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 چكيده

 در ژهویبه تیامن از یبرخوردار حقوق نیا از یکی که هستند یمشترک حقوق یدارا ایجامعه هر در مردم
 یشهرها در آن از مندیبهره زانیم مختلف موارد رتأثیتحت که باشدمی هابوستان و یعموم یفضاها
 یمرز شهر هایبوستان در تیامن زانیم بندیرتبه و یبررس مقاله نیا هدف است. متفاوت گوناگون
 در تیامن زانمی شاخص11 ازبااستفاده تا بوده آن بر پژوهش نیا رو،نیازا .باشدمی مغان آبادپارس
 به و یکاربرد نوع از هدف لحاظ به حاضر پژوهش کند. بندیرتبه را مغان آبادپارس یمرز شهر هایبوستان
 و بوده یشیمایپ و ایکتابخانه روش به هاهداد یگردآور .باشدیم یلیتحل - یفیتوص روش و تیماه لحاظ
 و شده دهیوزن شانون آنتروپی ازبااستفاده یشهر هایبوستان تیامن بر مؤثر هایمؤلفه لوتحلیهیتجز یبرا

 شده بندیرتبه SAW و TOPSIS، VIkOR مانند (MCDM)ارهیچندمع یرگیمیتصم هایمدل ازبااستفاده
 توجه مورد را تامنی لحاظ به هابوستان یینها بندیرتبه 5کپلند یدغاما مدل ازبااستفاده تیدرنها و

 از بیضرا سازیادهیپ یبرا و ARC GIS10.3 از بندیتیاولو هاینقشه میترس یبرا ن،یهمچن .دهدیقرارم
 هایتفاوت و تماهی بهباتوجه دهدمینشان پژوهش جینتا است. شده استفاده  excel 2013افزارنرم
 بندیرتبه آنها تیامن بر مؤثر هایمؤلفه لحاظ به هابوستان تفاوت نیهمچن و استفاده مورد هایمدل
 کپلند کیتکن از حاصل یینها بندیرتبه .دهدمینشان را هاییتفاوت استفاده مورد هایمدل در هابوستان
 به دوم و اول هایتبهر در یوزن لحاظ به شاهد و مغان هایبوستان یدانیم هایبررسی در که دادنشان
 .است گرفته قرار آخر رتبه در کاج بوستان و قراردارند کنندگانمراجعه تیامن لحاظ
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 مقدمه

 نفر میلیارد8/2 از و شده برابر11 از بیش گذشته قرن در زمین کره شهرنشین جمعیت

 بینیپیش مطابق است.رسیده 2115 سال در میلیارد2/3 حدود به 2111 سال در

 %11 ازبیش و 2131 تا 2111 هایسال بین دنیا جمعیت افزایش تمامی ملل سازمان

 در جمعیت افزایش این %13 تقریبا   کرد. خواهند زندگی شهرها در 2131 سال در آنها

 گسترش و جمعیت افزایش طورکلیبه و خواهدافتاد اتفاق توسعه حال در کشورهای

 نفوذناپذیر و خشن بتنی سطوح به شهری سبز فضاهای تبدیل موجب شهرنشینی

 و گیرد)علویمی خود به بارزتری نمود توسعه حال در کشورهای در روند این و شودمی

 قبیل از زیادی مشکالت با شهرها در زندگی امروزه بین، این در (.141 :1314 همکاران،

 همراه غیره و روانی و روحی هایبیماری و نقلیه وسائط ترافیک تراکم، هوا، آلودگی

 تغییر و شهریدرون سبز فضاهای رفتنازبین سبب محیطی هایآلودگی تشدید است.

 با هماهنگی و سبز فضای به نیاز دلیل همین به و استشده اراضی گونهاین کاربری

 این به (.112 :1311 همکاران، و دارد)زیاری مهمی جایگاه انسان زندگی در طبیعت

 ایفای راستای در شهرها جانبی و فیزیکی بخش کنار در شهری هایپارک وجود ترتیب،

 اجتماعی و روانشناختی محیطی،زیست کالبدی، کارکردهای قبیل از متعدد هاینقش

 شهرها محیطیزیست مشکالت بهباتوجه (.3 :1381 همکاران، و است)اذانی بدیهی امری

 طبعبه که شدهجلب هاپارک ازجمله سبز فضاهای گسترش به بشری اجتماعات نیاز و

 و هستیم)حمیدی شهرها در محلی هایبوستان و هاپارک احداث افزایش شاهد آن

  (.1 :1311 نمیریان،

 مزایایی با و هستند اکولوژیک و اقتصادی اجتماعی، نقش دارای شهری هایپارک

 درمان و آسایش حفظ اجتماعی، یکپارچگی پرورش برای مطلوب محیطی چون

 توسعه و زندگی فضای کیفیت ارتقای برای شاخصی هااین نظایر و روحی هایبیماری

 امنیت موضوع میان این در (.141 :1314 همکاران، و شود)علویمیمحسوب جامعه

 و انتظامی نیروهای ویژهبه و شهری مدیریت هایدغدغه از یکی شهروندان و هابوستان

 این (.hiborn,2009:1نماید)ایجادمی آنها برای را فراوانی مشکالت غالبا  و است پلیس

 و مهاجر جمعیت دارای که شهرهایی در ویژهبه و سوم جهان کشورهای در مسئله

 امنیتی نظام امر این و است زیاد بسیار باشند، اقتصادی و اجتماعی لحاظ به ناهمگون،
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 و شهری جمعیت برای ویژهبه امنیت کهاین بهباتوجه کند.می متزلزل شهرها

 به آرامش کسب و خستگی رفع برای که شهری،درون هایبوستان به کنندگانمراجعه

 مقوله این به توجه امر این که است فراوانی اهمیت دارای کنند،می مراجعه هامحیط این

 کند.می انکارناپذیر را

 نظری مبانی

 است. دغدغه و دلهره نداشتن معنای به لغت در و "secures" التین ریشه از  1امنیت

 ترس، هراس، اضطراب، آسیب، تهدید، خطر، از رهایی» امنیت لغوی معنای بنابراین،

 و فرالماسی«)است ضامن و تأمین اعتماد، آسایش، اطمینان، آرامش، وجود یا نگرانی

 و ترس فقدان آرامش، آزادی، معنای به فارسی فرهنگ در امنیت (.23 :1381 الماسی،

 انسانی واالی اهداف برآوردن برای انسان اصولی طوربه است.آمده دیگران هجوم نبود

 میان این در و دارد امنیت احساس و امنیت به نیاز بیولوژیکی نیازهای برآوردن از بعد

 لحاظ از امنیت ایجامعه در است ممکن زیرا است ترمهم ایمقوله امنیت احساس

 دیگر، عبارت به ننماید. امنیت احساس فرد اما باشدداشته وجود پلیسی و انتظامی

 المللیبین و ملی سطح به درنهایت و جامعه و خانواده به و شروع فرد از امنیت موضوع

  (.12 :1381 )صالحی، رسدمی

 مانند عمومی فضاهای است مهم بسیار آن در امنیت نقش که فضاهایی از یکی

 که هستند هاییشاخص دارای فضاها این و باشدمی شهرها در سبز فضاهای و هاپارک

 کیفیت هایشاخص نمایند.می مهیا کنندگاناستفاده برای را امنیت احساس و امنیت

 هایشاخص از بافت فشردگی و محیط بازبودن و بسته شهری، مبلمان معابر، شبکه

 -کارکردی هایشاخص همچنین، باشند.می عمومی فضاهای امنیت بر مؤثر کالبدی

 کارکردهای فرهنگی، اجتماعی کارکرد شامل عمومی فضاهای امنیت بر مؤثر عملکردی

 (.54 :1383 باشند)تیبالدز،می غیره و ورزشی تفریحی کارکرد و اقتصادی-اجتماعی

 نابهنجاری، کنترل شامل عمومی فضاهای امنیت بر مؤثر اجتماعی)ذهنی( هایشاخص

 2هیلر رابطه این در (.45 :1381 باشند)افتخاری،می جمعیت تراکم و اجتماعی نظارت

                                                                                                                   
1- security. 

2- Hiller. 
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 عمومی فضای در را ایمنی احساس آشنا، چه و غریبه چه مردم، حضور است معتقد

 مورد طبیعی صورتبه را فضا توانمی آن کمک به که است ایوسیله و داده ارتقاء

 آن تبعبه و مردم حضور که است فضا شکلی خصوصیات دنبالبه وی فلذا، قرارداد نظارت

 تمرکز دلیلبه امروزی شهرهای است معتقد نیز شکوئی دهد. افزایش را امنیت احساس

 شهری فضای امنیت و آرامش هایشاخص از تدریجبه اتومبیل فراوانی و جمعیتی باالی

 رود)شکوئی،می باال نیز جرایم میزان شهری جمعیت افزایش موازات به و اندگرفته فاصله

 سطوح شهری فضاهای در جرم وقوع در مؤثر عوامل ساختار بررسی (.112 :1385

 دهد:می تغییر را جرم انجام مراتب که گیرددربرمی را مختلفی

  جامعه)فراشهری(؛ در آنومی پیدایش در مؤثر عوامل (:MACROکالن) سطح -

  شهر؛ هر در آنومی پیدایش در مؤثر عوامل (:Mediumمیانه) سطح -

 ها)فضاها(.موقعیت و هامکان در آنومی پیدایش در مؤثر عوامل (:Microخرد) سطح -

 در و بماندباقی فضاها خود به محدود تواندنمی «امن شهری فضای» مفهوم مطالعه

 با لذا، دهند.قرارمی الشعاعتحت را ترپایین سطوح باالتر سطوح مؤثر عوامل صورت هر

 به جرم ریزش از مانع توانمی کالن فضاهای در امنیت حس ایجاد و امنیت کنترل

 مختلف سطوح در فضاها ایمنی حفظ و امنیت احساس ایجاد برای شد. ترپایین فضاهای

 گردیده ارایه المللیبین هایکمیته و صاحبنظران ازطریق گوناگونی روندهای و هاروش

 امن شهری فضای به رسیدن پی در تمهیداتی با نوعیبه هریک که است

 عوامل از استفاده هانظریه از بسیاری در عبارتی، به (.111 :1318 اند)صالحی،برآمده

 گرفته کاربه شهری مناطق در جرایم از پیشگیری به رویکرد ترینمهم عنوانبه محیطی

 نیازهای ترینمهم از یکی عنوانبه امنیت شدهارایه هایتعریف بهباتوجه روازاین شود.می

 دوم رتبه مازلو چهچنان شود.می مطرح انسانی هایاجتماع و شهرها در انسان اساسی

 امنیت به خود انسانی نیازهای مراتبسلسه پیشنهادی هرم در را انسانی نیازهای

 اشاره موضوع این به متفاوت هایشکل به نیز پژوهشگران سایر البته دهد.می اختصاص

 است. شده اشاره (1شماره) جدول در که اندداشته
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 مختلف هاینظریه در امنيت و ایمنی جایگاه (:1جدول)

 (1818لگتون) (1891کنتریل) (1811استيلی) (1891مازلو) پردازنظریه

 نیازهای دوم رتبه

 انسانی
 نظم و امنیت اجتماعی تماس امنیت و ایمنی

 در هاگرایش و جهت

 جامعه

 (114:1312 همکاران، و مویدی )منبع:

 از یکی عنوانبه امنیت همواره شهری هایپژوهش و مطالعات در اساس این بر

 توجه مورد شهری زندگی کیفیت سنجش مهم هایشاخص از و کیفیت اصلی معیارهای

 و هراس عدم با شهر ساکنان امنیت معیار امروزه و است گرفته قرار صاحبنظران

 آنها وقوع امکان که ایغیرمترقبه اتفاقات و هاساختمان ها،راه تأسیسات، از آنها اضطراب

 بر نیز نیومن اسکار (.44 :1381 گیرد)شیعه،قرارمی سنجش مورد وجوددارد شهر در

 طراحی و مردم» عنوان با خود کتاب در و کندتأکیدمی هاعرصه تعریف و فعاالنه نظارت

 ساختار تغییر پیشنهاد و کندمیمطرح را دفاع قابل فضای نظریه «پرخشونت شهر در

 در که افرادی توسط بلکه پلیس توسط نه جامعه که دهدمی ایگونهبه را شهری محیط

 (.4 :1312 همکاران، و گردد)پوراحمدمی کنترل و تعریف اندسهیم خاص هایعرصه

 در مردم حضور که است معتقد و کندتأکیدمی عمومی فضاهای در مردم حضور بر هیلر

 تئوری پایه بر کلوآرد دهد.می افزایش عمومی فضاهای در را ایمنی عمومی فضاهای

 یکسان طوربه نیاز مورد امکانات و ابزار وقتی که است اعتقاد این بر 1تمایزی ارتباط

 منجر آنومی به امر این و یابدمی افزایش جرم ارتکاب احتمال نشود توزیع

  (.52 :1318 پور،خواهدشد)رفیع

 همان یا زداجرم و ناامنی شرایط بروز در مردم زندگی محل دورکیم تئوری بهباتوجه

 شودنمی تأمین پلیس با شهری آرامش که است معتقد نیز جیکوبز است. دخیل امنیت

 بیان چنین خیابان و محیط بودنانتظامی خود مورد در و گرددمی تضمین پلیس با بلکه

 طوری باید خیابان روهایپیاده و بنگرند را خیابان همواره هاییچشم باید که داردمی

 به و شودافزوده خیابان بر ناظر هایچشم بر تا قرارگیرد استفاده مورد مداوم صورتبه

 میان این در (.45 :1181 شود)جیکوبز،داده آموزش خیابان بر نظارت شیوه ساکنان

 هانظریه ترینمهم ازجمله 2(CPTEDمحیط) طراحی ازطریق جرم از پیشگیری نظریه

                                                                                                                   
1- Differential Association. 

2-crime prevention through environmental design. 
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 (1111جکوبز) جین و (1111جفری) هایاندیشه تأثیرتحت نظریه این باشد.می

 را پشتیبان شناسیجرم نظری مبانی هارل و تیلور کرنیش، کالرک، البته وجودآمد.به

 ازطریق جرم از پیشگیری نظریه» یا CPTED نظریه کردند. فراهم CPTED نظریه برای

 شهری جرایم با آن ارتباط و شهری کالبد و فرم بررسی به دقیقا   «محیط طراحی

 طراحی ازعبارتست آمریکا در جرایم ملی انستیتوی تعریف براساس CPTED پردازد.می

 جرم از وحشت و ترس کاهش باعث تواندمی که شدهساخته محیط از مناسب استفاده و

 شرایط CPTED نظریه براساس (.11 :1384 گردد)ایرانمنش، زندگی کیفیت بهبود و

 آن وقوع از مانع تواندمی هم و کندکمک جرم ارتکاب به تواندمی هم کالبدی محیط

 تربیتی نظام و دادگاه پلیس، توسط که راهکارهایی از معناداری طوربه نظریه این و شود

 استراتژی سه از عموما  CPTED است. متفاوت شودمی گرفته کار به قضایی هایدستگاه

  کند.می استفاده ایمنطقه تقویت و طبیعی نظارت طبیعی، دسترسی کنترل اساسی،

 که داردمی بیان «شهری طراحی توسط جرم تضعیف» کتاب در آنجل اسکالمو

 برای امر این و است مجرمان برای محیطی مساعد شرایط بازتاب جرم باالی میزان

 «دفاع قابل فضای» عنوان تحت خود اثر در اسکارنیومن است. بیشتر مراتببه هاپارک

 قابل فضای ایجاد منظوربه محیط طراحی جزئیات زمینه در را ارزشمندی پشنهادهای

 ارایه مجرمان فرار هایراه تعداد کاهش و مراقبت و نظارت افزایش دفاع،

 هافعالیت و انسان تمرکز کانون عنوانبه شهرها میان، این در (.Newman,1996نمود)

 کارکردی و ساختار پذیرش جز ایچاره کنندتضمین را خود پایداری بتوانند کهاین برای

 محل هم شهرها عبارتی، به (.12 :1381 ندارند)اسمعیلی، طبیعی هایسیستم از متأثر

 دافعه هم و جاذبه هم که باشندمی فرصت و تهدید هم و تمایل و ترس

 به فرهنگی -اجتماعی روابط ازطریق انسان بنابراین، (.Siebel,2003:41کنند)ایجادمی

 این شکل تغییر به خودنوبهبه فضا ساماندهی و بخشدمی اهمیت و عملکرد فرم، فضا

 اجتماعی زندگی فرایند بر شهری فضاهای طراحی و ساخت بنابراین، انجامد.می روابط

 باشد.داشته کارایی شهروندان برای روانی و جسمی نظر از بایستمی و گذاشته تأثیر

 که هنگامی برعکس و کندمیکمک امنیت و راحتی احساس به باشد خوانا فضا وقتی

 رودمیازبین امنیت احساس است کنندهگیج فضا و وجودندارد راهنما عالئم

(H.RUSS,2005:22.) هایبخشآرام عنوانبه عمومی سبز فضای توانایی بین، این در 
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 مهم و عمومی هایجنبه از یکی عنوانبه ضطرابا و فشار که ،شهری مناطق در طبیعی

 روحی آرامش به رسیدن و پرخاشگری کاهش برای و باشدمی مفید بسیار ،ستا آنجا در

 و شهرنشینی شتابان رشد این، بر عالوه (.chiiesura,2003:64)ندهست ثرؤم بسیار

 با همگام ماشینی زندگی سوی به گرایش و جدید تکنولوژی براساس صنعت حاکمیت

 و کشاورزی مزروعی، اراضی تبدیل ،گیاهی پوشش و طبیعی منابع تباهی و تخریبی آثار

 زیست، محیط آلودگی و جمعیت رشد افزایش با همراه ساختمانی تشکیالت به باغات

 افزایش با طرفی از و است گردیده بهزیستی توان و اکولوژی سیستم و تعادل عدم

 بر غیره و کار از فراغت افزایش خودرو، مالکیت افزایش ونقل،حمل بهبود درآمدها،

 :1384 است)زینی، شده افزوده سبز فضای و هاتفرجگاه ها،تفریحگاه ها،پارک اهمیت

 جنبه و بوده محیطیزیست و فرهنگی تفریحی، هایجنبه دارای شهری هایپارک (.2

 ریزیبرنامه و مدیریت دارند)سازمان عهده بر را شهر مختلف مناطق به دهیسرویس

 (.21 :1381 کشور،

 سوی از اما است فراغت اوقات گذران و اجتماعی تعامالت بستر سویک از شهری پارک

 منابع محدودیت کم، دید گیاهی، پوشش تراکم زیاد، جمعیت حضور بهباتوجه دیگر

 همکاران، و خواهشود)تکیهمی جرم پنهانی وقوع ساززمینه اختفاء امکان و شب در روشنایی

 شهری فضاهای و شهر مهم بسیار اجزای از یکی عنوانبه هاپارک عبارتی، به (.132 :1312

 شهروندان به آرامش القای و روشنایی یابی،مکان طراحی، در مندنظام هایویژگی بهباتوجه و

 افراد جذب با هاپارک حال عین در نماید. القاء کنندگانمراجعه برای را امنیت تواندمی

 تواندمی هاپارک نظارت از دور و خلوت فضاهای در ویژهبه آنها خطرناک رفتار و بزهکار

  (.gobster, 2002: 156باشد) شهروندان و هاپارک امنیت تهدیدکننده

 فقدان ازجمله ایعدیده مشکالت با هاپارک کشورمان شهرهای در حاضر حال در

 از بردنلذت و نشستن برای اندکی هایمکان ،بصری تحریک فقدان ،انسانی مقیاس

 حس نبود ،کهنسال افراد یا کودکان با نشستن و رفتنراه برای هاییمکان فقدان ،بیرون

 ،دارد را هافعالیت کنترل اجازه کسی چه کهاین ندانستن ،دفاعبی فضای احساس ،مکان

 از یکی .(111 :1385 همکاران، و )بیرهستند مواجه غیره و کافی هاینشانه نبود

 و کنندگانمراجعه امنیت مسئله هامکان و فضاها این در اساسی مشکالت

 است ایمؤلفه شهری هایپارک در ایمنی باشد.می شهری هایپارک از کنندگاناستفاده
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 هابوستان کنندگانمراجعه و شهروندان رفاه و بوستان شادابی و سرزندگی رأس در که

 شهری هایبوستان با مرتبط مختلف هایعامل بین مندنظام ارتباط زیر شکل قراردارد.

 شهری هایبوستان از استفاده در متفاوت درجه با بسیاری عوامل که دهدمینشان را

 است. آنها ترینمهم از اجتماعی امنیت عامل که هستند دخیل

 
 شهری هایبوستان از استفاده بر مؤثر هایعامل (:1نمودار)

 (Rabare et al,2009:24 )منبع:

 باشند.می شهری عمومی فضاهای ترینمهم از یکی هاپارک دیگر، عبارت به

 در شهروندان دهندهارتباط و اجتماعی تعامالت بستر کهاین عین در شهری هایپارک

 در هاپارک غالبا  عالوهبه باشند. بزهکار افراد جاذب توانندمی باشندمی آرام فضایی

 کهچنانآن فضایی چنین در که شوندمی خلوت محسوس طوربه روز و شب از ساعاتی

 کنار در همچنین یابد.می افزایش مجرمانه رفتار بروز احتمال کندمی بیان جکوب جین

 این روشنایی موضوع است ناامنی بروز ساززمینه که هاپارک فضای بودنخلوت موضوع

 کم شهری فضاهای ناامنی در چراکه است مهم بسیار نیز هنگام شب در عمومی فضاهای

 فضاها این در شهروندان امنیت بحث مجموع در دارد. زیادی تأثیر کم دید و نوری

 به را زیادی مشکالت انتظامی نیروهای برای غالبا   که است مهمی موارد از یکی همواره

 مهاجرت، فقر، بیکاری، جمعیت، افزایش چون مسائلی کنار در امروزه زیرا آورد.می وجود

 شهرهای در ویژهبه قومی و فرهنگی تجانس خوردنبرهم ها،استرس نشینی،حاشیه

 نیز پارک بهمربوط هایقسمت غالب در نیافتهتوسعه و توسعه حال در کشورهای

 ضعف منجربه مسئله این بنابراین، شود.نمی گرفته نظر در امنیتی هایبرنامه

 شهری هایپارک مانند عمومی فضاهای و شهر کل در امنیتی ساختارهای
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 هایبوستان در امنیت بحث بررسی بنابراین، (.21 :1312 همکاران، و شود)زیاریمی

 هستند، هاانسان عمومی و روزمره زندگی و شهری فرهنگ بیانگر همواره که شهری،

 است. پرداخته مقوله این به نیز حاضر مقاله که دارد فراوانی اهمیت

 احساس بر زیادی تأثیر که باشدمی مرزها در امنیت برقراری کشور هر مهم مسائل از

 مرزی شهرهای درنتیجه (.1184 :1312 دارد)ضابط، کشور داخل در شهروندان امنیت

 آرام و مناسب هایمحیط ایجاد ازطریق شهروندان برای را آرامش و امنیت رفاه، باید

 امنیتی مسائل به شهری هایبوستان و عمومی فضاهای ناامنی اگر و نمایند فراهم

 شهروندان و شوندمی ایعدیده مسائل دچار شهرها این گردد افزون مرزی شهرهای

 دارد نظر در مقاله این داد. خواهند دست از را خود زندگی عادی روال شهرها گونهاین

 بررسی مورد را آبادپارس مرزی شهر هایبوستان ایمنی و امنیت وضعیت بررسی به

 ،Vikor مانند (MCDMچندمعیاره) گیریتصمیم هایمدل ازبااستفاده و قرارداده

Topsis، Saw بررسی مورد را هابوستان این در امنیت میزان کپلند ادغامی تکنیک و 

 امنیت و ایمنی مقوله لحاظ از شهری هایبوستان بندیاولویت به درنهایت و قرارداده

  بپردازد.

 پژوهش هایپرسش

 مناسبی وضعیت در امنیت لحاظ از مغان آبادپارس شهریدرون هایبوستان آیا .1

 قراردارند؟

 کدامند؟ آبادپارس شهری هایبوستان امنیت بر مؤثر هایمؤلفه و عوامل .2

 پژوهش هایفرضيه

 نامناسبی وضعیت در امنیت لحاظ به آبادپارس شهر هایبوستان رسدمی نظر به .1

 قراردارند.

 با امنیت در مؤثر هایمؤلفه بهباتوجه آبادپارس شهر هایبوستان رسدمی نظر به .2

 دارند. تفاوت همدیگر
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پژوهش مفهومی مدل (:1شكل)  

 پژوهش پيشينه

 دامنه بتواند دیگران آثار مطالعه با تا شودمی آفریده دیگران آثار شالوده بر علمی اثر

 بندیدرجه را مهم متغیرهای و نماید جدیدی بندیصورت و محدود را پژوهش مسئله

 فضای و شهروندان رفاه و آسایش تضمین و شهری امنیت مقوله کهاین بهباتوجه و کند

 شدهتبدیل شهری ریزیبرنامه هایاولویت از یکی عنوانبه آن ارتقای هایروش و شهری

 مورد جدی طوربه حوزه این است شده مطرح شهری مدیریت برای چالشی عنوانبه و

 ارتباط این در هاییپژوهش از تعدادی به ذیل در است. گرفته قرار کنکاش و بررسی

 است. شده پرداخته مختصر طوربه
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 مطالعه مورد موضوع در شدهانجام مطالعات مشخصات (:2جدول)

 نتایج و هایافته پژوهش عنوان سال نویسندگان

 فرالماسی نینا

 مجتبیییییی و

 انصاری

1381 

 پارکهیای در محیطی امنیت بررسی

 از بخشیییی عنیییوانبیییه ایمنطقیییه

 بیا زنیان دییدگاه از شهری فضاهای

 موردی: مطالعه CPTED رویکرد:

 ساعی پارک

-بیه هیامحدودیت و کنونی جوامع در زنان جایگاه بهباتوجه

 در ایمنیی هیایشاخصیه بایید اسیالمی کشورهای در ویژه

 بیشیتر زنیان بیرای وییژهبیه را شهری فضاهای و هابوستان

 نمایند استفاده فضاها این از دغدغه بدون تا نمود

 و پوراحمیییید

 همکاران
1312 

 عمیومی، فضیاهای شیهری؛ امنیت

 امنیییت سییطح سیینجش و بررسییی

 شیهر 2منطقه در شهری هایپارک

 قم

 %81 از بیییش کییه دهییدمییی نشییان حاضییر بررسییی

 در بزهکیاری انواع شاهد که اندنموده اظهار پاسخگویان

 و 3ناحییه همچنیین اند.بوده موردنظر محدوده بوستان

 نامناسبی وضعیت نشینحاشیه نواحی وجود علت به 4

 اندداشته

-تکیه جاهده

 مهدی و خواه

 ورمزیار

1312 
 و هیاپیارک شناسییآسییب بررسی

 سنندج شهر تفریحی سبز فضاهای

 پوشیش و روشینایی محییط، خوانیایی معیارهای میان

 مثبیت همبسیتگی ضیریب امنییت احسیاس و گیاهی

 در معیارهیا از هرکدام کهطوریبه وجوددارد معناداری

 اندبوده امنیت احساس با مستقیم رابطه

 و زییییییییاری

 همکاران
1312 

 عمیومی فضاهای امنیت بر تحلیلی

 هیایپیارک میوردی: مطالعیه شهر؛

 قم شهر چهارگانه مناطق

 اقتصیادی و اجتماعی ساختار بر منطبق پژوهش نتایج

 روستایی ریشه با مهاجران و است بوده قم شهر مناطق

 اندداشته نامناسبی وضعیت 3 و 2منطقه در

 و اسییییمعیلی

 خداداد
1314 

 امنیییت احسییاس میییزان ارزیییابی

 هیایپیارک در شهروندان اجتماعی

 شیهرپیارک موردی: مطالعه شهری؛

 گرگان

 بیر میؤثر عوامیل از شهری هایبوستان و سبز فضاهای

 طیوربیه آن طراحیی و بیوده شیهرها اجتماعی پایداری

 امنیت احساس ارتقای در مهمی نقش تواندمی مطلوب

 باشدداشته شهروندان

 و آفتیییییییاب

 همکاران
1314 

 هییای خیابییان در شییهری منظییر

 خیابییان مییوردی: مطالعییه شییهری؛

 ارومیه فرهنگیان

 بیه توجیه بیرخالف مطالعیه میورد خیابان شمالی ضلع

 لحیاظ بیه را خیویش هایفعالیت مسکونی هایمجتمع

 غربی و جنوبی اضالع و اندداده دست از شهری فعالیت

-ازبیین باعث که اندشده شدید سازیآلونک دچار بافت

 تییأثیر و کییاذب اشییتغال گیییریشییکل امنیییت، رفییتن

 محیطیییزیسییت و روانییی ادراک حییوزه بییر نییامطلوب

 گردییده میذکور خیابیان از کنندگاناستفاده و کاربران

 است

 و لطفیییییییی

 همکاران
1314 

 فضیاهای کالبدی هایمؤلفه ارزیابی

 احسییاس در آن تییأثیر و عمییومی

 بابلسر شهروندان اجتماعی امنیت

 %283/1 بیا نیور آن از پیس و %21 بیا محیطی عوامل

 فضیاهای اجتمیاعی امنیت ارتقای در را تأثیر بیشترین

 دارند شهر عمومی
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 تحقيق روش

 با همراه توصیفی نوع از روش و ماهیت نظر از و کاربردی هدف نظر از حاضر پژوهش

 گردآوری روش .باشدمی مطالعه مورد موضوع بر مؤثر هایمؤلفه و هاشاخص تحلیل

 نوع از شهری هایبوستان در امنیت بهمربوط پژوهش ادبیات و نظری مبانی در هاداده

 هایبوستان امنیت بر مؤثر معیارهای به دهیوزن جهت و بوده ایکتابخانه -اسنادی

 فرمول ازبااستفاده و است شده استفاده ساخته محقق پرسشنامه از آبادپارس شهر

 برای که آمددستبه نمونه 1/321 موردنظر جمعیت به تعمیم قابل نمونه تعداد کوکران

 و است شده داده ارتقاء پرسشنامه 311 به هانمونه ریزش از پرهیز و بهتر گیرینتیجه

 گیرینمونه ازطریق مغان( آبادپارس شهر هایموردنظر)بوستان هایبوستان در بنابراین

 11 تعداد به شهری( بوستان 1 )تعداد بوستان هر برای تصادفی صورتبه و ایخوشه

 همچنین و آمدهدستبه % 853 میزان به کرونباخ آلفای که است شده توزیع پرسشنامه

 و بندیاولویت برای است. شده استفاده Arc GIS10.3 افزارنرم از هانقشه ترسیم برای

 گیریتصمیم هایروش مقاله این در آبادپارس شهر هایبوستان در امنیت بررسی

 رسیدن برای درنهایت و شده گرفته کار به SAW و ویکور تاپسیس، مانند چندمعیاره

 آباد،پارس شهری هایبوستان در امنیت بررسی برای نهایی و کلی گیرینتیجه یک به

 .است شده برده کار به (caplandلند)کپ ادغامی تکنیک

 بررسی برای مغان آبادپارس شهری بوستان فضاهای میدانی هایبررسی به نظر

 است. شده استفاده ذیل هایمؤلفه از مغان آبادپارس شهری هایبوستان در امنیت

1X: رفاه؛ و آسایش ایمنی، لحاظ به بوستان مبلمان به دسترسی 

2X: کودکان؛ برای مناسب فضای 

3X: زنان؛ برای ایمن و مناسب فضای 

4X: غیره؛ و زباله سطل سردکن،آب مانند شهری تجهیزات به دسترسی 

5X: توان؛کم افراد و معلوالن برای ایمن و مناسب فضای 

6X: امنیتی؛ مراکز و انتظامی نیروی به دسترسی 

7X: شب؛ در روپیاده نور وضعیت 



 

 

 

 
 

 515 ...یریگمیتصم یهاکیاز تکن بااستفاده یشهر یهادر بوستان تیامن یبررس

8X: نشانی؛آتش به دسترسی 

9X: بوستان؛ به کنندگانمراجعه ایمنی جهت شریانی عبوری شبکه از دوری 

10X: دید. محدودکننده و نامناسب گیاهی پوشش وجود 

 و دارد کاربرد کوچک هاینمونه برای که T آزمون از هاشاخص معناداری شناسایی برای

 استاندارد انحراف با ترکوچک هاینمونه در استاندارد انحراف که است این آن مفهوم و معنی

 )نمرات Z کمیت با توزیع شبیه جهات بسیاری از T توزیع دارد. کمتری شباهت جامعه در

 شودمی استفاده علی رابطه و تفاوت تشخیص و مقایسه برای آزمون این از است. استاندارد(

 (.51 :1381 نیا،باشد)حافظمی محاسبه قابل ذیل رابطه از که

𝑇 =
(𝑋 − µ)

𝑆

√𝑁−1

 

 T توزیع استاندارد رابطه (:1رابطه)

 سطح از هاشاخص که است این دهندهنشان شدهتهیه پرسشنامه از حاصل T آزمون

 سطح نشانگر 111/1 با معناداری سطح چراکه هستند برخوردار باالیی (Sigمعناداری)

 %15 اطمینان فاصله و 15/1 خطای مقدار بهباتوجه امر این که باشدمی باال معناداری

 نظر مورد آلفای از کمتر آمدهدستبه خطای مقدار که چرا باشدمی رابطه تأیید دهندهنشان

 مورد هایشاخص میان معناداری رابطه %15 اطمینان با که کرد بیان توانمی لذا باشد.می

 و نیست برخودار باالیی خیلی تفاوت از نیز میانگین اختالف همچنین و وجوددارد بررسی

  دهد.مینشان را هاشاخص از کدام هر استانداردبودن و بودننرمال این

 بررسی مورد هایشاخص تست T آزمون (:1جدول)

 T df sig شاخص نام
 تفاوت

 ميانگين

 81/0 اطمينان فاصله

 باالترین ترینپایين

1X 125/51 51 111/1 3/1 18/1 52/1 

2X 381/31 51 111/1 3/3 18/3 52/3 

3X 413/51 51 111/1 3/5 18/5 52/5 

4X 125/51 51 111/1 3/1 18/1 52/1 

5X 111/41 51 111/1 3/4 18/4 52/4 

6X 131/13 51 111/1 1/1 48/1 12/1 

7X 111/44 51 111/1 1/4 48/4 12/4 
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 T df sig شاخص نام
 تفاوت

 ميانگين

 81/0 اطمينان فاصله

 باالترین ترینپایين

8X 111/41 51 111/1 3/4 18/4 52/4 

9X 413/51 51 111/1 3/5 18/5 52/5 

10X 811/21 51 111/1 3/2 18/2 52/2 

 پژوهش( هاییافته )منبع:

 شده استفاده بندیاولویت و سنجش برای متفاوتی هایمدل و هاروش از تاکنون

 .است بیشتری اهمیت دارای معیاره چند هایروش از گیریبهره میان این در که است

 مسائل پیچیدگی با تعامل در را گیرتصمیم تواندمی چندمعیاره گیریتصمیم هایمدل

 از وسیعی طیف شامل (MCDM) چندمعیاره گیریتصمیم هایروش .رساند یاری

 استفاده مورد آن مختلف هایروش مطالعه اهداف به بسته که است ریاضی هایتکنیک

 خانواده اعضای از یکی عنوانبه SAW و ویکور تاپسیس، هایتکنیک .گیردقرارمی

MCDM یافته ایویژه جایگاه گوناگون علوم در مختلف مفاهیم بندیرتبه در امروزه 

 مشکالت نبود نیز و شفاف و ریاضی منطق توانمی را آن دلیل ترینمهم که است

 نیازمند که زوجی، مقایسه فقدان دلیلبه هامدل این از استفاده .دانست آن اجرایی

 یکی با ترکیب در تواندمی است، متخصصان با داده تبادل و وبرگشترفت در هاییتعدیل

 هاپژوهش پایایی و روایی به منجر شانون آنتروپی مانند خانواده این هایتکنیک از دیگر

 در خطا مشمول آمارگیری فرایند کمی معیارهای ارزیابی در این، بر عالوه .گردد

 ارزیابی در .هستیم مواجه قطعیت نبود با همواره که است محاسبات یا آوریجمع

 شود،می بیان گیرانتصمیم توسط زبانی هایواژه صورتبه اغلب که نیز، کیفی معیارهای

 (.13 :1388 همکاران، و پورطاهری)آنهاست نامعلوم و مبهم دانش بر مشتمل هاقضاوت

 قراردارند هاییمعیار با ارتباط در نوعا   چندمعیاره گیریتصمیم هایروش کهاین بهباتوجه

 با رابطه در که است الزم لذا، برخوردارند گیرانتصمیم برای متفاوتی اهمیت از که

 هر برای وزن تعیین با مورد این .باشد داشته وجود اطالعاتی معیارها نسبی اهمیت

 درک در کلیدی اقدام یک عنوانبه هاوزن استخراج .خواهدبود حصول قابل معیار

 (4شماره) جدول (.115 :1388 اصغرپور،)آیدمی حساببه گیرانتصمیم هایاولویت

 .دهدمی نشان را پژوهش این در شدهاستفاده هایمدل خالصه

 آنها مختصر شرح و پژوهش در شدهاستفاده هایمدل (:4جدول)



 

 

 

 
 

 519 ...یریگمیتصم یهاکیاز تکن بااستفاده یشهر یهادر بوستان تیامن یبررس

 هافرمول و کار مراحل آن تشریح و مدل نام

 تعییین بیرای معمول هایروش از یکی شانون: آنتروپی

 ایین اصیلی اییده است. هاشاخص اهمیت میزان یا وزن

 ییک مقیادیر در پراکنیدگی هرچیه کیه است آن روش

 بیشیتری اهمییت از شیاخص آن باشید بیشتر شاخص

 .است برخوردار

 (𝐸𝑗)شاخص هر آنتروپی ین𝑝𝑖𝑗  2- 2 تعیین -1

 ((𝑑𝑖شاخص هر انحراف درجه یا اطمینان نبود تعیین -3

 (𝑤𝑗شاخص) هر وزن تعین -4

  jمثیل مشخص ذهنی وزن قبل از گیرندهتصمیم اگر -5

 برابیر شیدهتعدیل وزن باشد، گرفته نظر در شاخص برای را

𝑊𝑗 با: است =
𝜆𝑗 𝑊𝑗

∑ 𝜆1 𝑊𝑗

𝑛
𝑗=1

 

 چنیدمعیاره گیرییمتصیم روش ییک عنوانبیه  ویکور:

 معیارهای با گسسته گیرییمتصم مسئله یک حل برای

 متعیار  و مختلیف( یریگانیدازه )واحدهای نامتناسب

 است آمده وجود به توسعه

 میاتریس کردننرمال -2 گیریتصمیم ماتریس تشکیل -1

 -4 نرمییال یسمییاتر کییردنداروزن -3 گیرییمتصییم

 مییاتریس ارزش ترینیینپییا و بییاالترین مقییادیر تعیییین

 شیاخص و (s)یتمطلوب شاخص تعیین -5 وزنی نرمال

 نهایی بندیرتبه و Qمقدار محاسبه -1(R) یتینارضا

 هیییایروش از یکیییی :(saw) سیییاده دهییییوزن روش

 سیال در روش ایین باشید.می چندمعیاره گیریتصمیم

 ایین در اسیت. شیده اراییه یون و هوانگ توسط 1181

 شیناخته نیز داروزن خطی ترکیب روش نام با که روش

 تصییمیم مییاتریس کییردنمقیییاسبییی از پییس شییودمی

 تصییمیم مییاتریس معیارهییا وزنییی ضییرایب ازبااسییتفاده

 ایین بیهباتوجیه و آمدهدسیتبه داروزن شیدهمقیاسبی

 شودمی محاسبه گزینه هر امتیاز ماتریس

 تصمیم ماتریس تشکیل -1

 تصمیم ماتریس کردن مقیاس بی -2

 معیارها بردار وزن تعیین -3

 برتر. یگزینه انتخاب -4

 

 گیریتصییمیم روش یییک عنوانبییه تاپسیییس: مییدل

 بنیدییتاولو در کارآمید ولی ساده روشی چندشاخصه

 توسییط 1112 سییال در روش اییین شییود.می محسییوب

 در ییون و هوانیگ کتیاب بیه ارجاع با «هوانگ و چن»

 است شده مطرح 1181 سال

 مییاتریس تبییدیل -2 گیرییمتصییم مییاتریس ایجییاد -1

 ایجیاد -3 «مقییاس فاقد» یسماتر به موجود گیریتصمیم

 آلیدها حلراه نمودن مشخص -4 وزنی یاسمقیب ماتریس

 -1 هافاصیله اندازه آوردندستبه -5 منفی آلیدها و مثبت

 بنیدیرتبه -1 آلییدها حیلراه بیه ینسیب نزدیکی محاسبه

 هاگزینه

 (13 :1314 مصطفایی، )منبع:
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 مطالعه مورد محدوده

 رودخانه کنار در و اردبیل استان و ایران کشور نقطه ترینشمالی در مغان آبادپارس شهر

 شهر این است. اندک بسیار آذربایجان جمهوری مرز با آن فاصله و است شده واقع ارس

 شمال کیلومتری 221 فاصله در که باشدمی اردبیل استان در آبادپارس شهرستان مرکز

 طول دقیقه54 و درجه41 در آبادپارس شهر است. واقع ارس رودخانه جنوب در و اردبیل

 سطح از شهر این متوسط ارتفاع قراردارد. شمالی عر  دقیقه31 و درجه31 و شرقی

 نقشه بهباتوجه است ذکر به الزم (.1 :1381 باشد.)بانیان،می متر44 حدود در خزر دریای

 وجود خاطربه رنگآبی مرزی نوار با آذربایجان و ایران میان مشترک مرز آن در که ذیل

 که باشدمی دارا مغان آبادپارس شهر با را فاصله کمترین و است شده داده نشان ارس رود

 است. بوده تأثیرگذار مغان آبادپارس شهری ساختار در خودنوبهبه امر این

 
مطالعاتی مورد محدوده (:2شكل)  

نگارندگان( )ترسیم:  
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 آبادپارس شهر در موجود هایبوستان (:1جدول)

 مالكيت بوستان نوع استفاده نحوه مساحت)مترمربع( بوستان نام

 شهرداری محلی جنگلی 31113 کاج

 شهرداری ای ناحیه تفریحی ورزشی 11/33114 سبد

 شهرداری ای ناحیه شهربازی 31/14148 مغان

 شهرداری محلی تفرجگاهی 11112 کمپ

 شهرداری محلی تفریحی 48/1143 جانبازان

 شهرداری محلی شهربازی 31/15135 شاهد

(1315 آباد،پارس شهرداری )منبع:  

 پژوهش هاییافته

 در امنیت بررسی برای شهری هایبوستان امنیت در مؤثر شاخص11 از حاضر پژوهش

 توزیع ازطریق هاشاخص از هرکدام و کردهاستفاده مغان آبادپارس شهری هایبوستان

 مدل در و شدهارزیابی آبادپارس شهر ششگانه هایبوستان از هرکدام در پرسشنامه

 و ویکور تاپسیس،گیری)تصمیم مختلف هایمدل ازطریق و دهیوزن شانون آنتروپی

SAW) بندیرتبه کپلند ادغامی تکنیک ازبااستفاده نیز درنهایت و استشده بندیرتبه 

 ضریب که دهدمینشان هایافته است. شده انجام شهری هایبوستان ایمنی ضریب نهایی

 SAW مدل در کهطوریبه بوده متفاوت گیریتصمیم هایمدل از هریک در ایمنی

 در گردشگری کمپ و اندقرارگرفته دوم و اول رتبه در ترتیب به کاج و سبد هایبوستان

 به مغان و شاهد هایبوستان تاپسیس مدل در همچنین، است.قرارگرفته آخر رتبه

 آخر هایرتبه در جانبازان و سبد هایبوستان و قرارگرفته دوم و اول هایرتبه در ترتیب

 هایرتبه در شاهد بوستان و گردشگری کمپ و مغان بوستان ویکور مدل در قراردارند.

 هایمدل که دهدمینشان هایافته اند.قرارگرفته آخر رتبه در کاج بوستان و سوم تا اول

 ممکن گاهی که هرچند دهدنشان را متفاوتی نتایج تواندمی چندمعیاره گیریتصمیم

 و تاپسیس هایمدل نتایج نیز پژوهش این در باشند. ترنزدیک هم به نتایج این است

 نشان را متفاوتی کامال   نتیجه SAW مدل ولی باشندمی نزدیکتر همدیگر به ویکور

 از پژوهش این در قبول قابل نتایج به دستیابی و بررسی منظوربه درنهایت، دهد.می

 تعداد و (Mبردها) تعداد کپلند، تکنیک است. شده گرفته بهره کپلند ادغامی تکنیک

 (∑(Cبردها تعداد سطر هر کردنجمع با و کندمی مشخص معیار هر برای را (Xها)باخت
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 امتیازی ،تیدرنها .گرددمی مشخص معیار هر برای (∑(Rهاباخت تعداد ستون هر نیز و

 (∑(Cبردها تعداد از (∑(Rهاباخت تعداد کردنکم با دهدیم گزینه هر به کپلند که

 امنیت ضریب بندیرتبه در کپلند ادغامی تکنیک از استفاده شود.می محاسبه

 ترتیب به شاهد و مغان هایبوستان که دهدمی نشان مغان آبادپارس شهری هایبوستان

 در کاج و جانبازان هایبوستان و امنیت ضریب بیشتری دارای و دوم و اول هایرتبه در

 باشند.می امنیت میزان کمترین دارای و آخر هایرتبه

 انتخابی هایمدل در آبادپارس شهری هایبوستان امنيت ضریب بندیرتبه (:9جدول)

 بوستان نام
TOPSIS VIKOR SAW 

 نهایی رتبه امنيت ضریب نهایی رتبه امنيت ضریب نهایی رتبه امنيت ضریب

شاهد  بوستان  0/638 1 0/541 3 0/138 4 

سبد بوستان  0/512 5 0/318 5 0/211 1 

مغان بوستان  0/598 2 0/181 1 0/143 3 

کاج بوستان  0/535 4 0/381 1 0/155 2 

جانبازان بوستان  0/486 1 0/433 4 0/112 5 

گردشگری کمپ  0/ 151  3 0/511 2 0/121 1 

 پژوهش( هاییافته )منبع:

 کپلند تكنيک بهباتوجه هابوستان از هرکدام هایباخت و برد تعداد و زوجی مقایسه نتایج :(1)جدول

 
 بوستان

 شاهد

 بوستان

 سبد

 بوستان

 مغان

 بوستان

 کاج

 بوستان

 جانبازان

 کمپ

 گردشگری
∑ 𝐶 

 M x M M M 4 - شاهد بوستان

 x - x M - M 2 سبد بوستان

 M M - M M - 4 مغان بوستان

 X - X - x x 1 کاج بوستان

 X - X M - x 1 جانبازان بوستان

 X M - M M - 3 گردشگری کمپ

∑ 𝑅 1 3 1 5 3 2  

 پژوهش( هاییافته )منبع:
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 کپلند تكنيک براساس مغان آبادپارس شهری هایبوستان امنيت ضریب نهایی بندیرتبه (:9جدول)

∑ بوستان نام 𝐶 ∑ 𝑅 ∑ 𝐶 −  ∑ 𝑅 امنيت وضعيت بندیرتبه 

 1 4 1 4 مغان بوستان
 مناسب امنیت ضریب

 2 3 1 4 شاهد بوستان

 3 1 2 3 گردشگری کمپ
 متوسط امنیت ضریب

 4 -1 3 2 سبد بوستان

 5 -2 3 1 جانبازان بوستان
 پایین امنیت ضریب

 1 -5 5 1 کاج بوستان

 پژوهش( هاییافته )منبع:

 
 TOPSIS و SAW آباد با مدلهای شهر مرزی پارسبندی ضریب امنيت بوستان(: رتبه4( و )1های)شكل
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 (VIKORآباد با مدل ویكور)های شهر مرزی پارسبندی ضریب امنيت بوستان(: رتبه1شكل)

 
 با تكنيک کپلند آبادهای شهر مرزی پارسبندی نهایی امنيت بوستانبندی و اولویت(: سطح9شكل)

 های پژوهش()منبع: یافته

 گيرینتيجه

 در ویژهبه شهری مدیران و متصدیان و مردم اصلی دغدغه عنوانبه امنیت مسئله امروزه

 آن از ناشی تبعات و مرز در قرارگیری دلیلبه مرزی شهرهای است. مرزی شهرهای

 مرزی مسائل به شهرها داخلی مشکالت اگر و برندمی سربه شکنندگی در همواره

 در گیریتصمیم برای امروزه میان، این در شوند.می پذیرترآسیب شهرها این شودافزوده
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 شود.میاستفاده مختلف هایتکنیک و گیریتصمیم هایمدل از مختلف مسائل مورد

 تعداد آبادپارس مرزی شهر هایبوستان در امنیت بررسی برای مقاله این در منظور بدین

 شهر ششگانه هایبوستان سطح در و شدند انتخاب هابوستان امنیت بر مؤثر شاخص11

 و دهیوزن شانون آنتروپی روش ازبااستفاده آمدهدستبه نتایج و شدتوزیع پرسشنامه

 مورد آمدهدستبه هایوزن (saw و ویکور گیری)تاپسیس،تصمیم هایمدل ازبااستفاده

 شدند. بندیرتبه امنیت میزان از برخورداری اساس بر و قرارگرفته تقابلی بررسی

 مختلف هایمدل اساس بر هابوستان هایویژگی و هامدل این ماهیت بهباتوجه بنابراین،

 باشد.می پژوهش اصلی فرضیه تأییدکننده نیز امر این که دهدمینشان را متفاوتی نتایج

 در امنیت ضریب مرزی شهرهای امنیت در مؤثر هایمؤلفه بهباتوجه دیگر، عبارت به

 مدل در کهطوریبه باشدمی متفاوت همدیگر با مغان آبادپارس مرزی شهر هایبوستان

SAW رتبه در گردشگری کمپ و دوم و اول رتبه در ترتیب به کاج و سبد هایبوستان 

 ترتیب به مغان و شاهد هایبوستان تاپسیس مدل در همچنین و است گرفته قرار آخر

 در قراردارند. آخر هایرتبه در جانبازان و سبد هایبوستان و دوم و اول هایرتبه در

 سوم تا اول هایرتبه در شاهد بوستان و گردشگری کمپ مغان، بوستان نیز ویکور مدل

 از قبول قابل نتیجه به دستیابی برای بنابراین، .اندقرارگرفته آخر رتبه در کاج بوستان و

 ارزیابی و نموده ادغام هم با را مدل سه این نتایج که کپلند (Posetادغامی) تکنیک

 در ترتیب به شاهد و مغان هایبوستان تکنیک این اساس بر و شداستفاده کندمی

 و پاسخگویان نظر از امنیت ضریب بیشتری دارای و دوم و اول هایاولویت و هارتبه

 به امنیت ضریب میزان کمترین دارای و آخر هایرتبه در کاج و جانبازان هایبوستان

  باشند.می بررسی مورد هایشاخص لحاظ

 ترتیب به شاهد و مغان هایبوستان برتر هایرتبه دلیل که است ذکر به الزم

 مرزی هنگ ستاد رویروبه در مغان بوستان که باشدمی نیز آنها استقرار محل تأثیرتحت

 در شاهد بوستان همچنین و ثاراهلل بسیج پایگاه جنب و شهر سپاه فرماندهی ستاد و

 جانبازان بوستان کهدرحالی است گرفته قرار بسیج پایگاه جنب و شهر 11کالنتری کنار

 مأمن داخلی ساخت لحاظ به همچنین و انتظامی و امنیتی مراکز از دورافتاده محل در

 مساحت بهباتوجه کاج بوستان برای امر این و باشدمی شدنپنهان برای مناسبی

 مراکز از دوری قرارگرفتن، حاشیه در بودن،جنگلی ها،بوستان سایر به نسبت چندبرابر
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 بافت محله در استقرار و شهری تجهیزات به محدود دسترسی روشنایی، کمبود انتظامی،

 در امر این که باشدمی روروبه خود به مخصوص پذیریآسیب شرایط با شهر فرسوده

    باشد.می تأثیرگذار بسیار هابوستان سایر به نسبت آخر رتبه در قرارگیری و ناامنی

 پيشنهادها

 ویژهبه امر این که بوده انسانی جامعه نیازهای تریناساسی از یکی عنوانبه امنیت مقوله

 با انسانی تجمع محل که مغان، آبادپارس همانند مرزی شهرهای در خاصه شهرها در

 در و گیردمی خود به دوچندانی اهمیت باشند،می خود خاص هایویژگی و رویکردها

 شهروندان برای آرامش تأمین محل عنوانبه هابوستان ویژهبه شهری فضاهای میان این

 و رویکردها شناخت بنابراین، باشد.می ایویژه اهمیت دارای سنجیامنیت بعد از

 و راهکارها این که باشدمی ضروری و الزم فضاها این در امنیت ارتقای راهکارهای

 باشند:می ذیل موارد شامل مختصر صورتبه پیشنهادها

 هایبوستان تهدیدهای و هافرصت ها،ضعف ها،قوت شناخت و سنجیظرفیت 

 هایریزمؤلفه درنظرگرفتن با امنیت وجود لحاظ به مغان آبادپارس شهری

 سنجی؛امنیت

 جهت در شهری مدیریت هایسازمان و نهادها با هماهنگی جهت در تالش 

 با آبادپارس مرزی شهر هایبوستان امنیت هایمؤلفه مهیانمودن و سازیپیاده

 انتظامی؛ و نظامی نهادهای امنیتی هایمشاوره از استفاده بر تأکید

 به آبادپارس مرزی شهر هایبوستان امنیت کنندهتأمین اندازهایچشم به توجه-

 غیره؛ و ناتوان و توانکم افراد برای هاگذرگاه نور، تأمین حیث از ویژه

 برقراری امکان لحاظ با هابوستان در شهری مبلمان بصری و مکانی فاصله تأمین 

 ها؛خانواده و افراد میان اجتماعی روابط

 امنیت کنندهتأمین و محافظتی سیار هایکانکس تعبیه جهت در تالش 

 مغان؛ آبادپارس هایبوستان در شهروندان
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 مانیتورینگ نگهبانی ایجاد و تجهیز جهت در شهری مدیران با هماهنگی و تالش 

 انتظامی. نیروی با آنالین ارتباط لحاظ با بوستان فضای در تصویری

 
 بودن بوستان کاج برای تفریح کودکان(: نامتناسب1شكل)

 
 شهر)فقدان امنيت برای زنان و کودکان( مأمن مناسبی برای اعمال مجرمانه(: حاشيه نامناسب پارک9شكل)
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 (: بوستان مغان با توان دسترسی در جهت ارتقای امنيت8شكل)
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