو زا سپ هیبنت و تازاجم هب
 یاهشهوژپ ساسا رب .(6:1387 ،ینابر و 32:1388 ،داژنیدومحم و ناینامب) دوش هجوت مرج هلاسم هب ییاضق یاهراک و
 :دنریگیم رارق هدافتسا دروم یطیحم یحارط رد لصا ناونع هب هک درک هراشا یمیهافم هب ناوتیم ،هتفرگتروص
 ساسا رب و دنکیم ادج یمومع یاهاضف زا ار یصوصخ یاهاضف هک دنکیم ردابتم نهذ هب ار یموهفم ورملق :ورملق
 هتخاس یاهطیحم رد تیکلام هیحور و ساسحا تیوقت قیرط زا موهفم نیا .دریگیم لکش یصوصخ تیکلام ساسحا

 و دوجو زا دعب اهنت رگید ترابع هب .تسا موسوم (Umbrella Concept)رتچ هدیا هب هک دوشیم نکمم عونصم و هدش
 ورملق و هزوح هب هک دنهدیمن دوخ هب ار قح نیا نامرجم و محازم دارفا هک تسا نادنورهش رد یسح نینچ ءاقلا
 .(77 :1387 ؛ناراکمه و رفعجروپ) دنوش دراو یرگید
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  CPTED درکیور یساسا لوصا : 1 رادومن
 (1396 ،ناگدنسیون یدنبعمج)

 یارب یگژیو نیا .تسا هدهاشم و نتشاد رظن تحت ،دارفا زا تبقارم و مرج زا تعنامم هدیا نیتسخن :تبقارم و تراظن
 یلاها ،تراظن عون نیا رد زیتسمرج یطیحم یحارط .دریگیم ماجنا اهنامتخاس و اه ییاراد رب تراظن و دید شیازفا
 ار هبیرغ دارفا و دنراد رظن ریز ار دوخ یگدنز لحم یمومع همین و یمومع یاهاضف یقافتا و یداع تروص هب اهاضف
 .(32:1393 ،یکلامملایفوتسم) دنیامنیم ییاسانش لحم رد
 یارب ،دنراد مرج عوقو ناکما هک رهش رد ار یقطانم هب یسرتسد نازیم ناوتیم لصا نیا زا هدافتسا اب :یسرتسد لرتنک
 و رباعم زا نانکاس ای و هدایپ نارباع و نادنورهش تراظن زا ناوتیم صوصخ نیا رد .داد شهاک یلامتحا نامرجم
 .(13:1387 ،ناراکمه و رفعجروپ) تفرگ هرهب یسرتسد یاهریسم
 بولطمان یاهتیلاعف بذج بجوم ًااعیرس هیحان کی بیرخت .دراد طابترا ورملق سح اب لصا نیا :یرادهگن و ریمعت
 ءاقترا ار طیحم هب قلعت ساسحا و هداد شیازفا نانکاس رد ار ییارگورملق ؛دوش یرادهگن رتهب طیحم هچ ره .دوشیم
 یدصتالب و یلاخ یاهاضف و دراد یگنتاگنت هطبار هتسکش یاههرجنپ هیرظن اب CPTED موهفم زا شخب نیا .دهدیم
 .(33:1393 ،یکلامملایفوتسم و 29:1390 ،یئامیرکمظعا) دننکیم لمع مرج ربارب رد ابرنهآ کی دننام هب

 قطانم رد یعامتجا یاهتیلاعف زا یخرب ات دوش مهارف ناکما نیا تسا نیا روظنم :یعامتجا یاه تیلاعف زا تیامح
 رفعجروپ) داد شیازفا ار قطانم رب یناسنا تراظن نازیم ناوتب ،تالیهست داجیا و ییازلاغتشا رب هوالع هک دوش داجیا رهش
 .(13:1387 ،ناراکمه و
 شهوژپ یاههتفای لیلحت و ثحب
 تاعالطا یروآدرگ شور .دشابیم یلیلحت-یفیصوت ،ماجنا شور رظن زا و یرظن و یاهعسوت ،رضاح شهوژپ فده
 نیصصختم و ناسانشراک هیلک ،رضاح شهوژپ یرامآ هعماج و تسا ینادیم تشادرب و یاهناخباتک-یدانسا تروص هب

 17 و هجرد 46 رد ،(1 هشقن) یقرشناجیابرذآ ناتسا زکرم زیربت رهش .دشابیم زیربت یرادرهش هناگهدقطانم یرهش
 نورق یط زیربت .تسا هدش عقاو چیونیرگ راهنلافصن زا یلامش یانهپ هقیقد 5 و هجرد 38 و یرواخ یازارد هقیقد
 زا دعب زین هزورما و تسا هدوب تیمهااب یرهش یاهنوناک زا یکی و یناگرزاب و تعنص ،هلدابم مهم زکارم زا یدامتم
 و هعسوت حرط) دراد رارق یروشک مراهچ هدر رد روشک نیشنرهش تیعمج دادعت ظاحل هب ناهفصا و دهشم ،نارهت
 .(1390 ،زیربت نارمع

CPTED

ورملق

  و تراظن
تبقارم

 و ریمعت
یرادهگن

 لرتنک
یسرتسد

 زا تیامح
 یاهتیلاعف

یعامتجا
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  هعلاطم دروم هدودحم یسایس تیعقوم - 1 هشقن

 (1390 لاس ،زیربت نارمع و هعسوت حرط :عبنم)

 هدافتسا ،قیقحت رد هعلاطم دروم یلصا یاهریغتم یگدنکارپ نازیم ساسا رب و نارکوک لومرف زا هنومن مجح نییعت یارب
 زا یخرب ندش شودخم لامتحا تلع هب و هبساحم رفن 306 ربارب هنومن مجح تاعالطا نیا ساسا رب .تسا هدش
 یملع تئیه یاضعا نینچمه و یرهش روما هب طوبرم یاهناگرا و تارادا ناسانشراک نیب همانشسرپ 320 ،اههمانشسرپ
 یاهصخاش ،2 هرامش رادومن .دنتشاد جیاتن هب دانتسا تیلباق همانشسرپ 314 تیاهن رد و دیدرگ عیزوت زیربت هاگشناد
 .دهدیم شیامن ،تسا هدش جارختسا ددعتم یتاقیقحت عبانم یدنبعمج و هعلاطم زا هک ار رضاح شهوژپ ثحب دروم
 یاهصخاش نیب یرادانعم هطبار و یگتسبمه دوجو شجنس تهج ،اههمانشسرپ شجنس و اهصخاش جارختسا زا سپ

  .ددرگیم هدافتسا SPSS رازفامرن رد نوسریپ یگتسبمه نومزآ زا ،CPTED درکیور یاهصخاش و یمالسا رهش
  CPTED درکیور و یمالسا یاهرهش هدش یسررب یاه صخاش : 2 رادومن

 (1396 ،ناگدنسیون یدنبعمج)

 
 یارب نوسریپ نومزآ و دندش دراو SPSS رازفامرن رد و یراذگدک ،هدش جارختسا اههمانشسرپ زا هک یماخ یاههداد
 تسا رادانعم نومزآ ،دشاب (01/0) زا رتکچوک نومزآ یرادانعم حطس نومزآ نیا رد رگا .دش هتفرگ راکهب اههداد لیلحت
 نیا رگا .دشابیم -1 و 1 نیب یددع نوسریپ یگتسبمه بیرض نینچمه ؛دراد دوجو یرادانعم هطبار ریغتم ود نیب و

یمالسا رهش

ِیدبلاک

یتیعمج مکارت

ینامتخاس مکارت

تیفارشا

ِیدبلاک ریغ

شمارآ

تیمرحم

ینمیا

یطیحم
زبس ِیاضف

رون

CPTED

ورملق

تبقارم و تراظن

یسرتسد لرتنک

ِیرادهگن و ریمعت

یعامتجا ِیاه تیلاعف زا تیامح
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 ددع نیا قلطم ردق هچره .تسا میقتسمریغ هطبار رگناشن دشاب یفنم رگا و ،میقتسم هطبار رگناشن دشاب تبثم ددع
 درکیور و یمالسا یاهرهش یاهصخاش نوسریپ یگتسبمه نومزآ جیاتن .تسا رتشیب زین یگتسبمه نازیم دشاب رتگرزب

CPTED (1 لودج) یاهصخاش و مه هب تبسن یمالسا یاهرهش یاهصخاش زا کیره تیمها بیرض نینچمه و 
 دوجو یسررب یارب نوسریپ نومزآ یرادانعم حطس .(2 لودج) دیدرگ هبساحم رگیدکی هب تبسن CPTED درکیور
 اهصخاش نیا نیب نیاربانب .تسا (01/0) زا رتمک CPTED درکیور یاهصخاش اب یمالسا رهش یاهصخاش نیب هطبار
 رب هوالع هک ینعم نیدب .تسا تبثم نوسریپ بیرض ددع یجوز یاهصخاش مامت یارب .دراد دوجو یرادانعم هطبار
 .تسا میقتسم و تبثم هطبار نیا ریثأت و ؛دراد دوجو یرادانعم هطبار یجوز یاهصخاش نیب هک نیا

 CPTED درکیور و یمالسا یاهرهش هناگدنچ یاه صخاش یارب نوسریپ نومزآ جیاتن : 1 لودج

 یرادانعم حطس یعامتجا یاهتیلاعف زا تیامح یرادهگن و ریمعت یسرتسد لرتنک تبقارم و تراظن ورملق 
 0,000 0,823 0,427 0,611 0,781 0,427 یتیعمج مکارت
 0,000 0,389 0,526 0,608 0,823 0,751 ینامتخاس مکارت

 0,000 0,282 0,413 0,782 0,701 0,844 تیفارشا
 0,000 0,398 0,501 0,813 0,709 0,616 شمارآ
 0,000 0,309 0,488 0,849 0,781 0,916 تیمرحم

 0,000 0,428 0,784 0,892 0,928 0,683 ینمیا
 0,000 0,831 0,604 0,628 0,765 0,713 زبس یاضف

 0,000 0,887 0,568 0,904 0,951 0,816 رون
 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 CPTED درکیور و یمالسا رهش یاه صخاش زا کی ره یبسن تیمها :2 لودج

 

 

 

 
 یبسن نزو یمالسا یاهرهش صخاش

 0,055 یتیعمج مکارت
 0,038 ینامتخاس مکارت

 0,135 تیفارشا
 0,11 شمارآ
 0,281 تیمرحم

 0,179 ینمیا
 0,027 زبس یاضف

 0,174 رون
 شهوژپ یاههتفای :عبنم

-صخاش و CPTED درکیور یاهصخاش نایم ؛دش صخشم شهوژپ نیا نوسریپ یگتسبمه ثحبم رد هک روطنامه
 رارقرب یطخ نویسرگر نومزآ یارجا یارب لوا طرش نیاربانب .دراد دوجو یرادانعم یگتسبمه هطبار یمالسا رهش یاه
 یاهصخاش و یمالسا رهش یاهصخاش نیب هطبار نییبت یارب ار یطخ نویسرگر نومزآ جیاتن 3 لودج .دشابیم
 اهصخاش یمامت یارب نوستاو-نیبرود نومزآ جیاتن ؛دوشیم هدهاشم هک روطنامه .دهدیم ناشن CPTED درکیور
 اهریغتم نیب یگتسبمه بیرض رادقم .تسا رارقرب زین اهاطخ لالقتسا طرش هک ینعم نیدب .دشابیم (5/2 ات 5/1) نیب

 یبسن نزو CPTED درکیور صخاش
 0,102 ورملق

 0,383 تبقارم و تراظن
 0,183 یسرتسد لرتنک
 0,071 یرادهگن و ریمعت

 0,261 یعامتجا یاهتیلاعف زا تیامح



 1397 زییاپ ،مراهچ هرامش ،متشه لاس ،(یاهقطنم یزیرهمانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 320

 دوجو یهجوت لباق یگتسبمه شهوژپ هتسباو ریغتم و لقتسم یاهریغتم هعومجم نیب دهدیم ناشن هک دشابیم 673/0
 یمالسا رهش تارییغت لک زا دصرد 9/73 دهدیم ناشن هک ،دشابیم 739/0 ربارب هدش لیدعت نییعت بیرض رادقم .دراد
 .دشابیم CPTED درکیور ریغتم 5 هب هتسباو

 ییادتبا شخب – یطخ نویسرگر نومزآ جیاتن :3 لودج
 یرادانعم حطس نوستاو – نیبرود نومزآ هدش لیدعت نییعت بیرض نییعت بیرض یگتسبمه بیرض لدم

 000/0 095/2 739/0 746/0 673/0 جیاتن
 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 نینچمه و لدم رد ریغتم ره ریثأت نازیم رگناشن 4 لودج ،یطخ نویسرگر نومزآ جیاتن هیلوا یاهیسررب زا سپ
 نیاربانب ؛تسا (01/0) زا رتمک ،اهصخاش مامت یارب یرادانعم حطس هک ییاجنآ زا .دهدیم ناشن ار اهنآ نیب یگتسبمه
 .تسا رادانعم هتسباو ریغتم رب اهریغتم نیا ریثأت

 ییاهن شخب – یطخ نویسرگر نومزآ جیاتن :4 لودج

 لدم
 هدش درادناتسا بیرض هدشن درادناتسا بیارض

 یرادانعم حطس
B درادناتسا فارحنا Beta 

 000/0 - 545/1 178/7 تباث بیرض

 000/0 393/0 545/1 884/0 ورملق
 000/0 771/0 291/0 138/0 تبقارم و تراظن

 000/0 491/0 257/0 392/0 یسرتسد لرتنک
 000/0 275/0 230/0 410/0 یرادهگن و ریمعت

 000/0 633/0 298/0 226/0 یعامتجا یاهتیلاعف زا تیامح
 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 یاهتیلاعف زا تیامح ،(771/0) بیرض اب تبقارم و تراظن ریغتم ،(Beta) هدش درادناتسا بیرض جیاتن ساسا رب
 اب یرادهگن و ریمعت و (393/0) بیرض اب ورملق ،(491/0) بیرض اب یسرتسد لرتنک ،(633/0) بیرض اب یعامتجا

 بیترت هب ینویسرگر لدم تیاهن رد .دناهتشاد هتسباو ریغتم یور ار ینویسرگر ریثأت نیرتالاب بیترت هب (275/0) بیرض
 :دوشیم دروآرب ریز
 *یسرتسد لرتنک} + {(771/0) * تبقارم و تراظن} + {(393/0) * ورملق }+ 178/7 = یمالسا رهش تینما
 {(633/0) * یعامتجا یاهتیلاعف زا تیامح} + {(275/0) * یرادهگن و ریمعت} + {(491/0)
 یریگهجیتن
 ندش رتهدیچیپ و اهرهشنالک شرتسگ و ینیشنرهش هعسوت و دشر اب هتشذگ یاهههد یط اهرهش رد تینما موهفم
 فلتخم داعبا و هدش جراخ سوسحم و یکیزیف یاههبنج و هیلوا تلاح زا اهرهش رد نادنورهش یعامتجا طباور
 روظنم هکلب مینامب هدنز هک تسین نآ اهنت تینما زا دوصقم .تسا هتفرگ دوخ هب یداصتقا و یگنهرف ،یسایس ،یعامتجا
 یگدنز لوصا زا یکی ار تینما ،مالسا .تسام یعیبط قح هک تسا صخشم تالیهست داجیا و شیاسآ ،هافر هب یبایتسد
 زاسهنیمز زین و تایح بهاوم و ایازم زا یروهرهب رد یرورض یرصنع و یعمج یگدنز رد ریذپانبانتجا یتلاح و
 .تسا هدومن دای یهلا و یرشب یاهنامرآ نیرتسدقم زا یکی ناونع هب نآ زا و تسا هدرک یقلت رشب ءاقترا و لماکت
 عومجم رد .تسا یلم تینما نامه ای هعماج نالک ماظن و یعامتجا و یدرف داعبا لماش مالسا نید رد تینما هب هّرجوت
 هک تسا یهلا تمحر هیاس رد یگدنز بولطم طیارش یزاسمهارف یهلا نایدا هب هتسباو فادها نیرتیساسا و نیرتمهم
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 دیاب «یمالسا رهش» هک دوب دهاوخ نیا رد نخس عقاو رد ینعی .دراد مالسا رظنم زا صخالاب یاهژیو هاگیاج و دومن
 .دوش دادملق «ارگتینما یزاسرهش» ،«یمالسا یزاسرهش» و «ارگتینما رهش»

 یعامتجا یگدنز رصانع و اهصخاش مامت متح روط هب و تسا مالسا نید ،طلسم لماع ،یمالسا یزاسرهش یوگلا رد
 راتخاس یریگلکش ساسا و هیاپ ناونع هب لوصا زا یخرب اذل .دنباییم تیوه و ماظن لماع نیا ساسا رب رهش یدبلاک و
 یقوقح و یناسنا-یقالخا ،نیداینب لوصا زا یخرب هب ناوتیم هلمج نآ زا هک ؛دناهتفرگ رارق یدنورهش و یزاسرهش ماظن
 لصا ،نتسیز دنمفده لصا نوچ یدراوم هب ناوتیم ،یمالسا هشیدنا رد یزاسرهش نیداینب لوصا هلمج زا .درک هراشا
 هلاسم نایب شخب رد هک روطنامه .درک هراشا ...و داسف مدع لصا ،تینما لصا ،هافر لصا ،تلادع لصا ،ناسنا تمارک
 ؛دش هراشا هنیمز نیا رد نیون یاهدرکیور یریگراکب و یمالسا یاهرهش رد تینما هب هجوت ترورض و تیمها هب
 درکیور تسبراک یجنسناکما هب ،شهوژپ عوضوم اب طبترم میهافم یاهصخاش یسررب و هعلاطم اب رضاح شهوژپ

CPTED یاهصخاش نایم دش صخشم ،نوسریپ یگتسبمه تابساحم هب هجوتاب .تسا هتخادرپ یمالسا یاهرهش رد 
 نیب یگتسبمه بیرض رادقم و دراد دوجو یرادانعم یگتسبمه هطبار یمالسا رهش یاهصخاش و CPTED درکیور
 دصرد 9/73 دهدیم ناشن هک ،دشابیم 739/0 ربارب هدشلیدعت نییعت بیرض رادقم نینچمه .دشابیم 673/0 اهریغتم
 نآ رگنایب هتفرگتروص تابساحم یجورخ .دشابیم CPTED درکیور ریغتم 5 هب هتسباو یمالسا رهش تارییغت لک زا
 یسرتسد لرتنک ،یعامتجا یاهتیلاعف زورب تهج یزاسرتسب و تیامح ،یعمج یاهاضف زا تبقارم و تراظن هک تسا
 ظفح تهج مجسنم یاهشور زا هدافتسا و اهاضف ورملق و بتارمهلسلس هب هجوت ،یرهش یاهاضف هب یکیزیف و یرصب
 یرادرهش هناگهد قطانم رد CPTED درکیور تسبراک رد ار تیمها نیرتشیب بیترتهب هدش دای یاهاضف یرادهگن و
 .دناهداد صاصتخا دوخ هب زیربت
  عبانم
 ،یمالسا رهشنامرآ شیامه نیتسخن ،«یعامتجا تینما و یعامتجا بیسآ دنیآرف و هطبار یسررب» ؛(1389) نسح ،شاترومیت ،ربکا یلع ،ییاقآ

 ناهفصا هاگشناد
 ،موس لاس ،موس هرامش ،یماظتنا تینما و مظن همانلصف ؛«نآ نیمأت رد اجان شقن و یعامتجا تینما هب یباجیا درکیور» ؛(1390)؛یلع ،یئامیرک مظعا

  1389 زییاپ

 هب ،یمالسا رهش نامرآ شیامه نیتسخن ،«نآ یاهیگژیو و یمالسا یاهرهش یریگلکش یگنوگچ یسررب » ؛(1387) دمحا ،یسیدقت ؛دیمح ،یقرب
  1387 هامدنفسا ،ناهفصا هاگشناد ،مئاقلارظتنم رغصا مامتها

 نارهت ،هله تاراشتنا ،لوا پاچ ،«یرهش یحارط و تینما» ،(1388) یداه ،داژن یدومحم ؛اضردمحم ،ناینامب

 رب دیکأت اب یرهش مئارج شهاک و یطیحم تینما اقترا » ؛(1387) یبتجم ،یراصنا ،یبتجم ،نایعیفر ،یداه ،داژن یدومحم ،اضر دمحم ،رفعجروپ
 6 هرامش ؛19 دلج ؛یزاسرهش و یرامعم یسدنهم همان هژیو ؛ «CPTED درکیور

 هامدنفسا ،ناهفصا هاگشناد ،مئاقلارظتنم رغصا مامتها هب ،یمالسا رهش نامرآ شیامه نیتسخن «یمالسا رهش رصانع رد یشاکنک» ،(1387) یلع ،ینابر
1387 

  مود هرامش ،مجنپ لاس ،رون کیپ ،«رادیاپ یمالسا رهش یوجتسج رد » ،(1384) نیسح ،یمیحر

 ۀمانلصف ؛«نارهت یرادرهش 17 ۀقطنم 3 ۀیحان رد ؛یرهش تالحم رد ینماان ساسحا اب طبترم لماوع یسررب» ؛(1391) ؛روصنم ،یحتف ؛یلع ،ناوضر
  45 هرامش ،مهدزاود لاس ،یعامتجا هافر یشهوژپ یملع

 نامرآ شیامه نیتسخن ؛«یمالسا نوتم رد یدنورهش و یزاسرهش تابسانم رب مکاح لوصا زا یخرب» ؛(1387) بنیز ،دنودمحا ؛یلعسابع ،ییانس
  1387 هامدنفسا ،ناهفصا هاگشناد ،مئاقلارظتنم رغصا مامتها هب ،یمالسا رهش
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 ،مئاقلارظتنم رغصا مامتها هب ،یمالسا رهش نامرآ شیامه نیتسخن ؛«یبرغ رهش اب نآ قارتفا و یمالسا رهش رب یدمآرد شیپ» ،(1387) سوریس ،یقفش
  1387 هامدنفسا ،ناهفصا هاگشناد

 ؛لوا هرامش ؛یمالسا یناریا رهش تاعلاطم همانلصف ؛«مالسا رظنم زا اهرهش رد ینماان شیادیپ لماوع» ؛(1389) دوعسم ،یمراص ،اضردیمح ،یمراص
  1389زیی اپ

 نیتسخن ؛«ناریا رب دیکأت اب یمالسا یاهرهش یدبلاک راتخاس زا یخیرات یسررب» (1387) دوعسم ،یسوفا هدنب جاح ،سنوی ،یمالغ ،رغصا ،یبارض
  1387 هامدنفسا ،ناهفصا هاگشناد ،مئاقلارظتنم رغصا مامتها هب ،یمالسا رهش نامرآ شیامه

  مق ،یمالسا تاراشتنا رتفد مق هیملع هزوح نیسردم هعماج ،نازیملا ریسفت ؛(1360) نیسحدمحم ،یئابطابط
 زا هدافتسا اب یرهش یاهاضف رد نانز یطیحم تینما یاقترا رب رثؤم یرهش یزیرهمانرب یاهصخاش یبایزرا» ؛(1393) میرم ،یفجن ،دازهب ،روپیلع

 ؛یمالسا رهش یاه هفلوم رب دیکأت اب یرهش تیریدم یزیر همانرب سنارفنک نیمشش ؛«دهشم رثوک کراپ :یدروم هنومن(CPTED) درکیور
  سدقم دهشم ؛1393 هام نابآ

 میرک نآرق
 حلسم یاهورین ییایفارغج نامزاس تاراشتنا ؛لوا پاچ ؛«یرهش تینما» ؛(1383) نمهب ،رگراک

 یشهوژپ یملع همانلصف) ایفارغج ؛«دابیات رهش ؛یدروم هعلاطم یزرم یاهرهش رد یرهش تینما یسررب» ؛(1389) یلع ،یدابآرب عاعش ،نسح ،نارماک
  1389 ناتسبات ،25 هرامش ،متشه لاس ،دیدج هرود (ناریا یایفارغج نمجنا

 نارهت هاگشناد ،یرهش یزیرهمانرب یرتکد هرود هماننایاپ ،نارهت رهش رد مرج ییایفارغج یسررب ،(1380)م ،یرتنالک

 ناسارخ یماظتنا شناد ؛«cpted درکیور زا هدافتسا اب مرج زا یطیحم یریگشیپ یاهراکهار یسررب» ؛(1393) ابیرف ،یمارهب ،اضر ،یکلامملا یفوتسم
 یوضر

 طیحم و نکسم هلجم ؛«زاریش رهش میدق تفاب :ینادیم شهوژپ هنومن یمالسا – یناریا یزاسرهش رد یگدیشوپ و باجح» ؛(1389) یلع ،یروصنم
  اتسور

  1392 ناتسمز و زییاپ . 11 هرامش ؛رهش نامرآ یزاسرهش و یرامعم ؛«یزاسرهش رد تیوه هلوقم هب یهاگن» ؛(1392) دیمح ،یدجام ،هرهاط ؛رصن

 هب ،یمالسا رهش نامرآ شیامه نیتسخن ؛«ینید نوتم رب دیکأت اب ینیشنرهش و رهش نوماریپ یمالسا هشیدنا نییبت» ،(1387) یلع دیس ،یزایا یقن
 1387 هامدنفسا ،ناهفصا هاگشناد ،مئاقلارظتنم رغصا مامتها

 یمالسا یناریا یتخانش ییابیز لوصا یانبم رب یرهش یاضف یحاّلرط دنیآرف» ؛(1392) دیعس ،یریشب ،یمالسالا هقث مالسالا دیمع ،دمحم هداز یقن
  1392 راهب ،مهدزای هرامش ،یمالسا یناریا رهش تاعلاطم همانلصف ؛«(نارهت یمالسا تدحو نادیم :یدروم ۀنومن)

  «یمالسا رهش یتسیچ رد یلمات» ،(1389) دمحم ،هداز یقن
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