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   يستيوندال يدر بروز رفتار ها مسكن شهري يكالبد يفضا سنجش

1*مريم كيايي
 

  دانش آموخته كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه گلستان. گرگان.

  02/11/1397تاريخ پذيرش:                                          30/10/1397تاريخ دريافت:

  چكيده

امروزه نقش مبلمان شهري در خدمت رساني به شهروندان در شهرها بر كسي پوشيده نيست. مبلمان شهري از اجزاي 

ضروري و جدايي ناپذير شهرها بوده و از جمله عناصر سازنده فضاي شهري محسوب مي شود كه كميت و كيفيت، 

آمار و اطالعات زيبايي، راحتي، دوام و محل استقرار آن نقش بسيار اساسي در دستيابي به شهري زيبا و سالم دارد

مختلف و خسارات  يها ونداليسم در بخش از وسعت، شدت و تنوع يشده از كشورها و مناطق مختلف حاك ارائه

ي ايران م ياهميت يافتن اين مسئله در جامعه شهر دهنده شده نيز نشان مربوطه است. مطالعات انجام يها و هزينه

 يكشور، آمار و اطالعات كاف يشهر يعموم يدر فضاها از ونداليسم يناش يها وجود خسارات و زيان كه با باشد

با توجه . انگيزه موضوعات تحت تخريب در اثر ونداليسم در دست دامنه، ابعاد، گستره، علل ودر اين زمينه خصوصاً 

 -كشور از  يشهرها يعموم يگريبان گير فضاها يكالبد يشرايط ضرورت توجه به اين معضل اجتماع به اين

شهرك هاي كارشناسان و كوثر  يعموم يگرفته فضاها انجام ي هايويژه برخوردار است كه بر اساس بررس ياهميت

چنين مسائل و مشكالتي روبرو هستند كه ضرورت توجه به اين موضوع و بررسي آن را حائز شهرستان اردبيل با 

 پديده ونداليسم و نظريات آن در يساخته است. بر همين اساس در اين پژوهش بر آن شديم كه ضمن بررس اهميت

در جهت  يو ارائه راهكارهاي شهرك هاي كارشناسان و كوثر اردبيلق آن با و تطبي يوندال يمورد علل ظهور رفتارها

  باشد. مطالعه مي اين معضل و ايجاد تعادل در فضاهاي عمومي شهر مورد كاهش

  ونداليسم،مسكن شهري،فضا،رفتار. كليد واژگان:
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  بيان مسئلهمقدمه 

 و آسيب آنها با انواع مشكالت يكالبد يجمعيت و فضاهاموازات افزايش و گسترش  كشور به يامروز يشهرها     

سالمت محيط و احساس  لحاظ از ، كشور رامجموع كه در دارندسروكار  يو اقتصاد يسياس ،ياجتماع ،يفرهنگ يها

در حال حاضر نيز توجه به ). 1391(حيدري و پارسا مهر،  كنندي تهديد م يو فكر يتعامالت ،يمال ،يامنيت جان

منظور  به يمشكالت و معضالت شهر و توجه به برطرف نمودن يشهر يها شهروندان در محيط يساسا ينيازها

توجه مديران، برنامه ريزان و طراحان  همواره مورد هستند كه يها و افزايش امنيت از مهمترين مسائلي كاهش ناهنجار

  ).1391، مقدم و همكاران يرضاي(بوده است  يشهر

 ياجتماع يناهنجار كياست كه  ياموال عموم ايباارزش  يو آثار فرهنگ اءاشينشده كنترل بيتخر يمعنابه سميوندال

 ديجوامع جد يهايكاربزه و انحرافاترا در زمره  سمي. وندالكننديآن عنوان م يبرا يمتعدد ليو دال ديآيبه حساب م

 الت،ياز فشارها، تحم ينسبت به برخ توزانهنهيك يخصمانه و واكنش يالعملو آن را عكس كننديم يبنددسته

است، كه در نوع  بيجوانان به تخر شيگرا هاياز نابهنجار يكي .كننديم ليها تحلها و شكستاجحاف مات،ينامال

 ييكارها نيرا كه دست به چن ي... باشد. كس وارها،يها، دسبز، جاده يفضا ،ياموال عموم بيشامل تخر توانديخود م

 بي. تخرشوديم دهينام سميوندال هابيتخر گونهنيبه ا شيو گرا ند،يگويم» وندال«شناسان ح جامعهدر اصطال زنديم

 نيبه ا ترقياست. اما در نگاه دق يو معنو يماد يامدهايعوارض و پ يجوانان و نوجوانان دارا ياز سو ياموال عموم

اموال  بيدفعات شاهد تخراكنون به نكهيبا توجه به ا ن،يبنابرا. ديفراتر د اريرا بس يابعاد عوارض انسان توانيم ه،يقض

شكستن  وارها،يكردن دها، خرابها، كندن جادهتلفن، اتوبوس يهاوسكيمانند ك ياموال بيتخر م،يهست يعموم

(محسني  رونديشمار مبه سمونداليجوانان و نوجوانان در زمره  يها از سوورزشگاه ختنيرهمها و بهمغازه يهاشهيش

  .)1379تبريزي، 

اى ملموس و مشهود و واقعيتى تلخ و درعين حال گريزناپذير امروزه ونداليسم براى شهرهاى بزرگ و پرجمعيت پديده

معتقدند، عوامل متعددى ازحيث روانى، سياسى، اجتماعى در  ييجنا يجامعه شناس يگروه تخصص حقوقدانان است.

يدى دارد. در همه شهرهاى بزرگ همه روزه شاهد ويرانگري تعمدي و رفتارهاي بروز اين پديده انحرافى نقش كل

هايي هستيم كه عمداً كمر به تخريب و نابودي هر آنچه زيباست و هر آنچه متعلق ضد اجتماعى و غيرمسئوالنه  وندال

ها، ابنيه هاي موجود در موزهها، آثار باستاني و عتيقهبه نمايش درآمده در گالري هاينقاشي به همگان است بسته اند.

ها ها و اماكن عمومي، منازل خالي از سكنه، پاركهاي نصب شده در ميادين، پاركتاريخي و اماكن مذهبي، مجسمه

ها هاي عمومي و دهها، تلفنكتابخانه هايهاي اتوبوس و مترو، كتابهاي معابر، صندليو فضاهاي سبز عمومي، چراغ

گر از جمله موضوعاتي هستند كه در اثر ونداليسم متحمل خسارات و صدمات گرديده و موضوع مورد تخريب دي

 يانحرافات اجتماع ديجوانان و نوجوانان در تشد جاناتيو ه زيغرا حيكنترل صح عدم مورد تخريب قرارمى گيرند.

است كه  يطيمح طيراازجمله ش يمعلول عوامل سميامر است. وندال انياز جمله نقاط ضعف متول سمياز جمله وندال

  .)1383(محسني تبريزي،  ستيهم ن سمياگر آنها نباشند وندال
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  هاي تحقيقفرضيه

 بين دو شهرك كارشناسان و كوثر از نظر ميزان ونداليسم تفاوت وجود دارد. . 1

به نظر مي رسد بين كيفيت محيط شهري در دو شهرك مورد مطالعه و بروز رفتارهاي ونداليستي تفاوت  . 2

 وجود دارد.معناداري 

  موقعيت شهرك هاي مورد مطالعه

  
  نقشه شهرك كارشناسان.  1شكل 

  

  نقشه شهرك كوثر .2شكل 

  

  تحليل كالبدي فضاي شهري

در تحليل كالبدي فضاي شهري ، كه رابطه اي كامالً محسوس و مستقيم با تحليل زيبايي شناسانه يا هنر شناسانه دارد، 

عموماً، تحليل گر ، بر شناخت و تحليل ويژگي هاي كالبدي و مشهود در سيما و حجم و هندسه ي فضا متمركز است. 

ا تكيه بر معيارهاي زيبايي نشاسانه نبوده و ويژگي هاي محسوس در اين شيوه از تحليل، تمركز اصلي بر زيبايي فضا ي
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و به خصوص بصري مورد توجه اصلي هستند، اهم ويژگي هاي كالبدي عبارتند از: جنس، رنگ، باقت، شكل(هندسه)، 

نند، نيز نشانه ها و صبغه هنري كه به دنبال آن مقوالتي كه رابطه و تناسب اين ويژگي ها با يكديگر را ارزيابي مي ك

مالك و پايه تجزيه و تحليل قرار مي گيرند. نكته قابل ذكر اين است كه در اين روش از تحليل ، قاعدتاً نبايد ارزيابي 

و ارزش يابي و اظهار نظر مثبت يا منفي ارائه شود؛ كه اين روند در تحليل زيبا شناسانه فضا مورد استفاده است. به 

(و به عبارتي آنچه كه براي همه افراد به طور يكساني محسوس  ”هست“ل، آنچه كه بيان ديگر، در اين شيوه از تحلي

  است)، مورد بررسي قرار مي گيرد؛ و اظهار نظر ارزشي يا ارزش مدارانه ارائه نخواهد شد.

  الف. اصلي ترين موضوعات در تحليل كالبدي فضاي شهري

ررسي عبارتند از: تناسبات، هماهنگي ها، تأثيرات در تحليل كالبدي فضاي شهري ، اصلي ترين موضوعات مورد ب

عناصر و عملكردها و اشكال بر يكديگر، ويژگي هاي طبيعي (از قبيل: شيب و عناصر طبيعي همچون كوه و جنگل و 

  رود و درياچه و مانند اين ها ) و موضوعات مربوط به سيماي شهر.

عمومي منظري است كه مقابل ديدگان ناظر قرار مي گيرد يكي از اصلي ترين عوامل مؤثر در تحليل كالبدي، وضعيت 

كه ممكن است با كالبد معماري(بدنه) فضا، كامالً متفاوت باشد. براي نمونه، مي توان به منظري اشاره كرد كه در 

بد خيابان وليعصر (عج) تهران در مقابل ناظر قرار مي گيرد. در بسياري از موارد، ناظر تنها درخت مي بيند. و كال

معماري خيابان و حتي تناسبات ناشي از استقرار ساختمان ها را نمي بيند. در عين حال، ناظر با استفاده از ادراكات 

خويش مجموعه عناصر موجود در خيابان، اعم از معماري و درختان و فواصل آنها را دريافته و در مورد آنها اظهار 

  نظر مي كند.

ساخت، ويژگي ها و عناصر طبيعي مؤثر در شكل گيري كالبدي (اعم از مرئي و در كنار همه عناصر كالبدي انسان 

نامرئي) نيز در حضور كالبد شهر و فضا و در نتيجه در تحليل كالبدي فضاي شهري ايفاي نقش مي كنند. نمونه بارز 

اي مختلف به وجود اين ويژگي ها، شيب زمين و تغييرات تپوگرافي هستند كه تمايزاتي (تا حد تضاد) را براي شهره

). رودخانه ها و درياچه ها و سواحل نيز ويژگي هاي كالبدي خاصي را براي شهر، 13-3مي آورند. (تصاوير شماره 

  عناصر و فضاهاي آن تعريف مي كنند. كه وضوح اين تأثيرات ما را از ذكر توضيح بيشتر بي نياز مي كند.

ريب به اتفاق ميادين و بسياري از معابر و فضاها و حتي بسياري از در اين مقوله، قابل تعمل است كه محور اكثريت ق

خانه هاي مسلمانان در شهرهاي ايراني و غير ايراني دقيقاً منطبق بر جهت قبله نبوده اند؛ در اين صورت، با اين گونه 

ند. عالوه بر آن، محور استدالل هاي ناصواب، همه معماران و مسلمانان، بايد غير ديني و بي توجه به دين خوانده شو

مناره هاي مسجد عباسي، جهت قبله را  ”زوج“ ”دو“ميدان نقش جهان با انحرافي كه نسبت به قبله دارد و با توجه به 

). احساس و القاي جهت كعبة معّظمه، و نه الزاماً هم محور 14-3به همة شهر القا و اعالم مي كند (تصاوير شماره 

  مي تواند به عنوان يك ارزش براي شهر و عناصر شهري مطرح باشد.بودن كلّ شهر با جهت قبله 

  ونداليسم
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در متون جامعه شناسي، ونداليسم به مفهوم داشتن نوعي روحيه بيمارگونه به كار رفته كه مبين تمايل به تخريب 

  آگاهانه، ارادي و خودخواسته اموال، تأسيسات و متعلقات عمومي است.

  اي هرج و مرج طلبي ضد شهري و تخريب اموال عمومي است.در لغت به معن "ونداليسم"

ونداليسم به معناي تخريب كنترل نشده اشياي و آثار فرهنگي باارزش يا اموال عمومي است كه يك ناهنجار اجتماعي 

 هاي جوامعكنند. ونداليسم را در زمره انحرافات و بزهكاري آيد و داليل متعددي براي آن عنوان ميبه حساب مي

كنند و آن را عكس العملي خصمانه و واكنشي كينه توزانه نسبت به برخي از فشارها، تحميالت، جديد دسته بندي مي

  كنند.ها تحليل ميناماليمات و اجحاف 

  ونداليسم در زمره آن دسته از انحرافات و بزهكاري هايي است كه در جوامع جديد ظهور يافته است.

) آن را مرضي مدرن و نوظهور دانسته اند كه 1998) و گلداستون (1991)، هوبر (1995()، ويلكينسن 1963ژانورن (

  به مثابه معضلي اجتماعي تا نيم قرن پيش مطرح نبود.

  

در طبقه بندي انواع جرائم، اغلب صاحب نظران و محققان ونداليسم را به مثابه جنايتي خرد و از انواع بزهكاري هاي 

  اند.نوجوانان به شمار آورده 

  تاريخچه و وجه تسميه واژه ونداليسم

ونداليسم مشتق از واژه وندال است. وندال نام قومي از اقوام ژرمن ـ اسالو به شمار مي رفت كه در قرن پنجم ميالدي 

در سرزمين هاي واقع در ميان دو رودخانه اودر و ويستول زندگي مي كردند. آنان مردماني جنگجو، خونخوار و مهاجم 

كه به كرات به نواحي و سرزمين هاي اطراف قلمرو خود تخطي و تجاوز كرده، به تخريب و تاراج مناطق و بودند 

آبادي هاي متصرفه مي پرداختند. روحيه ويرانگرانه قوم وندال سبب گرديده است كه در مباحث آسيب شناسي، كليه 

متعلقات عمومي و نيز تخريب و نابودي آثار هنري  رفتارهاي بزهكارانه اي كه به منظور تخريب آگاهانه اموال، اشياء و

ونداليسم در همه جا  و دشمني با علم و صنعت و آثار تمدن صورت مي گيرد به گونه اي به ونداليسم منتسب گردد.

بيداد مي كند و تقريباً همه شاهد عوارض آن هستند. آثار ونداليسم را روي در و ديوارهاي شهرها، آسانسورها، پارك 

عمومي، كيوسك هاي تلفن و به شكلي وسيع در مدارس مي بينيم. از ديگر مظاهر ونداليسم، نوشتن و حكاكي  هاي

نوشتن انواع يادگاري ها بر ديوارها روي صندلي هاي اتوبوس هاي شهري وبر روي ديوارهاي مؤسسه هاي عمومي، 

  و ستون هاي مكان هاي باستاني و آثار تاريخي است.

پارك ها يا زمين هاي بازي را تخريب مي كنند و عالئم و نشانه هاي جاده ها، درخت ها و فواره  جواناني كه وسايل

ها را از بين مي برند، تا آنجا پيش مي روند كه گاهي ابزار و وسايل مورد نياز عمومي نظير تلفن عمومي و توالت هاي 

  عمومي را تخريب و غيرقابل استفاده مي سازند.
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انجام شده است،  1975اول ونداليسم است. در يك ارزيابي كه به وسيله كميته سناي آمريكا در سال  مدارس، هدف درجه

  ميليون دالر هزينه، فقط در نتيجه ونداليسم برآورد شده است. 500براي مدارس، حدود 

موس و واقعيتي امروزه ونداليسم خصوصاً براي كساني كه در شهرهاي بزرگ و پرجمعيت زندگي مي كنند، پديده اي مل

تلخ و در عين حال گريزناپذير است كه به عنوان يكي از نمودهاي زندگي اجتماعي جامعه مدرن و ماشيني بروز و حضور 

  يافته است.

  

تمدن ماشيني امروز كه به دنبال خود توسعه شهرهاي صنعتي، ايجاد محالت پرجمعيت، تغيير نحوه زندگي، درآميختگي 

ضعيف انسجام و همبستگي اجتماعي، شكست ها و عقده هاي رواني پنهاني و اميال سركوب شده سنت هاي كهنه و نو و ت

را به ارمغان آورده است؛ پيامد ديگري نيز داشته و آن عصيان روزافزون انسان ها علي الخصوص نسل جوان در برابر 

يان بر عليه نظم دستوري جامعه در فرم واقعيات اجتماعي است، به ويژه سرپيچي از قواعد حاكم بر روابط اجتماعي و طغ

  عكس العمل هاي منفي يكي از شاخص ترين واكنش هاي رفتاري برخي از افراد در جامعه امروز است.

  نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها

 GIS يطو به مح  تخراجاس يلينقشه طرح تفص يشهرك كوثر و كارشناسان  از رو يهايمطالعه در ابتدا كاربر يندر ا

شده  يهشهرك كارشناسان ارا يهايشهرك كوثر و  كاربر يها يكاربر 4و  3 هاي كه در ادامه در شكل يافتانتقال 

الزم به ذكر است كه نوع كاربريها تاثير زيادي بر روي وقوع پديده ونداليسم دارد. به عنوان مثال كاربري هاي  است.

ورزشي و فرهنگي و كاربري هاي عمومي مثل ايستگاههاي اتوبوس، باجه هاي تلفن و سرويس هاي بهداشتي آسيب 

  شند.پذيري بيشتري نسبت به كاربري هاي مسكوني و تجاري دارا مي با
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  شهرك كوثر يهايكاربر .3شكل 

  



 3، شماره1، دوره1397جغرافيا و روابط انساني، زمستان                                 

٥٤٦ 

 

  

  كاربريهاي شهرك كارشناسان .4شكل 

  

 يدهرا دارا باشد مي بايست از عوامل موثر در پد يسموندال يدهبه منظور يافتن مكان مناسبي كه تمامي شرايط وقوع پد

به  يدسترس يزان، مجمعيت تراكم نوع كاربري منطقه، از جمله يعوامل مهم يقتحق يناستفاده شود.  در ا يسموندال
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 ينا يليطرح تفص يموجود استفاده شد. بر اساس بررس يخلوت و باز بودن فضاها يزانو م يبقابل تخر يساتتاس

 يساتبه تاس يدسترس يزان، مجمعيت تراكم ينشد. بنابر ا يهته GIS يطدر مح يرقوم يها يهبه صورت ال يزها ن يهال

متوسط و كم  ياد،ز ياد،ز يليبه صورت خ يفيموجود به صورت ك يدن فضاهاخلوت و باز بو يزانو م يبقابل تخر

  شد.  يطبقه بند

  

  طبقه بندي تراكم جمعيت شهرك كوثر.  5شكل 
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  طبقه بندي تراكم جمعيت  در شهرك كارشناسان .6شكل 
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  طبقه بندي ميزان دسترسي به تاسيسات قابل تخريب در شهرك كوثر  .7شكل 
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 طبقه بندي ميزان دسترسي به تاسيسات قابل تخريب در شهرك كارشناسان.  8شكل 
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  طبقه بندي فضاهاي خلوت و باز در شهرك كوثر .9شكل 
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  طبقه بندي فضاهاي خلوت و باز در شهرك كارشناسان .10شكل 

  

(محاسبه گر رياضي) در  Raster calculator  يطصورت گرفته در مح يهم گذار يبا توجه به  نوع رو يتدر نها

بر  يسموندال يدهوقوع پد يمحل ها ينقش  شامل پهنه بند ينا .حاصل شد يي، نقشه نها ARC GISنرم افزار  يطمح

 يسموندال يدههر منطقه از پد يريپذ يبآس يزانمرحله م ينباشد. در واقع در ا يهر شاخص م يها يكسلپ يازاساس امت

  شد.  يهارا مطالعه مورد دو شهرك يبرا يبه صورت عدد
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  نقشه پهنه بندي كمي ميزان آسيب پذيري شهرك كوثر از پديده ونداليسم .11شكل 
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  نقشه پهنه بندي كمي ميزان آسيب پذيري شهرك كارشناسان از پديده ونداليسم .12شكل 

  نتيجه گيري

ــاحت  ــيب پذيري هر طبقه  218با توجه به مس ــهرك كوثر ميزان آس ــاس هكتار برآورد  هكتاري كاربريهاي ش بر اس

هكتار در طبقه آسيب پذيري زياد   59هكتار از كاربريها در طبقه آسيب پذيري خيلي زياد ،   26گرديد. بر اين اساس  

هكتار در طبقه آســيب پذيري كم قرار دارد. هم چنين با توجه به  52هكتار در طبقه آســيب پذيري متوســط و  80، 

كارشناسان ميزان آسيب پذيري هر طبقه بر اساس هكتار برآورد گرديد. بر      هكتاري كاربريهاي شهرك  168مساحت  

ــاس  ــيب پذيري خيلي زياد ،  14اين اس ــيب پذيري زياد ،  46هكتار از كاربريها در طبقه آس    71هكتار در طبقه آس

بندي  انجام   هكتار در طبقه آسيب پذيري كم قرار دارد.   بر اساس طبقه   37هكتار در طبقه آسيب پذيري متوسط و   

سه قرار            سم  مورد مقاي سبت به پديده وندالي سرانه متاثر بودن هر منطقه ن شهرك با يكديگر از لحاظ  شده ،  اين دو 

درصــد از   3/8درصــد از مســاحت شــهرك كوثر و  12گرفت. طبق اين مقايســه در طبقه آســيب پذيري خيلي زياد 

درصد    27درصد از مساحت شهرك كوثر و     27يري زياد مساحت شهرك كارشناسان قرار دارد.  در طبقه آسيب پذ      

سط          سيب پذيري متو سان قرار دارد. در طبقه آ شنا شهرك كار ساحت  شهرك كوثر و      36از م ساحت  صد از م   42در

سيب پذيري كم          سان قرار دارد. همچنين در طبقه آ شنا شهرك كار ساحت  شهرك       24درصد از م ساحت  درصد از م

ك كارشناسان قرار دارد. بر اين اساس مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه  در اين     درصد از مساحت شهر    22كوثر و 

تحقيق ميزان آسيب پذيري شهرك كوثر ببيشتر از شهرك كارشناسان ارزيابي گرديد. با توجه به نقشه طرح تفصيلي           

ساختما          شتر مي باشد. همچنين تراكم  سبز در شهرك كوثر بي ني و جمعيتي در ميزان فضاهاي باز و خلوت و فضاي 

شهرك كارشناسان باالتر از شهرك كوثر مي باشد. از عوامل مهم ديگر مي توان به وجود مجتمع تفريحي و توريستي        

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

شكالت فراوان، اهميت برنامه ريزي دقيق براي      ستردگي و پيچيدگي جوامع در دهه هاي اخير و بروز م با توجه به گ

شهري نيازمند اطالعات و داده هاي به        ست.برنامه ريزي و مديريت  شهري الزام پيدا كرده ا صميم گيران  مديران و ت

براي مديران امكان اين را فراهم ميكند كه برنامه ريزي   با دادن اطالعات جديد و دقيق  G.I.Sروز و جديد ميباشد.  

در اجراي طرح ها و قوانين شهر ، در برخورد و حل بحران هاي سياسي ،   G.I.Sو مديريت دقيق تري انجام دهند. 

اجتماعي و طبيعي ، در حل مشكالت حمل و نقل و محيط زيست شهري و همچنين مكان يابي فضايي دقيق تر  هر      

  ي از جمله پديده ونداليسم به مديران و برنامه ريزان شهري كمك شاياني ميكند.پديده ا

) به دليل درستي و دقيق بودن خروجي اطالعاتي كه دارد و به جهت قدرت  GISدر واقع سيستم اطالعات جغرافيايي (

ويژه در مقياس شهري، ملي ها ، بهسازي باال، توانايي و قابليت زيادي در پيشگويي بسياري از مشكالت و حل آنمدل

هاي هوايي و عوارض زميني، تدقيق ، و بين المللي دارد و با استفاده از ابزارهايي مانند نقشه برداري، تطبيق عكس

گيري سطوح مختلف مديريت شهري گزاري و تصميمموجب خواهد شد سياست ها و ارزيابي مشاركتي منابع،نقشه

تر و با ضريب اطمينان بيشتر به حصول نتيجه مطلوب صورت گيرد. تر، كاربرديقتر، دقيو مديريت اقتصادي، آسان

روز به  GISاين تحقيق پژوهشي كوچك براي رساندن اين پيام است كه در دنياي مدرن امروز،  اهميت استفاده از 

فته ديگر جا افتاده ، روز بيشتر ميشود و اين رشته بسيار كاربردي در كشور ما نيز همانگونه كه در كشور هاي پيشر
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بايد به آن اهميت داده شود. امروزه با استفاده از اين فناوري به بهسازي امور شهري و مديريت مسايل مختلف شهري 

ميپردازند و امور حساسي همچون پراكندگي جمعيت ، حمل و نقل و ترافيك ، فضاي سبز و پارك ها ، مكان يابي 

ضروري و غيره را با حداقل اشتباه انجام ميدهند. با توجه به پيشرفت قرن حاضر، مسكن ، مكانيابي اقتصادي ، خدمات 

  هيچ جاي شكي نيست كه مديريت فضاي شهري بدون استفاده از اين تكنولوژي امكان پذير نيست.

كردن فرهنگ  يدرون رسانه ها، يقاز طر يو اطالع رسان يغتبل ي،اجتماع يريپذ يتمشاركت و مسوول يشافزا

تعدادي از راهكارهاي آزموده شده  يزي،برنامه ر هاي شهري و يطروابط دوستانه در مح يششهروندي، آموزش، نما

شهري در مقابله با  يشود، ارزش هاي طراح يكه اغلب درباره آن غفلت مي هستند. نكته مهم يسمبراي كاهش وندال

شهري  برنامه ها، خدمات و سازه هاي يينپا يفيتك يممستق يجهرا نت يسمكارشناسان وندال يبرخ است. يسموندال

 يسمدر خدمت وندال يدشهري نباي دارند. طراح يدمضاعف آن بر وقوع خرابكاري تاك يتكنند و بر اهم يم يمعرف

را نسبت به  يارزش يو ب يتيخدمات، احساس نارضا يينپايفيت كاربران را موجب شود. ك ييجو ته يكباشد و تحر

 يزاناز م يليبه دال يخدمات يلوسا يتوان حدس زد برخ يآورد و م يبه وجود م از سازه هاي شهري يگروه اي يك

 يستگاهيدهد؛ ا ينم خورد، باجه خودپردازي كه خدمات مطلوب ارائه يكه پول م يباالتري برخوردارند؛ تلفنيب تخر

قرار  يبمعضالت هستند، در معرض تخر خود اتوبوس ها كه شلوغ و پر از يرسد و حت يبه آن م يركه اتوبوس د

   برد. ينم ييراه به جا يزدارند و بازسازي مدام آنها ن
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