
International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 1 

 کاهش جرائم یبرا یابزار ،یشهر طیمح یباز طراح

 تهرانشهر  21)ع( واقع در منطقه ییحیمحله امامزاده  مورد مطالعه

 

 *3محمد جواد نوری . 1یمرتضو دیس می، نس 2کاوه اسدپور 

 Kaveh.Asadpour@Gmail.Comدانشگاه هنر اصفهان؛  -پژوهشگر دکتری شهرسازی اسالمی -1

 Nasim.S.Mortazavi@Gmail.Comدانشگاه شهید بهشتی؛  –ری و منطقه ای کارشناس ارشد برنامه ریزی شه -2

 mj.noori1992@ut.ac.irدانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران؛  -3

 

 چكیده 
خوانده می و افراد جامعه(   نیقوان هیعل یبی)شامل بزه و اقدامات تخر کیآنوم یآنچه رفتارها یهمراه با سهم باال ینیرشد شهرنش

دسته رفتارها و بستر رخداد و بروز آن از تنش  نیا یریعلل شکل گ یابی شهیبه ر قتریدق یاست تا با نگاه دهیباعث گردشود، 

از جرائم  یریشگیبر پ یمقاله مورد بحث قرار گرفته است  امکان اثر گذار نی. آنچه در امیینما یریشگیبالقوه پ یاجتماع یها

 یشهردار 12)ع( واقع در منطقه ییحیمصنوع است. محله امام زاده  طیمح یاصالح طراح یز ساز و کارهاا یریبا بهره گ یشهر

دارد.  یوضع نسبتا نامطلوب یاز جرائم شهر یریشگیدر حوزه پ یخیو تار یتیشاخص هو یها یژگیدارا بودن و رغمیتهران عل

 یبه شمار م یزندگ تیفیمحله از ک یاهال یتیعوامل نارضا نیترسرقت و ... از مهم ،یابانیخ یو بروز زدوخورد ها تیمساله امن

و با کاربست روش ها و فنون  یاز جرائم شهر یریشگیدر حوزه کاهش و پ یدانش روز جهان یو دستاوردها اتیروند. با لحاظ تجرب

 CPTED کردیاند که رو دهیرس جهینت نیپژوهشگران به ا ،مورد مطالعه یو فرهنگ یاقتصاد ،یکالبد یها یژگیمنطبق با و

)ع( ییحیدر محله امامزاده  یزندگ تیفیو ک تیتوان به ارتقا وضع امن یم قیطر نیدر مورد مطالعه را داشته و از یریبکارگ تیقابل

 تیرضا شیافزا ،یزندگ تیفیبهبود ک ،یمناطق شهر یزیجرم خ لیو کاهش پتانس یجرائم شهر هشبا کا کردیرو نیپرداخت. ا
 یها تیفعال شیو مشارکت و افزا یمحله ا یهمکار زانیم شیبه حضور در شهر، افزا یطبقات اجتماع قیتشو ،یشهروند

)ع( برخوردار است. مجموعه راهبردها و ییحیاز معضالت محله امامزاده  یاریحل بس یبرا یمناسب تیاز ظرف یو اجتماع یاقتصاد

پژوهش به شمار  نیا جینتا گریف بهبود وضع موجود مورد مطالعه از دبه هد یابیدست ریآنها به عنوان مس بانیپشت یساز و کارها

 روند. یم

 

 یطیمح یروانشناس ،یمنیا یمهندس ،یاز جرائم ، مواجهه راهبرد یریشگیپ ،یشهر یفضا یطراح: های کلیدیواژه

 

  مقدمه-2
نفر  کی ایدن تیرد. از هر چهار نفر جمعدا ایدر دن یو ناتوان یماریعلل ب انیدر م یا ژهیو گاهیجا یامروزه اختالالت روان

 یکه به موضوع سالمت روان 2001ی. گزارش سالمت جهانردیگ یاش قرار م یدر طول زندگ یعصب ای یاختالل ذهن ریتحت تاث

و چهار مورد  استیدن یها یماریدرصد از کل ب 12در حدود  یاختالالت برآورد نیا کهمطلب است  نیا انگریب افته،یاختصاص 

اثرات  یکیتکنولوژ راتییفقر و تغ ،یشهرساز لیاز قب یباشد. عوامل اجتماع یدر سرتاسر جهان م یماریب ییده مورد علل نهااز 

 کنند. یشهروندان اعمال م یروانسالمت  یجنس و نژاد بر رو ،یفرهنگ ،یاقتصاد تیرا بر اساس وضع یمتفاوت
 شیب تیمثل جمع ندیعوامل استرس زا و اتفاقات ناخوشا شیفزاا قیتواند از طر یم میالدی 21در قرن  یشهرساز تیماه

 اریبس یاجتماع تیآشوب و حداقل حما شیزااف ،یبودن به اقتصاد نقد یها، متک نیفقر، زاغه نش ،یطیمح یاز اندازه ، آلودگ

ن اند. توسعه خانما یب تیاز جمع یکنند و بخش بزرگ یم یدر فقر زندگ یشهر تیاز جمع یمین بایآور است. تقر انیز

 یاند به کوچ به نواح یبهتر زندگ طیشرا یرا که در جستجو انییاز روستا یشتریشمار ب ،یشهر یدر نواح شتریب یاقتصاد

آورد بلکه اغلب منجر به  یبا خود به همراه نم یدر رفاه اجتماع یشرفتیگونه پ چیتوسعه ه نیا یکنند ول یم بیترغ یشهر

خطر  شیو افزا یاجتماع یمهاجر را در معرض فشارها تیشود و جمع یم یبد زندگ اریسب طیو شرا یکارینرخ ب شیافزا
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 یبزرگ شهر یها تیدر جمع یرفع مشکالت بهداشت روان یبرا یاقدامات ضرور بیترت نیدهد. بد یقرار م یروان یها یماریب

 . است یهیبد یکنند، امر یرا تحمل م یذهن یها یماریب ادیکه فشار ز

و  جیکند، به تدر یم دایپ ی، نمود بارز تیجمع یاخالق یکار در اثر تراکم ماد میبه تقس ازیاست که در آن ن ییشهر قلمرو

 یم شیپ یکیمکان یسست شدن و زوال اخالق جمع ،یاجتماع یو کارکردها فیشدن وظا یکار و تخصص میتقس شیبا افزا

 میمورد نظر دورک یکیاخالق مکان یبزرگ حاکم بودن نوع یشهرها هژیدر شهرها به و میعلت باال بودن نرخ جرا دیشا ]1[ .دیآ

اساسا قرار دارد.  زیو... ن ملیز رث،یو زیصاحب نظران جامعه شناس از جمله لوئ ریسا دییموضوع مورد تا نیباشد. در هر صورت ا

 یآن م انیخصوص در شکل عربه  یاز انحرفات اجتماع یمانع بروز بخش مهم انهیم یررسمیدر جوامع کوچک تر کنترل غ

شهر محل تجمع  است. یو هنجار یارزش یکارکرد نظام اجتماع نیکمرنگ شدن ا یجامعه شهر یها یژگیاز و یکیشوند. 

 یرا م ی( آشکار و اختالف طبقاتیعدالت یدر شهر است که تفاوت )ب نیاست . همچن یاقتصاد یزندگ یاصل یثروت و اهرم ها

 یو گمنام تیتراکم جمع دینبا رهیو غ ،ییقضا ،یخانوادگ ،یسیکنترل پل یعنی،یقطه نظر کنترل اجتماعو باالخره از ن دیتوان د

 نیشناسند و ا یرا نم گریگرفت.در شهرها اکثر مردم همد دهیدهد ناد یرا م بیامکان فرار از تعق زهکارانو تحرک را که به ب

 گریکدیو همه افراد نسبت به  ستین بهیکس غر چیتا ها هکند ، حال آنکه در روس یکمک م میماندن جرا یامر به مخف

کند. در  یرا از ارتکاب جرم منصرف م نیاست که مجرم یشناخت ، عامل بازدارنده و مهم دارند. قیشناخت کامل و عم

 یها طیدر مح یدر حال حاضر خشونت و تعد مانع ارتکاب جرم است. یوجود دارد نظارت جمع یروستاها که شناخت محل

 یها یمانند نابرابر یشود. چرا که عوامل یم ریتفس عیشا دهیپد کیبه عنوان  یا ندهیو به طور فزا شیاز پ شیب یهرش

 نیگذاشته شده است. ا انیانسان ساخت متراکم بن یها طیها در مح تیمنافع و فعال ادی، رقابت ها  و اصطکاک ز یاجتماع

 تلف مورد اشاره قرار گرفته است.عوامل متنوع هستند و اغلب توسط صاحب نظران مخ

 :]2[نمود میتقس شش دسته ذیلتوان عوامل موثر را به  یم اتینظر نیا یبا جمع بند 

 یاز امکانات عموم یو عدم بهره مند تیناعادالنه خدمات و عامل محروم عیتوز .1

 ها تیفعال تیفیو ک تیو کم نیزم یکاربر یالگو .2

 محالت ییو ساختار فضا تیفیک .3

 ن ناسالموجود مساک .4

 نرخ رشد شهر .5

 اندازه شهر .6

 1مطابق نظر رفتار شناسان اجتماعی فرآیند رخداد رفتار آنومی از چهار جز اصلی تشکیل شده است. که در شکل شماره 

 قابل مشاهده است.

 
 همان(): عوامل شکل گیری رفتار آنومیک 1شکل
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 بررسی پیشینه و مبانی نظری پژوهش -1
ه بررسی پیشینه پژوهش های صورت گرفته در زمینه های مرتبط با پژوهش حاضر پرداخته در این قسمت از پژوهش ب

 شده سپس مبانی نظری مورد استفاده در پژوهش بیان گردیده است.

 پیشینه آنومی و جرائم شهری-1-2
 اولیه و مطالعات شیکاگو شناسی جامعه مکتب از حداقل باید شهری را شناسی جرم مباحث نظری زمینه و پیشینه

 آمد وجود به شهری هاییبررس در زمینه 1۱16 سال در بار اولین برای شهری اکولوژی .داد قرار بررسی مورد شهری اکولوژی

اکولوژی  علم پذیرفت تأثیر شیکاگو شناسی مکتب جامعه از شدت به شهرها اجتماعی اکولوژی مطالعات 1۱20 دهه طی و

 قرار مورد استفاده شهری مطالعات در را اکولوژی علم شناختی مفاهیم زیست تا شیدکو وی .نهاد بنیان پارک رابرت را شهری

 اثر در پارک ]3[اند کرده محیط ذکر و انسان میان متقابل روابط شناسایی علم را شهری )انسانی(، آن اکولوژی تعریف در .دهد

 بررسی جهت آزمایشگاهی به مثابه را شهر شهر، محیط در انسانی رفتار مورد در برای پژوهش هایییهتوص خود معروف

 به مکتبی از شناسی جرم در سپس و شناسی شهری جامعه در موضوع، این چارچوب در بعدها .مطرح کرد انسانی رفتارهای

 مفاهیم زیست .نمایدیم تمرکز شهری هاییطمح در رفتار انسان روی مکتب این .شودیم برده نام شهری مکتب اکولوژی نام

 انطباق درک برای شهر اجتماعی هایینابرابر بررسی در اصالح و تسلسل و انطباق، توالی تسلط، رقابت، عامل همچون شناختی

 طرف یک از انسانی جامعه پارک نظر به .است این مکتب از اقتباسی شهر محیط در انسانی هاییتناآگاهانه جمع و جمعی

دیگر  طرف از و است بقا( برای انتخاب )رقابت در با آزادی شخصی سود و فایده اصالت بر مبتنی انسانی مظهر ماهیت دارای

 لیکن است، انسانی اراده و پرداخته ساخته و معلول خود شهر چه اگر دیگر، عبارت به .است جمعی مشترک اهداف گاه تجلی

 خود تأثیر تحت را انسانی رهایرفتا برخی و تحمیل نموده ساکنینش بر را خود مسلط قوانین تواندیم عامل مهم یک عنوان به

 ]2همان،[.دهد قرار

 امنیت شهری-1-1
. امنیت شهری یعنی آرامش، شودیامنیت شهری هر چهار بعد امنیت مالی، جانی، جمعی و فکری در جامعه را شامل م

ها، تاسیسات و ناطمینان خاطر و نبود هراس شهروندان از هرگونه تهدید و خطر علیه شهر، شهروندان، فضای شهری، ساختما

 .گرددیشهری و سایر عناصر مهم در زندگی شهری که نگرانی و احساس نا امنی در شهروندان را موجب م هاییرساختز

 عوامل مؤثر در پیداش آنومی در جامعه-1-3
 ]2همان،[به این چهار پایه تجزیه نمود:  توانیعوامل مؤثر در پیدایش آنومی در جامعه را م

 مؤثر در پیدایش آنومی در جامعه عوامل اجتماعی .1

 عوامل اقتصادی مؤثر در پیدایش آنومی در جامعه .2

 عوامل فرهنگی مؤثر در پیدایش آنومی در جامعه .3

 عوامل محیطی مؤثر در پیدایش آنومی در جامعه .4

اد بستر پرداختن به هر کدام از عوامل فوق به صورت مفصل خارج از چارچوب اصلی این پژوهش بوده اما به منظور ایج

 ذهنی مناسب به توضیح مختصر هر کدام پرداخته شده است:

 عوامل اجتماعی: .1

آنومیک  یدر گذشته به دلیل وجود بافت اجتماعی قوی و پایبند بودن جوامع به آداب و رسوم، عرف و سنت رفتارها

د. پس از انقالب صنعتی و شکل گیری همگی از موانع ایجاد جرم و بزه بودن هاینچرا که ا خوردیکمتری در جوامع به چشم م

بزرگ با تراکم جمعیتی باال و در نتیجه کمرنگ تر شدن آداب و رسوم اجتماعی و قوانین  یجوامع صنعتی و ایجاد شهرها

به وجود آمد که منجر به بروز انحرافاتی در جامعه شد. به طور کلی عدم  هایییتاخالقی، تناقضات اجتماعی، تضادها و محروم

در این چارچوب صاحب  ]4[. شودیها برای تطبیق با محیط اجتماعی، منجر به رفتار بزه کارانه مها و گروهایی افراد، خانوادهتوان

. مرتون نیز بر این عقیده بود که در یک دانندینظران مکتب شیکاگو نا همگونی اجتماعی زیاد را عامل بروز آنومی در جامعه م
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ها وجود دارد. پذیرفته شده از سوی عامه مردم برای دستیابی به آن یهان تهداف اجتماعی و راهجامعه پایدار، یک تعادل بی

نتایج حاصل از بررسی ساخت اجتماعی جوامع موارد زیر را در به وجود  ]5[که این رابطه بهم بخورد. شودیآنومی وقتی شروع م

 :داندیآمدن رفتار آنومی مؤثر م

. باشدیآنومیک پایین م ی، میزان جرم، جنایت و سایر رفتارهاشناسندیلیان دراز یکدیگر را مدر محالتی که همسایگان سا

. افزایش جرم با تراکم باشدیآنومیک باال م یها افراد مجرد بیشتر است، میزان جرم، جنایت و سایر رفتارهامحالتی که در آن

 ت عقب مانده شهری کامالً صادق است.و این به ویژه در محال باشدیجمعیتی دارای رابطه مستقیم م

 عوامل اقتصادی: .2

اقتصادی ارتکاب جرم، عدم تعادل رشد و  هایینهعوامل اقتصادی در پیدایش آنومی شامل فقر و نیاز مالی، بیکاری، هز

 .باشدیتوسعه اقتصادی، تورم م

 عوامل فرهنگی: .3

ساختار فرهنگی، عامل ایجاد کننده خرده فرهنگ کجرو و عوامل فرهنگی در پیدایش آنومی شامل عامل در هم شکستگی 

 .باشدیعدم تجانس فرهنگی م

 عوامل محیطی: .4

محیط دگرگون  یرو به طور متقابل تحت تأث کندیخود محیط را دگرگون م یهاها، و هدفانسان با توجه به نیازها، ارزش

 علی عوامل ریخت شناسی و محیطی را به عنوان یکی از یرصاحب نظری به نام لوکاس تأث ]2همان،[. گیردیقرار م شده

 ]6[. دهدیها، در مقابل اختالل هنجاری یا آنومی بحث دورکیم، مورد اشاره قرار ممالک

آلوده و نا مرتب، همراه با  هاییطاند که در محپارک، شاو و مک کی از جرم شناسان آمریکایی، با تحقیقات خود ثابت کرده

، اعمال جنایی به شکل کنندیها مردم به رعایت قیود نیز اعتقاد پیدا ماجتماعی که به وسیله آن یهارلاز بین رفتن کنت

 .کندیطبیعی و عادی جلوه م

 مكانی مؤثر در پیدایش آنومی در شهرها -فضایی یهایژگیعوامل و و-1-4
 یربه حساب آمده و از این رفتارها تأث قبل اشاره شد شهرها به عنوان ظرف رفتارهای جامعه یهاهمانطور که در قسمت

لذا جرائم در ارتباطی  .گیرندیآنومی در شهرها شکل م ی. جرائم نیز به عنوان نوعی از رفتارهاگذاردیپذیرفته و بر آنان نیز اثر م

در شهرها و در . انسان در سطحی کالن در جامعه، در سطح میانی دهندیاو و محیط پیرامونش رخ م یما بین انسان و رفتارها

و به همان میزان نیز  پردازدیسطح خرد، در فضاهای شهری متفاوت به انجام رفتارهای متناسب با نیاز خود و شرایط پیرامون م

 .پذیردیم یرشهری تأث یاز جامعه، شهر و فضاها

در صورت تجزیه  1ا جرمدر وهله اول نیاز است که به مقتضیات شکل گیری جرم پرداخته شود. هر نوع رفتار آنومیک ی

 ( خواهد شد.Situationو موقعیت ) 3، قربانی 2متشکل از سه مؤلفه )به عنوان اضالع سه گانه یک مثلث( تحت عناوین خالفکار
 

 

 

 

 

 

 [7]: مثلث رفتار آنومیک یا جرم2شکل 

                                                

1 .Crime 

2 . Offender 

4 . Victim 

 

 محل و موقعیت

 قربانی

جرم یا رفتار 

 آنومی
 خالفکار
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جام اصالحات بر روی عوامل فضایی و پژوهشگران این عرصه معتقدند از طریق شناسایی و ان CPTEDطبق ایده جهانی 

اهمیت محل و موقعیت جرم را به  3شکلجرم خیز را کاهش داد. هاییتها و موقعشرایط جرم خیزی محل توانیکالبدی م

 :نمایدیخوبی آشکار م

 

 

 

    

 ]2همان،[: موقعیت و محل حضور قربانی و خالفکار 3شکل 

اجتماعی و اشکال فضایی به طور جدایی ناپذیری در هم آمیخته  یندهاین نکته توجه داشت که فرادر وهله دوم باید به ای

و بهم مربوطندو لذا باید آن دو را به صورت مکمل یکدیگر در برنامه ریزی شهری و یا در طراحی محیط زیست در نظر داشت تا 

کثر مواقع مجبوریم که یا شکل فضایی و کالبدی را ثابت فرض بتوان در هر دو بعد به طور همزمان مسائل را حل کرد. اما در ا

اجتماعی را ثابت در نظر  یندهایمسائل پیچیده فرآیندهای اجتماعی را حل کنیم( و یا فرآ توانیمیکنیم )که در این صورت م

کالبدی و عوامل اجتماعی -عوامل فضاییلذا  ]8[مسائل پیچیده اشکال فضایی را حل کرد(.  توانیبگیریم )که در این صورت م

 .کنندیها جلوگیری مو یا از بروز آن دهندیدر ارتیاط با یکدیگرند و رفتارهای آنومیک را شکل م

در کتاب زندگی و مرگ شهرهای بزرگ آمریکا، به مسئله امنیت و عوامل باز دارنده ز در همین خصوص جین جیکوب

. وی به نقد شهرسازی مدرن پرداخته است و با ستایش خیابان و محالت به نمایدیره مفضایی و کالبدی شهرها و محالت اشا

. اسکار نیومن نیز در کتاب فضاهای قابل شودیها ماجتماعی خواستار احیای آن هاییمنظور جلوگیری از افزایش نا هنجار

را اماکن و فضاهایی تعریف نمود که به کسی دفاع این موضوع را به صورت روشن تر مطرح ساخت. وی فضاهای غیر قابل دفاع 

و حتی در مقابل دیدگان عمومی معموالً که نوعی ابزار نظارتی و نیز  شودیها نظارتی نمتعلق ندارد و بر حفظ و نگهداری آن

هری آمریکا در برخی از محالت ش 1۱90، قرار ندارند. اسکار نیومن که مطالعات خود را از سال شودیعامل بازدارنده محسوب م

 یخود را در کتابش به رشته تحریر در آورده است. این مطالعات منعکس کننده مشکالت فضاها یهامتمرکز نموده بود، تجربه

 ]۱[آمریکایی با آن رو به رو هستند.  یاست که تمام شهرها یشهر

 1۱86اشاره نمود که در سال  توانیاجر ترانسیک را ماند؛ از جمله رافراد دیگری نیز در این زمینه نظراتی را مطرح ساخته

 هاییژگیو ییهگم شده را عرضه نمود. بنا بر این عوامل مؤثر فضایی و کالبدی فضاهای شهری شامل کل یکتاب بازیابی فضاها

 ]2همان،[.شودیساختمانی و ... م یهافرم، سیمای بصری، اندازه، کاربری زمین، تراکم

محیطی فضاهی شهری امن عوامل مؤثر بر پیدایش آنومی در شهرها را به دودسته عوامل  هاییژگیر کتاب وصالحی د

پیشگیری از  یکالبدی و عوامل غیر فضایی و غیر کالبدی تقسیم نموده و با توجه به دسته بندی انجام شده راه کارها-فضایی

 :نمایدیجرم را نیز به دو دسته تقسیم م

 ارتکاب جرم یهابا تاکید بر کاهش فرصت پیشگیری از جرم .1

 اجتماعی یهاپیشگیری از جرم با تاکید بر روش .2

محیطی، فیزیکی و فضایی  یهاارتکاب جرم از طریق برنامه ریزی شهری بر کاهش فرصت یهادر روش کاهش فرصت

راحی و برنامه ریزی کاهش ایجاد محلی تمرکز دارد. بهترین تدابیر استفاده شده در این روش عمدتاً مبتنی بر اقدامات ط

ایجاد شده  یهاقابل دفاع است. فرضیه این روش در پیشگیری از جرم این است که انجام جرم و تخلف در فرصتغیر فضاهای 

ضد اجتماعی  یجرم و رفتارها یهابنابراین راه حل مؤثر مشکل تر ساختن انتخاب برای مجرم و کاهش فرصت گرددیانتخاب م

 شوندیاجتماعی پیشگیری از جرم نیز به طور معمول بر روی علل بنیادی و اصلی وقوع جرم متمرکز م یهادر روش. باشدیم

اند از: شرایط اقتصادی نامناسب )برای مثال بیکاری(، نابرابری اجتماعی )فقر( و شرایط نامناسب فرهنگی )تبعیض که عبارت

گروهی بر ضد  یهاها و اطالع رسانی در رسانهراهکارهای خاصی نظیر: آموزشنژادی و قومی(. در این چاچوب نیز بر تدابیر و 

 خالفكار قربانی
 موقعیت و محل



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 6 

اشتغال محلی و...( و ... متمرکز  یهاسالم، توسعه اجتماعی )مانند برنامه هاییتفریحی و سرگرم هاییتخشونت، گسترش فعال

 ]2همان،[. شوندیم

ا یکدیگر نیستند. راهکار مناسب در حقیقت راهکاری است که ها در تقابل بدو روش پیشگیری اجتماعی و کاهش فرصت

 [10]. باشدیترکیبی از هر دو روش م
 

 
 ]2همان،[مؤثر محیط شهر در پیدایش رفتار مجرمان  هاییژگی: و4شکل 

 

 .آیدیرفتار مجرمانه است که در سطح شهرها پدید م، فوق هاییژگیحاصل عوامل و و
 

 ؛ پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطیCPTEDرویكرد -1-5
   Crime Prevention Through برگرفته از عبارت CPTEDارائه شده است. CPTEDتعاریف مختلفی از 

Environmental Design  توانیو به معنای پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی است. رویکرد حاضر را م باشدیم 

کارامد و به کار گیری بهینه کلیه عناصر موجود در محیط مصنوع به منظور کاهش جرائم شهری دانست که به طراحی  توانیم

به  یرطور مستقیم و غیر مستقیم در ارتقا کیفیت زندگی و افزایش رضایت مندی شهروندی و بهبود رفاه و سرمایه اجتماعی تأث

( آن را طراحی و استفاده مناسب از محیط ساخته شده برای کاهش (NICP,2006ائم مرکز بین المللی جر [11]سزایی دارد. 

توجه به امنیت را  (JCI,2006). روزنامه بین المللی جلوگیری از جرائم داندییا جلوگیری از جرائم و بهسازی کیفیت زندگی م

. انجمن دهدیها را کاهش مم و ارتکاب آن، چرا که احتمال وقوع جرائداندیمؤلفه اصلی در طراحی فضاهای مصنوع شهری م

( نیز آن را استفاده هوشمندانه از فضای ساخته شده در جلوگیری از جرائم در فرایند ICA,2005) CPTEDبین المللی 

( نیز به استفاده NCPC,2006. شورای ملی جلوگیری از جرائم )کندیطراحی و برنامه ریزی محیط مصنوع تعریف م

پتانسیل جرم خیزی مناطق را کاهش دهد. تیم  تواندیحیط مصنوع در طراحی فضاهای شهری اشاره دارد که مهوشمندانه از م

 داندیکرو مدیر دپارتمان بین المللی جلوگیری از جرائم از طریق طراحی محیطی، آن را راهی ایمن برای تحقق شهری ایمن م

و  گیردیشهری برای کاهش احتمال تجاوز و جرائم شهری، بهره م که از اقدامات پیشگیرانه از طریق طراحی و برنامه ریزی

سوزان آجوک )دبیر دپارتمان جلوگیری از جرائم شهری در سطح محله ای شهر پترزبورگ( به فرآیند پیشگیری قبل از درمان 
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 هاییلکاهش پتانس طراحی شهری و معماری فضاهای شهری را در یهاو یکی از رسالت کندیدر احتمال وقوع جرائم اشاره م

 .داندیطبیعی جرم خیزی مناطق م

 ارایه یافته ها,تجزیه و تحلیل وتفسیر آن هاتوصیف تحلیلی محله امامزاده یحیی)ع(؛ -3
 درناحیه نفر 1385 سرشماری اساس بر نفر 153۱3معادل جمعیتی و هکتار 68 حدود در وسعتی با یحیی زاده امام محله

 اماکن از بسیاری و تهران بازار گرفتن قرار منطقه این های ویژگی مهمترین از شده است. شهر تهران واقع 12 منطقه 2

محدوده مورد مطالعه در  تیموقع 5 شکل. باشد می آن در ها سفارتخانه و ها خانه وزارت دولتی، نهادهای و مراکز فرهنگی،

 دهد.  می را نشان تهرانشهر  12منطقه 

 شهر های بخش سایر از را آن ارگانیک بافت و است باقی آن در ارزشمندی فضاهای و عناصر تاریخی سابقه لحاظ به

 مورد ی محدوده داخل تجاری های کاربری از باالیی از باالیی و درصد است مسکونی بافت غالب عملکرد. کند می متمایز

 های لبه تجاری های کاربری اما. رنددا فعالیت محل ساکنین روزانه نیازهای رفع جهت در و داشته ای محله مقیاسی مطالعه،

 گاه و داشته ای منطقه فرا کارکردی دارند، قرار خمینی مصطفی و ری امیرکبیر، خرداد، پانزده های خیابان کناره در که محله

 .پردازند می نقش ایفای به شهر کل سطح در

 خدمات و تاسیسات سکونت، نازل کیفیت بافت، فرسودگی و است کرده طی نزولی سیر همواره بافت این اخیر های دهه در

بروز  و محیطی کیفیت تنزل باعث ، پایین نفوذپذیری و شهری های بلوک درون تنگ و نامناسب معابر ناکافی، شهری

 .است شده بافت گریزی ناهنجاری های اجتماعی و جمعیت

 
 گوگلتصویر هوایی : ماخذ تهران 12محدوده مورد مطالعه در منطقه  تیموقع :5شکل 

 

همانطور که در تعریف عوامل چهارگانه شکل دهنده به رفتارهای آنومیک بیان شد رابطه قربانی و مجری در بستر شرایط 

 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در ظرف مکان و کالبد تعریف می شود.

س شناسایی بسترهای با همین منطق و در جهت برخورد راهبردی با مساله، توصیف تحلیلی مورد مطالعه نیز بر اسا

با تفصیل بیشتری  CPTEDاجتماعی و فرهنگی انجام شده و ویژگی های کالبدی فضایی آن با توجه به دستور کار  اقتصادی،

 تبیین خواهد شد.

 توصیف تحلیلی بسترهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد مطالعه-3-2
کتابخانه ای مبتنی بر برنامه های توسعه شهری جامع و  در تهیه این بند از پژوهش بر اساس روش مطالعه میدانی و

   درصدی اقدام شده است. 5/0و نیز تحلیل پرسشنامه  12تفصیلی شهر تهران، اسناد مدیریت شهری در منطقه 
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 ]12[135۱-1385: تحوالت جمعیتی محله 2جدول

 ویژگی                     سال 135۱ 1365 1395 1385

 جمعیت محله )نفر( 20198 1628۱ 15418 153۱3

 سهم از کل منطقه)درصد( ۱/5 8/5 9/6 2/6

 نرخ رشد )درصد( -51/3 -55/0 -020/0 -04/1

 

از نرخ کاهش جمعیت کاسته شده و به  1395تا  1365کاهش یافته و از سال  -51/3جمعیت محله با نرخ  1365تا سال 

رسیده است. همچنین بررسی ها نشان می دهد که جایگاه محله در جذب  -14/1رسیده و در دهسال اخیر به نرخ  -55/0

کاهش یافته به گونه ای که  با کاهش یافتن جمعیت محله و افزایش جمعیت کل منطقه سهم  95-85جعیت منطقه طی دهه 

تغییر یافته است که به نظر می رسد  1385درصد در سال  2/6به  1395درصد در سال  9/6از  12محله از جمعیت منطقه 

علت عمده آن کاهش روز افزون شان محله برای سکونت مناسب شهری و فقدان خدمات رفاهی و تنزل سطح سکونت و از 

 (.138۱دست رفتن ارزش اقتصادی امالک مسکونی محله بوده است)باوند،

 ویژگی های خانوار -3-2-2

تعداد  1385خانوار و در سال  3833در محدوده مورد مطالعه تعداد  1395رکز آمار ایران درسال بر اساس اطالعات م

خانوار در اطالعات آماری در مقایسه با کاهش جمعیت طی همین دوره  396خانوار سکونت داشته اند. افزایش تعداد 420۱

بوده  1385نفر در خانوار در سال  5/3به  1395ر سال نفر در خانوار د 4زمانی، گویای کوچک تر شدن بعد خانوار در محله از 

است. به عبارت دیگر خروج جمعیت از محله عمدتا در میان خانوارهای پر جمعیت صورت گرفته و سهم خانوارهای کم جمعیت 

 نفره( در میان ساکنان طی دهه اخیر افزایش یافته است.)همان( 2و1تر )

 

 ]12[1395-1385حله امام زاده یحیی)ع( : تغییرات تعداد و بعد خانوارم3جدول

 1395جمعیت  1395تعداد خانوار  بعد خانوار 1385جمعیت  1385تعداد خانوار  بعد خانوار 85تا  95نرخ رشد 

۱4/0 9/3 5۱۱9 153۱3 4.0 3833 15418 

 

 ترکیب سنی و جنسی جمعیت-3-2-1

صد زن بوده است بنابراین نسبت جنسی در در 8/45درصد آن مرد  2/54نفر بوده است که  153۱3جمعیت کل محله 

درصد بوده است. این  108در محدوده  95به دست می آید این در حالی است که نسبت جنسی در سال  118محدوده معادل 

تغییر در نسبت جنسی طی ده سال ، گویای تغییرات ترکیب جمعیت در روند کاهش زنان نسبت به مردان بوده که دلیل عمده 

مهاجرت از محله در بین خانوارها به علت نامناسب بودن شرایط زندگی خانوادگی)و بخصوص برای زنان و کودکان(  آن میل به

  و محدود شدن توان ادامه سکونت به مردان مجرد که در معرض خطر کمتری در شرایط ناامنی اجتماعی قرار دارند.

 ]12[1395-85های  : تحوالت نسبت جنسی در محله امام زاده یحیی طی سال 4جدول

 سال درصد مرد زن درصد زن نسبت جنسی

108 1/48 9410 ۱/51 95 

118 8/45 9055 2/54 85 

 

 8/5سال و  15درصد از جمعیت زیر  1/22ساخت تقریبا میانسال بوده است 1385ساخت سنی جمعیت محله در سال  

سال داشته اند. به این ترتیب نسبت  64ا ت 15درصد جمعیت بین  1/92سال جای داشته اند و مابقی  65درصد باالی 

درصد است که از کل منطقه  9/38وابستگی که وزن جمعیت در دو گروه سنی غیرفعال را بر گروه سنی فعال نشان می دهد 

تراکم بیشتر جمعیت در سنین فعالیت در  12پایین تر است. پایین تر بودن نسبت وابستگی سنی در محله از کل منطقه  12
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را نشان می دهد که به دنبال از دست رفتن جذابیت های سکونتی محله برای ساکنان و مناسب  12سبت به کل منطقه محله ن

 بودن بیشتر محله برای زندگی جمعیت در سن فعالیت )عمدتا به شکل مجردی( پیش آمده است.

 نسبت خوابگاهی -3-2-3
اکن در هر محله میزان تعامل بین محله با خارج از آن و مقایسه بین شاغالن کارگاهی )فرصت های شغلی( با شاغالن س

توانایی محله را در تامین اشتغال ساکنان نشان می دهد. فزونی شاغالن ساکن به فرصت های شغلی گویای سفرهای روزانه 

بیانگر جذب  شاغالن به خارج از محله و خوابگاهی بودن آن است و بالعکس مازاد فرصت های شغلی بر شاغالن ساکن در محله

، تعداد  شاغالن 1381روزانه نیروی کار از اطراف محله است)تفاوت جمعیت شب و روز(. بر اساس اطالعات موجود در سال 

ساکن در محدوده شرقی برتعداد فرصت های شغلی این محدوده برتری دارند که این وضع گویای خروج روزانه بخشی از 

و خوابگاهی بودن محدوده شرقی در محله عودالجان  نسبت به محدوده های اطراف  شاغالن ساکن از محدوده به محل فعالیت

 خود است به این ترتیب جمعیت شب در محله از جمعیت روز بیشتر می باشد )همان(.

 ]12[: مقایسه شاغالن ساکن با فرصت های شغلی و نسبت خوابگاهی در محله 5جدول 

 1385شاغالن ساکن سال  5386

 1381هی سال شاغل کارگا 3۱۱6

 مازاد مشاغل بر تعداد شاغالن -13۱0

 نسبت خوابگاهی 35%

 

 مشكالت عاجل محدوده در بسترهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  تیوضع -3-1
اصلیترین ویژگی های فرهنگی و اجتماعی محدوده مورد مطالعه بر اساس نتایج پرسشنامه توزیع شده به ترتیب اولویت به 

 ت شده است:قرار زیر فهرس

 وجود آسیب های اجتماعی در محدوده از جمله اعتیاد .1

 تبدیل شدن امالک تخریب شده یا خالی از سکنه به انبار و محل امن برای گرد آمدن معتادین .2

 معتادین کاهش امکان درختکاری و ایجاد فضای سبز به دلیل تبدیل شدن آنها به محل تجمع .3

 ت در کوچه های باریکتردد موتورسوارهای بسیار و کاهش امنی .4

 خلوت شدن و نا امن بودن محله بعد از ساعت کاری و تاریکی هوا .5

 نامناسب بودن محله برای برخی از اصناف که قبال در محل ساکن بوده اند ولی اکنون آنجا را ترک کرده اند. .6

 رفتن افراد بومی از محله و جایگزینی قومیت های مختلف با فرهنگ متفاوت .9

 ساکنین به محله و تمایل آنان به مهاجرت  حس تعلق پایین .8

 وجود فحشا و استفاده نا مناسب از کودکان به علت فقر .۱

 گانه راهبردی مشاهده می گردد: 3خالصه ای از ویژگی های مورد مطالعه در عرصه های  6در جدول شماره  
 یو فرهنگ ی،اجتماعیاقتصاد یبسترها: خالصه وضع موجود مورد مطالعه در 6جدول 

 ویژگی ها عرصه راهبردی

جمعیت و اجتماع 

 شهری

 اقتصادی شهر –قطب تجاری مجاور 

 گریز ساکنین و جایگزینی اقشار کم درآمد

 بروز ناهنجاری های اجتماعی و بزه کاری

 تفاوت فاحش جمعیت شب و روز

 اقتصاد شهری

 فروشی عمده واحدهای باالی بسیار سهم

 کارگاهی – تجاری منطقه فعالیتی خصلت

 همجوار مناطق از تر پایین زمین ارزش
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 فرهنگ شهری

 وجود آسیب های اجتماعی در محدوده از جمله اعتیاد

 تبدیل شدن امالک تخریب شده یا خالی از سکنه به انبار و محل امن برای گرد آمدن معتادین

 معتادین حل تجمعکاهش امکان درختکاری و ایجاد فضای سبز به دلیل تبدیل شدن آنها به م

 تردد موتورسوارهای بسیار و کاهش امنیت در کوچه های باریک

 خلوت شدن و نا امن بودن محله بعد از ساعت کاری و تاریکی هوا

 نامناسب بودن محله برای برخی از کسبه و اصناف که قبال در محل ساکن بوده اند ولی اکنون آنجا را ترک کرده اند.

 ی از محله و جایگزینی قومیت های مختلف با فرهنگ متفاوترفتن افراد بوم

 حس تعلق پایین ساکنین به محله و تمایل آنان به مهاجرت

 وجود فحشا و استفاده نا مناسب از کودکان به علت فقر

 

فتارهای پس از توصیف تحلیلی بسترهای سه گانه اجتماعی، اقتصادی و کالبدی نوبت به عامل چهارم در شکل دهی به ر

آنومیک می رسد. موقعیت بروز جرم که در ادبیات برنامه ریزی و طراحی شهری تحت عنوان بسترهای کالبدی و فضایی مورد 

 بررسی قرار می گیرد.

 
 :نمونه هایی از عرض کم معابر، موتورسواران، کارتن خوابها و انباشت زباله در سطح محله امامزاده یحیی)ع(5شکل 

 است آن غالب وجه مسکونی کاربری  که باشد می عرض وکم باریک های ،کوچه ارگانیک بافتی دارای حییی امامزاده محله

شب  در طبیعی نظارت فقدان دارد. دنبال به را جنایت و جرم ،  مخدر مواد ، فروش دزدی قبیل از کاری بزه انواع ویژگی ، این

 بروز ساز زمینه خود که کرده روح بی مکانی به راتبدیل محله و کرده تشدید را عوامل این و نبود حیات شبانه در بافت

  .شد خواهد شده ذکر مشکالت

 به نیاز بافت بناهای بیشتر موجود یکی از عوامل تشدید کننده جرم در سطح محله می باشد.در های بدنه زیاد فرسودگی

 خورد این می چشم به شدید فرسودگی است تاریخی عناصر دارای که  سایت مرکزی محدوده در و شود می احساس مرمت

 وجود محدوده شامل در بصری های آلودگی باشد. دیگر می محله سطح در جرم افزایش های فاکتور مهمترین از یکی عامل

مخدوش می باشد. به دلیل افزایش سطح ناآرامی روانی و تشدید رفتارهای  و کثیف نمای و ظاهر با هایی ساختمان

نامطلوب از  گیاهی پوشش و نامطلوب، مبلمان سازی کف ساختمانی، وجود احجام و نماها ریتم نگیهماه پرخاشجویانه، نا

 عوامل تشدید جرم در محدوده محسوب می شود.

 محلی به فضا و زمین های متروکه و غیر قابل استفاده  از دیگر مشکالت محدوده است که در شده رها های زباله وجود

 باعث شهری های وطرح ها پروژه انجام در تاخیر و ها ارگان همکاری است عدم شده تبدیل تادانمع واستفاده کاری بزه برای

هاست. بافت محله بسیار ریزدانه و فشرده بوده و عدم وجود فضاهای جمعی و گشودگی در  فضا گونه این ماندن نخورده دست
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ها ی  لبه در تنها های غیرمسکونی  کاربری کزتمر .بافت باعث کاهش نظارت ساکنین و افزایش جرم خیزی بافت شده است

بودن بسیاری از خوشه های  خلوت و خیزی جرم افزایش باعث سایت درون به ها کاربری نفوذ شود و عدم می مشاهده بافت 

 واحد.است  خلوت غروب از و بعد ظهر  ساعات در نشده و فضا مشاهده روزی شبانه های فعالیت .است شده محدوده مسکونی

 است. مشاهده قابل  اصلی میادین در و محدود صورت به نیتیام

رسد که تردد  می هم متر 1 به نقاط برخی متر و 4و3 از کمتر معابر ارگانیک و عرض صورت به اغلب های بافت دسترسی

 ساکنین را بویژه شبها با مشکل مواجه می سازد.

 نامشخص اغلب سایت های خورد و ورودی می چشم به  سایت در عبوری های مسیر در تاریک  های گوشه و ها کنج

بازسازی و دیوارنوشته ها از دیگر  به توجه عدم و تخریب عالئم راهنما، وجود عالئم نمادی شامل نبود هستند. آلودگی های 

 عوامل کالبدی تشدید کننده جرم در محدوده هستند.

 خدماتی های کانون ترین معتبر و بازار با همجواری دلیل به ، آن اطراف های خیابان بخصوص و امام زاده یحیی محله در

 رسد می خود اوج به روز از ساعاتی در شهری های فعالیت انجام و پیادگان تردد نقلیه، وسایل آمد و رفت از ناشی ازدحام شهر،

 و بافت تراکم. است رسیده خطرناکی آستانه به محله داخلی گذرهای در سیکلت موتور تردد از ناشی صوتی آلودگی بخصوص و

 عین در که طوالنی و باریک گذرهای وجود. است شده علت بر مزید محله این در صوتی های حائل دیگر و سبز فضای کمبود

 باعث ساخته، فراهم راحتی به یکدیگر به را محله پیرامون مختلف های حوزه از را میانبر عبور دسترسی، امکان نقش بودن دارا

 ساخته ناممکن آن در را پیاده آسوده و امن آمد و رفت که شده محله داخل به اتومبیل بعضا و سیکلت رموتو وقفه بی هجوم

 است در کل منابع آلودگی صوتی در محله را بدین گونه می توان تقسیم بندی کرد:

ناسب در م نورپردازی و فضا بخش روشنایی عناصر و ناکافی بوده و عدم وجود ضعیف شب در روشنایی محله میزان

فضاهای عمومی و پارک ها سبب بال استفاده ماندن این فضاها و  ایجاد مشکل در تردد ساکنین به خصوص بانوان و کودکان 

 شده است.

 :باشند می بندی قابل طبقه  دسته چهار در محله سطح در جرم مستعد فضاهای

 خصوصا عامل این . باشند می کم وعرض باال یتمحصور دارای  محله عبوری: مسیرهای های ومسیر ها راه ها، الف( کوچه

 .است محله سطح در خیزی جرم وافزایش امنیت کاهش  عوامل مهمترین از شب در

 به که هستیم فضاهایی چنین شاهد محله در بافت فرسودگی دلیل سکنه: به از خالی و تخریبی ، شده رها ب( فضاهای

 .است دهش تبدیل معتادان واستفاده کاری بزه برای محلی

 3یا  2 تخریب حاصل موجود سبز فضاهای و باشد  می سبز فضای کمبود دارای : محله خلوت سبز فضاهای و ها پ( پارک

 خلوت محلی به فضاها این بیشتر مناسب مبلمان و ها المان از استفاده وعدم نادرست یابی مکان علت به.  باشد می بزرگ پالک

 . دارند دنبال به را خیزی جرم افزایش که اند شده تبدیل

 نقاط این در مردم تا تردد شده باعث محدوده  لبه در ای محله فرا ها، انبارهاوخدمات کارگاه ها: وجود ت( انبارها وکارگاه

  باشد   می موثر خیزی جرم افزایش در هایی مکان چنین وجود .شوند تبدیل خلوت های مکان و به شده کمتر

 فضایی به ترتیب جدول زیر سامان یافته است.  -کالبدی  یسترهابوضع موجود مورد مطالعه در 
 فضایی -کالبدی  یبسترها: خالصه وضع موجود مورد مطالعه در 9جدول 

 ویژگی ها عرصه راهبردی

 کاربری زمین شهری

 تهران شهر مناطق سایر با مقایسه در منطقه مساحت کل از مسکونی کاربری تر بودن سهم پایین

 تهران شهر مناطق سایر با مقایسه در منطقه مساحت کل از تجاری کاربری ن سهمباالتر بود

 ای فرامنطقه مقیاس وجود فعالیت های با 

 وجود فضاهای تخلیه و رها شده

 مجاورت با کاربریهای با مقیاس ملی و فراملی

 حرکت نظام تعادل عدم شبکه حمل و نقل شهری
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 یعبور محورهای گسیخته گی هم از

 سواره تردد تراکم

 نواحی درون گذرهای عرض ناکافی شبکه

 ترافیک طرح در منطقه شدن واقع

 همگانی نقل و حمل توجه قابل نقش

 خمینی امام میدان در مترو دو و یک خطوط تالقی

 منطقه در مترو فعال ایستگاه 11 وجود

 بافت کالبدی مسکونی وجود آلودگی صوتی شدید به دلیل تلفیق نامناسب شبکه و

 شبکه زیرساخت های شهری

 آب و برق یپوشش کامل شبکه ها

 یدگیو پوس یکهنگ

 کامل شبکهنا پوشش

 فاضالب یشبکه اصل

 باشد یمنطقه م ازیسوم ن کیکمتر از  زین یشبکه مخابرات تیظرف

 شهری ستیزمحیط 

 ترافیک تراکم

 حرارتی وسایل بودن گازسوز غیر

 هوا آلودگی باعث کارگاهی حدهایوا تعدد

 زیرزمینی های آب با فاضالب تداخل و زباله اصولی غیر انباشت

 خاک و آب آلودگی

 

 CPTEDکاربست مدل  موضوعی جهت کاهش رفتارهای آنومیک با -پیشنهادات موضعی  -3-3
و ویژگی های آن ذکر شده میتوان به رمزگشایی کیفیت های موجود  CPTEDر خصوص مدل با توجه به آنچه تاکنون د

فضایی، فعالیتی محدوده مورد مطالعه پرداخته و امکان قیاس وضع موجود با الزامات و دستورالعمل های اجرایی مدل 

CPTED .را فراهم نمود 

به عنوان خالصه وضع موجود مورد مطالعه  6و9جداول درچارچوب دستورکار یاد شده در این مرحله اطالعات مندرج در 

 مورد قیاس با مبانی نظری مدل مورد نظر قرار می گیرند.
 یو فرهنگ ی،اجتماعیاقتصاد یبسترها: خالصه وضع موجود مورد مطالعه در 8جدول 

 CPTEDدر نتیجه قیاس ویژگی با مبانی  پیشنهاد ویژگی ها عرصه راهبردی

ی
هر

 ش
اع

تم
اج

 و 
ت

عی
جم

 

 استفاده از امکان نظارت اجتماعی پرقدرت اقتصادی شهر –قطب تجاری مجاور 

 گریز ساکنین و جایگزینی اقشار کم درآمد
بهره گیری از الگوهای ارزش بخشی به زمین و ایجاد انگیزه های 

 اقتصادی الزم برای دوام سکونت

 بروز ناهنجاری های اجتماعی و بزه کاری
ورد اقدام مستقیم جدی قرار نمی گیرد. نظارت به عنوان نتیجه طبعی م

 ارگانهای انتظامی محلی همچون نگهبان محله کافی خواهد بود.

 ساعته 24شکل دهی به اقتصاد درونزا و تقویت فعالیت های  تفاوت فاحش جمعیت شب و روز

ی
هر

 ش
اد

ص
اقت

 

 فروشی عمده واحدهای باالی بسیار سهم
ر چارچوب طرح ساماندهی مشاغل بازتوزیع فعالیت های یاد شده د

 منطقه

 کارگاهی – تجاری منطقه فعالیتی خصلت
تقویت روحیه محلی با تکیه بر المان های متاثر از فرهنگ و اجتماع 

 محلی

 همجوار مناطق از تر پایین زمین ارزش
ارزش بخشی به زمین و ایجاد انگیزه های اقتصادی الزم برای دوام 

 سکونت
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ی
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 ش
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د آسیب های اجتماعی در محدوده از وجو
 جمله اعتیاد

تقویت سازمانهای مردمی و غیر دولتی دخیل در امر توانمندسازی 
 معتادین

تبدیل شدن امالک مخروبه و متروکه به انبار 

 و محل امن برای گرد آمدن معتادین
 وضع مالیات و عوارض خالی ماندن برای افزایش انگیزه

و ایجاد فضای سبز کاهش امکان درختکاری 

 به دلیل تبدیل شدن آنها به محل تجمع

 معتادین

 نورپردازی محیطی و تجهیز فضای سبز جهت حضور مستمر خانواده ها

تردد موتورسوارهای بسیار و کاهش امنیت در 

 کوچه های باریک
 آرامسازی شبکه در جهت ارتقا کیفیت اجتماعی محورها

د از  خلوت شدن و نا امن بودن محله بع

 تاریکی هوا
 ساعته و ارتقا وضع روشنایی محدوده 24تقویت فعالیت های 

نامناسب بودن محله برای برخی از کسبه و 

اصناف که قبال در محل ساکن بوده اند ولی 

 اکنون آنجا را ترک کرده اند.

بهره گیری از الگوهای ارزش بخشی به زمین و ایجاد انگیزه های 
 م سکونتاقتصادی الزم برای دوا

رفتن افراد بومی از محله و جایگزینی قومیت 

 های مختلف با فرهنگ متفاوت

و فعال سازی فرهنگ  دوام سکونت یالزم برا یاقتصاد یها زهیانگ جادیا

از  یریبهره گبا  سرا ها در جهت تلفیق فرهنگی و تقویت شورا یاری ها
 نیبه زم یارزش بخش یالگوها

محله و تمایل  حس تعلق پایین ساکنین به

 آنان به مهاجرت

فعال سازی فرهنگ سرا ها در جهت تلفیق فرهنگی و تقویت شورا یاری 

 ها

وجود فحشا و استفاده نا مناسب از کودکان به 

 علت فقر

تقویت بنیان های اخالقی از طریق فرهنگ سازی و ایجاد زمینه برای 

 نظارت عمومی بر مکانهای بازی اطفال

هر
 ش

ن
می

ی ز
ربر

کا
 ی

 کل از مسکونی کاربری تر بودن سهم پایین

 مناطق سایر با مقایسه در منطقه مساحت

 تهران شهر

توجه به سطوح و سرانه های مصوب برنامه های توسعه از طریق نظارت 

 شهرداری 100و  5کمیسیون های ماده 

 وجود فضاهای تخلیه و رها شده

رکشی زمینهای کاهش دسترسی به فضاهای نیمه مخروبه و تکمیل دیوا

بایر و رها شده موجود در محله، تکمیل دسترسی به سطل های عمومی 

 دفع زباله

 مجاورت با کاربریهای عمده ملی
استفاده از ظرفیت و فرصت ایجاد اشتغال محلی در جهت تعادل جمعیت 

 روز و شب، بهره گیری از فرصت جذب گردشگران داخلی و خارجی

ی
هر

 ش
ل

 نق
ل و

حم
ه 

بک
ش

 

 اصالح طرح هندسی محورها ، جداره سازی کالبدی و پاالیش فعالیتی حرکت نظام عادلت عدم

 تقویت دسترسی مستقیم در طول محورها با تکیه بر سلسله مراتب عبوری محورهای گسیخته گی هم از

 نواحی درون گذرهای عرض ناکافی شبکه
اره تقویت دسترسی مستقیم در طول محورها و توجه به عقب نشینی جد
 ها به گونه ای که فضاهای غیر قابل نظارت مستقیم شکل نگیرند

 همگانی نقل و حمل توجه قابل نقش

تلفیق سامانه های حمل و نقل اتوبوسرانی و مترو در جهت شکل دهی به 

TOD ها 

 امام میدان در مترو دو و یک خطوط تالقی

 خمینی

 منطقه در مترو فعال ایستگاه 11 وجود

آلودگی صوتی شدید به دلیل تلفیق وجود 

 نامناسب شبکه و بافت کالبدی مسکونی
 آرامسازی شبکه و کاهش آلودگی های صوتی آزاردهنده

ت 
اخ

رس
زی

ی
هر

ش
 

 آب و برق یپوشش کامل شبکه ها
تکمیل شبکه های زیربنایی با تاکید ویژه بر نورپردازی مناسب کلیه 

 محورهای دسترسی

بهبود وضع بهداشتی محله از طریق جلب مشارکت های مردمی، با توجه  فاضالب کامل شبکهنا پوشش
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 فاضالب یشبکه اصل
به ویژگی مساله امکان تقویت روحیه مشارکت مردمی و استفاده آتی از 

 آن در سایر پروژه ها وجود دارد.

سوم  کیکمتر از  زین یشبکه مخابرات تیظرف

 باشد یمنطقه م ازین

زان به شبکه های مخابراتی از طریق کیوسک زمینه سازی دسترسی ار

 های سیار که سرعت واکنش به جرم را افزایش می دهند.

ط 
حی

م
یز

ت
س

 
ی

هر
ش

 

 ترافیک تراکم
آرامسازی و اصالح هندسی محورها همراه با هدایت و مدیریت ترافیک 

 گذری جهت اجتناب از تداخل آن با عبور و مرور درون محله ای

 ایجاد تسهیالت با کمک شورایاری ها حرارتی لوسای بودن گازسوز غیر

 هوا آلودگی باعث کارگاهی واحدهای تعدد
بازتوزیع فعالیت های یاد شده در چارچوب طرح ساماندهی مشاغل 

 منطقه

 با فاضالب تداخل و زباله اصولی غیر انباشت

 زیرزمینی های آب

ینهای کاهش دسترسی به فضاهای نیمه مخروبه و تکمیل دیوارکشی زم
بایر و رها شده موجود در محله، تکمیل دسترسی به شبکه سطلهای 

 عمومی دفع زباله

 نظارت پیگیر شورایاری ها و هیئت های حل اختالف خاک و آب آلودگی

 

 گیریتیجه-4
حول جمعیت، مصرف فضا و تولید ارزش افزوده بیش از پیش آنگونه که مشاهده شد شهرها به دلیل سامانه های جذب و ت

با معضل ناآرامی های روانی برای اهالی و وقوع بزه و اعمال غیرقانونی از سوی ایشان مواجه شده اند. محله امامزاده یحیی)ع( 

ز بررسی های میدانی موید شهر تهران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و آمار جمعیتی، پاسخ های اهالی به پرسشنامه ها و نی

در میان روش های گوناگون مواجهه با مساله جرم شهری از ارجحیت ویژه ای برخوردار  CPTEDاین فرضیه هستند. رویکرد 

 است زیرا در گام نخست به پیشگیری از جرم اهمیت داده و دوم اینکه بار مالی آن بسیار کمتر از سایر الگوهای مواجهه است.

د عاملی در زمینه سازی فرصت های سیاه برای رخداد بزه بوده و از سوی دیگر قرار گیری در چرخه کالبد محله خو

معیوب فرسودگی و تخلیه محل از ساکنین قدیمی و مسئولیت پذیر منجر به پدیده افت شهری گردیده است. آنچه مانع از 

رصت و انگیزه برای خروج از چرخه فرسودگی مناسب سازی فضا برای پیشگیری از وقوع جرم است در گام نخست فقدان ف

است. پیشنهاد این مقاله در چارچوب راهبردهای موضعی و موضوعی بر اساس فرآیند پاسخ به مشکل خواهد توانست با 

در  مشارکت مدیریت شهری و فشار از باال ، امکان ایجاد انگیزه در بدنه اجتماع محلی را بوجود آورده و با ارتقاء نظارت اجتماعی

 کاهش نابسامانی های اجتماعی و آسیبهای تبعی آن موثر واقع شود.
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