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

  1396بهار ، 52، شماره سال پانزدهمدوره جديد، 

  

  يستييستيوندالوندال  ييشهر در بروز رفتارهاشهر در بروز رفتارها  ييكالبدكالبد  ييفضافضا  ييهاها  يژگييژگياز واز و  يقييقيتطبتطب  يابييابيارزارز

  ))يليلشهرك كارشناسان و شهرك كوثر در اردبشهرك كارشناسان و شهرك كوثر در اردب  ::ييمطالعه موردمطالعه مورد((

  
1علي فتحي

  

  30/1/1396 :، تاريخ تاييد15/11/1395 :تاريخ وصول

  

  چكيده

به موازات  يامروز يشهرها .شهر است يو متعلقات عموم يساتو خود خواسته اموال، تاس يآگاهانه، اراد يبتخر يسموندال

 اين اجتماعاتكه در مجموع،  شهري روبرو هستند يها با انواع مشكالت و آسيب يكالبد يافزايش و گسترش جمعيت و فضاها

با . باشد كه از جمله اين مسائل، رفتارهاي ونداليستي در سطح شهر مي كنند يرا از لحاظ سالمت محيط و احساس امنيت تهديد م

 ياز اهميت شده است، كشور يشهرها يعموم يگريبانگير فضاها يمعضل اجتماع كه توجه به اين شرايط ضرورت توجه به اين

نيز با چنين ان قرار دارند كه در معرض رفت و آمد افراد جو يلشهر اردب يعموم يفضاها متعاقب موضوع .ويژه برخوردار است

در دو  يستيوندال يدر بروز رفتارها يكالبد يفضا يهايژگيو هدف اصلي از اين تحقيق شناخت .روبرو هستند يمسائل و مشكالت

مرحله اول . است يتحليل - يها، توصيف و روش تحليل داده يتحقيق از نوع كاربرداين . باشد شهرك مورد مطالعه شهر اردبيل مي

هاي كالبدي و فيزيكي دو شهرك مورد مطالعه موثر در ايجاد و گسترش پديده  آوري داده ها و جمع شامل گزينش شاخصتحقيق 

خلوت و باز بودن  يزانو م يبقابل تخر يساتبه تاس يدسترس يزان، مجمعيت تراكم نوع كاربري اراضي شهري، از جملهونداليسم 

  . باشد شهري است، مي يفضاها

منظور به GISافزارنرم يقآنها از طر يها و همپوشان نقشه يهشده و ته يآور جمع يها تجزيه وتحليل دادهمرحله دوم نيز شامل 

دو  ينا يبند پهنهها و بررسي  نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده .است آسيب اجتماعي ينا براي ايجاد مناطق مستعدشناسائي 

پذيري شهرك كوثر بيشتر از شهرك كارشناسان  دهد كه ميزان آسيب يسم نشان ميوندال يدهاز پد تاثيرپذيري يزانشهرك از لحاظ م

همچنين . هاي باير شهري و فضاي سبز در شهرك كوثر بيشتر استچراكه ميزان فضاهاي باز و خلوت با كاربري زمين. باشد مي

توان به وجود مجتمع  از عوامل مهم ديگر مي. باشد شهرك كوثر مي تراكم ساختماني و جمعيتي در شهرك كارشناسان باالتر از

  .تفريحي و توريستي شورابيل در شهرك كوثر اشاره كرد كه شرايط مناسبي براي وقوع اين پديده ايجاد كرده است

  

 يستي، شهرك كارشناسان، شهرك كوثر، اردبيلوندال يرفتارها، شهر يكالبد يفضا: كليدواژگان

   

                                                 
 .ريزي شهري، واحد اردبيل، دانشگاه آزاد اسالمي، اردبيل، ايرانگروه جغرافيا و برنامه.  1
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  مقدمه

 يهاو آسيب آنها با انواع مشكالت يكالبد يموازات افزايش و گسترش جمعيت و فضاها كشور به يامروز يشهرها
سالمت محيط و احساس  لحاظ از ، كشور رامجموع كه در دارندسروكار  يو اقتصاد يسياس ،ياجتماع ،يفرهنگ

 يدر حال حاضر نيز توجه به نيازها). 1391ر،حيدري و پارسامه( كننديتهديد م يو فكر يتعامالت ،يمال ،يامنيت جان
منظور كاهش  به يمشكالت و معضالت شهر و توجه به برطرف نمودن يشهر يها شهروندان در محيط ياساس

 يريزان و طراحان شهر توجه مديران، برنامه همواره مورد هستند كه يها و افزايش امنيت از مهمترين مسائل يناهنجار
  ).1391، مقدم و همكاران يرضاي(بوده است 

 ياجتماع يناهنجار كياست كه  ياموال عموم ايباارزش  يو آثار فرهنگ اءاشينشده  كنترل بيتخر يمعنا به سميوندال
 ديجوامع جد يها يكار بزه و انحرافاترا در زمره  سميوندال. كنند يآن عنوان م يبرا يمتعدد ليو دال ديآ يحساب مبه

 الت،ياز فشارها، تحم ينسبت به برخ توزانه نهيك يخصمانه و واكنش يالعمل و آن را عكس كنند يم يبند دسته
است، كه در نوع  بيجوانان به تخر شيگرا ها ياز نابهنجار يكي .كنند يم ليها تحل ها و شكست اجحاف مات،ينامال

  .)1379محسني تبريزي، ( باشد...  وارها،يها، د سبز، جاده يفضا ،ياموال عموم بيشامل تخر تواند يخود م

 اتيآن را به چند عامل خصوص توانيم يبندميتقس كيگوناگون هستند كه در  اريبس سميوندال جادكنندهيعوامل ا

و  فرد التيتحص تأهل، تيسن، جنس، وضع: مانند يفرد و يتيشخص يژگيو رندهيكه دربرگ يو خانوادگ يفرد
جامعه و  يو اقتصاد ياجتماع طيشرا سميوندال جاديا گريعوامل د .داد نسبت باشنديم اشتغال فرد تيخانواده و وضع

و  يو امكانات شهر خدمات عيدر توز يبه نبود عدالت اجتماع توانيم سميوندال ياز عوامل اجتماع. باشديم فرد
 سميوندال گريعامل د. كرد شهروندان اشاره فيضعي اوقات فراغت و مشاركت اجتماع يامكانات برا كمبود نيهمچن

 ادياز تراكم ز توانيم هستند سميگسترش وندال سازنهيكه زم يطياز عوامل مح .است يشهر يو طراح يطيعامل مح
  ).1388، و همكاران يقاسم( برد نام طينامناسب مح تيفيو ك تيجمع

شهرها مختلف  يهاونداليسم در بخش از وسعت، شدت و تنوعريزان شهري براساس تحقيقات صورت پذيرفته برنامه
اهل فن  يبرا ياز افراد جامعه حت يبراي بسيار درايران ونداليسم. اندابراز نگراني كردهمربوطه  يهاو خسارات و هزينه

 شود، يدر كشور مشاهده نم يهيچ اطالعاتي در ارتباط با خرابكار  تقريباً 1371طوري كه تا سال نيز ناشناخته است، به
واقعيت رهنمون  اينايران، ما را به  يها و جرايم چند ساله اخير مراكز قضاي يكار ارقام بزهاما با نگاهي به آمار و 

 يا و فزاينده يآموزان كشور، روند غيرطبيع و رفتار خرابكارانه در بين نوجوانان و جوانان و دانش يكار سازد كه بزه مي
 .)1375، يرمضان(دارد  ينفجامعه تأثير م يداشته است، كه آثار و نتايج آن بر سالمت عموم

مختلف  يهاونداليسم در بخش از وسعت، شدت و تنوع يشده از كشورها و مناطق مختلف حاك آمار و اطالعات ارائه
 ياهميت يافتن اين مسئله در جامعه شهر دهندهشده نيز نشان مطالعات انجام. مربوطه است يهاو خسارات و هزينه

كشور، آمار و اطالعات  يشهر يعموم يدر فضاها از ونداليسم يناش يهاخسارات و زيانوجود  كه با باشديايران م
انگيزه موضوعات تحت تخريب در اثر ونداليسم در دست  در اين زمينه خصوصاً دامنه، ابعاد، گستره، علل و يكاف

 ).1393موسوي و همكاران، (نيست 

كشور از  يشهرها يعموم يگير فضاهاگريبان يكالبد يعشرايط ضرورت توجه به اين معضل اجتما با توجه به اين
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هاي كارشناسان و كوثر شهرك يعموم يگرفته فضاها انجام هاييويژه برخوردار است كه بر اساس بررس ياهميت
چنين مسائل و مشكالتي روبرو هستند كه ضرورت توجه به اين موضوع و بررسي آن را حائز شهرستان اردبيل با 

 پديده ونداليسم و نظريات آن در يبر همين اساس در اين پژوهش بر آن شديم كه ضمن بررس. ستساخته ا اهميت

در جهت  يو ارائه راهكارهاي هاي كارشناسان و كوثر اردبيلشهركو تطبيق آن با  يوندال يمورد علل ظهور رفتارها
  .باشد مطالعه مي اين معضل و ايجاد تعادل در فضاهاي عمومي شهر مورد كاهش

  

   شناسي تحقيقروش

جامعه . باشدمي يتحليلي ـ ، توصيفتحقيقروش نوع و  ي استكاربردحاضر از نظر هدف در زمره تحقيقات تحقيق 
هاي مرتبط با در اين ارتباط شاخص. هاي كارشناسان و كوثر استآماري پژوهش حاضر، فضاهاي فيزيكي شهرك

روش گردآوري  .گيردونداليسم موثر است مورد استفاده قرار مي بافت فيزيكي و كالبدي كه در ايجاد شرايط پديده
منظور تطبيق نتايج حاصل از اطالعات در اين تحقيق ابتدا از طريق مطالعات كتابخانه و سپس از طريق مشاهده به

بر مرور و همچنين  يو اسناد ياكتابخانه مرحله نخست شامل مطالعات. ها با شرايط فيزيكي خواهد بودپردازش داده
مطالعه  منطقه مورد براي... پژوهشي و  - هاي علميها، مجالت، نشريهها، آمارنامهو جستجو در كتاب ادبيات تحقيق

مرحله . باشديمي تصويربرداري مطالعه برا و همچنين مراجعه به منطقه مورد يمرحله دوم شامل كار ميدان. باشديم
ها و هاي مربوط به پديده ونداليسم و تهيه نقشهمرتبط با شاخص شدهي آورجمع يهاوتحليل داده سوم نيز تجزيه

  .باشدبراي بدست آوردن مناطق مستعد اين پديده مي GISافزار همپوشاني آنها از طريق نرم

  

  مباني نظري 

ي و ونداليسم را تخريب آگاهانه، اراد 1كالرك. هاي مختلفي از ونداليسم شده استشناسي، تعريفدر حوزه جامعه
همچنين اغلب تعاريف ارائه شده در مباحث انحرافات و . داندخود خواسته اموال، تاسيسات و متعلقات عمومي مي

هاي ارائه شده نيز بر خصلت در بعضي از تعريف). 1379محسني تبريزي، (اند هاي اجتماعي، عمومي نام بردهآسيب
عنوان نوعي تخريب ارادي اموال به صورت ونداليسم را به 3و كلينارد 2ميير. شودها تكيه ميتكرار شونده رفتار وندال

ونداليسم را واكنشي در مقابل برخي از صور  4ژانورن. كنندهاي خاص تعريف ميتكرار شونده، مستمر و با انگيزه
و خود خواسته  ها كه مبين تمايل به تخريب آگاهانه، اراديها، اجحاف و شكستفشارها، تحميالت، ناماليمت، حرمان

كند ژانورن ونداليسم را نوعي روحيه بيمارگونه تعريف مي. كنداموال، تاسيسات و متعلقات عمومي است، تعريف مي
هاي مسافر بري و هاي شهري، مترو و ترنهاي عمومي، صندلي اتوبوسكه به تخريب تاسيسات عمومي نظير تلفن

 محسني تبريزي نيز كليه رفتارهاي بزهكارانه را كه به). همان منبع(د هاي پست و تلگراف و نظاير آن تمايل دارباجه

                                                 
1. Clark 
2. Meier. 
3. Clinard. 
4. Zhanvern  
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منظور تخريب آگاهانه و ارادي اموال، اشيا و متعلقات عمومي و نيز تخريب آثار هنري و يا دشمني با علم و صنعت و 
  . نامدگيرد ونداليسم ميآثار تمدني صورت مي

د صدمه زدن يا تخريب كردن چيزي كه متعلق به شخص ديگري باشد، قصونداليسم را عمل آگاهانه و ارادي به 1موزر
وانداليسم، تخريب آزادانه و اداري محيط، بدون كسب نفع شخصي است كه نتايج  2از نظر گلدشتاين. كندتعريف مي

ارت يا زيان وسيله قربانيان، با توجه به هنجارهاي حاكم بر آن موقعيت، خسوسيله عامالن آن و هم بهاين اعمال هم به
و همكارانش ونداليسم عبارت است از تخريب عمدي يا مغرضانه اموال بدون اجازه  3از نظر كسرلي. شودتلقي مي

  ).2003، 4هورويتز و توبالي(مالك 

بودند كه  ييهااز ژرمن يالديقوم در قرن پنجم م ينا. گرفته شده است» وندال«واژه، از عنوان قوم  ينا يشهشود ريگفته م
 يامپراتور يو فروپاش يبردند و موجب سرنگون يورش يتالياا ينآنها در اواسط همان قرن به سرزم. شكل گرفتند يقادر آفر

 يها»وندال«روم توسط  يامپراتور يتختآمده است كه سركوب و چپاول پا يخيتار يهادر كتاب. شدند يبزرگ روم غرب
با ارزش را  يهايسو تند يرانرا و يشهر يفضاها ين چپاول شهر، تمامآنها ضم. يدژرمن دو هفته به درازا كش

 يورشكه  يزن يگريو شهر د ينها به هر سرزم»وندال«. يدندها را به آتش كشها را سوزاندند و ساختمانخردكردند، كتاب
   .دندكريحمل را نابود م يرقابلو آثار غ يابردند و اشيبردند، اموال ساكنانش را به چپاول ميم

  ، در »كهن يوندال ها«. نشده است يدهاست كه در گذشته د يجوامع امروز ياز بالها ي،معن يندر ا يسم،وندال

  را نابود  يزي، چ»مدرن يهاوندان«كردند كه خود نساخته بودند، اما يم يرانرا و يزيخود، چ يانهوحش يهاهجوم

 ي،سازمان شهر ي،اموال عموم ياراد يبهرگونه تخر يسموندال يجهنت در. سازند كه از آن جامعه خودشان استيم
و از  شود يانجام م يرهدفدارو هدفدار و غ يگروه يا يصورت فرداست كه به يو آثار هنر ياجتماع يساتتاس

 يفوجه مشترك همه تعار. شود يم يناش... و  يطبقات يتينارضا ي،اجتماع يها عقده يتي،و ترب ياختالالت رفتار
كه  رسد يم يبودن به حد يدهنكوه ينهاست و ا و مذموم بودن آن در همه فرهنگ يدهپد ينا يدر كاركرد منف داليسمون

  .اند دانسته ها يدر رفتارها و تلق يگستاخ يتها را دشمنان آشكار جامعه و عمل آنها را نها نظران، وندال صاحب يبرخ

  

  هاي رفتار ونداليستيمشخصه

هايي دارد توان مطرح كرد اين است كه رفتار ونداليستي چه مشخصهحوزه تعريف ونداليسم مييك سوال ديگر كه در 
دهند تا يك رفتار ونداليستي شكل به تعبيري، چه عناصري دست در دست هم مي. توان آن را تعريف كردو چگونه مي

هاي ال عامه است كه اين امر با انگيزهزدن به امواي كنش معطوف به تخريب و ضربهگونهدر واقع ونداليسم به. بگيرد
گيرد و به نوعي قواعد كنش اجتماع و قوانين رسمي يا غيررسمي جامعه را در نظر نگرفته و منع خاصي صورت مي

دقيقاً از همين منظر است كه . گيردقانوني و يا قبح اخالقي و اجتماعي نهفته و در اين گونه اعمال را ناديده مي
                                                 

1. Moser 
2. Goldastein. 
3. Gasserly. 
4. Horowitz and Tuboly  
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گيري از همين ادبيات شناسان نيز با بهرهبسياري از جامعه. شودان يك آسيب اجتماعي مطرح ميعنوونداليسم به
اند هايي كه سعي كردهگيري از تئورياي با بهرهگونهدهند و بهونداليسم را در كنار ساير انحرافات اجتماعي قرار مي

  .اندعمل نيز كوشيدههاي ديگر را تبيين كنند، در تعريف و تبيين اين كنش و آسيب

  :ها را براي ونداليسم برشمردتوان اين ويژگيگيري از ادبيات فوق ميدر مجموع و با بهره

  زدن به كاال و منابع مادي است؛ معطوف به تخريب و ضربه .1

  هدف آن، تاسيسات و منابع عمومي است،  .2

  شود؛ آگاهانه و عمدي انجام مي .3

  هيچگونه نفع شخصي و جمعي بر آن مترتب نيست؛  .4

  در شكل كالن آن و در سطح جامعه خصلت تكرار شونده دارد؛ .5

  توزانه دارد كه ممكن است در ضمير ناخودآگاه مستتر باشد؛ خصلتي خصمانه و كينه .6

  ).1992موزر ،(ها، فشارها و درماندگي است نوعي واكنش در قبال اجحاف .7

  

  انواع ونداليسم

توان مدنظر قرار وجه به تعريف ارائه شده از ونداليسم، رفتارهاي ونداليسم، رفتارهاي ونداليستي را در سه حوزه ميبا ت
صورت  هاي هركدام به شود ويژگي در ادامه سعي مي. گونه ونداليسم بحث كرد توان در باره سه داد و بر اين مبنا مي

  .جداگانه بيان شود

زدن به منابع، شود كه هدف آنها معطوف به تخريب و آسيببه اعمال و رفتارهايي گفته مي :ونداليسم سازماني. 1
  گونه خرابكاري را مصاديق اين. داندامكانات، محيط و كاالهايي است كه فرد آنها را متعلق به سازمان متبوعش مي

محيط و تاسيسات فيزيكي مانند سيستم هاي اداري و شغلي و خرابكاري در اموال يا توان در تخريب عمدي دستگاهمي
  .برق، سيستم سرمايس و گرمايش، تاسيسات خدماتي و تجهيزات ايمني مشاهده نمود

در اينجا منظور اعمال تخريبي است كه معطوف به اموال، منابع و امكانات فردي ديگران : ونداليسم خصوصي. 2
  دليل لذت دروني يا گيرد و بيشتر بهخفا صورت مياين نوع ونداليسم عامدانه و آگاهانه و عمدتاً در . است

 .گيردضمن اينكه عمدتاً بدون شناخت از صاحب و مالك اصلي صورت مي. شودمسئوليتي انجام ميبي

در اينجا منظور رفتار خرابكارانه عليه اموال، منابع و امكانات عمومي است؛ منابع و امكاناتي كه : ونداليسم عمومي. 3
ممكن است علني يا در . دانند و هدف آن اموال شخصي افراد نيسترا متعلق به حكومت يا كل جامعه ميافراد آنها 
اي كه گونهتوان به خرابكاري در سيستم حمل و نقل و وسايل نقليه بهاز مصاديق اين نوع ونداليسم مي. خفا باشد

ها و فضاهاي ي اماكن عمومي مانند تخريب پاركرساني آنها شود، خرابكارموجب از كار افتادن يا اختالل در خدمات
ها كه ها، موزهزيباسازي شده شهري، خرابكاري در مراكز بهداشت عمومي، خرابكاري در مراكز عمومي مانند ورزشگاه

هاست و خرابكاري در تجهيزات و تاسيسات عمومي مانند ها، خراب كردن تجهيزات عمومي آنشامل شكستن شيشه
هاي كيوسك رساني، تخريب و يا ايجاد اختالل دري و بيلبوردهاي تبليغاتي، راهنمايي رانندگي و اطالعتخريب تابلوها
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هاي برق و ها و ترانسهاي روشنايي، دكلزا مانند المپهاي پستي و خرابكاري در تجهيزات انرژيتلفن و صندوق
  ).همان منبع(موارد مشابه آن اشاره نمود 

  

 ونداليسم وقوع مكان

 دارد، وجود براي ديده شدن كمي شانس كه زماني و مكان در غالباً اما دهد، رخ زماني و مكان هر در تواندمي ونداليسم

 دسترس هستند در كه فيزيكي فضاهاي و مناطق ونداليسم معموالً در معتقدند 1ساكوراي و همكاران دهدمي رخ بيشتر

 در. گريخت سرعتبه داد و انجام را گرايانهتخريب كوتاه اعمال فرصتي بتوان در راحتيبه كه جاهايي افتد، مي اتفاق

هايي كه پنهان و ناشناخته زيادي وجود دارد و يا مكان فضاهاي كه شكلي استها بهطراحي ساختمان كه هاييمكان
ساختمانهاي متروكه ها، مراكز خريد و ساختمانهاي عمومي، همچنين كنند مثل مدارس، پارك وآمد ميافراد جوان رفت

 به عقيده. باشدو غيرمسكوني، فضاهاي باز و محل پارك وسايل نقليه به مراتب فراواني رفتارهاي ونداليستي بيشتر مي

نيز بر اين باور  3ويكستروم. افتدهاي عمومي شهرها اتفاق ميونداليسم بيشتر در مناطق و مكان ،2و هاينينگ ككاتو
  .دهدزماني عصر تا شب و در روزهاي تعطيل هفته رخ مياست كه معموالً در فاصله 

  

 هاهاي موردنظر وندالفهرست مكان: 1جدول

  هاهاي موردنظر وندالمكان  رفتارهاي ونداليستي

  هاي پارك، ايجاد موانع در مسير ترددزدن به سطوح مثل چمننوشتن روي زمين، ريختن زباله، آسيب: زمين

  زاها، شكستن درب فروشگاهها، استفاده از مواد منفجره و آتششكستن شيشه نوشتن روي ديوارها،: ديوار

زدن هاي عمومي، آسيبهاي پستي، تلفنهاي تزييني، آسيب زدن به درختان، صندوقشكستن چراغ: مبلمان شهري

  هااركهاي پهاي عمومي، ايستگاه اتوبوس، نيمكتبه تابلوهاي ترافيكي و كندن پوسترهاي تبليغاتي، توالت

  هايي كه از انظار عموم پنهان هستندمكان

  هاي تاريك در شبمكان

  هاي قديميمكان

  هاي بازمكان

  هايي با قابليت گريختنمكان

  هاي جذاب و ديدنيمكان

  هاي خلوت و دنجمكان

 

. دهدكاهش مي زيادي حد تا را رفتارها قبيل اين بروز قرارگرفتن، احتمال برخورد يا تذكر مورد شدن، ديده امكان

تفاوتي در مراقبت از شود، احساس بيهايي كه موجب بروز ونداليسم ميعالوه بر فقدان نظارت فراگير، يكي از پديده
. در نتيجه وقتي حس تملكي وجود نداشته باشد، مسئوليتي هم در قبال مراقبت از آن نخواهد بود. اموال عمومي است

. شود، صدمه بزننديزي كه متعلق به ديگران است و از آن به خوبي مراقبت ميها به چشود وندال به ندرت ديده مي

وقتي قسمتي از يك مكان مثل كيوسك راهنماي شهري بر اثر سانحه تصادفي يا ونداليسم تخريب شده باشد، امكان 
م وسايل از سوي شود و همين امر باعث تخريب زود هنگاهاي ديگر بيشتر مي مورد هجوم قرار گرفتن آن توسط وندال

ها به پيكره هايي كه وندالمتاسفانه آمار دقيق و روشني از ميزان واقعي آسيب. شود ها ميكنندگان عمومي از آناستفاده
  ).1392سازمان زيباسازي شهر تهران، (زنند در دست نيست شهرها مي

                                                 
1. Sakurai & et al 
2. Ceccato & et al 
3. Wikstrome  
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  محدوده مورد مطالعه

  . باشدشهر اردبيل ميمحدوده مورد مطالعه شهرك كارشناسان و شهرك كوثر از 

 3و فاز  2، فاز 1فاز كارشناسان فاز  3واقع شده و متشكل از  3شهرك كارشناسان در حوزه خدماتي شهرداري منطقه 
در غرب شهرك واقع شده كه در آن اكثر ادارات و . باشدكارشناسان به نام شهرك اداري معروف مي 1فاز . باشدمي

هاي ادارات و بخش راه و شهرسازي ايجاده شده است و بخش زياد آن را ساختمان هاي دولتي توسط اداره كلسازمان
كه در قسمت شرق واقع شده و با روستاي  2فاز . دهداندك آن را منازل مسكوني و فضاي سبز شهري تشكيل مي

راكز آموزشي و هاي كشاورزي وجود دارد كه تعداد اندكي از مدر انتهاي اين فاز زمين. باشدمالباشي همسايه مي
دهند فرهنگي ورزشي و همچنين ادارات در اين فاز قرار دارد و قسمت عمده اين فاز را واحدهاي مسكوني تشكيل مي

به تصويب شوراي عالي معماري  1389اين شهرك كه در سال  3فاز . باشدكه اغلب به صورت آپارتمان و مجتمع مي
 سمت روستاي شامز در آن همچنان ادامه دارد و گسترش آن بهو شهرسازي رسيده است نوپا بوده و ساخت و سا

كليه ساخت و سازها در اين . اسبي از سمت جنوب و روستاي حسن باروق از سمت جنوب غربي ادامه يافته است
در شهرك كارشناسان . باشدهاي مسكوني تعاوني ادارات ميفاز به صورت مسكوني و به شكل آپارتماني و مجتمع

تعداد قابل توجهي از واحدهاي مسكوني خالي از سكنه است و دليل آن اين است كه ساخت و ساز  3ر فاز خصوصاً د
اين شهرك با . پذيرد و هميشه استعداد سكونت در اين شهرك وجود داردبه صورت انبوه در اين فاز انجام مي

شود و دليل آن پرجمعيت محسوب ميباشد كه از لحاظ تراكم نفرمي 40150هكتار و جمعيت  168مساحتي بالغ بر 
  اكثر جمعيت اين شهرك در رده سني كودكان، نوجوانان و جوانان . باشدهاي مسكوني متعدد ميهم وجود مجتمع

ها از روستاها و نيمي از رشد جمعيت اين شهرك از طريق زاد و ولد و نيمي از طريق مهاجرت خانواده. باشدمي
 .اين شهرك استعداد مهاجرپذير بودن را دارد. پذيردشهرهاي اطراف انجام مي

شهر اردبيل واقع شده  3هكتار در قسمت جنوب و بخش  258منطقه شهرك كوثر واقع در شهر اردبيل با مساحت 
  هاي مسكوني متعدد شود و دليل آن هم وجود مجتمعاين شهرك از لحاظ تراكم پرجمعيت محسوب مي. است

اين شهرك استعداد مهاجرپذير . باشدك در رده سني كودكان، نوجوانان و جوانان مياكثر جمعيت اين شهر. باشدمي
انداز بسيار عالي به شهر اردبيل و درياچه زيباي شورابيل لحاظ جغرافياي طبيعي زمين چشماين منطقه به. بودن را دارد

به  اين شهرك. داشته باشد  اسبيمن  را دارد كه اين موضوع باعث شده است كه اين شهرك از موقعيت بسيار خوب و 
سرعين كه در آينده نزديك اين امر ميسر خواهد  ـاز يك سمت به بزرگراه ارتباطي اردبيل  كههاي ارتباطي دليل راه

تر به كمربندي ها و دسترسي راحتشد از سمت ديگر به درياچه شورابيل و همچنين ارتباط داشتن با ساير شهرك
 2شهرك كوثر در حوزه خدماتي شهرداري منطقه . يت مكاني بسيار مناسبي برخوردار باشدشهر باعث شده كه از موقع

نور و علمي كاربردي اردبيل واقع شده و ورودي اصلي آن از راه واقع شده كه در نزديكي دانشگاهاي محقق و پيام
نماي زيباي درياچه شورابيل و المللي اردبيل واقع شده است و در ورودي شهرك، نمايشگاه بين. باشددانشگاه مي

اين . شودباشد كه يك حسن عالي براي شهرك كوثر محسوب ميپارك تفريحي شورابيل به خوبي قابل مشاهده مي
شهرك از لحاظ امنيت در رده متوسط قرار دارد و به دليل خالي بودن نيمي از شهرك از سكنه فعالً مراكز پليس 

  .ي به صورت پراكنده وجود دارندهاي امنيتتاسيس نشده است ولي گشت
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  محدوده شهرك كارشناسان: 1شكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  محدوده شهرك كوثر: 2شكل

  ها  مواد و روش

 يبا بررس يسموندال يدهوقوع پد يبرا مستعد يو ضوابط انتخاب مكانها يارهامطالعه در ابتدا پارامترها، مع يندر ا
 توان گفت رفتارطورخالصه ميبه. انديدهو انتخاب گرد يابيارز يي،شناسا ي،جهان ياتمختلف و تجرب يهاشاخص

شهر در  يكالبد يفضا يهايژگياز و يقيتطب يابيبه ارز پژوهش  ينكهبا توجه به ا يول. دارد يونداليستي علل مختلف
 يفضا هاييژگيفقط و ينپردازد، بنابرايم يلدر شهرك كارشناسان و شهرك كوثر اردب يستيوندال يبروز رفتارها

را دارد  GIS يطدر مح يلو تحل يهشدن به نقشه و تجز يلتبد يتدارد و قابل يدهپد ينبا ا يمكه رابطه مستق رشه يكالبد
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هاي خلوت، خيابان: شامل يدهپد ينوقوع ا يهااساس مكان ينبر ا .يردگ يقرار م يلو تحل يهو تجز يمورد بررس
هاي پر از جرم، تاسيسات عمومي كه در مكان وقوع مستعد هايدر مكان) ظر بيرونينا(نداشتن نيروهاي پليس  حضور

باز كه  ييهاباشد، مكانيشده م يدهد يبرا يكه شانس كم ييهاهاي همگاني، مكاناند، محل تلفنازدحام قرار گرفته
كنند مانند يوآمد مكه افراد جوان رفت ييهاها، مكانساختمان يدد يرقابلپنهان و غ يهامكان يخت،گر يراحتبتوان به

   ير،با يهاينسبز، زم يفضا يه،نقل يلباز و محل پارك وسا يفضاها ي،عموم يهامكان يد،مدارس، مراكز خر

 سپس .باشديم غيرهو  ييروشنا يزاتو محل تجه ي،و ورزش يعموم يهايحگاهاست و تفر يينكه تراكم پا ييهامكان
گشته و يايي اطالعات جغراف يستموارد س يها به صورت رقوميهال ينمربوط به هر پارامتر، ا ياطالعات يهايهال ينبا تام
مورد  يسموندال يدهوقوع پد يمناطق مناسب برا ييندر تع يرها بر اساس نحوه تاثيهال يناز ا يكمرحله هر  يندر ا
  .رديدندگ يسازقرار گرفته و آماده يابيارز

جامع  يهااز اطالعات نقشه يسم،وندال يدهمتاثر بودن از پد يزاندو شهرك از لحاظ م ينا يبندپهنه يمطالعه برا يندر ا
كه  GIS يافزارنرم يطشده از منابع مختلف در مح يگردآور ياطالعات مكان. يداستفاده گرد يلشهر اردب يليو تفص

 يزان، ماز جمله تراكم يعوامل مهم. ه استقرار گرفت يلو تحل يهپردازش و تجز درا دارد، مور يمناسب يليامكانات تحل
 يبر اساس بررس. ه استموجود استفاده شد يخلوت و باز بودن فضاها يزانو م يبقابل تخر يساتبه تاس يدسترس

  .شد يهته GIS يطدر مح يرقوم يهايهبه صورت ال يزها نيهال ينا يليطرح تفص

وز پديده ونداليسم تاثير برعكس دارد يعني هرچقدر تراكم جمعيت باالتر الزم به توضيح است كه تراكم جمعيت در بر
همچنين هرچقدر فضاهاي خلوت و باز بيشتري در دسترس باشد و . باشد بروز اين پديده كاهش خواهد يافت

  هم  هادر مورد كاربري. تاسيسات بيشتري در دسترس باشد متعاقباً احتمال بروز پديده ونداليسم باال خواهد بود

و . باشدتر در معرض آسيب از پديده ونداليسم ميهاي مسكوني و تجاري كمتوان چنين اظهار داشت كه كاربريمي
هاي هاي تلفن و سرويسهاي عمومي مثل ايستگاههاي اتوبوس، باجههاي ورزشي و فرهنگي و كاربريكاربري

  .باشندپذيري بيشتري نسبت به اين پديده را دارا ميبهداشتي آسيب

 يدهبايست از عوامل موثر در پدرا دارا باشد مي يسموندال يدهمنظور يافتن مكان مناسبي كه تمامي شرايط وقوع پدبه
به  يدسترس يزان، مجمعيت تراكم نوع كاربري منطقه، از جمله يعوامل مهم يقتحق يندر ا. استفاده شود يسموندال
 ينا يليطرح تفص يبر اساس بررس. موجود استفاده شد ين فضاهاخلوت و باز بود يزانو م يبقابل تخر يساتتاس
 يساتبه تاس يدسترس يزان، مجمعيت تراكم ينبنابرا. شد يهته GIS يطدر مح يرقوم يهايهبه صورت ال يزها نيهال

متوسط و كم  ياد،ز ياد،ز يليبه صورت خ يفيموجود به صورت ك يخلوت و باز بودن فضاها يزانو م يبقابل تخر
با توجه به اينكه نقشه تراكم ( جمعيت تراكم يبرا 4و  3هاي شكل يط يزن شبخ ينا يجكه نتا. ه استشد يبندطبقه

 يزانم براي 6و  5 ،)بندي جمعيت اقدام شدها نسبت به طبقه صورت كمي در دسترس نبود از روي كاربريجمعيتي به
يب براي موجود به ترت يخلوت و باز بودن فضاها يزانم اي فاكتوربر 8و  7 و يبقابل تخر يساتبه تاس يدسترس
  .ه استشد يهته و كارشناسان كوثر شهرك
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  بندي تراكم جمعيت در شهرك كوثرطبقه: 4شكل   بندي تراكم جمعيت در شهرك كارشناسان           طبقه: 3شكل             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  
  بندي ميزان دسترسي به تاسيسات قابل در تخريب در شهرك كوثر  طبقه: 6بندي ميزان دسترسي به تاسيسات قابل تخريب درشهرك كارشناسان       شكلطبقه: 5شكل          
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  فضاهاي خلوت و باز در شهرك كوثر بنديطبقه: 8شكل                  بندي فضاهاي خلوت و باز در شهرك كارشناسانطبقه: 7شكل           

  

  هاي پژوهش يافته

  نقش شامل  ينا .حاصل شد يي، نقشه نهاGIS يطصورت گرفته در مح يگذارهم يبا توجه به  نوع رو يتدر نها

مرحله  يندر واقع در ا. باشديهر شاخص م يهايكسلپ يازتمتبر اساس ا يسموندال يدهوقوع پد يهامحل يبندپهنه
 ينا يجنتا. شد يهارا مورد مطالعه دو شهرك يبرا يصورت عددبه يسموندال يدههر منطقه از پد يريپذيبآس يزانم

  .ه استشد يهارا وثرشهرك ك يبرا 10شكل ارشناسان وشهرك ك يبرا 9 در شكل يبمرحله به ترت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  پذيري شهرك كوثر از پديده ونداليسمبندي كمي ميزان آسيبپهنه: 10پديده ونداليسم  شكلپذيري شهرك كارشناسان از بندي كمي ميزان آسيبپهنه: 9شكل          
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در  يفيبه صورت ك يكم يبندطبقه يسموندال يدهكارشناسان و كوثر از پد يهاشهرك يتتر از وضعيدرك واقع يبرا
شده  يبندمتوسط، كم طبقه ياد،ز ياد،ز يليها به صورت خشهرك ينا يريپذيبآس يزانم يفيك يبندپهنه. ه استآمد

شهرك  يبرا 12 و شكل كارشناسان شهرك يبرا 11 در شكل يبدو شهرك به ترت يبرا يفيك يبندطبقه يجنتا. است
  .ه استشد يهاراوثر ك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  پذيري شهرك كوثر از پديده ونداليسمبندي كيفي ميزان آسيبپهنه: 12شكل         پذيري شهرك كارشناسان از پديده ونداليسم بندي كيفي ميزان آسيبپهنه: 11شكل       

  

  گيرينتيجه

. پذيري هر طبقه بر اساس هكتار برآورد گرديدهاي شهرك كوثر ميزان آسيبهكتاري كاربري 258با توجه به مساحت 

 80پذيري زياد، ر طبقه آسيبهكتار د 59پذيري خيلي زياد ، ها در طبقه آسيبهكتار از كاربري 26بر اين اساس 
قسمتي از شهرك فاقد كاربري (پذيري كم قرار دارد هكتار در طبقه آسيب 52پذيري متوسط و هكتار در طبقه آسيب

پذيري هر طبقه بر هاي شهرك كارشناسان ميزان آسيبهكتاري كاربري 168هم چنين با توجه به مساحت ). است
هكتار در طبقه  46پذيري خيلي زياد ، ها در طبقه آسيبهكتار از كاربري 14اساس بر اين . اساس هكتار برآورد گرديد

براساس . پذيري كم قرار داردتار در طبقه آسيب هك 37پذيري متوسط و هكتار در طبقه آسيب  71پذيري زياد، آسيب
نسبت به پديده ونداليسم مورد  بندي  انجام شده، اين دو شهرك با يكديگر از لحاظ سرانه متاثر بودن هر منطقهطبقه

درصد  3/8درصد از مساحت شهرك كوثر و  12پذيري خيلي زياد طبق اين مقايسه در طبقه آسيب. مقايسه قرار گرفت
درصد از  27درصد از مساحت شهرك كوثر و  27پذيري زياد در طبقه آسيب. از مساحت شهرك كارشناسان قرار دارد

درصد از  42درصد از مساحت شهرك كوثر و  36پذيري متوسط در طبقه آسيب. ردمساحت شهرك كارشناسان قرار دا
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 22درصد از مساحت شهرك كوثر و  24پذيري كم همچنين در طبقه آسيب. مساحت شهرك كارشناسان قرار دارد
يق ميزان گيري كرد كه  در اين تحقتوان چنين نتيجهبر اين اساس مي. درصد از مساحت شهرك كارشناسان قرار دارد

با توجه به نقشه طرح تفصيلي ميزان فضاهاي باز . پذيري شهرك كوثر بيشتر از شهرك كارشناسان ارزيابي گرديدآسيب
همچنين تراكم ساختماني و جمعيتي در شهرك كارشناسان . باشدو خلوت و فضاي سبز در شهرك كوثر بيشتر مي

ان به وجود مجتمع تفريحي و توريستي شورابيل در شهرك كوثر تواز عوامل مهم ديگر مي. باالتر از شهرك كوثر است
  .اشاره كرد كه شرايط مناسبي براي وقوع اين پديده ايجاد كرده است

ريزي دقيق براي هاي اخير و بروز مشكالت فراوان، اهميت برنامهبا توجه به گستردگي و پيچيدگي جوامع در دهه
روز و هاي بهريزي و مديريت شهري نيازمند اطالعات و دادهبرنامه. رده استگيران شهري الزام پيدا كمديران و تصميم

ريزي و مديريت كند كه برنامهبا دادن اطالعات جديد و دقيق براي مديران امكان اين را فراهم مي  GIS.جديد است
ياسي، اجتماعي و طبيعي، هاي سها و قوانين شهر، در برخورد و حل بحراندر اجراي طرح  GIS.تري انجام دهنددقيق

اي از جمله پديده تر  هر پديدهيابي فضايي دقيقدر حل مشكالت حمل و نقل و محيط زيست شهري و همچنين مكان
  .كندريزان شهري كمك شاياني ميونداليسم به مديران و برنامه

كردن فرهنگ شهروندي، يدرون ها،رسانه يقاز طر يرسانو اطالع يغتبل ي،اجتماع يريپذيتمشاركت و مسوول يشافزا
تعدادي از راهكارهاي آزموده شده براي كاهش  يزي،ربرنامه هاي شهري ويطروابط دوستانه در مح يشآموزش، نما

 .است يسمشهري در مقابله با وندال يهاي طراحشود، ارزشيكه اغلب درباره آن غفلت مي نكته مهم. هستند يسموندال

كنند و بر يم يشهري معرف هايها، خدمات و سازهبرنامه يينپا يفيتك يممستق يجهرا نت ميسكارشناسان وندال يبرخ
 ييجو ته يكباشد و تحر يسمدر خدمت وندال يدشهري نباي طراح. دارند يدمضاعف آن بر وقوع خرابكاري تاك يتاهم

هاي از سازه يگروه يا يكرا نسبت به  يارزشيو ب يتيخدمات، احساس نارضا يينپايفيت ك. كاربران را موجب شود
باالتري برخوردارند؛ يب تخر يزاناز م يليبه دال يخدمات يلوسا يتوان حدس زد برخيآورد و ميوجود مبه شهري

رسد يبه آن م يركه اتوبوس د يستگاهيدهد؛ اينم خورد، باجه خودپردازي كه خدمات مطلوب ارائهيكه پول م يتلفن
راه  يزقرار دارند و بازسازي مدام آنها ن يبمعضالت هستند، در معرض تخر ها كه شلوغ و پر ازخود اتوبوس يو حت
   .بردينم ييبه جا
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