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Aims Security is one of the basic pillars of urban spaces in order to ensure the welfare and comfort 
of citizens. Some urban spaces, due to their specific functional and physical characteristics, become 
spaces for crime and insecurity, and are considered as a defenseless space. The historical context of 
Oudlajan neighborhood of Tehran has created insecure and defenseless spaces due to the existence of 
some special physical-functional features. Therefore, the purpose of this article is to identify and study 
defenseless spaces in Oudlajan neighborhood of Tehran.
Methodology This research is applied in terms of purpose and analytical-descriptive in terms of method. 
Data collection is based on field-dominated Library Studies, which use observation, questionnaire, 
interview and photography tools in the field section. The statistical population is the entire population 
of Oudlajan neighborhood, which according to Cochran’s formula, 374 people have been identified as a 
sample population. Data analysis was performed SPSS software (sample T_tests, ANOVA and Friedman).
Findings Defenseless spaces in Oudlajan neighborhood are undesirable due to the high average value. 
Also, in comparison between Oudlajan neighborhoods, Imamzadeh Yahya neighborhood is in a better 
position than the other two neighborhoods. In Friedman’s prioritization, the functional-physical, visual 
dimensions are ranked first and second, respectively.
Conclusion The results indicate that there are 72 defenseless spaces in Oudlajan neighborhood, so 
through strategies such as infrastructure development, cultural and sports facilities with the help 
of people and local institutions can play an effective role in organizing and returning security to the 
neighborhood.
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 چکیده
امنیت، یکی از ارکان اساسی فضاهای شهری در راستای تامین رفاه و  :اهداف

های عملکردی . برخی از فضاهای شهری باتوجه به ویژگیاستآسایش شهروندی 
 و کالبدی خاص خود، به فضاهایی برای بروز جرم و ناامنی تبدیل، و به عنوان

بافت تاریخی محله عودالجان تهران با توجه به  شوند.دفاع تلقی میفضای بی
دفاعی را عملکردی خاص، فضاهای ناامن و بی-وجود برخی از ویژگی های کالبدی

بنابراین هدف این مقاله شناسایی و بررسی فضاهای  ؛کرده است در خود ایجاد
 است. دفاع در محله عودالجان تهران بی

توصیفی -این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، تحلیلی ی:شناسروش
ای با غلبه میدانی است، که . گردآوری اطالعات مبتنی بر مطالعات کتابخانهاست

نامه، مصاحبه و عکاسی استفاده در بخش میدانی از ابزارهای مشاهده، پرسش
براساس فرمول  است. جامعه آماری، تمام جمعیت محله عودالجان است، که شده

و تحلیل اطالعات اند. تجزیه نفر به عنوان جامعه نمونه مشخص شده 374کوکران 
 ای، آنووا و فریدمن( انجام شدهتک نمونههای تی)آزمون SPSSافزار به وسیله نرم

 است. 
دفاع در محله عودالجان با توجه به مقدار میانگین باال، بیفضاهای  ها:یافته

زاده های عودالجان، محله امام. همچنین در مقایسه بین محلههستندنامطلوب 
تری قراردارد. در یحیی تاحدودی نسبت به دو محله دیگر، در وضعیت مناسب

های نخست کالبدی، بصری، به ترتیب در رتبه-بندی فریدمن، بعد عملکردیاولویت
 اند.گرفته و دوم قرار

دفاع در محله عودالجان فضای بی 72وجود نتایج پژوهش حاکی از  گیری:نتیجه
-تسهیالت فرهنگی ها،است، بنابراین از طریق راهکارهایی نظیر توسعه زیرساخت

توان در ساماندهی و بازگشت امنیت ورزشی با کمک مردم و نهادهای محلی می
 به محله نقش موثری ایفا نمود.

 عودالجان ناامن، محله دفاع، فضاهایفضاهای بی: هاهکلیدواژ 
 

 26/05/1399 تاريخ دريافت:
 25/06/1399 تاريخ پذيرش:

 yahoo.com21Montazerizahra@نويسنده مسئول: *
 

 مقدمه
امروزه امنیت به عنوان عامل حیاتی در تعامالت اجتماعی و حضور 

که لیتون در مدل خود  شود به طوریدر فضاهای شهری تلقی می
 گیردمیدر درک محیط در نظر  هاناامنیت را نیاز اساسی انس

[Mohseni Tabrizi et al., 2012; Khaziri Afravi et al., 

شهرهای کنونی به واسطه عواملی نظیر نرخ رشد، ساختار . [2015
فضایی محالت، کیفیت توزیع فضایی خدمات و الگوی کاربری زمین 

 Larimian] ، محیط مساعد ارتکاب جرم را فراهم آورده استغیرهو 

et al., 2015]مناطقی را برای ارتکاب جرم بر . مجرمان بیشتر 
تر بوده و امکان مشاهده و راحت آنهاگزینند، که وقوع جرم در می

 & Ebadinejad]دستگیری آنان در آن مناطق کمتر باشد 

Bahoosh, 2012]زای توان با تغییر شرایط جرمرو، می. از این
فضاهای قابل دفاع و مقاوم در  محیطی و فیزیکی و ایجاد یا تقویت

برابر جرم و مجرمان به میزان قابل توجهی از وقوع جرائم و 
 ;Rahmat, 2011]های موجود در شهرها کاستناهنجاری

Farhadi khah & Rajaee, 2018].  عوامل متعددی در وقوع و
دفاع گسترش خشونت موثر هستند، یکی از این عوامل، فضاهای بی

 ;Mohseni Tabrizi et al., 2012]ز است خیمشهری یا جر

Alizadeh & Anbari, 2017]دفاع همان فضاهای . فضاهای بی
 دهدرخ می آنهاها در خیز در سطح شهر هستند که انواع خشونتجرم

[Nayebi et al., 2012; Ziyari et al., 2016] تجربه جهانی .
رویم، نمی دهد که ما نه تنها به سوی فضاسازی بهتر پیشنشان می
بریم. به همین دلیل شده را نیز از بین میهای ساختهنابلکه مک

آمده است که هویت و ناآشنای زیادی به وجودفضاهای شهری بی
توانند تبعات منفی بسیاری را داشته باشد و به موازات خود می

 Yousefi] خشونت و ترس را افزایش دهند و موجب ناامنی شود

& Johari, 2015; Mohammadi et al., 2019] چنانکه فرآیند .
سطح کالن، میانی و خرد سه  دفاع شهری بهگیری فضاهای بیشکل

شود. سطح کالن، شامل فرآیندهای ساختاری جامعه تقسیم می
-یندهای منطقهآآن جامعه و ارتباطات جهانی و فر  است که از تاریخ

گیرد و در یای و تناقضات ناشی از برخورد این مقوالت، سرچشمه م
ای از علل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی این سطح مجموعه

های اجتماعی شهری و کلی ساختار در پیدایش آسیب و به طور
 ,Akbari] استفاده نامناسب از فضاهای شهری دخالت دارند

2012]. 
ظر حفاظتی مرده ولی از دفاع فضاهایی هستند که از نفضاهای بی

 مسائل نابهنجار فضایی فعال و زنده هستند افتادننظر اتفاق
[Bazrgan, 2019] های ریزیریزی و طرحکه با رهاشدگی، برنامه

 انگارانه به مکان بروز انواع جرائم شهری تبدیل شوندنادرست و ساده
[Taherkhani, 2002]دفاع، . از نظر اسکار نیومن فضاهای بی

ندارند، دارای حوزه فضاهایی هستند که موانعی واقعی و نمادین 
شده مشخصی نیستند و امکانات نظارتی الزم را به وجود تعریف

. [Ghalambar Dezfouli & Mohammadi, 2015]آورندنمی
اند بلکه نقاط هاین فضاها، به صورت همگون در شهرها توزیع نشد

ی هاناخیزی بیشتری را دارند، از جمله مکخاصی قابلیت جرم
های ها، ایستگاهها، ترمینالشهرها، پارک پرتجمع شهری، ورودی

 ,Takhti]ای شهرها و ی بزرگ، مناطق حاشیههاناآهن، میدراه

ها که دارای عدم های نابسامان، زیرگذرها، زیرپلنیز؛ تقاطع [2006
روز، نداشتن رویت روشنایی و نورکافی در ساعات مختلف شبانه

خیز دفاع و جرمبصری از فضاهای اطراف به عنوان فضاهای بی
دفاع . فضاهای بی[Shomaie & Vahedinejad, 2019] هستند

دارای کژکارکردهایی هستند که در اینجا چندمورد از کم ضررترین تا 
خوابی، نشینی، کارتنآنها بدین شرح است: حاشیهپرضررترین 

گری، محل تجمع ولگردان، گذاشتن زباله، ادرار در فضای باز، تکدی
 & Gholich] ها، تعرض به زنان و دختران و قتلانواع سرقت
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Amari, 2013]دفاع عبارتند از: عدم ترین ویژگی فضاهای بی. مهم
ک(، عدم )عدم حضور مال ارتباط بین فرم و عملکرد، نداشتن متولی

تمام و ی نیمههاناها، ساختم)فضای گم(، کنج ت بصرییرو
وجود های در دست اجرا یا رهاشده، عدم رهاشده یا متروکه، طرح

ها و فضاهای بدون کارکرد ها و فرورفتگینشینیروشنایی، عقب
دفاع دارای . در مجموع فضاهای بی[Podratchi, 1993] مناسب

سه دسته ویژگی فیزیکی، اجتماعی و فیزیکی هستند، که عبارتند 
 :از

ی مخروبه، هاناکمبود و فقدان نور، ساختم های فیزیکی:ویژگی
ی ناتمام، مشاهده بصری محدود و عدم نمایش بصری، هاناساختم

یی با قابلیت به دام افتادن، فرصت هانانظمی فیزیکی، وجود مکبی
و خم،  و کنترل، وجود گوشه و کنار، پیچ محدوده برای نظارت

ی( محصور مجاور با فضاهای قابل مشاهده، تراکم هانا)مک
های قابل محدوده ان، عدم وجود مرزها وساختمانی، کمبود ساختم

 .گیریاندازه
-عدم استفاده یا استفاده مداوم، آرام و خلوت های اجتماعی:ویژگی

حضور انسان، عدم حضور بودن، ازدحام بیش از حد، تراکم، عدم 
ها، نظمی در فعالیت)نیروی حفاظتی(، بی مسئول کنترل و نظارت

کاهش کنترل و نظارت توسط مردم، عدم ارتباط بین فضا و مردم، 
 این ارتباط در ساعات خاص و همچنین تراکم فعالیتی.عدم وجود 

فضاهای رهاشده، فقدان عالئم و  اجتماعی:-های فیزیکیویژگی
های شناسایی، هویت و تعریف ضعیف، عدم روشنایی و نشانه
ساختار پیچیده، گوناگونی  داربودن منظره یا ضعف در منظره،معنی

بودن، ، باریک و تنگها، تناسب ضعیف یا عدم وجود تناسبفعالیت
عدم تفکیک فضاهای عمومی و خصوصی، ارتباط ضعیف 

 .با خیابان یا فضاهای باز دیگر هاناساختم
ملکرد نادرست و بودن فضا را ناشی از عدفاعتوان بیکلی می به طور

نسبت به محیط  و رضایت شهروندی فضایی -نامناسب اجتماعی
گرفتن در محیط رشد و جرم و خشونت صورت نادیده دانست که در

توجه به اهمیت تامین امنیت و آرامش برای  شود. باساز میرا سبب
دفاع کنون مطالعات متعددی در زمینه فضاهای بی شهروندان، تا
 اشاره شده 1آنها در جدول شده، که در ادامه به برخی از  شهری انجام

محله عودالجان یکی از محالت ارزشمند و فرسوده تهران است.  است.
دفاع به همراه مسائل اجتماعی خاص سبب وجود فضاهای بی

کاهش احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان، افزایش جرایم 
 و مشکالت بهداشتی در سطح محله شده است.

 
 دفاع شهریشده پیرامون فضاهای بیخالصه برخی از مطالعات )خارجی و داخلی( انجام (1جدول 

 نتایج عنوان پژوهش نویسنده

[Newman, 1973] فضاهای قابل دفاع 

وی به چارچوب کالبدی و محیطی یک محله خوب و امن، که در آن ساکنان قادر باشند 
ها و ها و فضاهای باز اطراف ساختمانهایشان را که شامل خیابانمحیط اطراف خانه

محیطی را مورد  فضاهای داخلی را به راحتی واپایش کنند، تمرکز داشته و عوامل بازدارنده
یکی از  (CPETED)دهد. رویکرد پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی می اشاره قرار

 مشهورترین رویکردهاست.

[Sonh, 2016] 

جرایم مسکونی و محیط ساخته شده محله؛ 
بررسی اثربخشی پیشگیری از جرم از طریق 

 CPTEDطراحی محیطی

دهد، منطقه مسکونی، نتایج نشان میهای مسکونی در بررسی جرم جنایت در محیط
ها، متوسط متوسط طبقه ساختمان، تراکم در ایستگاه اتوبوس، تراکم خیابان، تراکم تقاطع

های ترین ایستگاه پلیس به طور قابل توجهی با جنایتدرآمد خانوار و فاصله محله از نزدیک
 خیابانی مرتبط است.

[Mansouri et al., 
2017] 

 

دفاع شهر و حس ترس، فضاهای بی
های زیرگذر در پدیدارشناسی تجربه عبور از پل

 مشهد

های موثر بر میزان جرائم شهری در کرمانشاه عبارتند از: طراحی و براساس یافته ها مولفه
معماری فضاهای شهری، دسترسی نداشتن به خدمات شهری، میزان خوانایی فضاهای 

 راکم فعالیت در فضای شهرینکردن در فضاهای شهری و تشهری، نظارت

[Imani et al., 2015] 
 

سنجش احساس امنیت اجتماعی در مناطق 
 )مطالعه موردی شهر اردبیل( شهری

وجود تفاوت معنادار بین مناطق شهری و امنیت اجتماعی صمن وجود رابطه مستقیم 
 میان احساس امنیت با سن، جنس، سطح تحصیالت و شغل

[Ebrahimijam & 
Ahmadian,2014] 

 

دفاع شهری در گیری فضاهای بیعلل شکل
 پایانه غرب شهر تهران

ترین توسط مردم جزء ناامن غیرهنااشکار و  فضاهایی که براساس مشاهدات و مصاحبه
ردن به کهای نهایی هم پوشانی دارند که این مسئله توجهاند با پهنهفضاها مطرح شده

 دفاع نقش بسزایی دارند. معیارهای فضاهای بیکارکرد شبانه روزی و تاثیر 

توجه به ضرورت امر، هدف این پژوهش مرور مبانی ضمن  بنابراین با
دفاع در محله عودالجان جهت از شناسایی و ارزیابی فضاهای بی

 ؛بردن ناامنی و تقویت امنیت، آرامش و کیفیت محیط استبین
 بنابرین پژوهش در پی دستیابی به عمده سواالت اساسی زیر است:

دفاع چه بافت ارزشمند محله عودالجان تهران از نظر فضاهای بی
 وضعیتی دارد؟

های عودالجان شهر تهران، با توجه به وضعیت در میان زیرمحله
 تر است؟دفاع، کدام برای ساکنان ناامنفضاهای بی

 

 شناسیروش
 از موضوع اهداف به توجه با شناختیروش نظر از حاضر پژوهش

است. فضای  تحلیلی توصیفی روش لحاظ به و کاربردی نوع
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به  1397ماه در سال  3پژوهش، محله عودالجان است که در حدود 
میدانی  و یهاهناکتابخ روش از اطالعات گردآوری طول انجامید.

با مطالعات ای که در روش کتابخانه است. به طوریشدهانجام 
 دفاع استخراجوب و معیارهای شناسایی فضاهای بیمبانی، چارچ

-ها و سنجش وضعیت برداشتنمودن دادهسپس جهت به روزد. ش

نامه، مصاحبه گروهی، های میدانی آغاز شد، که از ابزارهای پرسش
که  است. به طوریتصاویر، نقشه محله استفاده شده ثبتمشاهده و 

)مصاحبه گروهی در  دفاع از کمک مردمییدر یافتن فضاهای ب
های محلی، مصاحبه و گفتگو با نمایندگان و کارشناسان(، پاتوق

-شده نامه به طور همزمان بهره گرفتهضمن توزیع و تکمیل پرسش

به  [Podratchi, 1993]های است. با کمک کارشناسان شاخص
گیری، دازهابزار اندلیل جامع و مفیدبودن برای تحقیق انتخاب گشت. 

ها براساس طیف گذاری دادهنامه است. ارزشدر این پژوهش پرسش
نامه در رای اطمینان از روایی، پرسشب ای لیکرت استپنج گزینه

، برای سنجش اعتبار گرفت نفر( قرار 5اختیار متخصصان و اساتید )

آن طی یک پژوهش آزمایشی پایایی آن بررسی شد که ضریب آلفای 
-در گردآوری داده( است. α=61%-88%دست آمده برابر )کرونباخ به

است. گیری تصادفی ساده استفاده شدههای مورد نیاز از روش نمونه
جامعه آماری جمعیت محله عودالجان تهران است، که براساس 

 Naghsh Piravash] نفر است 13367شامل  1395سرشماری 

Consulting Engineers, 2018] کران و براساس فرمول کو
(. =5/0p&q) شدندنفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب 375تعداد 

 های تی)آزمون SPSS 22ها از نرم افزار برای تجزیه و تحلیل داده
 ArcGISای، آنووا و فریدمن( و برای استخراج نقشه از نمونهتک

 است. ساختار پژوهش ارائه شده 1 نمودار است. دراستفاده شده
و  5های واقع است و محله 2تهران، ناحیه  12 منطقهعودالجان در 

زاده یحیی دهد. عودالجان از سه بخش شرقی یا امامرا تشکیل می 6
با کارکرد غالب مسکونی، بخش میانی یا پامنار با کارکرد غالب 
تجاری، تولیدی و انبارداری و بخش غربی یا ناصرخسرو و کوچه 

 است. دهمروی با کارکرد غالب تجاری تشکیل ش
 

 
 ساختار انجام پژوهش( 1نمودار 

 
 کرونباخدفاع در محله عودالجان و ضریب آلفایهای شناسایی فضاهای بیشاخص( 2جدول 

هاشاخص بعد  کرونباخآلفای 

 عملکردی-معیار کالبدی

 عملکرد .عدم ارتباط بین فرم و1

61/0 
 های نیمه تمام رهاشده یا متروکه.ساختمان2

 هاها و فرورفتگی.عقب نشینی3
 . فضاهای بدون کارکرد مناسب4

 معیار بصری
 )فضای گم( . عدم رویت بصری5

74/0 
 . عدم وجود روشنایی6

 معیار دسترسی
 (غیره )ریرپل، زیرگذرو . فقدان دسترسی آسان و روان7

88/0 
 . کنج8

 معیار حقوقی
 )عدم حضور مالک( .  نداشتن متولی9

87/0 
 های در دست اجرا یا رهاشده.  طرح10

جمعیت، فرسودگی بافت و بناها، ضعف  شدید این محله با کاهش
تاسیسات  ،شهرینفوذپذیری سواره و پیاده، کمبود خدمات

زیرساختی، کیفیت و بهداشت نازل محیطی، رکود ارزش امالک، به 
های خصوص پس از ایجاد محدودیت تراکم و انواع ناهنجاری

 Bavand Architectural]اجتماعی شرایط بسیار نابسامانی دارد

and urban Consulting Engineers, 2010] .های شاخص

له دفاع در محهای بیانتخابی پژوهش به منظور شناسایی فضا
 اند. ارائه شده 2عودالجان در جدول 

 
 هایافته

 دفاع در زیرمحله های عودالجانشناسایی و معرفی فضاهای بی
زاده امام هایها، در محلههای میدانی و شاخصبراساس برداشت
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Geographical Researches                                                                                                                                                       Volume 36, Issue 1, Winter 2021 

دفاع تعداد فضای بی 28و پامنار غربی  27، پامنار شرقی 17یحیی 
اند. با توجه به زیادی این فضاها، براساس نظرات معرفی شده

های شهروندان به روش گروهکارشناسی و نمایندگان و تحلیل نظر 
شده، از فضاهای شناساییمتمرکز همراه با نمایش نقشه موقعیت 

مورد به عنوان فضاهای واجد اولویت  13دفاع، فضای بی 72میان 

 اند.ریزی شناسایی شدهبه لحاظ ناامنی و مناسب برای برنامه
های پژوهش با نظر براساس شاخص نیز مشخصات هر فضا

 است. کارشناسان و پژوهشگر تنظیم شده
 1ها و در شکل مشخصات این فضاها براساس شاخص 3 در جدول
 اند.مشخص شدهها یک از زیرمحله در هر آنهاموقعیت 

 
 های پژوهشدفاع واجد اولویت از نظر شهروندان براساس شاخصفضای بی 13مشخصات (3 جدول

س
آدر

 

عدم ارتباط بین فرم و عملکرد
 

ک(
نداشتن متولی)مال

 

عدم
ت بصری

روی
فقدان دسترسی آسان 

 

ساختمان
های نیمه تمام

 

طرح
ت اجرا یا رها

های در دس
-

شده
 

عدم وجود روشنایی
 

ب
عق

نشینی
 

و فرورفتگی
 

کنج
 

فضا
ب

های بدون کارکرد مناس
 

زاده امام
 یحیی

           د تقاطع حیدرگوشیاتین نژ  -1
           تقاطع عرب د،اتین نژ  -2

           الحسنه سجاددامغانی، جنب صندوق قرضبیک -3
           علیمردانی، کوچه مسجد -4

           املح القراء، روبروی حسینیه -5

پامنار 
 میانی

           1بست پایه بن -1
           2بست پایه بن -2

           خلیلی مفرد -3
           ابتدای کوچه مرادی -4

           کوچه اسالمی -5
           کوچه چوپانی -6
           کوچه مرادی -7

 پامنارغربی
           پرستکوچه حق -1

           1کوچه رکنی  -2
           2کوچه رکنی  -3

 

 هامحلهدفاع واجد اولویت در محله عودالجان و زیرموقعیت فضاهای بی( 1شکل 
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دفاع با آزمون محله عودالجان از حیث فضاهای بی تحلیل وضعیت
T-TEST 

دفاع به همزمان با شناسایی فضاهای بیقیق های تحنامهپرسش
 ا و وضعیت فضاهای ناامن موجود درهمنظور بررسی شاخص

. برای سنجش میزان شدها توزیع و تکمیل در زیرمحله عودالجان
ای، نمونهتک دفاع در محله از آزمون تیهای فضاهای بیشاخص
یک  کند، میانگین یک جامعه چه میزان ازبیان می د، کهشاستفاده 

های در طیف 3مقدار ثابت بیشتر یا کمتر است. در پژوهش عدد 
توجه به وجه منفی سواالت، درنتیجه  و با لیکرت حد میانه است

دفاع وضعیت نامطلوب شاخص در فضاهای بی 3میانگین باالتر از 

، فضاهای 4توجه به تحلیل جدول  دهد. باو بالعکس را نشان می
ها، جز معیار حقوقی، در تمامی شاخص دفاع از حیث برخورداریبی

توجه به ویژگی فرسودگی  باید گفت با ،دارند وضعیت نامطلوبی قرار
های تنگ و باریک، تاریکی فضا ترس بافت و وجود دسترسی

بیشتری برای حضور در محیط از ساعات عصر به بعد برای شهروندان 
د و فروش خری دارد و از این حیث تاثیر زیادی بر تجمع معتادین،

دارد، بنابراین از نظر شهروندان بیشتر  غیرهموادمخدر، دزدی و 
 00/0 فضاهای ناامن از این خصلت برخوردار هستند. سطح معناداری

ها، نشانگر توافق معنادار پاسخگویان به برای تمامی شاخص
 های مرتبط است. دفاع و شاخصبیوضعیت فضاهای 

 
 دفاع در محله عودالجانهای فضاهای بیای میزان میانگین شاخصنمونهتک آزمون تی (4جدول 

 میانگین آزمون تی شاخص ابعاد
سطح 

 معناداری
 وضعیت کران باال کران پایین

-کالبدی
 عملکردی

 نامطلوب 80/1 51/0 00/0 85/3 71/7 عدم ارتباط بین فرم و عملکرد -1
 نامطلوب 91/1 68/0 00/0 85/3 14 های نیمه تمام رهاشدهساختمان -2

 نسبتا نامطلوب 37/0 -056/0 00/0 16/3 47/5 هاها و فرورفتگیعقب نشینی -3
 نامطلوب 98/0 57/0 00/0 87/3 48/8 فضاهای بدون کارکرد مناسب -4

 بصری
 نسبتا مطلوب 68/0 -03/1 00/0 87/2 75/7 )فضای گم( عدم رویت بصری -5

 نامطلوب 05/2 -08/1 00/0 20/4 21 عدم وجود روشنایی -6

 دسترسی
 نامطلوب 35/1 -31/0 00/0 4 11 فقدان دسترسی آسان و روان -7

 مطلوب 99/0 81/2 00/0 69/2 58/7 کنج -8

 حقوقی
 نامطلوب 20/1 18/1 00/0 58/3 35/9 نداشتن متولی -9

 نسبتا نامطلوب 98/0 072/0 00/0 20/3 5/5 های در دست اجرا یا رهاشدهطرح -10

دفاع در های موثر بر وضعیت فضاهای بیتحلیل شاخص
 های محله عودالجان با استفاده از آزمون آنوازیرمحله

های فضاهای توان میانگین شاخصبا استفاده از این ازمون می
زاده یحیی، پامنار میانی و های عودالجان )امامدفاع، در زیر محلهبی

زمون آنووا در جدول توجه به خروجی آ غربی ( را باهم مقایسه کرد. با
 زاده یحیی در شاخص عدم ارتباط بین فرم و عملکرد، محله امام5
نشینی و (، عقب366/0تمام رهاشده )های نیمهنا(، ساختم462/0)

(، عدم 420/0) (، فضاهای بدون کارکرد مناسب503/0) اهفرورفتگی
(، فقدان 383/0) وجود روشنایی(، عدم469/0بصری ) رویت

(، و 523/0) (، نداشتن متولی466/0(، کنج )402/0دسترسی آسان )
(، با کمترین مقدار از حیث 562/0دست اجرا ) های درشاخص طرح
به دو محله در سطح  نسبت آنهادفاع و ناامنی ناشی از فضاهای بی

نخست و مطلوبی قرار دارد. بعد از آن با اندک تفاوت، محله پامنار 
 تری قرار دارد.به پامنار میانی در وضعیت مناسب غربی نسبت

 
 استفاده از آزمون آنواهای عودالجان با های فضاهای دفاع شهری در بین زیرمحلهتفاوت بین میانگین شاخص( 5جدول 

 9 شاخص 8 شاخص 7 شاخص 6 شاخص  5 شاخص 4 شاخص  3 شاخص   2 شاخص  1 شاخص محله
 شاخص

10 

 562/0 523/0 466/0 402/0 383/0 469/0 420/0 503/0 366/0 462/0 زادهمحله امام

 723/0 523/0 699/0 562/0 690/0 625/0 755/0 646/0 658/0 650/0 پامنار میانی

 402/0 673/0 543/0 723/0 614/0 625/0 504/0 574/0 658/0 640/0 پامنار غربی

دفاع شهری با استفاده از های موثر بر فضاهای بیتحلیل شاخص
 آزمون اولویت بندی فریدمن

در مطلوبیت و  ها متناسب با نقش و اهمیتدر این آزمون شاخص
چه میانگین  بندی، هرشوند. در این رتبهبندی میمناسبت ابعاد رتبه
شاخص در وضعیت نامطلوبی به سر تر باشد آن رتبه شاخص بزرگ

، نتایج حاصل از آزمون فریدمن و 6برد و بالعکس. مطابق جدول می

 ها،ه به وجه منفی سواالت و شاخصتوج )با هابندی شاخصاولویت
اولویت بیشتر نشان از شدت و تاثیر منفی بیشتر است(، شاخص 

دفاع محله بیشترین عدم وجود روشنایی در میان فضاهای بی
ها داشته و در رده نخست اولویت و شدت را در میان دیگر شاخص

های ناقرار دارد. سپس، عدم وجود دسترسی مناسب، ساختم
یب در رده دوم، سوم و تمام رهاشده و عدم رویت بصری به ترتنیمه
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Geographical Researches                                                                                                                                                       Volume 36, Issue 1, Winter 2021 

های نداشتن متولی و یکن شاخصول ؛اندگرفته چهارم قرار
ها با توجه به دیگر شاخص نشینی و فرورفتگی نسبتعقب

دفاع در های فضاهای بیهای دهم و نهم در میان شاخصاولویت

همچنین  ،ده های پایین و مناسب قرار دارندمحله عودالجان، در ر 
دسترسی و حقوقی عملکردی، بصری، -د، بعد کالبدیبندی ابعادر رتبه

 اند.های اول تا چهارم قرار گرفتهبه ترتیب در رتبه
 

 استفاده از آزمون فریدمن دفاع در محله عودالجان باها و معیارهای فضاهای بیارزیابی شاخص (6 جدول

 شاخص ابعاد
 بندی فریدمناولویت رتبه میانگین

 ابعاد شاخص ابعاد شاخص

-معیار کالبدی
 عملکردی

 8/8 عدم ارتباط بین فرم و عملکرد

9/5 

5 

1 
 3 89/10 های نیمه تمام رهاشده یا متروکهساختمان

 9 3/7 هاها و فرورفتگینشینیعقب

 6 5/8 فضاهای بدون کارکرد مناسب

 معیار بصری
 8/9 گم()فضای  عدم رویت بصری

9/4 
4 

2 
 1 4/11 عدم وجود روشنایی

 معیار دسترسی
 9/10 )زیرپل و زیرگذر( فقدان دسترسی آسان و روان

8/4 
2 

3 
 7 5/7 کنج

 معیار حقوقی
 48/6 )عدم حضور مالک( نداشتن متولی

1/4 
10 

4 
 8 39/7 های در دست اجرا یا رهاشدهطرح

 بحث
های کالبدی و توجه به فرسودگی های فرسوده شهری، بابافت

ای هستند که اگر های بالقوهآنها، بافتعملکردی و طراحی خاص 
یابد، امکان تبدیل به  تنزل آنهاهای سکونتی نظارت و کیفیت

 دفاع شهری را دارند. فضاهای بی
شده در مقدمه و جدول  های اشارهدر مقایسه این پژوهش با پژوهش

 & Mansouri et al., 2017; Ebrahimijam]از جمله  1

Ahmadian, 2014; Mohseni Tabrizi et al., 2012; Ziyari 

et al., 2016; Podratchi, 1993]  باید گفت تفاوت اصلی این
 هادفاع و بررسی و سنجش شاخصبی پژوهش در شناسایی فضاهای

ان در تمامی مراحل ساکنان و نمایندگمندی و همراهی با بهره
، به همین دالیل روش و ماهیت تحقیق کامال مردمی است تحقیق

ولیکن فارغ از همراهی مردمی، نتایج این ؛ و کارشناسانه است
ها در شده از حیث نقش شاخص تحقیقات اشاره تحقیق با نتایج

عی ردهای مناسب، نظارت اجتمادفاع و نبود عملکرشد فضاهای بی
پژوهش با انتخاب محله این ها همخوانی دارد. در بافت غیرهو 

 [Podratchi, 1993] شاخص 10نظرگیری  عودالجان تهران و در
دفاع متشکل از چندین خصوصیات بارز نشان داد، یک فضای بی
ه براساس نظرات شهروندی و کبه طوری ،برای همه شهروندان است

دفاع در محله مورد فضای بی 72های میدانی در حدود برداشت
عودالجان شناسایی، و با آزمون تی، نشان داده شد که فضاهایی با 
شاخص فاقد کارکرد مناسب، رهاشده، فاقد روشنایی و دید در شب 

تری نسبت به سایر دسترسی نامناسب در وضعیت نامطلوبیا 
 ،تر از سایر فضاها هستنددفاعدارند و از این حیث بی فضاها قرار

یحیی، پامنار میانی  زادهآزمون آنوا در سه محله امامهمچنین نتایج 
یحیی با توجه به روابط اجتماعی  زادهغربی نشان داد که بافت امامو 

مستحکم، کاربری غالب مسکونی و نظارت اجتماعی بیشتر از سوی 

دفاع بودن فضاها در وضعیت مناسبی قرار شهروندان از حیث بی
به دلیل مسائل قانونی له صرفا رتی اکثر فضاهای این محدارند. به عبا

که با  اندهماند یا بالاستفاده کرده نشینیعقب و ضوابط شهرداری
همچنین اکثر  ،طراحی و تزریق کاربری مناسب قابل استفاده هستند

رکینگ و توقفگاه استفاده این فضاها در حال حاضر به عنوان پا
نی و غربی وضعیت متفاوت است. در در محله پامنار میا شوندمی

شدن پامنار میانی با توجه به انباری این دو محله به خصوص محله
های متعدد در فضا و وجود فضا و خروج جمعیت، ضمن تخریب

های کاریهای ساختمانی مکان مناسبی برای انواع بزهنخاله
 اجتماعی است. 

با بازار تهران، بازارچه توجه به فاصله اندک  حدودی با پامنار غربی تا
نموده است، البته با توجه به  های متعددی به روی خود بازو راسته

های متعدد نسبتا از غریبه و نفوذپذیری باال و تخریب ورود افراد
توجه به  با دارد. دفاع بودن فضاها در جایگاه میانه قرارحیث بی

دالجان متعلق ، اکثر ناامنی ناشی از کارکرد فضا در محله عو1شکل 
ها و ابعاد در بندی شاخصاولویتبه پامنار میانی است. ازطرفی، 

عملکردی، -دهد که معیارهای کالبدیآزمون فریدمن نشان می
 بصری، دسترسی و حقوقی در جایگاه نخست تا چهارم در محله قرار

دست آمده برای هر چهار بعد و  گونه که نتایج بهدارند. همان
توان اظهار کرد که بعد میکند، بررسی صدق میهای مورد شاخص
ایی و های عدم وجود روشنعملکردی و بصری، و شاخص-کالبدی

های موثر در ترین ابعاد و شاخصفقدان دسترسی آسان، از مهم
 دفاع محله عودالجان هستند. فضاهای بی

دفاع در محله عودالجان، در طی کلی باید گفت، فضاهای بی به طور
اخیر، با توجه به تخریب بخشی از بافت توسط شهرداری، سالیان 

 نشینی چند خانه براساسمالکین ضمن رهاشدن زمین، عقب
های شهری و ایجاد فضای دنج و گوشه و وجود ابنیه تخریبی طرح
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  1399 زمستان، 1، شماره 36دوره                                   نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

بنابراین، این  ؛اندد در بافت ایجاد و تکثیر شدهو فاقد سکنه متعد
مع زباله و فاضالب، تجمع فضاها اکثرا مورد استفاده پارکینگ، تج

این فضاها  اند.ای شدههای محله، نزاعروزمعتادین به صورت شبانه
با توجه به قرارگیری میان بافت مسکونی برای شهروندان، ایجاد 

 اند. ناامنی نموده
هبود وضعیت فعلی محله توجه به نتایج پژوهش برای ب در نهایت با

 است:  در ادامه اشاره شدهبودن فضاها پیشنهاداتی دفاعاز بی
روزی نظیر داروخانه، نظرگیری کارکردهای منعطف شبانه در

 غیره. روزی وسوپرمارکت، آژانس شبانهدرمانگاه، 

های محلی برای ساکنین با نظرگیری فضاهای جمعی و پاتوق در
 سازی، کاربرد رنگ و مبلمانب، کفگیاهی مناساستفاده از پوشش

  .دفاعبالاستفاده و بیشهری در فضاهای 
ها و نظرگیری این فضاها به عنوان مکانی برای برپایی مراسم در

ز بهار، های فرهنگی )مسابقات غذای محله، استقبال افعالیت
 .(غیره بازارهای هفتگی کوچک و

بهبود سیما و منظر محیط ضمن حفاظت فعال از بافت، اجرای 
کاره، های نیمهودتر پروژههای بهسازی و نوسازی، اتمام هرچه زطرح

ها، جانمایی فواره و عناصر هویتی و الحاقی آشنا حذف دیوار نوشته
 برای مردم.

های ورزشی روباز برای کودکان و دفاع به زمینتبدیل فضاهای بی
های با مالکیت نظرگیری فنس و نرده برای زمین نوجوانان، ضمن در

 ه فضا. دولتی و نامشخص به منظور ممنوعیت ورود ب

ها به نصب چراغ و استفاده از عناصر روشنایی و الزام تمامی خانه
 .المپ در سردر ورودی منازل جهت تامین امنیت شبانه

 
 گیرینتیجه

بودن و ناامنی فضاها ضمن دفاعآگاهی از چرایی و چگونگی بی
بر کیفیت زندگی شهروندان، نقش بسزایی در یاری  آنهامیزان تاثیر 

-مدیران و کارشناسان شهری به منظور نوسازی و ساماندهی بافت

های شهری از جمله بافت ارزشمند عودالجان دارد. نتایج تحقیق 
-حاکی از ناامنی و نامطلوبیت محله عودالجان از حیث فضاهای بی

نبود برنامه است.  دفاع و برخورداری این فضاها از چندین شاخص
های مرتبط برای چنین فضاهایی، چیزی مشخص از سوی سازمان

کاری و خروج جمعیت جز تشدید خشونت، ناامنی، افزایش نرخ بزه
 بومی محله به همراه ندارد. 

 
(، دفتر )آقای کاظمی، نجفی، حسینی سپاس از نمایندگان تقدیر و تشکر:

شمشیری(، سراهای محله )آقای دوشن و خانم نوریه و  تسهیلگری
 عودالجان که انجام این پژوهش را میسر نمودند.

 موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است.  تاییدیه اخالقی:
 موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است.  تعارض منافع:

)نویسنده اول(، پژوهشگر  زهرا منتظری سهم نویسندگان:
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