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 چکيذُ

جّاٌغ اٌگیؽق  کٍغ، ةؼ ركح ك ركاف كی جأدیؼ زیادی دارد ك ىی ىضیٌی کَ فؼد در آف زٌغگی ىی

ارجکاب ةَ زؼـ ك زٍایث در كی را جلّیث کٍغ.اىا آٌچَ ىّزب کاُف اٌگیؽق زؼـ در ؿاركاف 

کَ .ةؼ ایً ادّا اؿحّار اؿث CPTED ٌُؼیَ.كةؽُکاراف ظّاُغ قغ، ٌّع ىْياری ؿاظحياف اؿث

ىی جّاف ةا ًؼاصی ىٍاؿب ىضم ؿکٌّث، کار ك زٌغگی افؼاد، از زؼائو ارجکاةی در ىضیي ؿاظحَ 

ایً پیكگیؼی، ةؼ ایً ةاكر اؿث کَ ىسؼـ ارجکاب زؼـ را اٌحعاب ىی کٍغ، .قغق پیكگیؼی کؼد

فؼمث اؿث، ىسؼـ فؼدی ّلالٌی اؿث ك زؼـ اٌحعاةی ّلالٌی اؿث ك جأدیؼ گػاقحً  زؼـ ىْهّؿ

در .ةؼ ّّاىم كوْی راصث جؼ از جغییؼ ك ىتارزق ةا وْف ُای ةكؼی ك امالح قعنیث افؼاد اؿث

از نضاظ ٌّع،  .در ایً ىلانَ کَ،ٌحیسَ راق صم ىٍاؿب را کو کؼدف فؼمث ُای ىسؼىاٌَ ىی داٌغ

گؼدآكری دادق ُا ةَ مّرت .ّدق ك از ٌُؼ ركش، جضهیهی ػ جّمیفی ىی ةاقغٌُؼی ك کارةؼدی ة

کحاةعاٌَ ای مّرت گؼفحَ کَ ةا ىٌانْۀ کحاب ُا، ىلانَ ُا ك ةِؼق گیؼی از ایٍحؼٌث ك جضهیم ك 

، ىحً ٌِایی ةَ زیّر ًتِ آراؿحَ دیغگاق صلّؽ کیفؼی ك داٌف ىْياری قِؼیةؼرؿی ىّوّع از 

 گؼدیغق اؿث.

، پیكگیؼی از زؼـ، اىٍیث CPTED ،ىضیي زٌغگی فؼد ةؽُکار :يذيکل ٍاژگاى

 زاىَْ.
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 کارقٍاؿی ارقغ داٌكگاق آزاد اؿالىی کؼىاف 2
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 هقذهِ
قٍاؿی اؿث،چؼا کَ  پژكُاف ّؼمَ ّهّـ ىؼجتي ةا زؼـ قٍاظث ّّاىم زؼـ زا دغغغَ ظاًؼ ةـیاری از جضهیم گؼاف ك داٌف

 دارد.ُای ركزآىغ پیكگیؼی از زؼـ  جؼیً قیّق ةؼای کاُف ةؽُکاری ریكَ در ركش ةٍیادی

ؿاز ارجکاب زؼـ ةاقغ ،ّالكق ةؼ ّهم ٌؽدیک ةؽُکاری ُيچّف ظاٌّادق ك  جّاٌغ زىیٍَ در ایً ىیاف از صیخ ٌضّق جأدیؼ ّههی کَ ىی

ّههی ُيچّف ىضیي زٌغگی افؼاد ، ةافث زاىَْ ٌكیٍی قِؼی ك ركؿحایی کَ .جّاف اُيیث ّهم دكر را ٌادیغق اٌگاقث گؼكق دكؿحاف ، ٌيی

یاةٍغ.ؿتک زٌغگی از چارچّب فىای ظارزی )قِؼ یا ركؿحای ىضم زٌغگی یا غیؼ از آف( قؼكع ك ةَ  صهّؿ ىی "زٌغگی ؿتک "زيهگی در 

کافی اؿث ةَ فىاُای ةیؼكٌی کّچَ ك ظیاةاف ٌگاُی ةیٍغازیو ك ةَ ٍّّاف ىذاؿ از ظّد .قّد فىای داظهی زٌغگی افؼاد)ٌّع ىـکً( ظحو ىی

ای را کَ در اکذؼ ىّارد صحی در ٌتّد  کٍغ یا ظاٌَ صفاظ ك ةغكف ٌگِتاف ك دزدگیؼ را اٌحعاب ىی ای ةی ؿارؽ ظاٌَ ةپؼؿیو آیا ةؼای ؿؼكث،

ُا ك صنار ةهٍغی در ةاركُای صیاط آف جْتیَ ٌكغق ك ...؟ پاؿط کاىالً ركقً  ُایف گكّدق اؿث، ٌگِتاٌی ٌغارد ك ىیهَ ؿاکٍیً ظاٌَ پٍسؼق

پؾ فىای .کٍٍغ ؼیً افؼادی کَ در پیكیٍَ ظّد ؿاةلَ ارجکاب زؼـ ٌغارٌغ، ىّرد دكـ را اٌحعاب ىیج ای جؼیً جتِکاراف ك یا ٌاقی صؼفَ.اؿث

ةیؼكٌی ك یا داظهی ظاٌَ را چگٌَّ ةایغ ًؼاصی کؼد ك ىْياری ةیؼكٌی ظاٌَ چگٌَّ ةاقغ جا ؿاکٍیً آف ظاٌَ در صاقیَ اىٍیث ك آراىف ظاًؼ 

 در آف زٌغگی کٍٍغ.

جؼیً قکم ىيکً،  ُایی کٍار ُو ىّازَ ُـحیو کَ چَ ةا آظؼیً ىحغ ىْياری ك چَ ةَ اةحغایی َّ ظاٌَجؼ ةا ىسيّ در انگّیی ةؽرگ

 کٍٍغ. ؿاظحار یک کّچَ ك یا ظیاةاف را جؼؿیو ىی

ای زغیغ جضث ٍّّاف  ؿاظحار ٌُؼیَ"ُای پاؾ ك اىً  ىضهَ"در ایانث ٌیّزؼؿی آىؼیکا از كاٌّف  1973در ُيیً راؿحا در ؿاؿ 

ُا ةا ىُاُؼ زؼـ ك  داقث: ةایغ در ىضهَ قکم گؼفث.ایً ٌُؼیَ کَ اكنیً ةار جّؿي زیيؽ كیهـّف ىٌؼح قغ، ةیاف ىی "قکـحَ ُای پٍسؼق"

کؼدٌغ ُؼ چَ زكد جؼ آٌِا را جْيیؼ کٍٍغ.جناكیؼ ىـحِسً ةَ ؿؼّث از  ُای قکـحَ را كادار ىی ٌُيی ىتارزق کؼد ك ماصتاف درُا ك پٍسؼق ةی

 (1386،25)زیکّز،قغ ك .... کٍٍغگاف آٌِا ةَ قغت ةؼظّرد كاٌٌّی ىی قغٌغ ك صحی ةا جؼؿیو ركی دیّارُا پاؾ ىی

ُای  ُا ةا ىضهَ ُؼ چٍغ ٌلف ؿاکٍیً کيؼٌگ ٌیـث اىا ةغیِی اؿث؛ قیّق ؿاظحاری ك ىْياری کّچَ ك ظیاةاف ایً كتیم ىضهَ

 لّق ك چَ از ىٍُؼ افؼاد ّادی جأدیؼ چكيگیؼ دارد .ٌكیً جفاكت داقحَ ك در جفکؼ زؼـ قٍاظحی چَ از ٌگاق ىسؼىیً ةان اّیاف

 جّاف ىّدؼ داٌـث: یً جأدیؼ را از ؿَ ىٍُؼ ىیا

ُای صاقیَ قِؼُای  ُای ةؽُکاری.)ُيچّف ظاٌَ ؿازق ك ةافث ظاٌَ ىضم ؿکٌّث ةؽُکاراف ةَ ٍّّاف ّاىهی زِث جلّیث اٌگیؽق -1

 آةاد ٌیؽ ىیگّیٍغ( ةؽرگ کَ ةَ جْغادی از آٌِا صهتی

کٍغ.)ىاٌٍغ  ُا را آؿاف ىی ؿازق ك ؿاظحار کّچَ ك ظیاةاف ىضم ؿکٌّث ةؽُکاراف ةَ ٍّّاف ّاىهی کَ ةؽُکاری در ایً ٌّع ىضهَ -2

 كىؼج( ؿاىاف ك دچار ُؼج ُای ةی پعف ك جّزیِ ىّاد ىعغر در ىضهَ

ُا را ةَ دنیم صاقیَ اىٍیث از صیخ  ُا ك ظاٌَ ؿازق ك ؿاظحار ظاٌَ ك کّچَ ك ظیاةاٌی کَ ةؽُکار ، ارجکاب زؼـ در ایً ىضهَ-3

 دُغ. دؿحگیؼ قغف یا فؼار ك یا ّّایغ ىانی جؼزیش ىی

 ةپؼدازیو. ،(،ةا زـحاری ةؼ پیكگیؼی از زؼـ ةا ٌگاُی ةؼ اىٍیث زاىcptedًَْؼاصی ىضیي) در ایً ىلانَ، كنغ داریو؛ ةَ ةؼرؿی 
 

 تبييي هفاّين -1

 هفَْم اهٌيت اجتواعی -1-1

، جّؿي اٌغیكيٍغاٌی چّف 1993ةؼای اكنیً ةار ك ةَ ىفِّـ فٍی کهيَ در ؿاؿ  (اىٍیث ازحياّی) Societal Security  ىفِّـ 

اٌگیؽق ًؼح ایً .جضث ٍّّاف ىکحب کپٍِاگ ىٌؼح گؼدیغ (Lemaiter) ك نيیحؼ (Ole Waever) ، اؿ كیّر(Barry Buzan) ةاری ةّزاف

ةغیً ىٍْا کَ از یکـّ ةا رقغ فٍاكریِای ٌّیً ك .را در ىْؼض ظٌؼ كؼار دادق ةّدٌغ« گؼكُِاُّیث »ّتارت اىّاج جِغیغ آىیؽی ةّد کَ 

ىسحيِ ُای مٍْحی، ُّیث ةْىی گؼكُِا در ُّیث ُای ىـهي ُىو ىی قغ )ىاٌٍغ غیؼ اكحنادی ك در ٌحیسَ ٌاةّد قغف آىّزش فؼٍُگ ك 

زةاف کؼدی در جؼکیَ( ك از ؿّی دیگؼ ةا گـحؼش ىِازؼت از کكّرُای فلیؼ زةاف اكکؼایٍی در ركؿیَ یا پؼ ُؽیٍَ ةّدف آىّزش ك پژكُف ةَ 

)ىاٌٍغ اكاىث ك اقحغاؿ .ك زِاف ؿّـ ةَ کكّرُای مٍْحی ك پیكؼفحَ، ٌّّی آقفحگی ك آٌّىی در جيایؽُای ُّیحی پغیغار ىی گؼدیغ

ةّزاف ك كیّر ك ةْىی دیگؼ از ىضللاف اركپایی در ؿاؿ .ؿیاُپّؿحاف آفؼیلایی جتار در فؼاٌـَ یا كاچاؽ کارگؼاف ةَ کكّرُای اؿکاٌغیٍاكی(

پیكگاىاف ىتضذی در ىٌانْات راُتؼدی قغٌغ « دؿحّر کاری زغیغ ةؼای اىٍیث در اركپا»ةَ ٍّّاف   Societal Security ةا جْؼیف 1993

 .کَ اىؼكزق ةَ ىّوّّی زػاب ك ىٍاككَ اٌگیؽ ىتغؿ قغق اؿث
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ٌلف اىٍیث در ُؼ ؿٌضی ك ةا ُؼگٌَّ ةُْغی در ةـحؼؿازی جّؿْۀ زّاىِ اٌـاٌی،فؼاُو آكردف فىای فکؼی، ىغیؼیث زٌغگی 

َْ ای فؼاُو ىی ازحياّی، ىكارکث در ركاةي ازحياّی ك ةاالظؼق زىیٍَ ؿازی ةؼای ؿْادت دٌیّی ك اظؼكی ةكؼ را ةؼای قِؼكٌغاف ُؼ زاى

از ایً رك اىٍیث در ًّؿ جاریط رقغ ك جْانی زّاىِ اٌـاٌی را ركو زدق اؿث، ك ةؼ ُيیً ىتٍا صّزق ُای ىٌانْات اىٍیحی ؿٌّح ك اةْاد .کٍغ

 ىحْغدی را پّقف ىی دُغ.

ازُای اؿاؿی اٌـاف ك فنم ٌی زؽء اىٍیث پغیغق ّيغق ُا قاظل از یکی ٍّّاف ةَ ازحياّی اىٍیث اُحياىی چٍیً ةَ جّزَ ةا       

ةضخ اىٍیث ازحياّی ةَ ظنّص در جأىیً .ؼؾ ُيۀ ىكکالت اٌـاف از ةیياری ركاٌی گؼفحَ جا ظّدکكی، اّحیاد ك ةؽُکاری اؿثىكح

ةِغاقث ازحياّی ك ركاٌی ك در کاُف آؿیب ُای ازحياّی ك ركاٌی، ُيچٍیً در گـحؼش ؿالىث ازحياّی ك ركاٌی اُيیث ةـیاری 

ایً آراىف، رفاق، رقغ، قکّفایی اٌـاف، ةؼكز اؿحْغادُا ك ظالكیث ُا ك ٌیم ةَ جياـ کياالت اٌـاف در ؿایَ اىٍیث از زيهَ اىٍیث ةٍاةؼ.دارد

 ازحياّی صامم ظّاُغ قغ.

 زّاىِ زغیغ قؼایي زیؼا اؿث، ازحياّی اىٍیث ٌیازىٍغ کارکؼدُایف اّياؿ ةؼای ای زاىَْ ُؼ در ازحياّی ٌُاـ اؿاس ایً ةؼ   

ؽنكافحی قغف ركاةي ازحياّی ىّزب ایً قغق کَ ُيتـحگی ُای ازحياّی، ىكارکث ُای ىغٌی، ؿؼىایَ ٌاقی از رقغ قِؼٌكیٍی، ك گ

ُای ازحياّی ركاةي زيْی ك....کاُف یاةغ ك صیات زيْی ةَ ؿيث فؼدی قغف ك جىْیف کارکؼدُای ٌِادُای ازحياّی ؿّؽ یاةغ، ك ایً 

اّی ك ةؼكز زؼائو ك اٌضؼافات ازحياّی در صغ كؿیِ ك گـحؼدق ىی گؼدد؛ از ؿّی دیگؼ کاركیژق ُای ىـائم ةاّخ رقغ آؿیب ُای ازحي

ٌِادُای دركف ٌُاـ ازحياّی در صاؿ کيؼٌگ قغف ك کاُف ةّدق اؿث، ةَ گٌَّ ای کَ اةْاد ىعحهف اىٍیث ةا افؽایف زؼائو در كوْیث 

قِؼكٌغاف در صاؿ اىضاء ةّدق ك ایً ىـائم ةاّخ قغق کَ ٌگؼاٌی ُای ةـیاری در ةضؼاٌی قغیغ كؼار گؼفحَ اؿث ك فؼمث ُا ك ظالكیث ُای 

 زىیٍَ صیات زيْی زاىَْ افؽایف یاةغ.

 ك جىيیً را ازحياّی ٌِادُای ك زاىَْ اىٍیث جّاٌغ ىی ازحياّی اىٍیث كزّق اؿحيؼار گؼدد ىی ىالصَُ چٍاٌچَ اؿاس ایً ةؼ   

 ياّی چگٌَّ ةایغ ؿاظحَ قّد؟ٍیث زدایی در جْاىالت ازحةـحؼُای اىٍیث ةعكی ك اى.ٌيایغ جاىیً

فامهَ "در زاىَْ ای کَ ىّوّّاجی چّف .گیؼد كؼار اُحياـ ىّرد ةایغ قٍاظحی زاىَْ ىٌانْات ةُْغ از اىٍیث ُيچٍیً    

ؿّء ، جىادُا، ؿّئ جفاُيات، ًتلاجی،فلؼ،فضكاء، اّحیاد، جْاروات ةیٍكی ك ایغئّنّژیکی، ةِغاقث، ركاةي قی اٌگاراٌَ راةٌَ ُای اٌـاٌی

 ك کارکؼدُا ىِيحؼیً اؿث، ةَ ٍّّاف ةؼظی از اٌضؼافات ك آؿیب ُای ازحياّی ىٌؼح  "جْتیؼُا، از ظّد ةیگاٌگی ُا، گو گكحگی، ك.....

 ةاقغ؟ ىی چَ زاىَْ ؿٌش در ازحياّی پغیغق ایً اؿاؿی اُغاؼ

از قؼایي ؿاظحاری ك انگُّای کٍكی ةؼظّردار اؿث، ةَ ٍّّاف پغیغق  اىٍیث ازحياّی ةَ ٍّّاف پغیغق ای ازحياّی کَ دریک زاىَْ

ای در ىـیؼ جضّالت ازحياّی ةؼؿؼراق جّؿَْ یٍْی كوْیث ىّزّد ك كوْیث ىٌهّب ىّرد جّزَ ىؼدـ ك گؼكق ُای ازحياّی كؼار ىی گیؼد، 

 ازحياّی ك جّؿَْ زاىَْ ظّاُغ قغ. ك در مّرت ّغـ جضلق آف ىاٌِ جضلق اُغاؼ ك جِغیغکٍٍغق ارزش ُا ك کياؿ ىٌهّب ٌُو

 یک ٍّّاف ةَ اىٍیث اؿث، كاكْی – ادتاجی ك ٍُساری -ارزش ةُْغ  دك دارای اٌـاف ازحياّی صیات ةِتّد ك جّؿَْ ایٍکَ ةَ جّزَ ةا  

اكْی در راؿحای ك ك ادتاجی ةُْغ از ُيچٍیً ك زاىَْ ىٌهّب کياؿ ك اُغاؼ ةَ رؿیغف ةؼای ٍُساری ك ارزقی ةُْغ از ازحياّی پغیغق

 ك ىضغكدیث ُای ىّزّد ةؼ راق رؿیغف ةَ جّؿَْ پایغار ةایغ ىّرد ىٌانَْ كؼار گیؼد.ىلغكرات 

 جلـیو ّاـ ك ظاص دؿحَ دك ةَ اىٍیث ةا ُيگاـ را جّؿَْ اُغاؼ جّاف ىی زاىَْ پایغار جّؿَْ راؿحای در ك ىـئهَ ایً ةَ جّزَ ةا   

ک از كاصغُای ازحياّی ٌُیؼ گؼكق، ككؼ، ًتلَ،كّـ، قِؼ، ركؿحا، اص ُـحٍغ کَ ةؼ صـب ُؼیاُغاؼ ظاص ىؼجتي ةا ارزش ُای ظ» .ٌيّد

كنی اُغاؼ ّاـ ىٍتْخ از ارزش ُای ّاـ ك فؼاگیؼ چّف داٌایی ك ظؼدگؼایی، مغاكث، ك راؿحگّیی، .ٌُاـ ازحياّی ك زاىَْ جغییؼ ىی یاةٍغ

ری ةِیٍَ از ىٍاةِ در زِث پاؿعگّیی ةَ ٌیازُای ىؼدـ ك رقغ ك قکّفایی آزادگی ك ىؼدـ ؿاالری، ّغانث ك ىـاكات ًهتی، ةِؼق ةؼدا

اؿحْغادُای آٌاف ك ٌُایؼ آف ُـحٍغ کَ در ةیً ُيَ كاصغُای ازحياّی کياةیف ىكحؼؾ اٌغ ك قاظل ُای ّاـ جّؿَْ را جكکیم ىی 

 (11: 1387)ّتغانهِی،« دٍُغ.
   
 هالک اهٌيت هعيار اجتواعی شذى، -1-1-2

ةؼ ایً اؿاس، ایً ٌعتگاف) ».ٌعتگاف ىی داٌغ ركیکؼدی در ةضخ ىـئهَ ازحياّی ىٌؼح اؿث کَ ىـئهَ ازحياّی را صامم جكعیل

فؼٍُگی( ُـحٍغ کَ ةا جّزَ ةَ ىْیارُای ذٍُی ظّد، كوْیث ىّزّد در یک زاىَْ را در ارجتاط ةا ىّوّّی  -اكحنادی -ازحياّی -ؿیاؿی

در ایً مّرت پػیؼش ایً ركیکؼد، كَیفَ زاىَْ قٍاؿاف در ارجتاط ةا ىـئهَ ازحياّی، ةغكف .ٍٍغ یا ٌکٍٍغظاص ىی جّاٌٍغ ىـئهَ جهلی ک

ةغیِی اؿث چّف اّىاء زاىَْ صاىهیً ىادی ىـئهَ .اؿث آف صم زِث در ریؽی ةؼٌاىَ آف، از ّيّـ  جّزَ ةَ زىیٍَ ازحياّی ك ٌضّق

كغاىات ىٌّْؼ ُيؼاُی آف ُا ةا ا را ىـئهَ جهلی ٌيی کٍٍغ، اٌحُار ّزیَ ٌیـحٍغ ك آفازحياّی در ارجتاط ةا آٌچَ ىـئهَ جهلی قغق اؿث ج
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در ایً ركیکؼد ةَ ىـئهَ ازحياّی، ُيچٍیً صغاكم ةَ ًّر ذٍُی ىی جّاف كوْیحی را ىحنّر قغ کَ در .ةَ صم ىـئهَ ٌیؽ ىضلق ٌيی قّد

صانیکَ ٌعتگاف چٍیً ةؼداقحی ٌغارٌغ ك یا ةانْکؾ آٌچَ ٌؽد ٌعتگاف  آف زاىَْ ىّوّّی را ةَ ٍّّاف یک ىـئهَ ازحياّی جهلی ىی کٍغ در

( ةاجّزَ ةَ ایً ركیکؼدپغیغق اىٍیث ك ةاالظل 6: 1382)افكارکًِ،« ىـئهَ جهلی ىی قّد، ٌؽد اُّاء زاىَْ یک ىـئهَ درؾ ٌيی قّد.

ی ازحياّی ك افؽایف ىكارکث ازحياّی گؼكق ُا ك اىٍیث ازحياّی، در راؿحای كفاؽ ك ُيتـحگی ازحياّی در زاىَْ ك ارجلاء ؿؼىایَ ُا

ُّیث ُای ىعحهف زاىَْ در راؿحای اؿحيؼار ٌُو ازحياّی ك جّؿَْ پایغار زاىَْ ةـیار اُيیث دارد، ك ةَ ٍّّاف ٌّّی ىـئهَ ازحياّی ةا 

 ازحياّی صیات ك یغ درزاىَْ اكحنادی( كوْیحی ىحنّر ىی قّد کَ ةا -فؼٍُگی -ازحياّی -جّزَ ةَ ىْیارُای ذٍُی ٌعتگاف ) ؿیاؿی

 .یاةغ ةِتّد

 

 (cpted)طراحی هحيط -1-2

را ىی جّاف ایً گٌَّ جْؼیف کؼد: ًؼاصی ىٍاؿب ك کارةؼی ىّدؼ از ىضیي ك ؿاظحياف کَ ىٍسؼ ةَ کاُف زؼـ ك  CPTED ُؼیٌَ

ی درؿث از ىضیي ىی جّاٌغ ّالكق ةؼ  ةَ ّتارت دیگؼ ًؼاصی ىٍاؿب ك اؿحفادق.(348، 1389جؼس ٌاقی از زؼـ ىی قّد )كّرچی ةیگی، 

 ( ىی جّاف گفث کَ ٌُؼیCrowe ،2000 ،p46َ )پیكگیؼی از ككّع زؼـ، کیفیث زٌغگی را ةِتّد ةعكیغق ك جؼس از زؼـ را کاُف دُغ

CPTED از ایً،  قایغ كتم.ةَ ةْغ ىیالدی در آىؼیکا اؿث 66ایً ٌُؼیَ ىضنّؿ دَُ ی .رُیافحی زغیغ اؿث کَ ؿاةلَ ای ًّالٌی دارد

ةْغ از ایً دَُ ةّد کَ در ادؼ فْانیث ُای افؼادی چّف زیً .ُیر گاق ةَ ایً اٌغازق ةَ جأدیؼ ىضیي ؿاظحَ قغق ةؼ زؼـ پؼداظحَ ٌكغق ةّد

پیكگیؼی از زؼـ از ًؼیق ًؼاصی "، اؿچهيّ آٌسم ةا کحاب (Jacobs ،1961) صیات ك ىؼگ قِؼ ُای ةؽرگ آىؼیکا"زاکّةؽ ةا کحاب 

، ایً ٌُؼیَ ك ركاةي Wood ،1976) "زٍتَ ُای ازحياّی ظاٌَ ؿازی در جّؿَْ قِؼی"، انیؽاةث ككد ةا کحاب (Angel ،1968 ") قِؼی

 .ىیاف ىضیي ك زؼـ ةیكحؼ آقکار قغ

، ةَ كاكِ ؿؼىٍكاء آغاز جضلیلات در ىّرد جأدیؼ ّّاىم "صیات ك ىؼگ قِؼ ُای ةؽرگ آىؼیکا "کحاب ىْؼكؼ ظاٌو زیکّةؽ ةا ٌاـ 

زكاؿ "كی از زيهَ کـاٌی اؿث کَ ٌعـحیً ةضخ ُا را در ظنّص .ی فیؽیکی ك ازحياّی ةؼ رفحار ك جْاىالت ىؼدـ آٌِا جهلی ىی قّدقِؼ

ةَ ّلیغق زفؼی، ایً زاکّةؽ ةّد کَ ٌعـحیً زؼكَ ُای ىؼةّط ةَ .ك ارجتاط آف ةا زؼـ، اٌساـ دادق اؿث (Urban Decay) "قِؼی

( 1968) "پیكگیؼی از زؼـ از ًؼیق ًؼاصی ىضیٌی"کحاب آٌسم ةا ٌاـ .پیكگیؼی از زؼـ را ةیاف کؼد چگٌّگی ارجتاط قؼایي ىضیٌی ةا

كی کار ظّد را ةا ىكعل کؼدف .اقارق ةَ ایً اىؼ داقث کَ چگٌَّ قِؼكٌغاف ىی جّاٌٍغ ٌلف فْانی در پیكگیؼی از زؼـ داقحَ ةاقٍغ

كی ةؼ ایً ّلیغق ةّد کَ ةْىی از ىٍاًق در .ؼـ در آٌِا فؼاُو ةّد، آغاز کؼدىضیي ُایی کَ در آف كاةهیث ایساد فؼمث ةؼای ارجکاب ز

ةَ ّتارت دیگؼ، .ىلایـَ ةا ؿایؼ ىٍاًق از ىیؽاف زؼائو ةیكحؼ ةؼظّرداٌغ، ةَ ایً ّهث کَ فؼمث ةیكحؼی ةؼای ىسؼىاف ىْلّؿ فؼاُو آكرٌغ

حعاب ىی کٍٍغ ك در ایً فؼایٍغ، جالش ك ظٌؼ رؿیغف ةَ ٌحیسَ ی ىسؼىاف از ًؼیق فؼایٍغ جنيیو گیؼی، آىاج ُای ىّرد ٌُؼ ظّد را اٌ

 .صامهَ را ىّرد ارزیاةی كؼار ىی دٍُغ

ًؼاصاف قِؼی ّلیغق داقحٍغ کَ ىضهَ ُا ةایغ از یکغیگؼ ىسؽا .زیً زاکّةؽ ایغق ای ًؼاصاف قِؼی در آف زىاف را ةَ چانف کكیغ

كی درةارق ایغق ی ًؼاصی قِؼی در آف دكراف اّحلاد داقث کَ ركش ُای .ُـحٍغ ةّدق ك ظیاةاف ُای ظهّت اىً جؼ از ظیاةاف ُای قهّغ

كی ةؼای اىً جؼ قغف ظیاةاف ُا در کحاب .ٌُارجی ىّدؼ ٌاجّاف ىی ؿازد-ًؼاصی قِؼی، ىؼدـ را از افؽایف چارچّب ُای ازحياّی ةؼای ظّد

در ایً دَُ .ك کارةؼی ظیاةاف ٌیؽ ىحٍّع ك گٌّاگّف قّدظّد پیكٍِاد ىی کٍغ کَ فىاُای ّيّىی از ظنّمی از یکغیگؼ ىكعل قٌّغ 

از اكاؿي دَُ ی ُكحاد .)قنث ىیالدی( ةیكحؼ فْانیث ُا ةؼ جأکیغ ك ادتات راةٌَ ی ىیاف ىضیي فیؽیکی ك زؼـ كؼار دادق قغق اؿث

ك  "سؼق ُای قکـحَپٍ"ك ٌُؼیَ ُای دیگؼ ُيچّف  (Brantingham ،1991 ) زؼـ قٍاؿی ىضیٌی"ىیالدی ةا قکم گیؼی ٌُؼیَ 

جلّیث امّؿ ك ىتاٌی ٌُؼی پیكگیؼی كوْی )ٌُؼیَ اٌگهیـی در ىلایـَ ةا ٌُؼیَ پیكگیؼی از زؼـ از ًؼیق ًؼاصی ىضیٌی(، ىتاٌی ٌُؼی 

 "ٌلاط زؼـ ظیؽ"انتحَ ریكَ زؼـ قٍاؿی ىضیٌی ك ىٌانَْ در ىّرد .پیكگیؼی از زؼـ از ًؼیق ًؼاصی ىضیٌی ٌیؽ كّت ةیكحؼ یافث

(Hot Spot) در كاكِ از ُيیً دَُ ةؼ ىکاف، ةَ ٍّّاف یکی از ٍّامؼ .ك ىکاف ُای ظٌؼٌاؾ را ىی جّاف در اكاؿي كؼف ٌّزدُو ىكاُغق کؼد

 .چِارگاٌَ ی زؼـ )ىسؼـ، ةؽق دیغق، ىکاف ك زؼـ( جأکیغق قغق اؿث

در ُيیً زىاف .جٍُیو قغق اؿثزفؼی اةغاع ك .ری.ٌُؼیَ پیكگیؼی از زؼـ از ًؼیق ًؼاصی ىضیٌی در اةحغا ةَ كؿیهَ س ؿی

ایً دك، کار ظّد را ةؼ ىتٍای کار اؿچيهّ آٌسم، انیؽاةث .ىٌؼح قغ "فىای كاةم دفاع"امٌالح ىضغكد جؼی جّؿي اؿکار ٌیّىً جضث ٍّّاف 

کحاب .قغىٍحكؼ  1971در ؿاؿ  "پیكگیؼی اززؼـ از ًؼیق ًؼاصی ىضیٌی"کحاب زفؼی جضث ٍّّاف .ككد ك زیً زاکّةؽ كؼار دادق ةّدٌغ

 دیغگاق ٌیّىً ىّرد جائیغ ك صيایث ؿایؼ ٌُؼیَ ُا چّف.ٌاـ داقث "فىای كاةم دفاع"ٌیّىً کَ ُيؽىاف ةا کحاب زفؼی ةَ چاپ رؿیغ 

CPTED دیغگاق .ٌیّىً، زفؼی را، ةَ كزّد آكردٌغق ك ىٍكاء امهی ایً ىفِّـ ىی داٌغ ك ایً ٌُؼیَ را ةَ كی ٌـتث ىی دُغ.كؼار داقث

زفؼی زٍتَ ُا ك اةْاد .قغ ك ىٍسؼ ةَ ةازٌگؼی ىسغد کحاب جّؿي زفؼی گكث CPTED رجلاء دیغگاق زفؼی درةارق ٌُؼیٌَیّىً ةاّخ ا
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انگّی زفؼی از انگّی .کحاب ظّد را دكةارق ىٍحكؼ ٌيّد 1996ىعحهف ایً دیغگاق را ةؼرؿی کؼد ك آٌِا را گـحؼش داد ك ٌِایحا در ؿاؿ 

 .دٌیّىً ةـیار زاىِ جؼ ك کاىم جؼ ةّ

 

 رٍیکرد پيشگيراًِ طراحی هحيط  برٍي اهٌيت  -2

ةَ .ٌيّد ًؼؼ ةؼ ةایغ را قٌّغ ىی كظؼاةکاری زؼـ ككّع جـِیم ةاّخ کَ را ّّاىهی کَ کؼد دكث ٌکحَ ایً ةَ ةایغ  در ىغیؼیث ىضیي

یاةغ، آف ؿٌم ةایغ ةَ زای دیگؼ ةؼدق ٍّّاف ىذاؿ اگؼ یک ؿارؽ ةحّاٌغ ةا ایـحادف ةؼ ركی یک ؿٌم زةانَ ةَ پٍسؼق ًتلَ دكـ ؿاظحياف راق 

ای کَ از آف  دریچَ.جّاٌغ ىاٌِ زؼـ قّد ُا ٌیؽ ىی ُای ظاردار ةیؼكف پٍسؼق كؼار دادف ك کاقث گیاُاف ك گم.قّد ك از زیؼ آف پٍسؼق دكر قّد

  .جّاف ٌؽدیک پٍسؼق ُو کف كؼار داد جا ىاٌِ كركد قّد قّد را ىی ُّای داغ ظارج ىی

ُای در دؿحؼس ىسؼىاف را کاُف  ُای زؼـ در ازحياّات ىيکً اؿث ُؼ از گاُی الزـ ةاقغ جْغاد ظیاةاف ث ؿیتمةَ ىٍُّر جلّی

ةٍغُایی اؿحفادق قغق اؿث کَ ٌحیسَ آف  ُا، از ظیاةاف جضلیلات ٌكاف دادق اؿث کَ در قِؼ نـآٌسهؾ زىاٌی کَ در ةْىی از ظیاةاف.دٍُغ

ىّرد در ؿاؿ ةْغ ةّد، در ایً ىّرد ىیؽاف كحم ٌیؽ ةَ  137ىّرد ةَ  163رد در ؿاؿ اكؿ ك از ىّ 166ىّرد ةَ  196کاُف وؼب ك زؼح از 

 .ٌضّ چكيگیؼی کاُف یافث

ةؼ ركی ةهٍغی   FBI ؿاظحياف.کٍغ ُای صـاس ظّد اؿحفادق ىی ؿازی ؿیتم ةؼای ىضافُث از ؿاظحياف دكنث فغراؿ غانتاً از ىضکو

زيِّر، رفث ك  ةؼای کاُف اصحياؿ جؼكر رئیؾ.ُا را ةيب در ؿٌش ظیاةاف ةکاُغ ار رفث ك آىغ اجّىتیمؿاظحَ قغق جا از ظـارت ٌاقی از اٌفس

ُا ك  صفاَث از آىاج (T.D.Crow.1988.pp.18-24).آىغ اجّىتیهِا را در كـيحی از ظیاةاف پٍیـهّاٌیا در ىلاةم کاخ ؿفیغ ىـغكد کؼدٌغ

 :ُای ذیم ةاقغ یق یکی از راقجّاٌغ از ًؼ ؿیتم ةؼای زهّگیؼی از ككّع زؼـ ىی

 کاّش فرصت اعوال خرابکاراًِ -1
 از اؿحفادق ّغـ ُياٌٍغ ظاص ًؼاصی یا  ىلاكـ، ُای رٌگ  ُای ركکف دار، در ایً ركش ةایغ از كؿایم ىكعنی ىاٌٍغ قیكَ

 .کؼد اؿحفادق  ظانی ك ؿعث دیغارُای

  .ّاي سخت استفادُ از هَاد با پَشش -2
  .ىذم ؿٍگ کاری.ؿازیو ُای ؿعث ارجکاب زؼـ را ةا ىكلات زیاد ركةؼك ىی ا اؿحفادق از پّقفدر ایً ركش ة

  .ّا ٍ ّشذارّا جْت اعالم عذم خرابکاري ساکٌيي یا سایر افراد استفادُ از تابلَ  -3

را از ةیً ةتؼٌغ ىٍِ  در ایً ركش افؼاد را از ایٍکَ دؿث ةَ ظؼاةکاری ةؽٌٍغ ك یا ایٍکَ ةا اّياؿ ظّد چِؼق ك زیتایی ىضم

 .ىؤدؼ اؿث دیغگی ةانلّق ةـیار  ؽقزیتایی ك ٌكاط ىضیي در کاُف ة.کٍیو ىی
 

ةؼدف ظٌؼ ارجکاب ةؼای ىؼجکب ك ةؼظی ةا  رؿیو کَ ةؼظی ةَ مّرت ةاال ةا ةؼرؿی امّؿ ّيهی صاکو ةؼ پیكگیؼی از زؼـ ةَ ایً ٌحیسَ ىی

پؾ از قٍاظث ایً .ىستّر کؼدف كی زِث افؽایف جالش ةؼای ارجکاب زؼـ ك ةاال ةؼدف ُؽیٍَ ارجکاب زؼـ در کاُف ككّع زؼـ ىؤدؼ ُـحٍغ

کارگیؼی ایً امّؿ  در کٍار امّؿ فٍی ةضخ در ىّرد وياٌث ازؼاُای ةَ.پؼدازیو کارگیؼی ایً امّؿ ّيهی ىی گٌّگی ةَامّؿ ةَ ةضخ از چ

 .ٌیؽ وؼكری اؿث

ركیکؼد پیكگیؼی از زؼـ جّؿي ًؼاصی ىضیي ىكحيم ةؼ ؿَ ةعف اؿث کَ ُؼ یک در اداىَ دیگؼی ك ةؼای جکيیم آف قکم 

ىؼگ ك زٌغگی قِؼُای  "ةا اٌحكار کحاب  1966ایً ركیکؼد اؿث کَ ایغق امهی آف در دَُ  اكنیً ةعف CPTED ٌـم اكؿ .گؼفحَ اؿث

گیؼی ایً ای ةّد کَ ةَ قکمدر كاكِ جاکیغ ةؼ چكياف ٌاَؼ ةؼ ظیاةاف در ایً کحاب، زؼكَ.ٌّقحَ زیً زکّةؽ قکم گؼفث "ةؽرگ اىؼیکایی

اىا ركیکؼد ٌـم اكؿ در  گػر زىاف ك ةَ زِث ّغـ جّزَ ةَ .زای گؼفث CPTEDركیکؼد اٌساىیغق ك در كانب امم ٌُارت ًتیْی در امّؿ 

جّاف در جيؼکؽ ةؼ اةْاد ّيغق اٌحلاد كارد ةؼ ایً ركیکؼد را ىی.جياىی اةْاد ىّدؼ در ككّع زؼـ از ؿّی گؼكُی از ىٍحلغیً ىّرد ٌلغ كؼار گؼفث

ٌحیسَ ةیاف ایً ٌلینَ، .ُای ازحياّی داٌـثدیگؼ ّتارت زیؼؿاظثُای ةِو پیّؿحَ ازحياّی ك ةَ فیؽیکی ىضیي ك غفهث از كزّد قتکَ

، CPTEDایً جؼجیب ٌـم دكـ ةَ.گیؼی ٌـم دكـ ایً ركیکؼد گؼدیغ، ؿتب قکمCPTEDجّؿي گؼكُی از ىٍحلغاف ةَ ّيهکؼد ٌـم اكؿ 

ازحياّی را ةا ىضّریث ایساد ُيتـحگی ازحياّی، ُؼچٍغ امالصات فیؽیکی را ةؼای قؼكع کار الزـ داٌـحَ اىا در اداىَ، ازؼای راُکارُای 

ُای پؼدازاف ایً ركیکؼد، در اداىَ ةَ فکؼ ایساد ىغنی افحادٌغ کَ ةا کارةـث آف ةحّاف از ًؼیق ازؼای راُکارُای ٌـمٌُؼیَ.وؼكری داٌـحٍغ

آىغ کَ ةا رّایث آف، اىٍیث ٌَ ركقی ةّزّد ىیةایـث ةْلیغق آٌِا ىی.اكؿ ك دكـ، اىٍیث ةغؿث آىغق را در ىضالت ىـکٌّی، پایغار ٌگِغاقث

 گـحؼیاىٍیثةا ًؼح ایً ایغق، ىغنی چٍغ زاٌتَ ك یکپارچَ ةَ ٌاـ .ُای پیكگیؼاٌَ، کَ از دؿ ىضالت ؿانو ك پایغار ةؼظیؽدةا کارةـث ركش

ث ظّد ؿاکٍیً ك ةا ُيکاری ىحعننیً ریؽی، اىٍیث ایساد قغق در ىضالت را ةَ ىغت ًّالٌی، ةَ دؿةّزّد آىغ کَ ةا راُکارُای ةؼٌاىَ

 .داقثایً ّؼمَ، پایغار ٌگَ ىی
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 ًتيجِ گيري ٍ پيشٌْادات 

 ك صاوؼ كؼف در ظنّص ةَ اىؼ ایً اٌغ ةّدق ركةؼك آف ةا ةاز دیؼ از ةكؼی زّاىِ ُيَ کَ اؿث اٌـاٌی –ةؽُکاری پغیغق ای ازحياّی 

در زیـث اٌـاٌی ، ركٌغ ركةَ رقغی را دٌتاؿ کؼدق اؿث ، ةغیِی اؿث در چٍیً  زغیغ ُای ىّنفَ َِّر ك ؿٍحی ُای پغیغق جضّؿ دٌتاؿ ةَ

كوْیحی ، مؼؼ ةَ کارگیؼی اةؼازُای کیفؼی )كاکٍكی ( در زِث ىلاةهَ ك ؿؼکّب ةؽُکاری ، را ق ةَ زایی ٌتؼدق ك ةَ ُيیً دنیم ، 

 فؼی )کٍكی( ركی آكردق اٌغ.ٌُاىِای ؿیاؿث زٍایی ىعحهف ، ةَ ةِؼق زـحً از اةؽار ُای پیكگیؼی غیؼ کی

ُْالت ىِو ازحياّی اؿث کكّر ىا ٌیؽ از ایً كاّغق ىـحذٍی ٌتّدق ك پغیغق ةؽُکاری در آف ، ُيچّف ؿایؼ کكّرُا یکی از ى

اُحياـ زغی كاٌٌّگػار ةَ پیكگیؼی از ةؽُکاری در ةؼظی از امّؿ كاٌّف اؿاؿی زيِّری اؿالىی ایؼاف ك ةؼظی ىّاد كاٌّف ؿازىاف .

 .یـحی کكّر ككاٌّف ، ٌُاـ زاىِ رفاق ىحسهی قغق اؿثةِؽ

جّاف ٌّع ظامی از رفحار داٌـث.ةٍاةؼایً ةا اؿحفادق از امّؿ ًؼاصی فیؽیکی اّو از ىْياری ك قِؼؿازی  ارجکاب اّياؿ ىسؼىاٌَ را ىی

  .جّاف از ككّع زؼایو پیكگیؼی ٌيّد قٍاؿی ىی ُای زؼـ ىتحٍی ةؼ اٌغیكَ

ىْياری ةایغ جّزَ ٌيّد کَ ىْياری ةایغ ةحّاٌغ ةا افؽایف اصحياؿ کكف ك دؿحگیؼی، ظٌؼ ٌاقی از ارجکاب در ظنّص امّؿ مضیش 

 زىاف ىغت افؽایف ًؼیق از زؼـ  زؼـ را افؽایف دُغ.ُيچٍیً ىْياری ةایغ ةحّاٌغ ةا افؽایف جالش ةؼای ىّفلیث در دؿث یافحً در ارجکاب

جّاٌغ  یاةی ةَ ُغؼ را افؽایف دُغ.ةا ایً کار ىْياری ىی حؼ ك ُيچٍیً اىکاٌات ةیكحؼی ةؼای دؿثةیك اٌؼژی ةکارگیؼی ةَ ٌیاز ٌحیسَ، صنّؿ

ىٍفْث صامهَ از ارجکاب زؼـ را کاُف دُغ.ةؼای رؿیغف ةَ ایً ٌحیسَ چِار امم ّيغق، در ایً جضلیق پیكٍِاد قغ.چِار امم ىِيی کَ 

ُا، جلّیث صؾ كهيؼك ك ىضافُث از  ىؤدؼٌغ ّتارجٍغ از ٌُارت، کٍحؼؿ كركدی در پیكگیؼی از ككّع زؼـ از ًؼیق ىْياری ك قِؼؿازی 

  ُای زؼـ. ؿیتم

ةاقغ.ىؼاكتث ك ٌُارت  ةَ ىفِّـ ایٍکَ افؼاد ةحّاٌٍغ ةتیٍٍغ ك دیغق قٌّغ از ىِيحؼیً امّؿ در ىْياری ةغكف زؼـ ىی« ٌُارت»

ی از ككّع زؼـ گؼدد.در ةـیاری از ىّارد ّاةؼیً ك ٌاَؼیً ىيکً اؿث از جّاٌغ ةَ جٍِایی ىّزب پیكگیؼ ًتیْی ةا ُيَ اُيیحی کَ دارد، ٌيی

جّاف ؿَ  جّاٌغ ةؼ ایً ازحٍاب، جأدیؼ گػارد.در ىّرد چگٌّگی ایً جأدیؼ ىی ىغاظهَ در زؼـ ك زهّگیؼی از ككّع آف ؿؼةاز زٌٍغ.ىْياری ىی

رد ةـیار ةیكحؼ از جأدیؼی اؿث کَ در قٍیغف مؼؼ زؼـ گػا اصحياؿ را در ٌُؼ گؼفث.اكؿ ایٍکَ جأدیؼی کَ دیغف زؼـ ةؼ ٌاَؼ ىی

ةاقغ.ةٍاةؼایً جضؼیک ةیكحؼی ةؼای دظانث كزّد دارد.ٌکحَ دكـ ایً اؿث کَ ُؼچَ جْغاد افؼادی کَ در ىضم كزّد دارٌغ ةیكحؼ ةاقغ،  ىی

ٌيایٍغ.ؿّـ ایٍکَ ىغاظهَ  كغاـ ةَ ىغاظهَ ىیقّد.ةٍاةؼایً افؼاد ةا فؼاغ ةاؿ ةیكحؼی ا اصـاس ظٌؼ از زِث دظانث، در ٌاَؼ کيحؼ ایساد ىی

جّاٌغ از ًؼیق ةَ کارگیؼی کارکؼدُای کاُف اٌؽكای  جؼ اؿث ك ىْياری ىی کٍغ ّىّی از یک زاىَْ اؿث ىْيّؿ ٌاَؼی کَ اصـاس ىی

ِا ةایغ ةَ جّؿَْ قؼایٌی پػیؼی مؼؼ ٌتایغ ىغ ٌُؼ ىْياراف ةاقغ؛ ةهکَ آٌ ازحياّی، ایً اصـاس را در افؼاد جلّیث کٍغ.ةٍاةؼایً رؤیث

  ةپؼدازٌغ کَ جضث آف اصحياؿ ایٍکَ افؼاد ةَ ٍّّاف ىؼاكتیً ىغاظهَ ك ّيم کٍٍغ را افؽایف دٍُغ.

ةاقغ.ةا جّزَ ةَ كوْیث اكحنادی ىؼدـ زاىَْ، گاُی اؿحٌاّث ىانی  ٌلف دكنث در ىْياری ك قِؼؿازی ٌیؽ ةـیار صائؽ اُيیث ىی

قٍاؿی ٌغارٌغ.كاٌگِی در ةـیاری از ىّاكِ از ایً انؽاىات آگاُی ٌغارٌغ.درایً ظنّص، دكنث ةایغ  انؽاىات زؼـرا ةؼای زاىَ ّيم پّقاٌغف ةَ 

جّاف در ایساد فىاُای ىکيم در ؿٌش قِؼ ةَ کار  ىٍاؿتی ةؼای ایً اىؼاظحناص دُغ.كـيحی از ایً ةّدزَ را ىی  كارد ّيم قغق ك ةّدزَ

ةاقغ.كوِ كّاٌیً در ظنّص ىْياری  ث فىاُای ىـکٌّی، ةَ ظنّص در ّنؼ صاوؼ، وؼكری ىیةؼد.ایساد ایً فىاُا ةَ دنیم ىضغكدی

جّاٌٍغ دادف پایاف کار را ىٍّط ةَ رّایث ٌکات فٍی كوْی  ُا ىی جّاٌغ ةؼای ًؼاصی مضیش ىؤدؼ ةاقغ.قِؼداری مضیش ةؼای ىْياراف ىی

جّاف ةَ اؿحفادق  داری ٌيایٍغ.در ظنّص ایً كّاٌیً ةَ ٍّّاف ىذاؿ ىیزِث پیكگیؼی از ككّع زؼـ در آف ؿاظحياف یا ىسحيِ ىـکٌّی یا ا

ؿازی، اقارق کؼد.كّاٌیً ؿاظحار  ةِیٍَ از ّّاىم ًؼاصی از كتیم رٌگ، زیتایی ىضیٌی ك ىتهياف قِؼی در ؿٌش ىْياری ىـکٌّی ك قِؼ

انکیث در آٌِا ةاقغ.ىْياری ك قِؼؿازی ةایـث در راؿحای ّالكيٍغ کؼدف ىؼدـ ةَ فىاُای ّيّىی قِؼ ك ایساد صؾ ى قِؼی ىی

 راُکارُای ىحْغدی ةؼای ایساد ایً صؾ در افؼاد دارد.
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 هٌابع ٍ هراجع

آ. افالًٌّی, ىحؼزو( جِؼاف: اٌحكارات  &(. ىؼگ ك زٌغگی قِؼُای ةؽرگ اىؼیکایی. )ح. پارؿی, 1386زیکّةؽ, ج. ) [1]

 داٌكگاق جِؼاف.

، فنهٍاىَ صلّكی «یكگیؼی از ككّع زؼـ:ةؼرؿی ٌُؼیات ىضللیًٌلف ًؼاصی ىضیي در پ»رصيث، ىضيغ روا،  [2]

 1385، زىـحاف 9ك  8گّاق،قيارق 

، فنهٍاىَ صلّكی «ٌلف ًؼاصی ىضیي در پیكگیؼی از ككّع زؼـ:ةؼرؿی ٌُؼیات ىضللیً»رصيث، ىضيغ روا،  [3]

 1385، زىـحاف 9ك  8گّاق،قيارق 

 .ةؼرؿی ىؤنفَ ُای ؿتک زٌغگی در جتهیغات جساری جهّزیّف، ىسهَ ّهّـ ازحياّی ،(1382ىضيغروا ،)،رؿّنی  [4]

 .1391ُيیكَ ةِار، جِؼاف: اٌحكارات ٌِاد رُتؼی،  (1391)قؼیفی، اصيغ صـیً، [5]

( فلؼ،ىضؼكىیث ك قِؼكٌغی در ایؼاف، فنهٍاىَ ّهيی پژكُكی رفاق ازحياّی، ؿاؿ پٍسو، 1383قیاٌی، ىهیضَ، ) [6]

 ، 27قيارق

 ُای ىضیٌی فىاُای قِؼی اىً. جِؼاف: ىؼکؽ ىٌانْاجی ك جضلیلاجی قِؼؿازی ك ىْياری. (. كیژگی1387ا. )مانضی,  [7]

 ُای ىضیٌی فىاُای قِؼی اىً. جِؼاف: ىؼکؽ ىٌانْاجی ك جضلیلاجی قِؼؿازی ك ىْياری. (. كیژگی1387مانضی, ا. ) [8]

ىْياری  -ارُای ٌاٍُسار قِؼی. ٍُؼُای زیتا(. ٌلف قِؼؿازی) ٌُؼیَ ىضیٌی( در پیكگیؼی از رفح1388مانضی, ا. ) [9]

 .137-127ك قِؼؿازی , 

، 33-34، ىسهَ جضلیلات صلّكی، داٌكگاق قِیغ ةِكحی، قيارق «ىتاٌی ٌُؼی پیكگیؼی كوْی از زؼـ»مفاری، ّهی،   [16]

1386 

 ٍْث ایؼاف.كم(. ىـکً ایيً در ةؼاةؼ زؼایو، پایاف ٌاىَ کارقٍاؿی ارقغ ىْياری، داٌكگاق ّهو1396ّتغی, ث. ) [11]

(، پهیؾ ك آىّزش صلّؽ قِؼكٌغی، فنهٍاىَ ىٌانْات راُتؼدی، ؿاؿ دكازدُو، قيارق دكـ، 1388ّهیغكؿحی، ٌامؼ،) [12]

 .44ىـهـم

 (، قِؼكٌغی، جؼزيَ ىضيغ جلی افؼكز، جِؼاف: اٌحكارات کّیؼ1381فانکؾ،کیخ،) [13]

 1376َ ًتاًتایی، چاپ اكؿ، پاییؽ ٌیا، چاپعاٌَ ّالى قٍاؿی، جؼزيَ ىِغی کی ای ةؼ زؼـ گـً، ریيٌّغ، ىلغىَ [14]

(.چِؼق ىحغیؼ اىٍیث ىهی، جؼزيَ پژكُكکغق ىٌانْات راُتؼدی،چاپ اكؿ، جِؼاف: اٌحكارات 1387ىاٌغاؿ، راةؼت،) [15]

 پژكُكکغق ىٌانْات راُتؼدی.

(.ایٍحؼٌث ك اىٍیث ازحياّی.چاپ اكؿ، جِؼاف: اٌحكارات پژكُكگاق ّهّـ اٌـاٌی ك ىٌانْات 1391ىسؼدی، ؿْیغ) [16]

 ؼٍُگی.ف

قٍاؿی، داٌكگاق آزاد  دیغگی ؿؼكث، پایاف ٌاىَ کارقٍاؿی ارقغ زؽا ك زؼـ ىضيغ ةاراٌی ةیؼاٌٌّغ، پیكگیؼی از ةؽق [17]

  1367اؿالىی جِؼاف، كاصغ ىؼکؽ، ؿاؿ 

 1375، پاییؽ ك زىـحاف 89، فنهٍاىَ فؼٍُگ ّيّىی، قيارق «فؼٍُگ ك زیتایی قٍاؿی قِؼی»ىؽیٍی، ىٍّچِؼ،  [18]

 ، چاپ اكؿ1378ىیؼاصيغی، ىٍنّر؛ زاىَْ ىغٌی در ىٌتّّات، كو، ًاُا،  ىْنّىی، ىـّْد ك [19]

(.ىلغىَ ای ةؼ زاىَْ قٍاؿی اىٍیث.جؼزيَ ىضيغ ّهی كاؿيی ك ىضيغ روا آٍُی، چاپ اكؿ، 1396ىک ؿّییٍی، ةیم) [26]

 جِؼاف: اٌحكارات پژكُكگاق ّهّـ اٌـاٌی ك ىٌانْات فؼٍُگی.

ٍیث زِاٌی، جؼزيَ امغؼ افحعاری، چاپ اكؿ، جِؼاف: اٌحكارات پژكُكکغق ( فؼٍُگ اى1386ىک کیً، الی، آر، نیحم، ) [21]

 ىٌانْات راُتؼدی.

 ، چاپ اكؿ1382ی ىغٌی، پژكُكگاق فؼٍُگ ك اٌغیكَ اؿالىی، كو،  ىّالٌا، صيیغ؛ زاىَْ [22]

، جضلیلات فؼٍُگی ایؼاف، «ىفِّـ ؿتک زٌغگی ك گـحؼق آف در ّهّـ ازحياّی» (1387)ىِغكی کٍی، ىضيغ ؿْیغ، [23]

 .پیاپی 

 .، رؿاٌَ ك ؿتک زٌغگی، ىاٍُاىَ ركاةي ّيّىی ایؼاف(1389)ٌاُیغ ظّقٍّیؾ [24]

، پاییؽ ك 89، فنهٍاىَ فؼٍُگ ّيّىی، قيارق «صفٍ ارزقِای فؼٍُگی در ىْياری ك قِؼؿازی»ٌلؼق کار، ّتغانضيیغ،  [25]
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داری زٌاف از صلّؽ قِؼكٌغ ك ّّاىم ىّدؼ (، ةؼرؿی ىیؽاف اصـاس ةؼظّر1389ٌّركزی، فیه انَ ك گم پؼكر، ىٍا، ) [26]

 .59ةؼآف، فنهٍاىَ راُتؼد، ؿاؿ ةیـحو، قيارق 

 ؾ. ماةؼ, ىحؼزو( جِؼاف: ًضاف. &(. ظهق فىاُای كاةم دفاع. )ؼ. ركاكی, 1387ٌیّىً, ا. ) [27]

 1377كاُّی، اصيغ؛ زاىَْ دیٍی زاىَْ ىغٌی، كو، پژكُكکغق فؼٍُگ ك اٌغیكَ اؿالىی،  [28]

، فنهٍاىَ ّهيی ػ جعننی «وؼكرت ارائَ جْؼیف ةّىی )اؿالىی ػ ایؼاٌی( از ؿتک زٌغگی»، (1392)، كنی زادق، زّاد [29]

 .75، ش 8قّرای ّانی اٌلالب فؼٍُگی، س 

(، جضهیم ةؼ فؼٍُگ قِؼكٌغ در قِؼ امفِاف، زاىَْ قٍاؿی کارةؼدی، 1388ُاقيیاف فؼ، ؿیغّهی ك گٍسی، ىضيغ، ) [36]

  15ؿاؿ ةیـحو، قيارق 

(، آگاُی زٌاف از صلّؽ قِؼكٌغی، ك ّّىم ىّدؼ ةؼ آف، ىسهَ ىٌانْات 1396ْفؼ ك اىاٌیاف، اةّانفىم،)ُؽار زؼیتی، ز [31]

 .9پژكُف ُای قِؼی ىٌٍلَ ای، ؿاؿ ؿّـ، قيارق


