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ABSTRACT 

Objective: Security is one of the cornerstones of reaching a healthy society and having 

sustainable cities. One of the consequences of the worn out textures in cities is the reduction 

of security and, more importantly, the decrease in the sense of security among citizens, 

therefore, it is necessary to examine these spaces and assess their impact on citizens' sense of 

security. The main objective of this research is to identify and analyze the factors affecting the 

creation of security feeling in the context of the worn-out neighborhoods of Dongonbadan. 

Methods: The type of research in this study is applied and analytical descriptive. The method 

of collecting information is also documentation-based. The sample size of the citizens was 

389 people based on the Karajes and Morgan tables and for the community of employees of 

the offices 120 people were selected by random sampling method. Data were analyzed using 

SPSS software. 

Results: The results of the data obtained from the statistical population of the employees 

indicate that the role of the urban management agent with the highest average of 4.54 and the 

lowest mean of 4 and 4.20, respectively, are due to the weakness of social justice and existing 

laws in the community. Also, information obtained from citizens in this area indicates the 

effective role of the weakness of social justice, with the highest mean of 4.14, and the next, 

blind and inactive points with a score of 4.07 and the lowest average of 3.45 that are in the 

rules of the community. 

Conclusion: Comparison between past and present research shows that, among the studies on 

social security in urban spaces, the results of Kiani et al. (2013) analysis and prioritization of 

environmental security strategies in Zabol city spaces is almost aligned. 
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 ۀمطالع) شهری فرسوده هایبافت در امنیت عدم احساس بر مؤثر هایشاخص بر تحلیلی

  (دوگنبدان شهر ۀفرسود بافت :موردی
 

  Cرضایی محمدرضا،  1و bالدینیشمس علی،  a نژادحاصل محمد
 
a ایران یاسوج، اسالمی، آزاد دانشگاه یاسوج، واحد شهری، ریزیبرنامه و جغرافیا دکتری دانشجوی. 
b ایران مردشت، اسالمی، آزاد دانشگاه مرودشت، واحد شهری، ریزیبرنامه و جغرافیا گروه استادیار. 
c   ایران مردشت، اسالمی، آزاد دانشگاه مرودشت، واحد شهری، ریزیبرنامه و جغرافیا گروه ستادیارا. 

  چکیده

 فضاهای تتبعا جمله از .باشدمی پایدار شهرهای داشتن و سالم جامعه یک به یابیدست اساسی ارکان از یکی امنیتتبیین موضوع: 

 آنان اثرات ارزیابی و فضاها این بررسی باشد،می شهروندان بین در امنیت احساس کاهش آن از ترمهم و امنیت کاهش شهرها، در فرسوده
 بافت در امنیت اساحس ایجاد در مؤثر عوامل تحلیل و شناسایی پژوهش، این اصلی هدف .است ضروری شهروندان امنیت احساس بر

 .باشدمی دوگنبدان شهر فرسوده محالت

 بر شهروندان نمونه جمح .است پیمایشی اسنادی نیز اطالعات آوریجمع شیوه. استتحلیلی ـ توصیفی و کاربردی تحقیق، نوع روش:

 انتخاب تصادفی گیریمونهن روش با و نفر 120 ادارات کارمندان جامعه برای و است آمده بدست نفر 389 مورگان و کرجشسجدول اساس
ی( با تاطی )آزمونصیفی و استنبهای آماری توآوری و با روشنامه جمعداده های مورد نیاز به شیوه پیمایشی بااستفاده از پرسش .شدند

 تجزیه و تحلیل شد. SPSSافزار گیری از نرمرهبه

 میزان باالترین که شهری ریتمدی عامل برجسته نقش  از حاکی کارمندان آماری جامعه از آمده بدست هایداده از حاصل نتایج ها:یافته

 موجود قوانین و اجتماعیدالتع ضعف به متعلق ترتیب به که  4.20 و 4 میانگین میزان کمترین و داده اختصاص خود به را  4.54 میانگین
 دارای اجتماعی عدالت ضعف عامل مؤثر نقش از حاکی منطقه این در شهروندان از آمده بدست اطالعات همچنین .باشندمی جامعه در

 قوانین به متعلق که 3.45 میانگین انمیز کمترین و 4.07 امتیاز با تردد غیرقابل و کور نقاط بعدی رتبه در و 4.14 میانگین میزان باالترین
 .باشندمی جامعه در موحود

منیت اجتماعی اموضوع بارههای صورت گرفته دردهد که، از بین پژوهشهای گذشته و پژوهش حاضر نشان میمقایسه بین پژوهش :نتایج

ی فضاهای شهر زابل می امنیت محیط( که تحلیل و اولویت بندی راهبردهای 1392) در فضاهای شهری، نتایج پژوهش کیانی و همکاران
گی ـ کارکرد فرهن ل مربوط بهبیشترین و باالترین اولویت جهت توجه به مسائل امنیت محیطی فضاهای شهر زاب باشد.راستا میباشد هم

ل شده تیاز نرمای بافت با امثر بر امنیت فضاهای شهری( فشردگؤدر خوشه عملکردی / کارکردی م 0.539اجتماعی )با امتیاز نرمال شده 
 در هر خوشه می باشد. 0.353

 .دوگنبدان شهر اجتماعی، امنیت فرسوده، بافت شهری، فضای :هاکلیدواژه
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 مقدمه
 محالت در ناامنی زبرو و شهر فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، مختلف ابعاد شدن ترپیچیده موجب شهرنشینی گسترش

 کرد ادعا توانمی ماا است؛ یافته جدیدی معنای شهری محیط در انسان، و فضا بین روابط همچنین. است شده مسکونی
 بشر، زیستی الگوهای به ریخیتا نگاهی. است امنیت به نیاز نکرده، تغییر شکلی، نه و ماهیتی نظر از میان این در آنچه
 ابعاد سایر مهم نصریع عنوان به همیشه و کرده ایفا آن تکامل و گیریشکل در اساسی نقش امنیت که دهدمی نشان

 و توسعه سالمت در مهم نقشی دارای شهری امنیت(. 388  1391 فتحی، و رضوانی)است  داده قرار تأثیر تحت را زندگی
 یک در امنیت وجود ان،کارشناس از بسیاری عقیده به (.2012)لی و همکاران،  است کشورها همه در شهرنشینی فرآیند
 یتامن وجود از ترمهم معهجا در امنیت احساس بسا چه و جامعه آن در امنیت احساس که است مهم اندازه همان به جامعه
 هک زمانی تا اساس این رب. دارد امنیت از او ادراك و دریافت میزان به بستگی جامعه در فرد هایواکنش چراکه است؛
 (. 132  1388 سپهر، الدیفو و نورزی)کرد  نخواهد نیز امنیت احساس باشد، نداشته وجود جامعه در امنیت فرد، ازنظر

 دهش گذاشته ارتباط در نیز هامحله ساکنان احساسی و رفتاری اثرات با شهری هایمحله فیزیکی و اجتماعی شرایط
، )الوتناست شده داده صتشخی افراد روانی سالمت کننده بینیپیش عامل محله، و مسکن کیفیت مثال، عنوانبه. است

 فیمن و مخرب تأثیرات و دکنمی مختل روزمره زندگی در را سالمتی و نشاط عمومی، فضاهای و هامکان ناامنیِ (.1997
 عیاجتما هایفعالیت از ار آنها و شده خودشان از مردم غیرضروری محافظت و مراقبت به منجر و دارد زندگی کیفیت بر
-می تحمیل جامعه بر ار زیادی هایهزینه عمومی، مشارکت و فرهنگی رشد راه سر بر مانع ایجاد با و داردمی باز

 و ودهب متفاوت آن در نهفته لکردعم با متفاوت، هایمکان و فضا در انسان رفتار که نکته این به توجه(.2010)کارمونا، کند
 نشان تحقیقات برخی جنتای. است ضروری امری باشد،می مجرمانه رفتار بروز در انسان محرك فضا موارد بسیاری در

 جنایت و جرم)ترس  اهشک و دارد وجود معناداری ارتباط جرم وقوع محل هایویژگی جرایم به ارتکاب بین که دهدمی
 کـه است معتقد نیستیمدر تفکر(. 19  1389 همکاران، و قرایی)آید  بدست محیطی طراحی طریق از تواند می( واقعی

 در را صیخا رفتار توانمی دیکالب تمهید یا ویژه طراحی با یعنی کنند، عوض را مردم رفتار توانندمی کالبـدی فضـاهای
 کالبدی بافت گاهی و همدیگر دارد بر متقابل تأثیر محله اجتماعی و کالبدی بافت. کرد تشویق و تسـهیل ساکنان
 میمه نقش هویت ومنیتا ایجاد در اجتماعی واحد یک عنوانبه محله بنابراین،. است اجتماعیمسـائل سـاززمینـه

 (.9  1394 اکبرپور، و نوربخش)کنند  امنیت همچنین و تعلق احساس افراد شودمی باعث و داراست

 فرسوده هایبافت مسأله نفتی منابع لحاظ از آن استراتژیک موقعیت به توجه با گچساران شهر گسترش به رو روند
 شبکه ناکارآمدی نظیر متعددی معضالت از مطالعه مورد محدوده حاضر حال در. است کرده پیدا بیشتری نمود شهری

 گریبان به دست هاآن با فرسوده هایبافت که متعددی مسائل و پایین امنیت امکانات، و خدمات کمبود ارتباطی، های
 و مناطق دیگر ساکنان مهاجرت گچساران، شهر فیزیکی توسعه از ناشی مشکالت دلیل به جهتی از است مواجه هستند،

 رفتن بین از و توجه عدم دلیل به فرسوده هایبافت.  است شده ها بافت این به روستایی و درآمد کم قشرهای مهاجرت
 از یکی فضاها این در امنیت احساس که چرا. اندآورده فراهم را اجتماعی هایآسیب برای الزم یزمینه تعلق، حس

 غافل محیطی عوامل تاثیر و نقش از نباید نیاز این تامین در. شود می محسوب فضا کیفیت در های شاخص مهمترین
 توجه با باشند، می جرم بروز از ناشی خطر برابر در بیشتر مناطق سایر به نسبت شهری مناطق از برخی که آنجایی از. شد
 زندگی واالی مراتب به وصول مقدمات از آن تامین و بشر نیازهای ترینبنیادی از خاطر آرامش و امنیت که این به

 فرهنگی، از اعم آن، موجد مختلف عوامل گرفتن نظر در با امنیت، و نظم برقراری موضوع به توجه است، معنوی
 امر این متولی نهادهای مهم وظایف از اخالقی، فضایل رشد برای مساعد محیط ایجاد آن تبع به و کالبدی و اقتصادی

 می ناامنی و فرسوده بافت در امنیت عدم ایجاد باعث که عواملی شناسایی برای حاضر تحقیق در اساس همین بر. است
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 احساس ایجاد بر را تأثیر بیشترین هاشاخص از دیدگاه شهروندان و کارمندان کدام دهد؛می پاسخ زیر سؤال این به شوند؛
 دارند؟ دوگنبدان شهر در ناامنی

  نظری ۀپیشین

 با و شهری ایهمحیط در را شهری جرائم که بودند کسانی نخستین شیکاگو شهری شناسیجامعه مکتب اصحاب
 که بودند اعتقاد ینا بر آنان. کردند بررسی شهری مختلف مناطق کالبدی اجتماعی و اقتصادی هایویژگی به توجه

 تصادیاق و اجتماعی هایگیویژ آنان، باور به. است پذیرامکان شهری، هایمحیط فالب در شهری، ساکنان رفتار مطالعه
 (. 48  1396 همکاران، و سقایی) است ثیرگذارتأ منطقه بودن زاجرم در کالبدی و

. ددار شهری وساز ختسا و فضا با مستقیمی ارتباط امنیت، طورکلی به و اجتماعی امنیت  اجتماعی امنیت احساس

 و هایبآس انواع ساززمینه و آن بینبرنـده از نامناسب فضای و امنیت کننده مینتأ زیادی، حد مناسب،تا شهری فضای یک
 ترینمهم از جتماعی،ا هایآسیب و است شهرها در زندگی کیفی هایشاخصه از امنیت امروزه .است اجتماعی معضالت
 که هستند هاییلفهمؤ هجمل از شهر سطح، هایپارك فضاهای میان، این در .روندمی شماربه امنیت مختلف پیامدهای

 با که اندعقیده این بر نظرانبصاح از بسیاری اساس، این بر  .پیونددمی وقوع به آنها بستر در اجتماعی، هاینابهنجاری
 عنوانبه امنیت حساسا. (2004)باند، داد افزایش افراد در را امنیت احساس توانمی آن تلطیف و فضاها دستکاری
 رایطش از افراد غیرمستقیم و مستقیم هایتجربه تأثیرتحت است، اجتماعی و روانی فردی، عوامل از تلفیقی که پدیدهای

 واهخ فرهادی) است آن ازمندنی انسانی هر اجتماعی روابط تداوم و سالم زندگی به دستیابی برای و است اجتماعی متفاوت
 واقعیت نه و امنیت نیذه بعد به واقع در شود،می گفته سخن امنیت احساس از کههنگامی (.150  1396 همکاران، و

 به محققان و نویسندگان. ندپذیرمی تأثیر هم از و بوده مرتبط یکدیگر با دو این که هرچند شود،می اشاره آن فیزیکی
  دارند اشاره موضوع سه به امنیت احساس با رابطه در بحث هنگام
 را آن سطح و ناخشنودند امنینا پدیدهای و جرائم وقوع میزان از صرفاً جامعه اعضای که معنا این به  امنیتی نارضایتی -

 .دانندمی قبول غیرقابل

 تهدید، نوعی را آن و تهداش دغدغه خاصی هایناامنی و جرائم وقوع به نسبت اجتماعی گروه یک یعنی  امنیتینگرانی -

 .کنندمی تلقی دور و غیرمستقیم هرچند

 محتمل نزدیکانشان یا خود ردمو در را ناامنی پدیده یا جرم وقوع شهروندان که دهدمی رخ زمانی حالت این  امنیتیترس -

 (.11  1386 حسینی،)دانند می

-به گیرد؛می قرار محور شهری فضای در انسان زندگی کیفیت شهری پایدار توسعه در شهری  پایدار توسعه و امنیت
. نرسد آسیب شهری محیط پایداری به و باشد همراه اجتماعی رفاه و بالندگی توان با شهروندان زندگی تداوم کهطوری

 معقول و منطقی شکل به توسعه اجزاء و عناصر میان رابطه برقراری و ارتباط به توجه پایدار توسعه نظریه قوت نقطه
 که است نسبی و ذهنی مفهومی امنیت، (. 41  1394 چلچه، مختاری) شود توسعه بقای و حفظ موجب میتواند که است

 کاربرد اغلب امنیت، مقوله به سنتی هاینگرش در. یابدمی استمرار و شده پدیدار جامعه یک در متعدد اصول پایه بر
-گروه امروز، گره نجامع و انتقادی امنیتی هایپژوهش در کهدرحالی بوده، توجه مورد محوری تهدید و نظامی نیروهای

 و گیرند قرار تهدید مورد اقتصادی یا محیطی عوامل طریق از بلکه نظامی ابزار ناحیه از تنها نه توانندمی اجتماعی های
 زیادی پردازان نظریه. دهند قرار تهدید مورد را کشور یک سیاسی استقالل یا یکپارچگی خود نوبه به توانندمی عوامل این

(. 118  1397امانپور،) اند کرده توجه پایدار توسعه هایمؤلفه تحقق عدم نتیجه در امنیتی های ناپایداری بروز به
 تغییر زمان طی در شهری توسعه با که اجتماعی و محیطی مشکالت  نویسدمی «قاعدهبی شهرهای» کتاب در استیوپایل
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 و رهنمایی) شود منجر شهری ثبات حتی و شهری جامعه ثبات برای امنیتی تهدیدات و خطرات به است ممکن یابدمی
 (.180  1385 موسوی، پور

 می تأثیر افراد فتارر بر  فضاها رویکردها، اساس این بر  امنیت بر فضا و فیزیکی محیط تأثیر بر مبتنی رویکردهای

 طور به و فیزیکی و البدیک شرایط بر ها نظریه این.  شوند گرفته کار به رفتار او تنظیم برای توانند می و گذارند

 را محیطی راحیط یا و و خصوصی عمومی فضای مانند مفاهیمی و دارند توجه مکان و محیط فضا، های کلیویژگی

 و دارد وجود رابطه نیناام احساس و سکونت محل بین که است بر این اعتقاد نظریات، این در .دهند می قرار مدنظر
 قرار تأثیر تحت ار احساس ناامنی اجتماعی، های نظارت ضعف و سکونت محل کالبدی انحطاط از هایی حاکی نشانه

 برای بیشتری ابلیتق که فضاهایی و شهری دفاع فضاهای بدون نظریات، این اساس بر (. 24  1386حسینی، ) دهد می

 (.44  1381نی،طاهرخا) شوند می زنان اجتماعی امنیت ویژه به اجتماعی امنیت موجب کاهش دارند، جرم وقوع
 و عمومی منازل تگسترش ساخ به ساختاری مربوط های ویژگی کرد. اشاره وود به توان می رویکرد این پیشگامان

و  )احمدی شود می مجر افزایش نتیجه در و غیررسمی اجتماعی کنترل شدن کم رنگ باعث ساکنان، میان ارتباط قطع
 تعامل به امنیت شهری، تبیین در که است شهرسازی پردازان نظریه دیگر از نیز جیکوبز (. جان174  1389اسماعیلی، 

 امن محیطی ایجاد در املیع عنوان به فضا بودنفعال بر سازند ومی را محیط که اجتماعی فرایندهای و فیزیکی فضای

 پلیس وسیله ابتدا به هریش فضای آرامش گوید جیکوبز می (.51  1388 دیگران، و رفیعیانتأکید دارد ) و توجه موفق، و

 پیچیده و ناخودآگاه شبکه وسیله به ابتدا شهری آرامش فضای شود. می ضروری پلیس حضور با ولی شود؛ ینم تأمین

-می چنین توضیح یابانخ یک بودن انتظامی خود مورد در اوشود.  می حفظ مردم میان استانداردهای موجود و اجتماعی

 خیابان حقیقی و طبیعی نمالکی را هاآن ما کسانی که های چشم بنگرند؛ را خیابان همواره هاییچشم بایستمیدهد  

 خیابان افزوده بر مؤثر هاینگاه رب تا گیرد قرار استفاده مورد مداوم صورت به بایدخیابان می روهایپیاده ... و نامیممی

 (.15  1961)جیکوبز،  شود داده آموزش خیابان به نگریستن خیابان، در ساکن مردم به و گردد

 شهر عمومی فضای و شهری فضای امنیت با مرتبط نظران صاحب نظریات بندیجمع -1جدول 

 عنوان و متن نظریه سال نظریه پرداز مفاهیم کلیدی

-امنیت و انسان

مداری در فضای 
 شهری

 مبیلاتو فرهنگ شهرها شهر مکان تبلور فرهنگ و دفاع از انسان در مقابل 1938 لویس مامفورد

 ریشهرسازی شهروند گرا توجه به مقیاس انسانی در تمامی اجزای شه 1992 فرانسیس تیبالدز

آندره دوانی، پیتر کتز، و 
 الیزابت پالتر زیبرگ

1992 
حی ، طراکاربری مختاط، بازگشت به ساختار محالت سنتینوشهرسازی شهری، 

 شهری با کیفیت

 2001 دین برنان ـالزلینکا 
یزی و نامه رتر از طریق برزیستمنظر ایمن، ایجاد اجتماعات ایمن تر قابل

 وطراحی فضاهای عمومی در جهت گسترش ادراکات ایمنی و کاهش جرم 
 ترس از جرم

 
 

تاثیرات محیطی ـ 
 رفتاری

 دهسیمای شهر گره، لبه، نشانه، مسیر و حوزه عناصر پنجگانه سازن 1960 کوین لینچ

 1994 جین جیکوبز
اردـ دجود وتئوری چشمان خیابان ـ بین جرم و محیط کالبدی ارتباط نزدیکی 

 خیابان های شلوغ و سرزنده امنیت بیشتری دارد.

 ساکنان کنترل تحت محیط -دفاع قابل فضای تئوری 1970 اسکار نیومن

 CPTEDمحیط طراحی طریق از جرم از گیری پیش تئوری 1971 ری جفری

 1977 آموس راپاپورت
 حیط جهتم مقابل در انسان غیرانفعالی موقعیت شهری فرم انسانی های جنبه

 شهری محیط در پیاده عابران یابی

 1984 رومدی پاسینی
ازهای نی به توجه و شهری فضای در مردم یابی جهت معماری در مسیریابی

 کاربران ویژه

 مردم بر شهر فضاهای ذهنی- روانی تاثیرات بررسی شهر، سیمای ارزیابی 1985 التمنت، هولویل و مور
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 1996 حسین بحرینی
ارایه  ان؛کنندگ استفاده رفتاری الگوهای با رابطه در شهری فضاهای تحلیل
ی الگوها و خیابان فضای کیفی و کمی تحلیل با طراحی مناسب ضوابط
 پیاده عابران ویژه به کنندگان استفاده رفتاری

 (. 11، 1392کیانی و همکاران، ماخذ  )

 کافی در جود نوروآورد. عدم ترس بیشتری را فراهم مینه ایست که زمیخصوصیات برخی فضاهای شهری به گونه
ر ر اساس نظریه اسکاباند. لهز آن جماها رو در اتوبانبود پیادهسرپناهان و معتادان در کنار خیابان و نخیابان، خوابیدن بی

آورند  ار فراهممی برای فرفضاهایی که امکان دیدن و دیده شدن در آنها بیشتر باشد و در ضمن امکان ک( 1973) نیومن
             ها رچینپیوارها و دود که شل میالرو، برای مثال استدآورند. از اینپتانسیل کمتری برای فعالیت مجرمان فراهم می

حاکی از نظارت  ای کهنهود نشاتوانند به عنوان موانع فیزیکی تلقی شوند و حس ناامنی را افزایش دهد در حالی که وجمی
 (.1997)اسکواتز،  دمردم بر محله باشد میتواند حس امنیت را افزایش ده

     نها که، در آ هاییلهاست. جیمز کیو ویلسون معتقدند محپنجره شکسته نیز مشهور یه در این چارچوب نظری، نظر
ی شکسته وجود هاپنجره ها وتمانساخ ها، نمای بیرونی ناموزونتوجهی و خرابی، نظیر تلنبار شدن زبالههایی از بینشانه

ی پذیریبسساس آدارد، به بیان دیگر، امکان دسترسی مجرم مهیاست، حاکی از آن است که ساکنین آن محله اح
نظریه با  ت که اینکر اسزم به ذالبیشتری دارند و قصد دارند از حضور، مشارکت و محافظت اجتماع خود کنار بکشند. 

ها، شغالوارها، آوی دیعنوان نظریه تمدنی نیز معروف است. در واقع در اینجا بر فحش و ناسزاهای نوشته شده برر
منیت دم وجود اعنه ی نشاشود و چنین عواملها توجه میسرپناه در محلههای متروکه و یا تجمع مردمان بیساختمان

 (.116  1385علیخواه و نجیبی، )شودشمرده می
 است؛ شده اطالق دارای مشکل های بافت به مختلفی عناوین جهان، شهرسازی ادبیات در  شهری فرسوده بافت

 و ریزان برنامه 70 و 1960 های دهه در. کند میاشاره  آنها به نوعی به که است هایی نام از یکی درونی شهر
 نیز 1970 دهه در کردند؛ می یاد عنوان این با شهر حاشیه و شهر مابین مرکز های محدوده از شهری، طراحان

 طبیعی از نظام که مناطقی مورد در اصطالح این رفته رفته شد. می مطرح شهر درونی مسائل به عنوان شهری مسائل

 میزان فقیر، های خانه دارای که شود اطالق می ای منطقه به درونی، شهر رفت. بکار بازماندند، شهر توسعه و رشد

 اصطالح این از که داد پیشنهاد وارد کالین 1989 سال در. باشد مشکالت اجتماعی و ناپایدار اجتماعات بیکاری، باالی

 محدوده .شهری بود محدوده یک از بیشتر درونی شهر ایده، این در شود. استفاده شهری فقیر به مناطق اشاره برای

 شهر «گذار محدوده» اساس بر شد. می اقتصادی اطالق چرخه از خارج - کارگر مهاجران و فقیر افراد آن در که هایی

 درونی شهر مردم، عمومی ذهنیت در شد؛ انجام 1999 سال در که آن تحقیقاتی به اصطالح در و کنند می زندگی -

درنهایت  (.196  2005کرد)کوین،  پارك آن در ماشین شود نمی اصالً  و دارند حضور آن در معتادان که بود محلی
، جامانده مکان از زمان است. این تعریف، با نمونه هایش تشخیص می «فرسودگی» شاید بتوان این گونه بیان کرد که 

توان در سیاهه ای از عامل ها شناسایی کرد   یابد. شناسه های فرسودگی که تعریف آن ملموس و معلوم می کند؛ می
ماندگی فرهنگی، بحران های روانی ـ ذهنی، نارسایی های کالبدی، ناسازگاری های های اجتماعی، عقبنابهنجاری

کارکردی، نزول ارزش های اقتصادی، نبود خدمات شهری روزآمد، آلودگی های محیطی، نبود بهداشت، تراکم یا نبود 
منزلت اجتماعی و ....، اما این همه یکباره و یکجا تولید نمی شود. فرسودگی پدیده ای تدریجی و هم جمعیت، کاهش 

 (.31  1388)سپانلو،  افزاست، قابلیت بازتولید دارد و به کاهش نسبی بهره وری می انجامد
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  عملی ۀپیشین

 در که مطالعات از ایرهپا به ذیل در است، پذیرفته صورت متعددی مطالعات تاکنون کشور در شهری امنیت ۀزمین در
 (1391) همکاران و ـانحقیقتیـ توســط شــده انجــام تحقیــق در  شودمی اشاره گرفته انجام شهری امنیت زمینه
 ممستقی ثیرتآ که ستا شده پرداختـه تهـران شـهر در امنیت احساس و اجتماعی سـرمایه میان رابطه بررسی درباره

 وهیگربرون اجتماعییهسرما و پوشیچشم قابـل و ضـعیف بسـیار امنیـت احسـاس بـر گروهیدرون اجتمـاعیسـرمایه
 . است داشته امنیت احساس بر مستقیم ثیریتأ

 امنیت سطح جشسن و بررسی. عمومی فضاهای شهری؛ امنیت عنوان با پژوهشی در( 1392) همکاران و احمدپور
 ۀمنطق کل در امنیت توضعی که یافتند دست نتیجه این به پیمایشی ۀشیو با قم، شهر 2 ی منطقه در شهری هایپارك

            و فقیر حالتم با مجاور نواحی در هاپارك امنیت شرایط میان این در که نیست مناسب شهروندان دید از 2
 دیگر نواحی سایر به بتنس اقتصادی، بویژه و فرهنگی اجتماعی، نامناسب وضعیت علت به ،3 ۀناحی مانند نشینحاشیه
 . است تربغرنج

 شهروندان امنیت ساساح بر کالبدی و اجتماعی عوامل نقش بررسی عنوان با ایمطالعه( 1393) همکاران و عظیمی
 شهروندان برای امنیت اساحس میزان که دهد می نشان تحقیق این مهم های یافته. اندرسانیده انجام به رشت شهر در
 .  است یدارمعنا تفاوت دارای شهر مختلف های محله و افراد جنسیت روز، و شب زمانی موقعیت حسب بر

 فضایی بازدارنده ملعوا و امنیت مسئله به «آمریکایی بزرگ شهرهای مرگ و زندگی» کتاب در( 1386) جکوبز جین
 نمی تأمین پلیس وسیله هب ابتدا از شهری فضای آرامش که کندمی بیان وی. کندمی اشاره هامحله و شهرها کالبدی و

 و اجتماعی پیچیده و ناخودآگاه شبکه وسیله به ابتدا شهریفضای آرامش. شودمی تأمین پلیس حضور با ولی شود
  .شودمی حفظ مردم میان موجود استانداردهای

 شهر خاص مناطق یفضا تأثیر تحت را شهری جرائم است رسانیده انجام به که پژوهشی در (2012) شاو کلیفورد
 ای حاشیه هایویژگی که رسید مناطقی به پلیس و دادگاه از شهر خاص مناطق اطالعات و آمار اخذ با وی. داندمی

 و هوشی ضریب حیث زا حاشیه مناطق بزهکاران  از عبارتند پژوهش اصلی هاییافته معروفند، «گتو» به و دارشتند
 و ایمحله نهادهای رفی،ع هایسنت ای،حاشیه مناطق در -2. ندارند معناداری تفاوت مناطق، دیگر بزهکاران با شخصی

 ناطقم - 3. اندفروپاشیده مه از عمده طور به کنند،می کنترل را افراد رفتار ها،محله آنها طریق از که عمومی افکار
 مشروبات مسروقه، الامو مخدر، مواد فروش و خرید جمله از مجرمان فعالیت برای را متعددی هایفرصت ای،حاشیه
 کودکی سنین همان از مناطق ینا در بزهکارانه هایفعالیت – 4.دهندمی قرار مجرمان اختیار در خرابکارانه اعمال الکلی،

 .شوندمی شروع هابازی از بخشی عنوان به

 داده ها و روش شناسی
 –اسنادی نیز اطالعات آوریجمع شیوه. است تحلیلی –توصیفی و کاربردی نوع از حاضر، پژوهش در تحقیق روش
 شهری امنیت و فرسوده بافت با مرتبط متون و تحقیق ادبیات بررسی با واقع در. است استقرایی –قیاسی و پیمایشی

 بافت تأثیر (پرسشنامه توزیع) پیمایشی شیوه از استفاده با سپس و( استقرایی شیوه) گردیده استخراج نظر مورد معیارهای
. اندشده سنجیده اینمونهتک   Tروش از استفاده با شهر از مطالعه مورد بخش این در ساکن شهروندان امنیت بر فرسوده

 است، برخوردار بیشتری عمومیت از کرونباخ آلفای ضریب اینکه دلیل به نیز( پایایی) هاداده سازگاری منظور به همچنین
که دارای پایایی  714/0و پرسش نامه کارمندان  831/0پایایی پرسش نامه شهرونداناست که  شده استفاده روش این از

. کردند اصالح و بررسی متخصصان از نفر چند را پرسشنامه اعتبار، و روایی تعیین برای .خوب و قابل قبولی می باشند.
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 مورگان و کرجشس جدول اساس بر آن نمونه حجم که دوگنبدان شهر سال 18 باالی جمعیت نیز تحقیق آماری جامعه
 به پرسشنامه هایگویه. است شده انتخاب نمونه عنوان به نفر 120 تعداد که ادارات کارمندان و  آمد بدست نفر 390

 و نامه پرسش وسیله به اطالعات گردآوری از پس. است شده طراحی پاسخ بیسته صورت به ایدرجه پنج طیف شکل
 تجزیه مرحله برای هاداده نهایتاً و شده انجام هاداده روی بر الزم تبدیالت و هاویرایش SPSS افزار نرم به هاداده پانچ

 و است شده استفاده کرونباخ آلفای از ها،داده گردآوری ابزار پایایی میزان سنجش منظور به. گردید آماده تحلیل و
 .گردید تعیین گیری، اندازه ابزار درون هماهنگی

 شهری فرسوده هایبافت در امنیت عدم احساس بر مؤثر های و گویه هایشاخص -2جدول 
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           *   شبکه معابرکیفیت 

   *      * *    دسترسی آسان

 فضاهای یا شکاف وجود

 درخیابانها خالی
   *        *  

              تراکم جمعیت

            *  تردد شبانه

روشنایی ضعیف و 
 پراکنده

   *       *   

     * * * * * *    امنیت بافت فرسوده

              فشردگی بافت

              مدیریت شهری

              بیکاری

    *      *    انتظامی نیروی

              هاخانواده

             * بافت کالبدی

              جامعه در موجود قوانین

              محیط اجتماعی

         *     وضعیت اقتصادی

              ضعف عدالت اجتماعی

 *             فقر

 

 پژوهش قلمرو
 شده واقع بویراحمد و کهگیلویه استان در گچساران شهرستان مرکز عنوان به دوگنبدان شهر مطالعه مورد محدوده

 و فارس استان به مشرق از بوشهر، استان به جنوب از و کهگیلویه شهرسـتان بـه شـمال از گچسـاران شهرسـتان. است
 از متری 720 ارتفاع در کـه( . 114  1393 همکاران، و محمدی) شودمی محدود خوزستان و بوشهر استانهای به مغرب از

 سال در سرشماری آخـرین اسـاس بـر. داراسـت را مربـع کیلـومتر 18 بـر بـالغ مسـاحتی و دارد قـرار دریـا سطح
 (.1397بویراحمد، و کهگیلویـه اسـتان اسـتانداری) اسـت بـوده نفـر 728 و هزار 96 دوگنبدان شهر جمعیت1395
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 نقطه یک دارای شهرستان ایـن. باشـدمـی دهسـتان 4 بـا مرکـزی بخش یک دارای1390سال در گچساران شهرستان
 بافت. اندبوده سکنه از خالی آبادی 66 و سکنه دارای آبادی111 تعداد این از که بوده آبادی177 و( دوگنبدان) شهری

             زندگی شهر فرسوده بافت هایمحله در نفر 963 و هزار 20 تعداد و واقع هکتار 161 در دوگنبدان شهری فرسوده
 از بیش قدمت با پربالی و کیامرثی لبنان، رادك، سادات، محالت(.  1395 ایسنا، ایران دانشجویان خبرگزاری) کنندمی
 هایزیرساخت نبود ناایمن، هایخانه تند، شیب تنگ، معابر دارای که هستند دوگنبدان محالت ترینقدیمی از سال صد

 . است مناطق این ساکنان مشکالت جمله از رفاهی و خدماتی فرهنگی،

 
 کشور ایران و بویراحمد و کهکیلویه استان در دوگنبدان شهر موقعیت -1شکل 

 هایافته

-مونهن هایویژگی از رخیب توصیفی هاییافته. است استنباطی هاییافته و توصیفی هاییافته شامل پژوهش، هاییافته

 ورمنظ به. دهدمی نشان را تحقیق متغیرهای تحلیل و تجزیه استنباطی، هاییافته و شودمی شامل را شده بررسی های
 مردم از نفر 390 مورگان و کرجشس جدول اساس بر دوگنبدان، شهر در امنیت و فرسوده بافت بین یرابطه سنجش
 برای بین این در ینهمچن و. دهدمی نشان را افراد این آماری ینمونه مشخصات زیر جدول که است شده گریپرسش
 ینا از. است شده خواهینظر نیز ادارات کارمندان آماری جامعه از فرسوده بافت در امنیت بر تاثیرگذار عوامل سجش
 .آمد بعمل گریپرسش ها آن از و انتخاب نمونه عنوان به نفر 120 حدود جامعه

  شهروندان آماری نمونه مشخصات -3 جدول

 درصد تعداد تحصبالت درصد تعداد سن درصد تعداد جنس

 62.6 244 مرد
 42.3 165 دیپلم و زیر دیپلم 13.1 51 سال 20-30

 25.4 99 فوق دیپلم 24.6 96 سال 31-40

 62.6 146 زن

 29.0 113 لیسانس 35.4 138 سال 41-50

سال به  50
 باال

105 26.9 
فوق لیسانس و 

 باالتر
113 3.3 

 (1397های حاصل از مطالعات میدانی نگارنده، ماخد  یافته)
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 مشخصات نمونه آماری کامندان ادارات -4 جدول

 درصد تعداد تحصبالت درصد تعداد سن درصد تعداد جنس

 73.3 88 مرد
 - - دیپلم و زیر دیپلم 13.1 51 سال 20-30

 15 18 فوق دیپلم 24.6 96 سال 31-40

 73.3 88 زن

 69.2 83 لیسانس 35.4 138 سال 41-50

 26.9 105 سال به باال 50
فوق لیسانس و 

 باالتر
19 15.8 

 (1397ماخد  یافته های حاصل از مطالعات میدانی نگارنده، )

 شهروندانگروه  های اجتماعیبررسی ویژگی
 سکونت   ۀبررسی سابق

سال سال سابقه سکونت در این محالت را دارند. این  5تا  0درصد ساکنین بین  5دهد که حدود اطالعات نشان می
در  اند.سال وارد محدوده شده 15تا  10درصد 26.4درصد ساکنین بین پنج تا ده سال و 7.3در حالیست که تنها در حدود 

سال سکونت  20تا  15درصد ساکنین بین  43.8ابیم که ی محالت محدوده درمی رت گرفته دربررسی سابقه سکونت صو
 سال به باال سابقه سکونت را دارا می باشند. 20در رده 21.2داشته اند  حدود 

 سابقه سکونت ساکنین فعلی درمحالت  مورد مطالعه -5 جدول

 درصد تعداد 

 1.3 5 سال 5تا  0

 7.2 28 سال 10تا  5

 26.4 103 سال 15تا  10

 43.8 171 سال 20تا  15

 21.3 83 سال 20بیشتر از 

 درصد 100 390 کل

 (1397های تحقیق، ماخذ  یافته)

 های بهبود امنیت از دیدگاه کارمندانهای میزان امنیت و علل و راهشاخص
  ایآزمون تی یک نمونه

هد شد. در این آزمون با ای استفاده خوانمونهتک tبه منظور بررسی وضعیت عوامل دخیل بر عدم امنیت از آزمون 
                 ه کامال مخالف و امتیازدهندنشان 1ای لیکرت استفاده شده که امتیاز گزینه 5توجه به اینکه برای سنجش، از طیف 

ظر گرفته شده و میانگین نها در به عنوان میانگین نظری پاسخ 3این ترتیب عدد دهنده کامال موافق است. به نشان 5
   شود. مقایسه می 3امنیت  بدست آمده با عدد 

 های توصیفی هر کدام از متغیرهاشاخص -6 جدول
تعداد  

نمونه
میانگین 

ف  
انحرا

معیار
ف  

انحرا

میانگین
 

 .087 .855  4.22 119 کیفیت عمومی مساکن

 .081 .885 4.20 120 آساندسترسی 

 .071 .783 4.22 120 نقاط کور و غیر قابل دید

 .067 .730 4.23 119 تراکم جمعیت

 .063 .686 4.24 120 تردد شبانه

 .066 .726 4.33 120 روشنایی ضعیف و پراکنده
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 .069 .751 4.34 119 امنیت بافت فرسوده

 .064 .706 4.42 120 فشردگی بافت

 .065 .709 4.54 120 مدیریت شهری

 .068 .744 4.47 120 بیکاری

 .074 .805 4.42 120 انتظامی نیروی

 .075 .817 4.27 120 هاخانواده

 .082 .893 4.22 120 بافت کالبدی

 .085 .931 4.20 120 جامعه در موجود قوانین

 .076 .832 4.32 120 محیط اجتماعی

 .081 .883 4.24 119 وضعیت اقتصادی

 .098 1.077 4.00 120 ضعف عدالت اجتماعی

 (1397ماخذ  )یافته های پژوهش، 

دهد که عامل ، نشان می6 پرسش نامه گروه کارمندان در جدولآمده های پژوهش حاصل از نتایج بدستیافته
که به ترتیب متعلق به ضعف عدالت   4.20و  4و کمترین میزان میانگین  4.54مدیریت شهری باالترین میزان میانگین 

 باشند.اجتماعی و قوانین موجود در جامعه می

 سنجش وضعیت عوامل دخیل از دیدگاه کارمندان ادارات شهر دوگنبدانو آزمون  -7 جدول

 

 3ارزش آزمون = 

 مقدار تی
درجه 

 آزادی
sig 

اختالف 

 میانگین

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

 پایین ترین باالترین
 1.06 1.37 1.218 .000 118 15.541 کیفیت عمومی مساکن

 1.04 1.36 1.200 .000 119 14.854 دسترسی آسان

 1.08 1.37 1.225 .000 119 17.142 نقاط کور و غیر قابل دید

 1.09 1.36 1.227 .000 118 18.335 تراکم جمعیت

 1.12 1.36 1.242 .000 119 19.829 تردد شبانه

 1.20 1.46 1.333 .000 119 20.127 روشنایی ضعیف و پراکنده

 1.20 1.47 1.336 .000 118 19.408 امنیت بافت فرسوده

 1.30 1.55 1.425 .000 119 22.109 فشردگی بافت

 1.41 1.67 1.542 .000 119 23.825 مدیریت شهری

 1.33 1.60 1.467 .000 119 21.595 بیکاری

 1.27 1.56 1.417 .000 119 19.272 انتظامی نیروی

 1.12 1.41 1.267 .000 119 16.980 هاخانواده

 1.06 1.39 1.225 .000 119 15.025 بافت کالبدی

 1.03 1.37 1.200 .000 119 14.116 جامعه در موجود قوانین

 1.17 1.48 1.325 .000 119 17.451 محیط اجتماعی

 1.08 1.40 1.244 .000 118 15.371 وضعیت اقتصادی

 .081 1.19 1.000 .000 119 10.172 ضعف عدالت اجتماعی

 .(1397ماخذ  یافته های پژوهش، )

، ستون سوم t مشاهده می کنیم سمت راست جدول متغیرها را نشان می دهد. ستون دوم آماره 7همانطور که در جدول 
 (4جدول)دهد.همانطور که در را برای هر متغیر نشان میدرجه آزادی و ستون چهارم معنی داری را نشان می دهد. 
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های گزارش و همچنین، سطح معناداری و مقدار تی نیز ذکر شده ها و انحراف معیار دادهشود، میانگین دادهمشاهده می
نگین با گیریم که تفاوت میااست، نتیجه می 05/0است. از آنجا که سطح معناداری آزمون تی برای همه ابعاد کمتر از 

 معنادار است. 5مقدار ثابت عدد  

 )گروه شهروندان( های توصیفی هر کدام از متغیرهاشاخص -8 جدول
تعداد نمونه 

 

میانگین
ف  

انحرا

معیار
ف  

انحرا

میانگین
 

 .041 .805 3.90 388 کیفیت عمومی مساکن

 .054 1.067 3.90 390 دسترسی آسان

 .047 .922 4.07 389 نقاط کور و غیر قابل دید

 .053 1.036 3.92 389 تراکم جمعیت

 .050 .987 3.93 389 تردد شبانه

 .055 1.093 3.67 390 روشنایی ضعیف و پراکنده

 .058 1.146 3.52 389 امنیت بافت فرسوده

 .053 1.056 3.51 390 فشردگی بافت

 .047 .922 4.07 389 مدیریت شهری

 .049 .975 3.91 389 بیکاری

 .053 1.043 3.85 388 انتظامی نیروی

 .051 1.011 3.88 389 هاخانواده

 .048 .949 3.90 388 بافت کالبدی

 .056 1.107 3.45 390 جامعه در موجود قوانین

 .046 .906 3.97 389 محیط اجتماعی

 .044 .876 3.97 389 وضعیت اقتصادی

 .054 .896 4.14 390 ضعف عدالت اجتماعی

 (1397های پژوهش، ماخذ  یافته)

ضعف د که عامل ده، نشان می8 نامه شهروندان در جدولآمده پرسشهای پژوهش حاصل از نتایج بدستیافته
مترین و ک 4.07تردد با امتیاز  در رتبه بعدی نقاط کور و غیرقابل و 4.14باالترین میزان میانگین عدالت اجتماعی دارای 

 باشند. که متعلق به قوانین موحود در جامعه می 3.45میزان میانگین 

 آزمون تی تک نمونه ای جهت سنجش وضعیت عوامل دخیل از دیدگاه شهروندان -9 جدول

 

 3ارزش آزمون = 

 مقدار تی
درجه 

 آزادی
sig 

اختالف 

 میانگین

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

 باالترین
پایین 

 ترین
 .82 .98 .899 .000 387 21.997 کیفیت عمومی مساکن

 .98 1.16 1.072 .000 388 22.926 دسترسی آسان

 .81 .99 .902 .000 388 19.173 نقاط کور و غیر قابل دید

 .82 1.02 .920 .000 388 17.519 تراکم جمعیت

 .83 1.03 .928 .000 388 18.544 تردد شبانه

 .56 .78 .667 .000 389 12.046 روشنایی ضعیف و پراکنده
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 .40 .63 .517 .000 388 8.896 امنیت بافت فرسوده

 .40 .61 .508 .000 389 9.948 فشردگی بافت

 .31 .52 .418 .000 389 7.684 مدیریت شهری

 .82 1.01 .913 .000 388 18.456 بیکاری

 .75 .96 .853 .000 387 16.118 انتظامی نیروی

 .78 .98 .882 .000 388 17.202 هاخانواده

 .81 1.00 .902 .000 387 18.730 بافت کالبدی

 .34 .56 .446 .000 389 7.962 جامعه در موجود قوانین

 .88 1.06 .972 .000 388 21.147 محیط اجتماعی

 .89 1.06 .974 .000 388 21.936 وضعیت اقتصادی

 .99 1.14 1.064 .000 388 26.723 ضعف عدالت اجتماعی

 (1397های پژوهش، ماخذ  یافته)

تون ، سtوم آماره دکنیم سمت راست جدول متغیرها را نشان می دهد. ستون مشاهده می 9همانطور که در جدول 
 9ل جدو ور که در. همانطدهددهد. را برای هر متغیر نشان میداری را نشان میسوم درجه آزادی و ستون چهارم معنی

ز ذکر شده ار تی نیری و مقدهای گزارش و همچنین، سطح معناداها و انحراف معیار دادهشود، میانگین دادهمشاهده می
ریم که تفاوت میانگین با گیاست، نتیجه می 05/0است. از آنجا که سطح معناداری آزمون تی برای همه ابعاد کمتر از 

 معنادار است. 5مقدار ثابت عدد  

 نتایج
ی ساس زماناین اح شود وهای روحی و روانی در زندگی هر انسانی محسوب میترین ضرورتاحساس امنیت از مهم

 ها ورسیند. برکشود که محلّ سکونت و محیط اطراف را محلّی امن و فارغ از هرگونه تهدید احساس حاصل می
نار که در ک ی از آن استغیررسمی( حاکهایگاهفرسوده و سکونت)بافتهای نابسامان شهری مطالعات مختلف در بافت

ه واقع ن است. بآمنیت اسطح پایین استانداردهای محیطی بدون شک یکی از ابعاد و عوامل اصلی در کیفیت محیط بعد 
جتماعی به ا اظلح و از فقدان یک دسترسی مناسب و بافت درهم و نیز تداخل و تزاحم فعالیتی منتج به اغتشاش بصری

 .گرددکاهش امنیت اجتماعی می
ثر بر امنیت شهری در بافت فرسوده شهر دوگنبدان انجام شد و برای ؤهش حاضر که با هدف بررسی عوامل مپژو

های مختلف بررسی بهتر بجز شهروندان ساکن در بافت فرسوده از کارمندان ادرات نیز نظرخواهی شد و از لحاظ شاخص
های بدست آمده از جامعه آماری کارمندان حاکی از نقش نیت مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از دادهثر بر عدم امؤم

و  4را به خود اختصاص داده و کمترین میزان میانگین  4.54که باالترین میزان میانگین  عامل مدیریت شهریبرجسته 
همچنین اطالعات بدست آمده  باشند.ود در جامعه میکه به ترتیب متعلق به ضعف عدالت اجتماعی و قوانین موج  4.20

در  و 4.14باالترین میزان میانگین ضعف عدالت اجتماعی دارای عامل  ثرؤندان در این منطقه حاکی از نقش ماز شهرو
جامعه که متعلق به قوانین موحود در  3.45و کمترین میزان میانگین  4.07رتبه بعدی نقاط کور و غیرقابل تردد با امتیاز 

های صورت گرفته دربارهدهد که، از بین پژوهشهای گذشته و پژوهش حاضر نشان می. مقایسه بین پژوهشباشندمی
( که تحلیل و اولویت بندی 1392) موضوع امنیت اجتماعی در فضاهای شهری، نتایج پژوهش کیانی و همکاران

راستا می باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مراهبردهای امنیت محیطی فضاهای شهر زابل می باشد تقریباً ه
بیشترین و باالترین اولویت جهت توجه به مسائل امنیت محیطی فضاهای شهر زابل مربوط به کارکرد فرهنگی ـ 
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ثر بر امنیت فضاهای شهری( فشردگی بافت با ؤدر خوشه عملکردی / کارکردی م 0.539اجتماعی )با امتیاز نرمال شده 
 در هر خوشه می باشد.  0.353رمال شده امتیاز ن

  پیشنهادها
 افزایش میزان نفوذپذیری و قابلیت دسترسی به فضاهای شهری؛ -

 روها؛بهبود کیفیت شبکه معابر و حذف موانع فیزیکی و کاربری مزاحم در طول مسیر پیاده -

  ؛بهبود وضعیت روشنایی معابر -

بهبود  بایل برایزرگان قتوان از سران و بهمچون قوم لر و ترك میبا توجه به تعدد وجود طوایف در شهر دوگنبدان  -
 ؛کرد ستفادههای امنیتی ا امنیت و سطح آگاهی ساکنان بافت فرسوده و اتحاد و یکپارچی در برابر آسیب

 زیای نوساهای طوالنی مدت به ساکنان محالت بافت فرسوده برهای کم بهره با بازپرداختپرداخت وام -

 .ساکنو بازسازی م

 قدردانی
انشگاه در د کهشد بامیول انویسندۀ ریزی شهری جغرافیا و برنامهرشتۀ ی تخصصی ادکتر ۀاین مقاله برگرفته از رسال

 آید.می به عمل های آن دانشگاه قدردانیبدینوسیله از حمایت .آزاد اسالمی واحد یاسوج انجام گرفته است
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