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 بررسی تاثیر نورپردازی در خلق فضاهای امن شهری

 )نمونه موردی: محله فیض آباد شهر کرمانشاه(

 

 *1میالد مولودی

 moloudimilad@yahoo.comکرمانشاه ، کارشناسی ارشد عمران  -1

 

 

 

 چكیده 
خود  شر را بهب یاساس یازهایرده از ن نیو مطابق مثلث مازلو دوم باشدیبودن م شیدر آسا یدر لغت به معنا تیامن 

. فتدایم انیدر محل به جر یاجتماع اتیسرزنده شده و ح یشهر یفضاها یاجتماع تیاختصاص داده است. در پرتو امن

ها شهر یا برابانه رش یشده و زندگ دهیاز شب کش یبه پاس هاتیعالف یدامنه برخ ،یشهر یزندگ یامروزه با توجه به گستردگ

با  نتوایرا م تیامن نیاز ا یو بخش اعظم شودیم یو سار یجار تیامن یبانه تنها و تنها در پرتوش اتیرقم زده است. اما ح

شهر  یجارتر قلب د یریقرارگ لیآباد شهر کرمانشاه به دل ضینمود. محله ف نیتام یمناسب و اصول یاستفاده از نورپرداز

وده، در محد یافک یماعاجت تینبود امن لیان دارد اما به دلشبانه و حضور شهروند یهاتیاستقرار فعال یبرا یمناسب لیپتانس

 زین در محله و ه حضورعلل عدم اقبال مردم به ب یپژوهش واکاو نیبه حضور در آن ندارند. هدف از انجام ا یلیشهروندان تما

 نیپرسشنامه ب 313 نفر بوده و 1700به  کیآباد نزد ضیمحله ف تیجبران نواقص است. جمع یمناسب برا یهاحلارائه راه

 ،یدانیژوهش مبوده که با استفاده از پ یلیتحل یفیتوص قیگردد. روش تحق یشد تا علل موضوع واکاو عیشهروندان توز

لت عل آن شده و از د لیتحل یپرسشنامه به صورت آمار جیاست. نتا رفتهیصورت پذ یو انكشاف ذهن یمطالعات اسناد

 .محله ارائه شده است تیبه منظور بهبود وضع یعمل شنهاداتیبحث پ یو در انتها دهیگرد ییموضوع شناسا

 

 

 مثلث مازلو ،یشهر تیآباد، جرم و جنا ضیمحله ف ت،یامن ،ینورپرداز های کلیدی:واژه
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 مقدمه 
در  یریدر حال توسعه و جهان سوم به طور چشمگ یکشورها یجهان به خصوص شهرها یشهرها تیرشد روز افزون جمع

 رائم را بهجنواع و وقوع ا یاجتماع ،یبه صورت اقتصاد یگوناگون یها یناهنجار تیجمع شیافزا نیا امدیاست و پ شیل افزاحا

ات جهش ه موجبکهمراه بود  ونیزاسیشدن و مدرن یصنعت ندیبا فرآ شهر تیجمع یعیطب شیافزا ریاخ یهمراه دارد. در سال ها

که با  یانتا زم ینیشهرنش عیت. رشد سراس ینیشهرنش ختهیآن رشد لگام گس جهیو نتفراهم کرد  یشهر-روستا یآمار مهاجرت ها

 بگذارد. یرو ارتكاب جرم در مناطق شه یبزهكار زانیبر م یادیز ریتاث تواندیهمراه نباشد م ییشهرگرا

و  یواحد مكان نه درمجرماهر منطقه است و رفتار  یو اجتماع یفرد طیاست که منحصر به شرا یو زمان یابعاد مكان یدارا جرم

به  ریی آن تاثغرافیایجاندازه و درجه رشد شهر و موقعیت  ،یگمشده شهر یفضاها رینظ ییارهایندارد، اما مع كسانی عیتوز یزمان

 شهروندان یا برار یمصائب متعدد یشهر یفضا یكیو تار یدارند. ضعف در نورپرداز یشهر یاامنو ن تیدر نرخ جرم و جنا ییسزا

 . شاره کردا یشهر تیناجرشد نرخ جرم و  ،یحوادث و تصادفات رانندگ شیبه افزا توانیها مجمله آن که از خواهد داشتنبال به د

 خواهد یر پدرا  ریذپ بیاقشار آس ژهیون شهروندان  بهیدر ب تیمنطقه، کاهش احساس امن کیاعمال مجرمانه در  وستنیبه وقوع پ

 گستره ینونک طیشرا . درگرددیمنطقه م تیو هو یاجتماع كرهیبر پ ریجبران ناپذ یهامدن لطمهموضوع موجب وارد آ نیداشت و ا

 یه در فضاهاشبان یگکه زند یبه صورت ابدییادامه م زیاز شب ن یشهروندان تا پاس یهاتیشده و فعال عیوس اریبس یشهر یزندگ

 در تی، امنرت گرفتهبشر که مطالعات آن  توسط مازلو صو یاساسو  هیاول یها ازین ی. در طبقه بندباشدیم یو سار یجار یشهر

در  ستنیز یبرا یورو ضر یادیبن یازهایشده و از ن ی)آب،غذا و...( طبقه بند یكیولوژیزیف یازهایپس از ن یضرور یازهایرده دوم ن

ام، که به ب هنگش ژهیاست، به و تیبا اهم اریو بس یضرور یامر یشهر یفضاها تیامن نیاست. لذا تام ییو روستا یشهر اطقمن

 یاهافض ییروشنا نیتام .باشدیم شتریب گریاز هر زمان د یشهر تیو جرم و جنا یاجتماع یهاینبود نور امكان بروز ناهنجار لیدل

 کهاست  یونگوناگ ابعاد یدارا یشهر ی. نورپردازدیاز مشكالت مذکور را برطرف نما یاعظم شبخ تواندیشب م یكیدر تار یشهر

اده و مناسب س یا راه حلغالب یازو... اشاره کرد. نورپرد یابعاد حرکت ،یتیابعاد امن ،یشناخت ییبایبه ابعاد ز توانیها ماز جمله آن

و  تیامن نیامت یمدرن برا یروش ،یسادگ نیدر ع رایز باشدیم یشهر تیو جرم و جنا یاجتماع یهایپاسخ به ناهنجار یبرا

 یرایمثبت بس راتیثتا زیبر روان شهروندان ن یشهر یفضاها یتطابق دارد. نورپرداز یریشگیه و با اصل پشهروندان بود یآسودگ

 شیاعث افزابدر شب  فضاها ییروشنا. آوردیفراهم م زیرا ن یشهر یفضا یریموجبات دلپذ ت،یامن شیدارد، چراکه عالوه بر افاز

ب در ش یانیت پادر ساعا یحضور مردم حت شیشاهد افزا توانیکه م یابه گونه شودیو حضور شهروندان م ییکارا ،یوربهره

 بود. یشهر یفضاها

 بافت یسودگت. فرکالنشهر را در برگرفته اس نیا یاز قلب تجار یآباد کرمانشاه در مرکز شهر واقع شده و بخش ضیف محله

شده  ریپذ بیآس اقشار یبرا ژهیشب، بقه و یكینسبتا ناامن در تار ییفضا جادیآن موجب ا یبه سامانده یتوجه یو ب یمسكون

 یشهر یاهجرم و یاجتماع یهایناهنجار زانیبر م یشهر یو نورپرداز ییر روشنایتاث یپژوهش بررس نیاست. هدف از انجام ا

 اتیح دجایاو به  خواهد داشت یرا در پ تیامن شیو افزا بیمناسب کاهش آس یاست که نورپرداز نی. فرض نگارنده بر اباشدیم

  .دآباد به صورت خاص منجر خواهد ش ضیبه صورت عام و محله ف یشبانه در محالت شهر

 
 

 روش تحقیق
)کتب،  یداسنا مطالعات وهیاطالعات از سه ش یبوده و به منظور گردآور یلیتحل یفیبه صورت توص قیتحق نیروش پژوهش در ا

. شودیاستفاده م شنامهو پرس قی( و مصاحبه عمیو اقتصاد یاجتماع ،یبد)برداشت کال یدانیم شیمای(، پهیثانو یمقاالت و داده ها

 لیتحل یرم افزارهاکه با کمک ن باشدیم 313شده بر اساس فرمول کوکران  عیتوز یهانامهمحله، حجم پرسش تیبا توجه به جمع

 .ردیگیقرار م لیو تحل هیمورد تجز ،یآمار

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 مبانی نظری
 درت، امنیت دسته نورپردازی، فضای شهری، امنی 5مل کلیدی پژوهش ارائه شده که در به منظور درک بهتر موضوع، عوا

ده وع ارائه شحلیل موضهای امنیت در فضای شهری به منظور تاند و در انتها نیز شاخصفضای شهری، نورپردازی شهری قرار گرفته

 است.

 ینورپرداز -1

و  ید.در معمارباش صیو تشخ تیقابل رو نیمع یکه فضا  تا شعاع یونه ابه فضا، به گ دنیبخش ییروشنا یبه معنا یپرداز نور

. امروزه ردیگیقرار م مورد توجه طراحان یاز اجزاء اصل یكیفراتر از روشن کردن فضا داشته و به عنوان  ینور عملكرد یشهرساز

از  یسمتبه ق لیشبانه تبد اتیح بیتتر نیو بد ابدیاز شب ادامه  یشهروندان تا پاس تیلسبب گشته دامنه فعا یشهر یزندگ

 یورپردازن یاحطر ،یبصر تیفیو ارتقاء ک یشبانه شهر یبستر مناسب و امن زندگ جادیجهت ا نیشده است.بنابرا یشهر یزندگ

  (8:1388فر، ی.)اعتمادردیگیمورد توجه طراحان قرار م

 یشهر یفضاها -2

اه، از ر طول رنا آگاهانه د ایدان که هرروز به صورت آگاهانه شهرون یروزمره  یزندگ یجز فضا ستین یزیچ یشهر یفضا

فضا  یا، از مقوله مفهوم فض یها رمجموعهیاز ز یكیبه عنوان  یشهر ی(فضا1376، 32شود. )پاکزاد، یمنزل تا محل کار ادراک م

 یاشتمل دو فضم یشهر یواقع فضا دارند.در گریكدیبا  ایپو یشهر رابطه ا یكیزیو ف یعکه ابعاد اجتما یمعن نی. بدستین یمستثن

 (1379، 48پور،  یشود. )مدن یم یكیزیو ف یاجتماع

 یضافرد. ک یو... مطالعه و بررس ی،معمارییایجغراف ،یطیمختلف مح یكردهایرو یتوان بر مبنا یرا م یشهر یفضا کی

و  مثبت یاشوند.نقش ه یحسوب مخود م یازجامعه  یبه عنوان کنشگران کیاست که هر یگرانینقش باز یفایا ی ،عرصهیشهر

 تیفعال است که یبه مفهوم صحنه ا یشهر یخاص. فضا یو گاه معا یکمرنگ، نقش ها یپررنگ وگاه ینقش ها ،یمنف یگاه

 یا شكل مر ینسانا یها تیشهر فعال کی یوپارک ها نیادیها،م ابانی.خوندندیپ یدر آن ها به وقوع م یشهر یزندگ یعموم یها

اده. شبكه د لیشكرات رشه کی یاتیوح یاصل یتحرک محل کارو سكونت اجزا یثابت و ب یدر مقابل فضاها ایپو یفضاها نیدهند.ا

 (1377، 313 ،ینیکنند.)بحر یم نیرا در شهر تأم حیوتفر یباز یعموم یوفضاها ،یحرکت، مراکز ارتباط یها

ن آست،در اجامعه  یاعضا یدهنده  وندیکه پرا  یومراسم یکارکرد یها تیاست که مردم فعال یبستر مشترک یشهر یفضا

ست که ا ییضاف یشهر ی.فضاردیگ یقرار م دیدر معرض د ،یجمع یزندگ شیآن نما یاست که بر رو یدهند و صحنه ا یانجام م

و  دب، دادوستمذه ت،اسیس یاست برا یی. فضاستندیهمكار ما ن ایدوستان  م،که در اقوا یمردم م،یهست میها سه بهیدر آن با غر

 یصه هارا معادل عر یشهر یتوان فضاها یدرواقع م یرشخصیغ یو برخوردها زیمسالمت آم یستیهمز یبرا ییورزش. فضا

 (1387، 89 ،ینمود.)صالح فیتوص زین یعموم

 تیامن-3

رامش و آ و ترس از خطر تیبودن، مصون شیدر امان و آسا یدارد و به معن یاز زبان عرب« امن»در واژه  شهیر تیامن کلمه

 باشد.  یخاطر م

ن گزند و که در آ یحالت ای یبیآس یو ب یگزند یب یعنیهم  تیآرامش. امن یو دارا بیآس یگزند و ب یب یعنی« امن»واژه   

 راه ندارد و آرامش در آن برقرار است.  بیخطر و آس

ی احدهاو یشكل گیر یناهاسنگ ب یبه آن از جمله ا یدستیاب یاهتامین امنیت و راه توان گفت که یم یبه طورکل و

 امین امنیتتزشان که به مهمترین نیا کمک همدیگرا جوامع مذکور  بتوانند ب یبوده تا ازین طریق اعضا یتاریخ هسیاسی از نگا

 یه امنیت بود طوربمطرح بود یک دیدگاه محدود  یمیالد 1980 هتا آواخر ده یو حت ولیهد.اما آنچه در جوامع اناست دست یاب

 منیت را درود. و ایک نوع  دید تقلیل گرایانه نسبت امنیت حكم فرما ب یمتمرکز بود یعن یموضوعات نظام یامنیت روکه بحث 

 (De Gruchy& Hansford,1979:26کردند) یم جوصلح بعد از جنگها جست یو برقرار ینظام یتوانایی ها
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 یشهر یدر فضا تیامن-4

 نید در اموجو یهاتیکه واقع یابه گونه باشد،یم ینیو ع یابعاد ذهن یادار ،یشهر یدر هنگام ادراک فضا تیامن مفهوم

ساس اح زانیا مبکامل  در تطابق شهیهم شوند،یم انیب تیوقوع جرم و جنا زانیراجع به م یکه معمواًل با اعداد و ارقام نه،یزم

 یو روان یاجتماع عوامل مختلف ریتحت تأث یذهن یبه عنوان امر تی.احساس امنباشدی( نمیو روان یذهن ی)امر نیساکن تیامن

 ست،ین تیو امن ینمیا شیافزا یبرا یکالبد یتنها محدود به ارتقاء استانداردها یشهرساز فهیکه وظ رسدیبه نظر م نیاست. بنابرا

 ادراک ندیرآفدر  میمستق دانش با مداخله نیتا ا کندیجاب میشهروندان ا یروان شیارتقاء سطح آسا یبرا یبلكه رسالت شهرساز

 (92:1386،ی.)کافدیدر آنها تالش نما تیاحساس امن زانیم شیدر جهت افزا نیتوسط ساکن تیامن

 یشهر ینورپرداز -5

 یشهر یاهافض یز( است و نورپردایشهر ی)فضاها یشهر یباز همگان یفضاها یدر واقع نورپرداز یشهر یاز نورپرداز منظور

 یاز نورپرداز یبیدر واقع ترک ،یشهر ی(. نورپرداز55:1391،یدهد)پاکزاد، سور یشكل م کل شهر را یدر کنار هم، نورپرداز

 یها یردازنورپ ( ویشهر یها ونیزی)تلو یشهر شینما یصفحه ها ،یرانندگ یینماراه یچراغ ها ،یمعابر، بناها، مبلمان شهر

 تیبو جذا شیناو آس تیامن جادیدر هنگام شب، در ا یشهر یها و کارکردها تیادامه فعال طیشرا جادیاست، که عالوه بر ا یموسم

شهروندان تا  تیعالف ،یامروز یشهر ی(. در زندگ5:1391 ی،کمالیکند)صداقت فایرا ا ییتواند نقش بسزا یم زین یشهر یها طیمح

 یرام یرپردازنو یحاطر ،یبصر تیفیو ارتقاء ک یشبانه شهر یزندگ منیبستر مناسب و ا جادیا یبرا نیبنابرا ابدی یشب ادامه م

 (1:1390،یطراحان است)احمد یمهم برا اریبس

 یشهر یاهادر فض یعلل نورپرداز -1-5

قا ارت ،یساز لمانا ،یبخش تیهو ،یباسازیامن، ز یجادفضاهایهمچون ا یبه موارد توانیم یشهر یدر فضاها یعلل نورپرداز از

 یبرا یریسدر م یردازنورپ جادیکه ا یموثر باشد به گونه ا یگریبر د وانتیفضا و... اشاره کرد که در هرکدام از موارد فوق م یفیک

وناگون اعات گمحدوده خاص در س یرا برا ییفضا تیو امن یفیزمان و ارتقا ک یدر ط یبخش تیهو یشاخص کردن فضا خود نوع

 .میدهیرار مق یررسمن را مورد با یشهر یفضاها جادیدر ا ینورپرداز تیبه همراه خواهد داشت که در پژوهش حاضر از بعد اهم

 یشهر یدر فضاها یمثبت نورپرداز گاهیجا -2-5

ر قابل ه منظواست ، که کاربرد آن روشن کردن  فضا ب ییدر ساختارهرگونه فضا “یو ضرور یجزء اساس”همگان نور دیازد

 میر و مفاهار عناصاست  که  کن ییزااز اج یكینور   یمعمار یبه  عبارت  ای یباشد. در هنر ساختمان ساز یساختن آن م تیرو

ا رنقش خود  دیاعنصر مجزا ب کیبه عنوان  یشود و در طراح یمطرح م. …رنگ و ” مصالح“ یینظم فضا” ساختار لیاز قب گرید

 .فاکندیا

ه در چو  یسكونت یاست چه در داخل فضاها یساختمان یهانور روشن کردن فضا وفرم فهیوظ نیکه گفته شد اول همانطور

 یارکرد اصله بر کعالو ،یو چه مصنوع یعینور، چه طب حال نیشود، با ا یم یعموم مهیو ن یعموم یارج آن ها که شامل فضاهاخ

 یور کلبه ط وداشته باشد  میمستق ریفضا اثرات غ یو در ارتباط کم میتقفضا اثرات مس یفیک یتواند در ارتقا یم ش،یخو

 نكهیا یحت ایبود  میخواه ناظر را شاهد دید شیافزا یاز طرف ایو  دیرا جلب نما نندهیب اشتباهات را بپوشاند و پنهان کند، توجه

 امن به نظر برسد. ایمقدس  یباعث شود مكان

 یورپردازناز  یهر ساختمان نوع یشود و برا یمطرح م یبصورت علم ی، بحث نورپرداز یعموم یساختمان ها یبعد معمار در

 شیاهد افزاش ییناطلبد که عالوه بر روش یرا م یخاص از نورپرداز ینوع یشهر یفضاها رین نظکال اسیدر مق یطلبد ول یرا م

 .میو... باش یمكان تیهو جادیا ،یریحضور پذ شیفضا، افزا یمنیا

 یخاص و رنگ ها یها فیبا ط ییطراح و نورپرداز است که با تابش نورها ی فهیوظ نیرا ندارند و ا ینور چیاز خود ه اجسام

 لیبه کاربردن وسا نیهمچن میمستق ریو غ میمات و مستق یکند. استفاده از نورها انیهر نوع جسم را نما تیاوت ماهمتف

 یینورها فیط ایگنگ است و  یفضاها ادآوری شتریساخته شده که ب یاطراف فضاها رکه درخارج از ساختمان و د نینو ینورپرداز
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بكار  زیفضا ن تیامن یارتقا یببخشد و در راستا طیخاص به مح یتواند جلوه ا یدر شب م زیشوند ن ینما منعكس م یکه بررو

 رود.

 اشاره کرد: ریتوان به طور خالصه به موارد ز یم یشهر یدر فضاها یاز جمله اثرات مثبت نور پرداز 

 رهنگی ف یاه تیبه فعال دنیزندگی اجتماعی وغنا بخش تیفیبهبودزندگی اجتماعی وفرهنگی: از طریق باالبردن ک 

 كان ام ،ابانییخ زاتیتجه ،یمنظر شهر یچهره شهر و زیباساز تی: از طریق ایجاد جذابیکالبد یمایبهبود س

 …،معابرویاستفاده ازامكانات فراغتی ومبلمان شهر

 ومناطق پرتراکم  یعبور یرهایکمک به خوانایی نقاط عطف،نشانه ها،مس 

 طیشتردرمحیرویج ایمنی بت ه،یها ووسایل نقل ادهیحرکت پ یبرا التییتسه  

 (8:1388فر، ینقاط عطف پارک وتشویق استفاده کنندگان در شب )اعتماد دیکمک به تأک 

 فعال در شب یها یکاربر جادیا یبرا یتیارتقا حس امن 

 اقشار گوناگون یدر فضا برا تیامن یشاخص ها -6

ورت به ص که میخوریبرم ریز یطبقه بند یهااقشار گوناگون به شاخص  یبرا یشهر یدر فضاها تیامن ینقطه نظرها از

 :میپردازیم کیهر انیخالصه به ب

 توسط حاضران در فضا یرفتار شیآسا-1-6

ار اقش و یانسان یشود و بستر رفتارها یمحیطی از مؤلفه های مهم و اساسی محیط های انسان ساخت محسوب م آسایش

 از صفات و انه بایدخگونه که  ناست بزرگ و هما یشهر خانه ا ،یو زندگسكونت  یبرا" رایاز افراد حاضر در فضاست، ز یگوناگون

أمین ایی برای تیژگی هومطلوب و آسایش بخش سازد، شهر نیز باید دارای کیفیات و  امزایایی برخوردار باشد تا سكونت و زندگی ر

طلوب را ندگی مزپذیر باشد تا امكان آسایش، راحتی و امنیت باشد.همچنین شهر مانند خانه باید محیطی گرم و صمیمی و دل

 (52:1372نچ،ی)ل "فراهم سازد

 حضور زنان -2-6

 ار با ارزشآث یساست . جوهر مطالعه و برر خیفضا در طول تار یبه تجربه طراح قینگاه دق یشهر یراه ادراک فضا نیبهتر

 یرمعما و یشهر یفضاها یدر طراح یکه ادراک نشود سرگردان یاست و تا زمان ییفضا تیهمان خصوص یو شهرساز یمعمار

 شهروندان است . یها تیو فعال یاجتماع ،یفرهنگ روابطدر واقع جوهر  ییفضا تیادامه دارد؛ چرا که خصوص

(Bacon,1986:25هدف از مطالعه فضا)ر کل د یساختمان یتوده و فضا یو ماد یویدن ،یشهر، بحث در خصوص صورت خاک ی

 العمومشود.  تواند باعث کم شدن جرم یم ردیکه زنان را درنظر بگ یا یو معمار یهرسازش یساختار شهر است. به طور کل

 یشهر یضاتن به فبودن و تعلق نداش تیاقلاز در  یدهد ناش یدست م یشهر یاوقات به زنان در فضا یکه گاه یاحساس نامطلوب

به  باشند و یئمر یرشه یبرود و زنان در فضا نیز بجنس دوم بودن آنها ا دیزنان، با تیبردن احساس عدم امن نیازب یاست. برا

 حساسر ات جیرا خاص احساس خطر و از آن تیجنس یبرا یاز فضاها گاه ی. برخرندیعنوان شهروندان دست دوم مد نظر قرار نگ

کشورها  ق دانست.درا متعلرفتارها در فض تیو محدود یاز نا خوش یتوان آن را به نوع یم تیکنند. که در نها یم جادیعدم انطباق ا

زنان  یاازهین نسبت به رحساسیغ یشهر یو طراح تیریه مد ویخورد از ش یبه چشم م یشواهد افته،یدرحال توسعه و توسعه  ی

 (26:1388و همكاران، ی)کمال

 

 

 اتوان و سالمندنحضور اقشار  -3-6

بتوانند  ر،یپذبیاقشار آس یشهروندان، حت یشده باشد و تمام تیرعا یاست در آن عدالت شهروند ییفضا آلدهیا یشهر یفضا

است که کاهش  یدوران  یجسمان یها تیو انواع معلول ی. سالمندیسالمندان ناتوانان جسم رینظ یفضا استفاده کنند اقشار نیاز ا
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همراه  یو روان ینبا ضعف جسما یادیرا به همراه دارد و در موارد ز ازهایها و امتارزش یبرخو از دست دادن  یجسم یهاییتوانا

 یبرا یشهر یکه فضاها یو در صورت ندیآیبه شمار م یهر شهر ریپذ بیاز شهروندان آس یاست. سالمندان و معلوالن بخش

 یخواهند بود. بعالوه در حال حاضر درصد باال یشتریبدر رفاه  زیاقشار جامعه ن ریآن سا امدیگردد، پ یسالمندان مناسب ساز

سالمندان  یازهایبه ن ژهیامر لزوم توجه و نیاست و ا کینزد یاندهیسالخوردگان در آ یدرصد باال انگریبجوان در شهرها  تیجمع

 اریبس یاجتماع امالتو تحرک و تع یشهر یبه فضاها یو روح یجسم لی. سالمندان به دالسازدیرا دوچندان م یشهر یدر فضاها

استفاده کنند و لذت ببرند.  یشهر براحت یهاابانیکمک کنند تا از خ به مردم سالخورده دیبا یشهرساز یو طرح ها ازمندندین

 (28:1388ان،یضابط ،ییمنجر خواهد شد.)تقوا یانهیبه جیو استفاده از نظرات خود سالمندان به نتا یمشارکت كردیمسلماً رو

 مشاغل مزاحم -4-6

چشم  به یهرششاخص نامطلوب  کیو به عنوان  ختهیشهر را بهم ر یو فرهنگ یاست که توازن اجتماع یا دهیپد یدستفروش

 یصورت ده بهشدر شهرها  یمربوطه موجب گسترش دستفروش رانیمد یمدون از سو یزینظارت و برنامه ر ت،یری. عدم مددیآ یم

ه در ک یجائتا  ده اندسوق داده ش ابانهایخ هیمغازه ها خارج شده و به حاش از یو فروش و گردش مال دیاز شهرها خر یکه در برخ

 یامناسبن یها امدیپ یاراآورده اند که خود د یرو یتجارت به دستفروش یایرقابت در دن یبرا زیاز ساعات روز مغازه دارها ن یبرخ

و  ابانهایخ یسامان سر و یب ،یآشفتگ ،یشود شلوغ یشهر از آن بهره مند م یمایآنچه که س تیاست و در نها ینقاط شهر یدر برخ

 وول به داد ه مشغک یدستفروشان كهیداشته است به صورت یخاص از جامعه را در پ یقشر یبرا یغلب اوقات ناامنو در ا کیتراف

را  ییها تیمحدود زین دآورده و خو دیرا پد یاریبس یو شهر یمعضالت اجتما ،فروش مواد مخدر هستند دیخر ایستد مشروبات و 

گسترش  ان بهتو یساز م منیا یفضا یرکن ها جادیمناسب  ا ییفضا یاحخاص به وجود آورده اند که با طر یحضور قشر یبرا

 نمود. یانیراستا کمک شا نیدر ا یشهر منیا یفضاها

 یایاح و تیعارهستند که  یشهر یدر فضاها ایاح یبرا یطیشرا ازمندیذکر شده ن یها گفت تمام شاخص توانیم تیدر نها و

ضر به پژوهش حا که درطلبدیرا م ییفضا تیو ارتقاء امنمی انجامد ضور مردم ح شیافزا یبرا ییهایبه بسترساز طیشرا نیا

کرمانشاه  باد شهرآ ضیدر محله ف تیآن در ارتقاء امن ریو تاث یشهر یهادر فضا ینورپرداز یعنی تیاز ابعاد امن یكی یبرررس

 پرداخته شده است.

 

 قیتحق نهیشیپ
به  یمال و یانو رو یخسارات روح جادیاز افراد موجب ا یكیمل آن توسط وجود داشت که ع یانسان مباحث نشیآغاز آفر در

امعه جتحت عنوان  خود ی راستا کاتن در مقاله نیدر ا  یامروزه نام جرم را به خود گرفته است ول یشد که به نوع یم گریافراد د

در زمینه ی  ییداکه مطالعات ابت كندیماشاره  یبه موضوع  افتیانتشار 1999در سال که ستیز طیبه عنوان مح یرفتار یشناس

صورت  ری  بهنظری شروع مباحث جرم شناسی شهری را باید از مكتب جامعه شناسی شیكاگو و مطالعات اولیه ی اکولوژی شه

 ای اجتماعیدیده هپتكوینی خود به بررسی  رمكاتب، مكتب اکولوژی شهری با افرادی چون پارک در سی نیدانست. که در ا یاصول

ر بلوم رینظ شناس سر یافراد كاگویدر مكتب ش ینند جرم و جنایت امراض روانی در شهرها و ترسیم نقشه های آن پرداخت. ولما

ر ه خود که در مقالد منشنرایا ابعاد گوناگون آن پرداخته اند و یبه بررس یجامعه شناس شیدر گرا یشهر یجرم شناس نهیدر زم

 ته شده درنوش انریآن در ا یاجمال یو بررس یطیمح یطراح قیاز جرائم از طر یریجلوگ تحت عنوان استفاده از اصول 1382سال

به  هژینگاه و دازمنین ،یخاص زندگ طیشرا جادیو ا ینیدارد که امروزه با گسترش شهرنش یم انیب یشهر یدر فضاها تیامن یراستا

از  یكیت. ن پرداخآ بر موثررا درک و به کشف عوامل  تیباشد تا بتوان ابعاد گوناگون احساس امن یم  یامن شهر یمقوله فضا

 یشهر یافض. »باشد یم یمبلمان شهر رینظ تیو موارد وابسته به امن یشهر یشهر؛ فضاها و مكان ها تیعوامل مؤثر در امن

 .«ونددیپ یآن ها به وقوع م رد یشهر یزندگ یعموم یها تیاست که کنش ها و فعال یصحنه ا
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توجه  تیاز ارکان مهم امن یكیبه عنوان  یکه صورت گرفته به بحث نورپرداز یمطالعات یشهر یفضاها تنیام یدر راستا یول

و  یشهر یتحت عنوان طراح 1390در سال انیسیسر ک یزیپژوهش ها را گروه برنامه ر نیاز ا یكیمبذول گشته که  ژهیو

 ینورپرداز یزیگروه برنامه ر نینجام داده طبق پژوهش اا یرامیب یسالم وذرمحسن و اب ،یترجمه کالنتر ،یاز بزهكار یریشگیپ

شهروندان و گردشگران  یو احساس ناامن یبزه کار زانیاست و بر م یاز بزهكار یریشگیو پ یشهر تیمهم امن یاز جنبه ها یكی

نظارت  شیمر خود سبب افزاا نیو ا دینما یق میمناسب مردم  و گردشگران را به استفاده از فضاها تشو یگذار است. نورپرداز ریتاث

 نیدر ا انیسیبا پژوهش گروه سرک یبخشد و مواز یمكان را بهبود م کی یو روان یواقع تیشود و سطح امن یم یرسم ریغ یها

و  دید اسیاز نقطه نظر مق یو نقاط مختلف شهر یاجتماع تیدر رابطه با امن2002به نام کوزنس در سال  یگریپژوهشگر د نهیزم

 یشهر یطیمح یطراح قیاز جرم از طر یریشگیو پ داریتوسعه پا یارائه داده است که عنوان پژوهش و یپژوهش  ییفضا ییروشنا

 لیکه به دل گرددیبه صورت بارز  آشكار م یدر سطوح شهر زمان ییوجود روشنا تیاهم زانیاست که درپژوهش فوق  م ایتانیبر یبرا

 صیجهت ها در تقاطع ها، چهار راهها و پل ها، تشخ ییراکز پر رفت و آمد، راهنمادر م ژهیها به و ابانیدر سطح خ یمنیا شیافزا

و  یو کم نور یكیدر زمان شب، تار یزیو جرم خ یرفتار یآلودگ طیشرا یژگیو نیشود. مهم تر یگذاریمحل جا تیو موقع تیهو

 ییمنبع روشنا کیاز  ادهیهم زمان سواره و پو استفاده  ادهیپ ییعدم توجه به روشنا ایاست و  ییروشنا ستمینامناسب س عیتوز

با عدم آشكار  نیشدن و اقدام به اعمال بزهكارانه است.بنابرا دهیبودن امكان د نییشود و استفاده از پا یحاکم م طیاست که بر مح

نوع فضاها که  نیا شود. یبرداشته م ریپذ بیبدون دفاع و آس ییبه وجود آمدن فضا یگام به سو نیاول ،یكیشدن فرم به علت تار

 تیو حل کردن مسأله نورشان، قابل ییروشنا نیبدون دفاع بدل ساخته، با تأم ییآن ها را به فضاها ،یکالبد لالیاز د ریغ یلالید

 کرد. یریگبودن آنها جلو ریپذ بیتوان از آس یم لهیوس نیبدون مسأله و با دفاع را خواهند داشت و بد یشدن به فضاها لیتبد

ار قر ید بررسمور را یمناطق مسكون ژهیبه و یشهر یدر فضاها تیو رابطه آن با امن ییروشنا نهیکه در زم یگرید پژهشگر و

ه بکه   یمسكون کاهش جرم در مناطق یبرا ابانیخ ییتحت عنوان بهبود روشنا یاست با مقاله ا2008داده است کالرک در سال

د توان یده مگستر به طور یابانیخ ییبهبود روشنا یته است و طبق نوشته وپرداخ  یدر مناطق مسكون تینحوه بهبود امن یبررس

 یر براابزار موث کیوان به عن شرفتهیپ یکه در کشورها یعمده اول به گونه ا لیوقوع جرم موثر باشد به دو دل زانیدر امر کاهش م

و در  گرددیم ادجیا یر اطراف مناطق مسكونخصوص د هباز و روشن ب یها طیمح یطراح قیاز طر تیاز وقوع جرم و جنا یریجلوگ

 ریغ یاکنج ه در مناطق مختلف شهر)مناطق گمشده و سیپل یریحضورپذ زانیم شیامكان افزا ییوجود روشنا تیدرجه دوم اهم

 نور و ودهباضا بکشورها تق نگونهیدر ا زین گریامور موجب گشته است که در سراسر مناطق د نی( است ایكیدر تار تیقابل رو

 ست.ا افتهیکاهش  یریاغلب مناطق به طورچشمگ یزیجرم خ زانینوع تقاضاها م نیساختن ا یبا عمل كهیشود بطور ییروشنا
 

 ینمونه مورد

طبق  هرش نیا تی. جمعباشدیم رانیا یاز کالن شهرها یكیشهر استان، مرکز استان کرمانشاه و  نیترتیپرجمع کرمانشاه

(. شهر 1390 ران،یمتر مربع است)مرکز آمار ا ۹۳۳۸۹۹۵۶نفر و مساحت  851405 بر بالغ 1390آخرین سرشماری در سال

 یمیقد یها حلهآباد از م ضی(. محله فclark, 1969:23است ) رانیغرب ا یشهر در منطقه مرکز نیو مهمتر نیکرمانشاه بزرگتر

د در مرکز شهر قرار آبا ضی(. محله ف1390 ان،ریداده است )مرکز آمار ا ینفر را در خود جا 1700در حدود  یتیشهر بوده و جمع

ها،  اللددحام از لیموضوع است که به دل نینگارنده نشانگر ا یدانیشهر همجوار است. مشاهدات م یدارد و با قلب اقتصاد

 بیسفراد آور احض یرامحله ب گر،ید یمناسب از سو ییفضا یزیسو و نبود برنامه ر کیو مواد مخدر از  یفروشندگان مشروبات الكل

 .ستیشب مناسب ن یكیدر تار ژهیبه و ریپذ
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 ی )نگارنده(اراض یکاربر ی: پهنه بند1شماره  نقشه

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )نگارنده( محدوده مورد مطالعه ی: نورپرداز2شماره  نقشه
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 پژوهش یهاافتهی

ندگان مرد و درصد از شرکت کن 61ن توزیع شد که حدود پرسش نامه بین شهروندا 313پس از مطالعه محدوده مورد نظر، 

-سیار ضعیف میدرصد شرکت کنندگان آسایش رفتاری محدوده را ضعیف و ب 91درصد باقی مانده زن بودند. قریب به  39حدود 

 (.2و 1درصد آن را مناسب ارزیابی کرده بودند )جدول شماره  3دانستند و نزدیک به 

 شهروندان در باب آسایش رفتاری محدوده: تحلیل نظر 1جدول شماره 

 درصد  تجمعی درصد فراوانی گویه

 34.5 34.5 107 خیلی کم
 91 56.5 177 کم

 97 6 19 متوسط
 99.5 2.5 8 زیاد

 100 0.5 2 خیلی زیاد
  100 313 جمع

 ماخذ: نگارنده

 ری محدوده: تحلیل نظر شهروندان در باب تاثیر نورپردازی بر آسایش رفتا2جدول شماره 

 درصد  تجمعی درصد فراوانی گویه

 1.6 1.6 5 خیلی کم
 7 5.4 17 کم

 23.9 16.9 53 متوسط
 56.4 32.5 102 زیاد

 100 43.6 136 خیلی زیاد
  100 313 جمع

 ماخذ: نگارنده

ضور در  نا حتثدر بخش بعدی محدوده به لحاظ حضورپذیری زنان مورد بررسی قرار گرفت و تمامی شرکت کنندگان بدون اس

ا در زمره درصد پرسش شوندگان آن محدوده ر 95دانستند، به طوری که محدوده را در ساعات شب برای زنان مناسب نمی

 (.4و 3درصد در گروه متوسط دسته بندی کردند )جدول شماره  5نامناسب و 

 : تحلیل نظر شهروندان در باب حضور زنان در محدوده3جدول شماره 

 درصد  تجمعی درصد فراوانی گویه

 - - - خیلی مناسب

 - - - مناسب

 97 5 15 متوسط
 99.5 53 167 نامناسب

 100 42 131 خیلی نامناسب
  100 313 جمع

 ماخذ: نگارنده
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 : تحلیل نظر شهروندان در باب تاثیر نورپردازی بر حضور زنان در محدوده4جدول شماره 

 درصد  تجمعی درصد فراوانی گویه

 3.8 3.8 12 مخیلی ک
 11.1 7.3 23 کم

 32.8 21.7 68 متوسط
 59.3 26.5 83 زیاد

 100 40.7 127 خیلی زیاد
  100 313 جمع

 ماخذ: نگارنده

درصد  65باشد. در این بخش نیز بخش بعدی حول موضوع حضور پذیری سالمندان و معلولین در محدوده مورد نظر می

-مناسب ارزیابی می درصد این حضور را 3دانند و تنها رای حضور شبانه این گروه نمیشرکت کنندگان فضای محدوده را مناسب ب

 دانند.کنند و مابقی نیز آن را متوسط می

 : تحلیل نظر شهروندان در باب حضور سالمندان و معلوالن در محدوده5جدول شماره 

 درصد  تجمعی درصد فراوانی گویه

 - 1 3 خیلی مناسب

 - 2 7 مناسب

 97 34 106 طمتوس
 99.5 42 131 نامناسب

 100 21 66 خیلی نامناسب
  100 313 جمع

 ماخذ: نگارنده

 : تحلیل نظر شهروندان در باب تاثیر نورپردازی حضور سالمندان و معلوالن در محدوده6جدول شماره 

 درصد  تجمعی درصد فراوانی گویه

 3.5 3.5 11 خیلی کم
 10.8 7.3 23 کم

 26.2 15.4 48 متوسط
 60 33.8 102 زیاد

 100 40 119 خیلی زیاد
  100 313 جمع

 ماخذ: نگارنده

لیل دها به اللضور ددر مشاهدات میدانی صورت گرفته، همانطور که در بخش ابتدایی نیز به آن اشاره شد، از نظر نگارنده ح

ه کبر آن شد  ن تصمیمباشد. بنابرایین منطقه مینبود نظارت کافی و تاریكی نسبی محیط، یكی از عوامل اصلی کاهش امنیت در ا

ست. صلی بافت اضالت انظر شهروندان نیز در این زمنیه مورد بررسی قرار گیرد. از نظر شرکت کنندگان، وجود دالالن یكی از مع

 (.5و  4)جدول 
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 و...: تحلیل نظر شهروندان در باب ناامنی فضا به دلیل وجود دالالن مواد مخدر 7جدول شماره 

 درصد  تجمعی درصد فراوانی گویه

 82 82 256 بسیار موثر است
 97 15 47 موثر است

 100 3 10 تاثیر چندانی ندارد
 - - - ارتباطی باهم ندارند

  100 313 جمع

 ماخذ: نگارنده

 : تحلیل نظر شهروندان در باب تاثیر نورپردازی بر کاهش حضور دالالن8جدول شماره 

 درصد  تجمعی صددر فراوانی گویه

 7 7 21 خیلی کم
 20.7 13.7 43 کم

 42.7 22 69 متوسط
 71.7 29 91 زیاد

 100 28.3 89 خیلی زیاد
  100 313 جمع

 ماخذ: نگارنده

ا رین راه حل اته و همانگونه که از جداول فوق پیداست، شهروندان نیز بر نقش نورپردازری در تامین امنیت محله صحه گذاش

 دانند.اوضاع مقبول و معقول می برای بهبود

 

 گیرینتیجه
در  ما زمانی کهاکند. های اجتماعی ظهور و بروز میجرم و بزه یک کنش منفی اجتماعی است که در ابتدا غالبا علیه نابرابری

ماعی جتالت اشود. فضاهای شهری محل تعامبطن اجتماع ریشه بدواند به یک معضل اساسی برای شهر و شهروندان تبدیل می

یار را در اخت عمومی هایشهروندان و رفع و رجوع امورات یومیه است و تمامی شهروندان به یک میزان حق بهره وری از این مكان

هش یافته كان کامدارند. اگر معضالت اجتماعی در یک فضای شهری گسترش یابد و گستردگی آن ملموس باشد، رفته رفته امنیت 

های وهبرخی گر کند تا جایی کهها اجتماعی و فضاهای شهری آن محدوده به شدت افت میر عرصهو تمایل مردم برای حضور د

ز از رمانشاه نید شهر کپندارند. محله فیض آباحساس مانند زنان، کودکان و سالمندان حضور در آن مكان را برای خود خطرناک می

ای همرکز گروهاعی و تده و امروزه به دلیل رویدادهای منفی اجتمترین محالت شهر بواین دسته محالت است. فیض آباد از قدیمی

شهروندی که  313پرخطر به ویژه در هنگام شب، به یكی از محالت ناامن کرمانشاه تبدیل شده است. مطابق این پژوهش اغلب 

در  نورپردازی تاثیر واالت برپنداشتند و در تمامی سمورد پرسش قرار گرفتند تاریكی نسبی فضا را علت اصلی این نابسمانی می

ا منتیجه بر  روندانهای شهافزایش امنیت اجتماعی محله تاکید داشتند. بنابراین فرضیه پژوهش استوار گردید و از طریق پاسخ

 ا ارتقاء ورت محل تواند امنیروشن شد، به عبارت دیگر شهروندان عقیده داشتند که نورپردازی مناسب محله در تاریكی شب می

 عضالت اجتماعی موجود را کاهش دهد.م
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 پیشنهاد
 ییجراصرف ا یها استیس ستیبایم ردیگیصورت م یشهر یفضاها یمنیا شیافزا یبرا ینوپرداز نهیکه در زم یکل یها استیس  

فضا  یمنیا یفیک شیافزا به ستیبایم ینمود و در گام اصل زیآن پره ینییجنبه تز زیو ن یبر بودن  نورپرداز نهیهز دیباشد و از د

ند ه است به چن آمدآ یکه در پ یریگ جهیبرداشته شده پژوهش حاضرو نت یتوجه به گام ها اب نییپرداخت در پا یتوسط نورپرداز

 :توان اشاره نمود یم یکاربرد شنهادیپ

 ر دو ه یره برااسو یازاز بكار بردن نور پرد زیسواره به صورت جداگانه و پره یهم برا ادهیپ یهم برا ینورپرداز یطراح

 ریمس

 از طرف  یفکا دید یکه دارا ینقاط ژهی)به وادهیسواره و پ یهارینقاط کور در مس یمناسب برا ینورپرداز ستفاده ازا

 (ندارند ادهیساختمان ها و پ

 ینورپرداز یابی مناسب تاسیساتمكان به منظور نهادهای مرتبطدر  ژهیو یهاگروهایجاد کار 

 اهنهیهش هزکا نظوربه مبه روز  اقالم لهیبه وس یشعاع نورده شیو افزا ییکارا شیافزا یبرا استفاده از ابزار مناسب 

 رم وقوع ج تمالاحهش و کا یمنیا شیافزا یمعبر برا یناظر و شعاع نور نیمناسب ب هیزاو جادیو ا ینورده ،ارتفاع یطراح

  معابر گوناگون یبرا

 معابر کم عرض ای ها ودر کوچه یوارید یاز نورپرداز گیریبهره 

 فعال شبانه یهایها و اطراف آن و احداث کاربرراهادهیمناسب در پ ینورپرداز جادیا 

 فضا یبخش تیهو شیمحدوده و افزا یشاخص ساز یسبز و آبنماها برا یو فضاها هایکاربر یاستفاده از نور در نما 

 یطق مسكونمنا ژهیمناسب محدوده به و یتوسط نور پرداز طیمح ییخوانا لیتسه 

 -معابر یایدر زوا یروها و کنترل حجم نور پردازادهینور در سواره و پ زانیم رییتغ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 مراجع
 منابع

 رپردازی درحیح نونقش روشنایی شهری و طراحی نورپردازی در امنیت شهر تهران، با تأکید بر اصول ص .اعتمادی فر، س .1

 .1387،ایمن شهر تهران مناظر شهری، دومین همایش جامعه

 .1391،راهنمای نورپردازی مكان های شهری، تهران انتشارات آرمانشهر، چاپ اول .سوری، ا، پاکزاد، ج .2

ومین دج، سمی واحد سننالبررسی تأثیر نورپردازی و روشنایی شهری در امنیت شهر، دانشگاه آزاد اس .احمدی، ف .3

 .1390،کنفرانس ملی عمران شهری، سنندج ایران

ش جرم و هت کاهبا تأکید بر مؤلفه های شهر اسالمی ساماندهی روشنایی و نورپردازی معابر ج داقتی،ع،کمالی، ج.ص .4

 .1391،ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری ،ت شهریجنایت در محاال

ریزی  برنامهانتشارات شرکت پردازش و  ن،اطراحی فضای شهری، ترجمه ی فرهاد مرتضایی، تهر .مدنی پور، ع .5

 .1379،شهری

، تهران، 30-36، صص 25طراحی شهری چیست، مجله ی آبادی، ویژه ی طراحی شهری،سال هفتم، شماره .پاکزاد، ج .6

 .1376،انتشارات مرکز مطالعات و شهرسازی معماری ایران

 .1377،فرآیند طراحی شهری، انتشارات دانشگاه تهران .بحرینی، ح .7

 .1387،ازیضاهای شهری امن، تهران، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی معماری و شهرسویژگی های محیطی ف .صالحی، ا .8

 .18ه ان شماربررسی احساس امنیت و عوامل موثر بر آن،تهران، نشریه تحقیقات علوم اجتماعی ایر. امیر کافی، م .9

 .1386تهران، دانشگاه انتشارات مزینی، منوچهر دکتر ترجمة شهر، سیمای . 1372 .لینچ،ک .10

اری، ن و معمطراحی و مناسب سازی فضاهای شهری برای حضور زنان، همایش ملی ز مرادی،پ، فغفوری، م. ،ی, مکمال .11

 .۱۳۸۸،تهران، آموزشكده فنی حرفه ای دخترانه سما

 مایشه، سنندج :موردی نمونه کودکان حضور بر تاکید با شهری فضای کیفیت ارتقای جهت عاملی نورزارعی، ف.  .12

 .1392،ایران ورپردازین و روشنایی تخصصی

 .دار سالمندان با استفاده از رویكرد مشارکتسازی فضاهای شهری دوستهای مناسبع. شاخص ،ا، تقوایی ،ضابطیان .13

 .1388.تهران،سكن ومحیط روستاانتشارات م

المی بوذر ساگروه برنامه ریزی موسسه سرکیسیان، طراحی شهری و پیشگیری از بزهكاری، ترجمه کالنتری، محسن و  .14

 .1390بیرامی، انتشارات آذرکلک، چاپ اول،

ه هران، نشریران، تایرانمنش، ن.استفاده از اصول جلوگیری از جرائم از طریق طراحی محیطی و بررسی اجمالی آن در ای .15

 .110،1384مسكن و انقالب، شماره

 .1390مرکز آمار ایران، سرشماری نفوس و مسكن سال،  .16
17. De Gruchy, G.F.& Hansford, G.J. Crime and architecture in Brisbane I, Department of 

Architecture, University of Queensland,St Lucia, 1979. 

18. Bacon, e. Crime prevention through environmental design (CPTED), MSc Thesis in Criminal 

Law and Criminology, Faculty of Law, Tehran University, 1986. 
19. Catton ,William R.jr. Sociology as an ecological ,science,Wright , tomas, 1999. 

20. Cozens, P M . Sustainable urban development and crime prevention through environmental 

design for the british city. Towards an effective urban environmentalism for the 21 st century. 

Cities, Vol. 19, NO. 2:129-137, 2002. 

21. Ronald V. Clarke. Improving Street Lighting to Reduce Crime in Residential Areas, U.S. 

Department of Justice Office of Community Oriented Policing Services, 2008. 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

22. Innes Clark, John. kermanshah: An Iranian provincial city (University of Durham. Centre for 

Middle Eastern and Islamic Studies. Publication no. 1), 1969. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

