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چکیده
زمینه و هدف :از آنجا که جرائم در بستر مکان رخ می دهنی ،ررایی منا یح م یه کیه در مامیح مو یار
شهر از ن ود م یاب ،م توان ،راهیل منا ب در پهشگهر از موع جرم باش .،ه،ف این ت قهق ت لهیل ووامیل
م هط مؤثر بر مهزان جرائم شهر در را تا خلق فضای ای ن پهادهمی،ار در م ی ،دۀ مطامویات ییوزۀ مهی،ان
امام خ هن تهران برا اس م،ل وات ا ت.
روش :ت قهق یاضر با ا تفاده از ر ش توصهف – ت لهل انجام موهارها به د ت آم،ه برا یاس می،ل یوات
مورد ارزیاب مرار گرفت .برا تک هل ارالوات به د ت آم،ه پر شنامها با جاموۀ آمار تو،اد  30نفیره از بیهن
م،یران مبل

فول شهر

ووامل داخل

پژ هشگران کارشنا ان شهر برا

زنده

خارج در چهار یوزۀ کاربر زمهن یرکیت د تر ی

امتهازده
کامبی،

ضع موجود برا ت ام
منشیر شیهر ترتهیح داده

ش،ه ا ت.
یافتهها :در یوزۀ نشام کامب،
مج ووهها فضیای

مهمترین ضوف وامل تراکم با امتهاز زندار  0/2مهمترین موت وامیل جیود

کیانونهیا فضیاها شیاخم دمهی،انهیا خهابیانهیا می،ی

مهمترین فرصت وامل ایها ا تخوانبنی ،اصیل تیاریخ

ب بیا امتهیاز زندار 0/664

ارزشهیا نهفتیه در تین بناهیا ب،نیۀ م ورهیا

فضاها و وم با امتهاز زندار  0/664مهمترین ته،ی ،وامل و،م توجه به یفاظت مرمت نیوای تیاریخ
بناها ارزش ن ،با امتهاز زندار  0/166ا ت.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج ت قهق مهمترین زیرموهارها شامل ا تخوانبن ،فضای
زمهن فر ودگ بافت ا ت ر شنای م ه
شبکۀ موابر در کاه

نشام بلیو

فر ودگ بافت تنوع کاربر هیا گونیاگون افیزای

مطویهبنی،
کهفهیت

موع جرائم شهر منطقۀ مورد مطاموه تأثهرگذار ا ت.

کلید واژهها :جرائم شهر

ووامل م هط

فضا ای ن پهادهم،ار مه،ان امام خ هن درهب.
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مقدمه

برخ مکانها شهر به دمهل اختار کامب ،خاص ه چنهن یژگ ها اجت او
اکنان آن امکان فرصت بهشتر برا

 امتصادمکانها مانع

بازدارن،ۀ فرصتها

موع جرم دارن .،در مقابل برخ

مجرمانه هستن .،ه هن امر موجح م شود تا

بزهکاران در انتخاب م ل بزهکار خود به دنبال کمخطرترین منا حترین فرصتها
مکان برا ارتکاب و ل مجرمانه باشن .،یضور انسان در فضاها شهر

شرای

موجح پویای

تقویت توامالت اجت او در این فضاها م شود که یک از

رزن،گ

مهمترین جنبهها آن یرکت پهاده ا ت .پهادهر
ا ت

برترین شکل توامل انسان با م ه

پهاده م ور به ونوان اممترین امتصاد ترین

انسان م سوب م شود دتاجر کری
یهات م،ن شهر

پویاترین ر ش جابهجای

یاجهان  1394ص14ب .مسهر پهاده تجل گاه

م ل رخ،اد فوامهت اجت او شهر ن،ان در یهات شهر ا ت

دبهشت ز اره صنهو آباد

مریخ پور  1393ص62ب .فضاها شهر پهادهم،ار

مکانهای برا یضور شهر ن،ان مشارکت آنها در زن،گ ج و شان هستن ،که
پرداختن به کهفهات آنها رزن،گ شان را به ی،اکثر م ر ان .،از شاخمترین این
کهفهات ای ن
با افزای

امنهت ا ت د هف امه فخر الری هان موزز

 1392ص31ب.

رش ،شهرنشهن در بسهار از نوای جهان به یژه در کشورها در یال

تو وه بر مشکالت

نار ای ها

مشکالت م توان به افزای

زن،گ

شهر

افز ده ش،ه ا ت .از ج لۀ این

جرم جنایت در شهرها ناامن اشاره کرد .از ررف

در

فضاها شهر ازج له پهادهراهها ووامل اجت اوى مختلف باوث بر ز ناهنجار ها
رفتارى ایجاد م هطى مستو ،جرم م شود .افزای
نه تنها با اصول نشم اجت او
امتصاد

رخوردگ

م آ رد

با کاه

دیات

جرم تنوع آن در جوامع شهر

توارض دارد بلکه به ه راه خود ه،ر رفتن منابع

شهر ن،ان

خامت کل

امنهت اجت او

پایهها

در کهفهت زن،گ
زن،گ

اجت او

را به ارمغان

را ته،ی ،م کن،

نژاد  1387ص29ب .در یام که ت قهقات تئور ها جرمشنا ان بر ر
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افراد اجت اوات تأکه ،داشت با گذشت زمان جرمشنا ان متوجه ش،ن ،که مکانها
خاص بر موع جرم تأثهرگذار م باشن،؛ بهرور که در چن ،دهۀ گذشته تئور ها
ت لهل فضای در جرمشنا

انگهزۀ مجرمان به مطاموۀ نقاط موع

از تأکه ،بر ر

بزهکار انتقال یافت دبرتا  1391ص29ب .از ج له فوامهتها انجامش،ه در دههها
گذشته این ا ت که پژ هشگران متخصصان شهر به نق
ت،ابهر

شهر از از رریق اتخاذ

ها تها در به جود آ ردن م ه ها مطلوب ترکهح منا ح کاربر ها

مختلف شهر

در پهنۀ فضاها

فضاها مابل دفاع

موجود شهر آگاه

دارن،

به نشریههای

پهشگهر از موع جرم از رریق ررای م هط

مانن،

جرمشنا

م هط د ت یافتهان .،آنها بر این با رن ،که با بهکارگهر اصول پایهها نشریهها
یادش،ه در شهر از
کرد یا مهزان آن را کاه

م توان از موع جرم
داد دتقوای

بزهکار در م ه شهر پهشگهر
لطان

ارث

 1390ص67ب.

در بهن شهرها کشور شهر تهران از نشر مسائل اجت او  -امتصاد جایگاه

یژه

دارد .این شهر ر چن ،دهۀ اخهر با فاصلهها مابلتوجه از دیگر شهرها رش ،شتابان
داشته ا ت .شهر تهران به ونوان پایتخت کشور بزرگترین کالنشهر ایران به دمهل
شرای خاص کامب،

اجت او

امتصاد

ها

فرهنگ یاکم بر آن با مهزان

باال ناهنجار ها اجت او مواجه ا ت .نکتۀ مهم آن ا ت که مهزان جرائم ارتکاب
در بخ

مرکز شهر تهران که بهرور تقریب بر منطقۀ 12

بخش از منارق 11

شهردار منطبق ا ت به تهرانِ وه ،ناصر شهرت دارد بسهار به

از ایر منارق

شهر ا ت .با توجه به اینکه م  ،دۀ مورد مطاموه بای ،هر د مابلهت پهادهم،ار
جرمخهز را داشته باش ،یوزۀ مه،ان امام خ هن د خهابانها ارراف آنب مورد
مطاموه مرار گرفته ا ت .ه،ف ت قهق یاضر برر

ووامل م هط مؤثر بر مهزان

جرائم شهر در را تا خلق فضاهای ای ن پهادهم،ار ا ت مسئله اصل ت قهق این
ا ت که چه ووامل م هط در موع جرائم شهر تأثهرگذارن،؟
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مطاموات

م ققان

پژ ه ها متو،د در ارتباط با موضوع مورد ب ث تو

ان،یش ن،ان این یوزه انجام ش،ه ا ت که به مهمترین آنها اشاره م شود .ولهورد نها
د1393ب در مقامها با ونوان «م،یریت پهشگهر از جرم در ایران» به اکا
پهشگهر

از جرم در ایران پرداخته ا ت .ایشان در زمهنۀ ا مویتبن،

م،یریت
راهبردها

برنامه ها پهشنهاد برا م،یریت پهشگهر از جرم در ایران مرایل را بهان م کن ،که
وبارتان ،از :تغههر نگرش و وم برا پهشگهر از آ هحها اجت او
امتصاد افراد تقویت ازمانها مردمنهاد افزای

توان ن ،از

توامل نهادها مسئول راهان،از

نشام رص ،پهشگهر از جرائم تو وۀ خ،مات اجت او به مردم که نشانگر مشارکت
ت ام نهادها د مت

خصوص در زمهنۀ پهشگهر از جرم ا ت .ه چنهن فرزینراد

م  ،فرد د1395ب در مقامها ت ت ونوان «ر یکرد بر مقومۀ پهشگهر از جرم در
پرتو نشام مانون ایران دبا تأکه ،بر مانون ج،ی ،پهشگهر از جرمب» به برر

موضوع

م،یریت پهشگهر از جرم در ایران در پرتو مانون پهشگهر از جرم پرداختهان ،که نتایج
آن نشان م ده ،ارائه مانون پهشگهر از موع جرم با توجه به ضوهت کنون نشام
و،امت کهفر

اثربخش نامطلوب این نشام در مبارزه با جرم ضر رت غهرمابلانکار

ا ت که منجر به اجرای ش،ن بن 5 ،اصل  156مانون ا ا
لطان بهلوم د1395ب نهز در مقامها با ونوان «نق

نهز خواه ،ش .،اریخان

موۀ مجریه در پهشگهر اجت او

از جرم» نتهجه گرفتهان ،که مطابق اصل  156مانون ا ا

پهشگهر از جرم یک از

ظایف موۀ مضایهه ا ت .با این یال نشام و،امت کهفر تنها م توان ،در پهشگهر
کهفر م،اخله کن ،به موجح ظایف په بهن ش،ه برا د مت در اصول بهست
هشتم تا

یکم مانون ا ا

تأمهن رفاه اجت او

یذف بسترها اجت او

ارتکاب جرم در یهطه ظایف موۀ مجریه مرار گرفته ا ت .بنابراین موۀ مجریه با
ظایف که برا ارتقا
را تا کاه

طح زن،گ

رفاه اجت او افراد جاموه بر وه،ه دارد در

شرای اجت او ارتکاب جرم گام برم دارد.
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کهای د1395ب در پژ هش ت ت ونوان «پهشگهر از جرم از

رریق ررای م هط در شهر زنجان» به این نتهجه ر ه،ن ،که توزیع متوادل کاربر در
طح شهر م توان ،باوث افزای

نشارت اجت او در منارق خلوت کاه

ج وهت در بخ ها متراکم شود از بر ز جرم پهشگهر کن .،باران

تراکم
ه کاران

د1397ب نهز در ت قهق با ونوان «مقایسۀ تطبهق ت لهل فضای  -مکان جرائم شهر » به
این نتایج د ت یافتن ،که جرائم در طح منطقۀ مورد مطاموه از دامنۀ باالی برخوردار
ا ت بهگونها که متنا ح با نوع جرم در د منطقۀ موردنشر از تفا تهای نهز به
م اظ ک

برخوردارا ت .جرائ

در منطقۀ ین جرائ

مانن ،رمت تخریح اموال مزای تها خهابان

مانن ،مصرف مواد مخ،ر فر ش توزیع مواد مخ،ر شرارت

نزاع خهابان در طح منطقۀ د شایع ا ت .ه چنهن شجاوهان ه کاران د1398ب
تأثهر توده فضا شهر بر ک هت موع جرم در شهر بهبهان»

مقامها با ونوان «برر

انجام دادهان ،که نتایج آن نشان داده ا ت تنا ح توده فضا در شهر روایت نش،ه ا ت
یجم توده بافت بر شهر نسبت به فضاها خام بهشتر بوده ت رکز آن در بخ

مرکز

شهر ا ت بهگونها که پهنهها ارراف شهر یواش شهر را فضاها خام تشکهل داده
ا ت که این امر ناه گون بافت فهزیک م ه را ن ایان م کن ،باالترین مهزان جرائم
شهر در تودهها شهر

بافتها متراکم بخ

مرکز شهر موع یافته ا ت.

اشنای،ر کهتچن 1د2013ب در ت قهق در زمهنۀ «امنهت در فضاها و وم شهر »
ر ن ،تو وۀ پهشگهر از جرم از رریق ررای م هط در د کشور آمریکا بریتانها را
بهرور ج،اگانه مورد تجزیه ت لهل مرار داده

پس مقایسه کرده تجارب این د

کشور را به کشورها دیگر که مایل هستن ،در این راه م،م بردارن ،ارائه کردهان.،
فو تر 2د2014ب نهز در مطاموها در زمهنۀ «امنهت در فضاها و وم شهر » با ین
م،ل رگر هون خط

تأثهرات ترس از جرم در راه رفتن پهادهر

افراد را در ا ترامها

______________________________________________________
1.Schneider & Kitchen
2.Foster
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برر

ت لهل کردن .،نتایج یافتهها نشان داد با افزای

م توان ترس از جرم را کاه
وال ه بر ووامل فرد
اوتهاد بهکار

مهزان پهادهر

م،اخالت تص همگهر های

را افزای

داد.

اجت او ارتکاب جرم مانن ،فقر

به ار ها ر ان

نهازمن ،ها امتصاد

تأثهر د تان ناباب انتقام یرص ر ع غهره

مؤمفه ها م هط در انتخاب منارق برا ارتکاب جرم تأثهر دارن .،اگرچه مجرمان در
ارتکاب جرم از تکنهنها

شهوهها

اجرای

متفا ت

ا تفاده م کنن ،برخ

یژگ ها در منارق آنها را برا فوامهت مجرمانه جذاب مطلوب م
تبریز

ازد در ت

 1388ص21ب.

جرائم شهری :جرائ

هستن ،که در م ه

شهر ر

م دهن .،منشور از م ه

شهر نهز ه هن مفهوم جغرافهای

اجت او آن ا ت از این م اظ شامل یومۀ شهر

اشخاص که بهرور غهرر

در یاشهۀ شهرها ا کان دارن ،نهز م شود .اگرچه

شهرها دارا نقاط کور زیاد بوده مستو ،جرائم بهشتر نسبت به ایر نقاط هستن،
دیه،رزاده ای ،
امنیت محیطی :افزای

رضای

 1392ص69ب.
بهتبع آن پهشگهر از جرم در را تا بهبود

امنهت م هط

کاربر فضا شهر از مهمترین ر یکردهای ا ت که جوامع پهشرفته در زمهنۀ ولوم
اجت او
فرهنگ

م،یریت
ناش

ررای

از برنامهریز

م ه

به آن توجه دارن .،ج،ا از اثرات اجت او

ررای

م ه ها

شهر ن،ان بهبود کهفهت م هط فضاها شهر
نق

کامب ،شهر بر کاه

امن شهر

بر امگوها

رفتار

تبههن یژگ ها اثرات مرتب بر

جرائم شهر با کا تن از موع جرم موضوع مستقل

بااه هت ا ت که در مامح تئور ها نوین شهر از ب،ان اشاره ش،ه ا ت دبهشت
ز اره ه کاران  1393ص88ب .امنهت ایساس امنهت ش،ی،اً ت ت تأثهر اختار
ازمان فضاها شهر مرار گرفتهان .،برخ از منارق باصفا با ر ح هستن ،یس
خوشاین ،را به انسان انتقال م دهن ،فرد با خهال آ وده در این منارق م،م م زن.،
دریام که برخ منارق دیگر اضطراب یت ترس را به انسان انتقال م دهن .،در
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افراد هر ر ز این نوع ایسا ات را تجربه م کنن ،از اینر رفتار تغههر

م کن . ،خطر ترس غامباً آزاد یرکت را در شهر م  ،د م کن ،در نتهجه موجح
کاه

کهفهت زن،گ م شود دم ،نسل  1393ص235ب.

پیادهمداری :مابلهت پهادهم،ار
زن،گ

مهزان مطلوبهت م ه

خری ،مالمات گذران ا مات

بهترین ر شها

ریع نج

مصنوع برا

مذت بردن از آن در ین پهنه ا ت .یک از

پهادهم،ار ین بلو

وابران ا ت که در ین فضا پهادهر

یضور مردم

کری ،ر یا م لۀ ش ارش تو،اد

کرده مکث م کنن ،از آن مذت م برن .،تنوع

مردم خصوصاً یضور کودکان ام ن،ان مردم با ناتوانای ها خاص نشانگر کهفهت
امم ب خطر بودن ین فضا پهادهم،ار ا ت .در این فضاها ت که از رریق

موفقهت

امکان مشاه،ۀ مکانها فوامهتها ایساس شور ت ر

پهادهر

زن،گ

کشف

ارزشها جاذبهها نهفته در م ه شهر برا شهر ن،ان فراهم م شود .این پ،ی،ه از نشر
ادرا

هویت فضای

دریافت زیبای

ایساس تولق به م ه

از اه هت ا ا

برخوردار ا ت درضازاده زبرد ت مطهف  1390ص19ب.
فرسودگی بافت :فر ودگ یک از مهمترین مسائل مربوط به فضا شهر ا ت که
ازمان

باوث ب

و،م توادل و،م تنا ح ب موارگ آن م شود .فر ودگ وامل ا ت

که به زد دن خاررات ج و

افول یهات شهر

امو

ر زمرها ک ن م کن .،این وامل با کاه

و ر اثر

یرکت به و نقطۀ پایان اثر م شود .د رای

مهره ک

شکل گرفتن یهات شهر
با شتاب کم به

کن ،باوث

 1394ص17ب.

کاربری اراضی :ا تفادۀ بههنه مطلوب از اراض برا فوامهتها و لکردها مختلف
شهر ه واره از ب ثها ا ا
ارث

منبر

در برنامهریز شهر

شهر از بوده ا ت دضراب

 1391ص53ب.

 کیفیت شبکۀ معابر :شبکۀ موابر شهر یک از ارکان و ،ۀ شهرها هستن ،که ین وماز زمهنها
م ده ،دکاظ

کل شهر را به خود اختصاص م ده،
نها مه ن ،پاریز

 1396ص44ب.

ا تخوانبن،

شهرها را تشکهل
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روش
ر ش پژ ه

یاضر توصهف  -ت لهل بوده گردآ ر ارالوات موردنهاز پژ ه

رریق مطاموات دمهق کتابخانها
مه،ان

برا

ا تفاده از ا ناد

ثبت ارالوات صورت گرفته

م،ار

پس برا

مشاه،ه

م ه خارج یوزۀ

مه،ان امام خ هن تهران مورد مطاموه مرار داده ش .،جاموۀ آمار این پژ ه
شامل اوضا

دانشگاهها در رشتۀ م،یریت برنامهریز

م،یران اجرای یوزهها مختلف شهر

برداشتها

تجزیه ت لهل یافتهها از ر ش

 SWOTبهره گرفته ش،ه ا ت .برا این منشور م ه داخل
ههئت ول

از

افراد خبرها
ررای شهر

کارشنا ان شهر از شهردار منطقۀ  12تهران

کارشنا ان دفاتر نو از منطقۀ  12تهران بوده ن ونۀ آمار شامل  30نفر از متخصصان
صایحنشران بخ

د مت

برنامهریز شهر ا ت.

خصوص در یوزۀ شهر از

در این ت قهق بهمنشور توههن ضریح پایای پر شنامهها ووامل بهر ن

در ن مؤثر بر

م  ،ده از ر ش آمفا کر نباخ ا تفاده ش،ه ا ت .آمفا کر نباخ جاموۀ ن ونه در ووامل
داخل  0/889ووامل خارج  0/870ا ت .مل ر زمان این پژ ه
تا ا اخر شهریورماه ال 1397

به نماه ال 1396

مل ر مکان آن نهز یوزۀ مه،ان امام خ هن «منطقۀ 12

شهردار تهران »1ا ت که مه،ان امام خ هن

هفت خهابان ارراف آن را شامل م شود.

______________________________________________________
 .1منطقۀ  12یک از منارق م،ی

شهر تهران م سوب م شود که  250هزار نفر ج وهت اکن دارد .ایین منطقیه بیا مسیایت

 16/91کهلومترمربع شامل  6نایهه  13م له ه چنهن دارا  56/39کهلومتر مویابر شیریان
پخ کنن،ه  4باب پایانۀ اتوبو ران
د چرخه وار

تاکسهران در ن شهر

ه چنهن ین باب پار

ی ،د  6کهلومتر پهاده راه چهارده ایستگاه فوال متر

جذب تومه ،فر در ملح پایتخت ا ت که از

 69/19کهلیومتر مویابر ج یع
آموزش ترافهن  4کهلومتر مسهر

 192ایستگاه تاکس

اتوبوس با به ترین توی،اد

ت ش ال به منارق  7 6دخهابان انقالب ا الم ب از جنوب به منیارق 15

 16دخهابان شوشب از شرق به منارق  14 13دخهابان  17شهریورب از غرب به منطقۀ  11دخهابیان یی،ت ا یالم ب م ی ،د
ا ت .منطقه  12دربرگهرن،ه هستۀ تاریخ شهر تهران ا ت ول رغم این ارزشها بیه
م سوب م شود .مه،ان توپخانه مه،ان په یا مه،ان امام خ هن نام مه،ان تاریخ
نوو مرکزیت ادار

تجار دارد دزارع  1392ص38ب.

از یین یوم یطح منطقیۀ فر یوده

امع در مرکز تهران ا ت در یال یاضر
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شکل  – 1نقشۀ کاربری اراضی

یافتهها
جدول  - 1اطالعات جمعیت شناختی
جنسیت

درصد مدرک تحصیلی

زن

20

مرد

80

کارشنا
کارشنا
دکتر

درصد
32

ارش،

سابقۀ کار
ک تر از10
ال

درصد
37

سن
 20تا 35
ال

درصد
32

47

 11تا20

32

 36تا50

39

25

 21تا30

21

باالتر از 50

29

فرضیۀ اول :به نشر م ر  ،ر شنای م ه به ونوان یک از مؤمفهها منشر شیهر در
مه،ان امام خ هن در کاه

موع جرائم شهر مؤثر ا ت.

نتهجۀ ماتریس ا تراتژ ها ووامل داخل موهار دی ،منشر شهر نشان م ده ،که
مهمترین ضوف وامل  W3نابسامان ام امات

تابلوها تبلهغات در ب،نه

اخت انها با امتهاز زندار  0/266مهمترین موت وامل  S1جود ج،اره
شهر تاریخ

ن ا
ه ا

ارزش ن ،در م ورها اصل با امتهاز زندار  0/532مهمترین فرصت
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وامل  O2امکان باز زن،ه از
فضاها
آرام

فضاها

ج و

م،ن امر ز با امتهاز زندار 0/664

هویتها

گذار به

خاررهها

مهمترین ته،ی ،وامل  T1کاه

ر ان به دمهل و،م ه اهنگ بهن مصامح رنگ تقسه ات افق

و ود ن ا

با امتهاز زندار  0/166ا ت .ه چنهن کل امتهاز زندار ج ،ل ماتریس ووامل داخل
 2/567پایهنتر از مهانگهن د3ب ا ت که نشاندهن،ۀ این ا ت که ضوفها در موهار دی،
منشر شهر

ووامل خارج

بر موتها غامح هستن .،در ماتریس ا تراتژ ها

مج وع امتهاز زندار ووامل خارج  2/5ا ت که در اینجا هم و،د یاصله از مهانگهن
د3ب پایهنتر ا ت نشاندهن،ۀ این ا ت که از فرصتها به د ت آم،ه به در ت در
جهت غلبه بر ته،ی،ها ا تفاده نش،ه ا ت ته،ی،ها بر فرصتها غامح هستن ،جایگاه
راهبرد م  ،دۀ مورد مطاموه در نایهۀ تهاج
فضاها و وم به منشور کاه
مرمت کامب،

مرار م گهرد .امان،ه م ورها

آمودگ بصر از رریق یذف اجزاء وناصر زائ،

ن اها در جهت یفظ وناصر ارزش ن،

م شود .با توجه به و،م نورپرداز منا ح کاه

تاریخ در ردۀ وم ارائه

ر شنای م ه در شح به ونوان

یک از نقاط ضوف م  ،دۀ مورد مطاموه شناخته ش .،بای ،به این موضوع هم اشاره کرد
که هرچن ،نقاط ضوف در م  ،دۀ مورد مطاموه در یوزۀ نورپرداز شهر
ر شنای م هط منا ح در یهات شح جود دارد اما به صورت کل

و،م

ر شنای م ه

در م  ،دۀ مورد مطاموه مطلوب منا ح ا ت به ونوان وامل مؤثر نسح به دیگر
ووامل م هط در کاه
ن

موع جرائم شهر در یوزۀ اثر مه،ان امام خ هن شناخته

شود .مذا فرضهۀ ا ل رد م شود.

فرضیۀ دوم :به نشر م ر  ،فر ودگ بافت به ونوان یک از مؤمفهها کامب ،شهر
در مه،ان امام خ هن در افزای

موع جرائم شهر مؤثر ا ت.

نتهجۀ ماتریس ا تراتژ ها ووامل داخل موهار فرم کامب ،نشان م ده ،که مهمترین
ضوف وامل  W2تراکم مطوات با مسایت باال  2000مترمربع در م  ،ده با امتهاز
زندار  0/2مهمترین موت وامل  S2جود مج ووهها فضای

کانونها فضاها
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ب با امتهاز زندار  0/664مهمترین فرصت وامل

 O1ایها ا تخوانبن ،اصل تاریخ

ارزشها نهفته در تن بناها ب،نۀ م ورها

فضاها و وم با امتهاز زندار 0/664

مهمترین ته،ی ،وامل  T2و،م توجه به

بناها

ارزش ن ،با امتهاز زندار  0/166ا ت.

یفاظت

مرمت نوای تاریخ

 2/631پایهنتر از مهانگهن

ه چنهن کل امتهاز زندار ج ،ل ماتریس ووامل داخل

د3ب ا ت که نشاندهن،ۀ این ا ت که ضوفها در موهار فرم کامب ،بر موتها غامح
ووامل خارج

مج وع امتهاز زندار ووامل

هستن،

در ماتریس ا تراتژ ها

خارج

 2/367ا ت که در اینجا هم و،د یاصله از مهانگهن د3ب پایهنتر ا ت

نشاندهن،ۀ این ا ت که از فرصتها به د ت آم،ه به در ت در جهت غلبه بر
ته،ی،ها ا تفاده نش،ه ا ت

ته،ی،ها بر فرصتها غامح هستن،

م  ،دۀ مورد مطاموه در نایهۀ تهاج
هویت

جایگاه راهبرد

مرار م گهرد .ایها مشخصهها

ه ا شهر

م صور کردن فضاها و وم با اخت انها دارا ب،نۀ فوال در ردۀ وم

ارائه م شود .با توجه به فر ودگ فزاین،ۀ بناها مج ووهها بافتها با تخریح ش،ن
ورصهها و وم به ونوان یک از نقاط ضوف م  ،دۀ مورد مطاموه شناخته ش ،بای،
به این موضوع اشاره کرد که هرچن ،نقاط ضوف در م  ،دۀ مورد مطاموه در یوزۀ
بافت فر وده جود دارد اما بهصورت کل

به ونوان وامل مؤثر نسح به دیگر ووامل
شود .مذا

م هط در مهزان جرائم شهر در یوزۀ اثر مه،ان امام خ هن شناخته ن
فرضهۀ د م رد م شود.

فرضیۀ سوم :به نشر م ر  ،تنوع کاربر ها گوناگون به ونوان یک از مؤمفهها
کاربر زمهن در مه،ان امام خ هن در کاه
نتهجۀ ماتریس ا تراتژ ها

ووامل داخل

موع جرائم شهر مؤثر ا ت.
موهار کاربر

زمهن نشان م ده ،که

مهمترین ضوف وامل  W5گریز ج وهت اصهل کثرت مهاجران

خانوارها

تننفره با امتهاز زندار  0/2مهمترین موت وامل  S2تراکم کاربر ها
مختلف تجار

مشاغل

امکان اشتغال با امتهاز زندار  0/664مهمترین فرصت وامل O5

امکان ر نق دادن به فوامهت در شح با ا تقرار کاربر ها تجار منا ح با امتهاز زندار
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0/664

مهمترین ته،ی ،وامل  T5یرکت مهاجران از یاشهه به مرکز شهر به دمهل

نزدیک به م ل کار

فوامهت با امتهاز زندار  0/2ا ت .ه چنهن کل امتهاز زندار
 2/469پایهنتر از مهانگهن د3ب ا ت که نشاندهن،ۀ این

ج ،ل ماتریس ووامل داخل

ا ت که ضوفها در موهار کاربر
ا تراتژ ها ووامل خارج

زمهن بر موتها غامح هستن،

مج وع امتهاز زندار ووامل خارج

در ماتریس

 2/6ا ت که در اینجا

هم و،د یاصله از مهانگهن د3ب پایهنتر ا ت نشاندهن،ۀ این ا ت که از فرصتها به
د ت آم،ه به در ت در جهت غلبه بر ته،ی،ها ا تفاده نش،ه ا ت ته،ی،ها بر فرصتها
غامح هستن،

جایگاه راهبرد م  ،دۀ مورد مطاموه در نایهۀ تهاج

مرار م گهرد.

بستر از کری ،ر خط در جهت ایها مبۀ تجار ارزش ن ،ا تقرار کارکردها برتر
یذف کاربر ها نا ازگار در ردۀ وم ارائه م شود .با توجه به گریز ج وهت اصهل
کثرت مهاجران خانوارها تن نفره به ونوان مهمترین نقطۀ ضوف در ج ،ل وات
ووامل در ن شناخته ش .،در نتهجه فرضهۀ وم تأیه ،م شود.
فرضیۀ چهارم :به نشر م ر  ،افزای
یرکت د تر

کهفهت شبکۀ موابر به ونوان یک از مؤمفهها

در مه،ان امام خ هن در کاه

نتهجۀ ماتریس ا تراتژ ها

موع جرائم شهر مؤثر ا ت.

ووامل داخل موهار یرکت

نشان م ده ،که

د تر

مهمترین ضوف وامل  W1ازهمگسهختگ م ورها وبور به دمهل تراکم باال تردد
واره با امتهاز زندار  0/332مهمترین موت وامل  S2جود خطوط ایستگاهها متر
پایانهها اتوبو ران با امتهاز زندار  0/664مهمترین فرصت وامل  O2اتکا اصل
نشام ی ل نقل به

ایل نقلهۀ و وم

مهمترین ته،ی ،وامل  T4کاه

ازگار با م ه زیست با امتهاز زندار 0/664

امنهت پهاده به دمهل ورض باال موابر با امتهاز زندار

 0/166ا ت .ه چنهن کل امتهاز زندار ج ،ل ماتریس ووامل داخل

 2/766پایهنتر

از مهانگهن د3ب ا ت که نشاندهن،ۀ این ا ت که ضوفها در موهار یرکت د تر
موتها غامح هستن،
ووامل خارج

در ماتریس ا تراتژ ها ووامل خارج

بر

مج وع امتهاز زندار

 2/465ا ت که در اینجا هم و،د یاصله از مهانگهن د3ب پایهنتر ا ت

نشاندهن،ۀ این ا ت که از فرصتها به د ت آم،ه به در ت در جهت غلبه بر ته،ی،ها
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ا تفاده نش،ه ا ت ته،ی،ها بر فرصتها غامح هستن ،جایگاه راهبرد م  ،دۀ مورد
مطاموه در نایهۀ تهاج

مرار م گهرد .کاه

خطوط اتوبوس با خطوط متر

تراکم خطوط اتوبو ران

جایگزین

تراموا دمطار خهابان ب در ردۀ وم ارائه م شود .با توجه

به ازهمگسهختگ م ورها وبور به دمهل تراکم باال تردد واره به ونوان مهمترین
نقطۀ ضوف در ج ،ل وات ووامل در ن شناخته ش .،در نتهجه فرضهۀ چهارم تأیه،
م شود.

مج وع یاصلضرب امتهاز اه هت در ووامل داخل برابر با  0/469ووامل خارج
برابر با  2/6ا ت .در ادامه ج ،ل  2برا نشان دادن موموهت راهبرد م  ،دۀ مورد
مطاموه ارائه ش،ه ا ت.
جدول  - 2ماتریس  IFEمعیار کاربری زمین
امتیاز وضع

امتیاز

موجود

وزندار

0 /1

3

0 /3

0/166

4

0/664

0/133

4

0/532

 -S4ت رکز وناصر تاریخ ارزش ن،

0/066

3

0/198

 - S5باال بودن ابقه کونت اکنان

0/035

4

0/14

 -W1پایهن بودن بامنسبه تراکم ج وهت

0/133

1

0/133

0/066

1

0/066

0/166

1

0/166

0/035

2

0/07

0 /1

2

0 /2

1

-

2/469

وزن

عوامل راهبردی داخلی
 -S1درآم،زای باال از کاربر ها تجار به دمهل
نقاط قوت

مرکزیت خری،
 -S2تراکم کاربر ها مشاغل مختلف تجار

امکان

اشتغال
 -S3جود و لکردها مختلف تجار

ادار

گردشگر فضا

نقاط ضعف

 -W2افزای

ر زافز ن مشاغل کاذب غهرر

 -W3ازدیام فوامهت ج وهت
کاه

ایل نقلهه در ر ز

فوامهت در شح

 -W4ب توجه به تأمهن خ،مات موردنهاز اکنان بافت
مسکون
 -W5گریز ج وهت اصهل کثرت مهاجران خانوارها
تننفره
ج ع
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برابر ج ،ل  2در موهار کاربر زمهن نقیاط میوت ووامیل ا یتراتژین داخلی شیامل
کیاربر هیا مشیاغل مختلییف تجیار
ادار

تجار

گردشگر فضا باال بودن یابقۀ یکونت یاکنان دارا بیه تیرین

تأثهر پایهن بودن تراکم ج وهت
ج وهت

امکیان اشییتغال جیود و لکردهیا مختلییف
مشاغل کاذب غهرر ی

افزای

ایل نقلهه در ر ز کاه

ازدییام فوامهیت

فوامهت در شح دارا ک ترین تأثهر م باشن.،

جدول  - 3ماتریس  EFEمعیار کاربری زمین
امتیاز وضع

امتیاز

موجود

وزندار

مشاغل کاذب

0/066

4

0/264

فرهنگ

0/133

4

0/532

0/035

3

0/105

0 /1

4

0 /4

0/166

4

0/664

0/166

1

0/166

0/066

1

0/066

0/133

1

0/133

0/035

2

0/07

0 /1

2

0 /2

1

-

2 /6

عوامل راهبردی خارجی

نقاط فرصت

 -O1امکان بستر از منا ح در جهت کاه
 -O2پتانسهل ایجاد فضاها گردشگر

وزن

پذیرای

 -O3پتانسهل ایجاد مقررات به دمهل مرار گرفتن در م  ،دۀ
بافت تاریخ
 -O4امکان تغههر کاربر فوامهتها نا ازگار مزایم شامل
انبارها تومه ،ها غهره
 -O5امکان ر نق دادن به فوامهت در شح با ا تقرار
کاربر ها تجار منا ح
 -T1کاه

امنهت اجت او با از ر نق افتادن فوامهت در شح

نقاط تهدید

 -T2تغههر کاربر مطوات مسکون

کاه

امور کونت به

دمهل فر ودگ بافت
 -T3گریز کارکردها برتر غلبه کاربر ها نا ازگار با
یک،یگر
 -T4و،م جذب فوامهتها نو غهر نت به مرکز شهر
 -T5یرکت مهاجران از یاشهه به مرکز شهر به دمهل نزدیک
به م ل کار فوامهت
ج ع

برابر ج ،ل  3در موهار کاربر زمهن نقاط موت ووامل ا تراتژین خیارج شیامل
امکیان بستر یاز منا یح در جهیت کیاه
گردشگر

پذیرای

مشیاغل کیاذب پتانسیهل ایجیاد فضیاها

امکان ر نق دادن به فوامهیت در شیح بیا ا یتقرار کیاربر هیا
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تجار منا ح دارا بهشترین تأثهر نقیاط ضیوف ووامیل ا یتراتژین خیارج شیامل
کاه

امنهت اجت او

تغههر کاربر مطوات مسکون به دمهل فر ودگ بافت گرییز

کارکردها برتر غلبه کاربر ها نا ازگار دارا ک ترین تأثهر م باشن.،

شکل  - 2ماتریس عوامل داخلی و خارجی
جدول  - 4ماتریس راهبردهای معیار کاربری زمین
نقاط قوت )(S

ماتریس

نقاط ضعف )(W

 - S4O2ایجیییییاد فضیییییاها تفری ییییی

نقاط
فرصت
)(O

گردشگر با ایها هوییت وناصیر تیاریخ
ارزش ن.،
 - S4O1ا ییتقرار فوامهییتهییای در فضییاها
تییاریخ

میی،ی

در جهییت کییاه

مشییاغل

کاذب.

نقاط
تهدید
)(T

فوامهییتهیا ادار در جهییت

ایجیییاد فضیییاهای ای ییین بیییرا پهیییادهر
گردشگر
 - S4T3بستر از کری ،ر خط در جهت
ایهییییا مبییییه تجییییار ارزشیی ی ن ،ا ییییتقرار
کارکردهیییا برتیییر ییییذف کیییاربر هیییا
نا ازگار.

به بهر ن از م  ،ده بازیافت زمهن برا ا تفاده خ،مات در
جهت افزای

تراکم ج وهت .

 - W2O4کاه
نییاموتبر

بار فوامهتها تجار کوچنمقهیاس

ییامان،ه م ورهییا تجییار منشییوح از بییازار

بییهمنشییور پییاالی

فوامهییتهییا نا ییازگار جییذب افییراد

ت صهلکرده به اشتغال.

 S3T1ا مویییت دادن بییه کییاربر هییا 24یاوته کیاه

 - W1O4جابهجای

انتقال فوامهتها مزایم نا ازگار

 - W4T2تشویق اکنان به تج هع نو از بافت فر وده
در جهت تأمهن خی،مات موردنهیاز یاکنان افیزای

تیراکم

د یکونت فوامهییتب یییل مشییکل تغههییر کییاربر مطوییات
مسییکون از رریییق او ییال ضییواب تشییویق

اوطییا

ام

بلن،م،ت.
 - W5T5افزای

نسب ج وهت اکن با جلح خانوارهیا

کم تو،اد بازگردان،ن اکنان اصل
جهت کیاه

م،ی

به منطقیه در

جیذب مهیاجران از یاشیهه بیه مرکیز شیهر از

رریق ارتقا کهفهت بافت تقویت یس تولق.
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جدول  - 5اولویتبندی راهبردهای ترکیبی معیار کاربری زمین
اولویت

امتیاز

راهبردهای ترکیبی در معیار کاربری زمین

نهایی

1

11/375

2

10/007

3

9/985

4

9/117

5

8/792

6

8/785

7

8/073

8

5/852

 - S3T1ا مویت دادن به کاربر ها  24اوته
جهت ایجاد فضاهای ای ن برا پهادهر
 - S4O2ایجاد فضاها تفری

فوامهتها ادار در

کاه

گردشگر .

گردشگر با ایها هویت وناصر تاریخ

ارزش ن.،
 - S4T3بستر از کری ،ر خط در جهت ایها مبه تجار ارزش ن ،ا تقرار
کارکردها برتر یذف کاربر ها نا ازگار.
 - S4O1ا تقرار فوامهتهای

در فضاها

م،ی

تاریخ

در جهت کاه

مشاغل کاذب.
 - W2O4کاه

بار فوامهتها

تجار

کوچنمقهاس

م ورها تجار منشوح از بازار بهمنشور پاالی

ناموتبر

امان،ه

فوامهتها نا ازگار جذب افراد

ت صهلکرده به اشتغال.
 - W1O4جابهجای

انتقال فوامهت ها مزایم نا ازگار به بهر ن از م  ،ده

بازیافت زمهن برا ا تفاده خ،مات در جهت افزای
 - W5T5افزای
اکنان اصل

تراکم ج وهت .

نسب ج وهت اکن با جلح خانوارها کم تو،اد بازگردان،ن
به منطقه در جهت کاه

م،ی

جذب مهاجران از یاشهه به مرکز

شهر از رریق ارتقا کهفهت بافت تقویت یس تولق.
 - W4T2تشویق اکنا ن به تج هع نو از بافت فر وده در جهت تأمهن خ،مات
موردنهاز اکنان افزای

تراکم د کونت

مطوات مسکون از رریق او ال ضواب تشویق

فوامهتب
اوطا

یل مشکل تغههر کاربر
ام بلن،م،ت.

در ج ،ل  5ا مویت بن ،راهبردهیا ترکهبی موهیار کیاربر زمیهن کیاربر هیا 24
اوته کاه
گردشگر

فوامهیت هیا ادار در جهیت ایجیاد فضیاها ای ین بیرا پهیادهر
ایجاد فضاها تفری

گردشیگر بیا ایهیا هوییت وناصیر تیاریخ

ارزش ن ،دارا بهشترین ا مویت افزای

نسیب ج وهیت یاکن تشیویق یاکنهن بیه

تج ع نو از بافت فر وده دارا ک ترین ا مویت بوده ا ت.
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جدول  - 6ماتریس  IFEمعیار حرکت و دسترسی
عوامل استراتژیک داخلی

نقاط قوت

 -S3اختصاص فضای جهت پار

پایانهها اتوبو ران

موتور هکلت تاکس در یاشهه

واره
 -S4باالترین امکان تبادل فر با گذرها منارق ارراف
 -S5جود م ورها تجار به ونوان مهمترین کانونها جذب
تومه ،فر
 -W1ازهمگسهختگ م ورها وبور به دمهل تراکم باال تردد
واره

نقاط ضعف

 -W2ضوف در لسلهمراتح د تر
 -W3ک بود پارکهنگ

گذرگاهها موجود

مشکالت بارگهر

در

باران،از

م ورها تجار
 -W4فق،ان تجههزات یفاظت دپل وابر پهادهب برا وبور از موابر
اصل
 -W5افزای

بار ترافهک

ت رکز ایستگاهها اصل

به دمهل خطوط اتوبوس

مهن بوس

پایانهها

ج ع

برابر ج ،ل  6در موهار یرکت د تر

موجود

وزندار

0/066

4

0/264

0/166

4

0/664

0/035

3

0/105

0/133

4

0/532

0 /1

4

0 /4

0/166

2

0/332

وزن

 -S1ا تقرار در م  ،ده ررح ترافهن
 -S2جود خطوط ایستگاهها متر

امتیاز وضع

امتیاز

0 /1

2

0 /2

0/035

2

0/07

0/066

1

0/066

0/133

1

0/133

1

-

2/766

نقیاط میوت ووامیل داخلی شیامل ا یتقرار در

م  ،ده ررح ترافهن جود خطوط ایستگاهها متر
شامل فق،ان تجههزات یفاظت دپل وابر پهادهب افزای

نقاط ضیوف

پایانه اتوبو ران
بار ترافهک ا ت.

نقاط فرصت

جدول  - 7ماتریس  EFEمعیار حرکت و دسترسی
امتیاز وضع

امتیاز

موجود

وزندار

0/532

عوامل استراتژیک خارجی

وزن

 -O1پتانسهل ایجاد ین شبکۀ گذرها امن پرجاذبه

0/133

4

0/166

4

0/664

0 /1

4

0 /4

0/066

3

0/198

 -O2اتکا

اصل نشام ی ل

نقل به

ایل نقلهه و وم

ازگار با

م ه زیست
 -O3امکان ایجاد تسههالت برا

یرکت ای ن

آ وده پهادگان

د چرخه واران
 -O4انتقال پایانهها اتوبو ران به مرزها م  ،ده ررح ترافهن
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 -O5امکان افزای

نفوذپذیر به در ن بلو ها شهر

بافت

ریزدانه فشرده
 -T1کاه

امنهت با اشباع تقارع گذرها اصل از

ایل نقلهه در

اوات ا ج ترافهن
نقاط تهدید

 -T2ورض کم م ور پهاده موجح کاه

امنهت پهاده

ت،اخل

پهاده با واره
 -T3و،م امکان ام،ادر ان

تأمهن نهازها

د تر

به در ن

بافت فر وده ارزش ن،
 -T4کاه

امنهت پهاده به دمهل ورض باال موابر

 -T5فق،ان ررح هن،

منا ح

بر ز آشفتگ

اوات ا ج ترافهن
ج ع

برابر ج ،ل  7در موهیار د تر ی

نابسامان در

0/035

3

0/105

0/133

1

0/133

0 /1

1

0 /1

0/066

2

0/132

0/166

1

0/166

0/035

1

0/035

1

-

2/465

ووامیل خیارج شیامل پتانسیهل ایجیاد یین شیبکه

گذرها امن پرجاذبه امکان ایجاد تسههالت برا یرکت ای ین آ یودۀ پهیادههیا
د چرخه واران دارا به ترین اثرگذار نقاط ضوف ووامل داخل شیامل کیاه
امنهت با اشباع تقارع گذرها اصل
کاه

ورض کمم ور پهاده تی،اخل پهیاده بیا یواره

امنهت پهاده به دمهل ویرض بیاال مویابر ا یت .ه یانگونیه کیه از جی ،ل 7 6

م توان ا تنباط کرد مج وع یاصلضرب امتهیاز اه هیت در ووامیل داخلی برابیر بیا
 2/766ووامل خارج برابر با  2/465ا ت.

شکل  - 3ماتریس عوامل داخلی و خارجی
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جدول  - 8ماتریس استراتژیهای معیار حرکت و دسترسی
ماتریس

نقاط
فرصت
)(O

نقاط
تهدید
)(T

نقاط ضعف )(W
 - W4O3ایجاد تجههزات یفاظت یا زیرگیذر

نقاط قوت )(S
 - S4O3یییامان،ه م ورهیییا پهیییاده
د چرخییه در امتیی،اد گییذرها خهابییانهییا
اصل

خ کش وابر پهاده در جهت افزای
آرام

را تهها در ن بافت م،ی

 - S2o2تقویت شبکه ی ل نقیل و یوم

ای نی

پهادگان د چرخه واران

 -W5o2کاه

تیراکم خطیوط اتوبو یران

یازگار بییا م یه زیسییت بیه مییوازات م ییور

جییایگزین خطییوط اتوبییوس بییا خطییوط متییر

واره

تراموا

 - S2T1م یی ،د کییردن یرکییت ییواره

 - W1T5اصالح ررح هن،

راهها در جهیت

شخص ی بییا تقویییت امکانییات جابییهجییای بییا

ییامان،ه م ورهییا وبییور

تییراکم

ایل ی ل نقل و وم
 - S4T3ایجییاد ییامانها از خهابییانهییا

کییاه

باال واره
 - W2T4تقویییت لسییلهمراتییح د تر ی

متصل د تر ی هیا اضیطرار در جهیت
تأمهن نهازها ام،ادر ان به بافت ریزدانه

امکان ایجاد ت هه،ات در جهت کیاه

یروت

واره در جهت امنهت پهاده

جدول  - 9ماتریس  IFEمعیار دید و منظر شهری
امتیاز وضع

امتیاز

موجود

وزندار

0/133

4

0/532

0/166

3

0/498

0/ 1

4

0 /4

0/035

3

0/105

0/066

3

0/198

0/ 1

2

0 /2

 -W2و،م توجه به کف از برخ موابر واره گذرگاهها پهاده

0/066

2

0/132

اخت انها

0/133

2

0/266

0/035

2

0/07

0/166

1

0/166

1

-

2.567

عوامل استراتژیک داخلی
 -S1جود ج،اره

ه ا شهر تاریخ

وزن

ارزش ن ،در م ورها

نقاط قوت

اصل
 -S2جود کانونها کری ،رها دی ،فوال در م ور ج،ارهها
 -S3جود ارزشها هویت با جود وناصر تاریخ
 -S4جود درختان در زیبا از

فضاها

ارزش ن ،شهر

یس م صوریت

رزن،گ به منشر شهر
 -S5جود بامنسبه ج،ارهها فوال در م ورها اصل
رزن،گ

ایجاد یس

خودمان بودن

 -W1ب نش

ایجاد یس یکنواخت در ه ا بصر

خ آ ان

نقاط ضعف

م ورها اصل
 -W3نابسامان ام امات تابلوها تبلهغات در ب،نه ن ا
 -W4و،م نورپرداز منا ح کاه
 -W5و،م ارتباط ه اهنگ

ر شنای م ه در شح

تنا بات فضای بهن وناصر در ج،ارهها

ب،نهها

ج ع
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برابر ج ،ل  9در موهار دی ،منشر شهر
ه ا شهر تاریخ

جود ج،اره

هویت با جیود وناصیر تیاریخ
ه اهنگ

ارزش ن ،در م ورهیا اصیل

ارزشی ن ،شیهر

جیود ارزشهیا

نقیاط ضیوف شیامل وی،م ارتبیاط

تنا بات فضای بهن وناصر در جی،ارههیا ب،نیههیا بی نش ی در ایجیاد ییس

یکنواخت در ه ا بصر
کاه

نقیاط میوت ووامیل ا یتراتژین داخلی شیامل

خ آ ی ان م ورهیا اصیل

وی،م نیورپرداز منا یح

ر شنای م ه در شح ا ت.
جدول  - 10ماتریس  EFEمعیار دید و منظر شهری
عوامل استراتژیک خارجی
 -O1ایجاد ت هه،ات در جهت ایجاد فضای برا گفتگو دی،ار

نقاط فرصت

پهادگان
 -O2امکان باز زن،ه از فضاها ج و

هویتها خاررهها

گذار به فضاها م،ن امر ز
 -O3امکان ایجاد کری ،ر خط از رریق باز زن،ه از مبهها
ارزش ن ،تاریخ
 -O4ایجاد تنوع در ه ا مسهر پهاده تو

خ آ ان منشم

متنا ح
 -O5ایجاد ت هه،ات در جهت ترمهم کف از موابر اصل
پهاده

واره

 -T1کاه

آرام

رنگ تقسه ات افق

ر ان به دمهل و،م ه اهنگ بهن مصامح
و ود ن ا

نقاط تهدید

 -T2بر ز خطرات ناش از و،م کف از مطلوب از م اظ
کهفهت جنس کف
 -T3ایجاد اغتشاشات بصر

غلبه ریتمها و ود بر ریتمها

افق
 -T4ک رنگ ش،ن چشمان،ازها کری ،رها دی ،به دمهل تراکم
باال

واره

 -T5تخریح ب،نهها ارزش ن ،بام مان،ن ام امات آزاردهن،ه

ج ع

امتیاز وضع

امتیاز

موجود

وزندار

0/133

4

0/532

0/166

4

0/664

0 /1

4

0 /4

0/035

3

0/105

0/066

3

0/198

0/166

1

0/166

0/066

2

0/132

0/035

2

0/07

0 /1

1

0 /1

0/133

1

0/133

1

-

2 /5

وزن
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فرصتها ووامل ا تراتژین خارج شیامل:

ایجاد ت هه،ات در جهت ایجاد فضای برا گفتگو دی،ار پهادگان امکان باز زن،ه یاز
هوییتهیا خیارره هیا گیذار بیه فضیاها می،ن امیر ز امکیان ایجیاد

فضاها ج و

کری ،ر خط از رریق باز زن،ه از مبهها ارزشی ن ،تیاریخ دارا بیه تیرین تیأثهر
بر ز خطرات ناشی از وی،م کیف یاز مطلیوب از م یاظ کهفهیت جینس کیف ایجیاد
غلبه ریتمها و ود بر ریتمهیا افقی

اغتشاشات بصر

ایجیاد اغتشاشیات بصیر

غلبه ریتمها و ود بر ریتمها افق دارا ته،ی،ات بهشتر ا ت.

بحث و نتیجهگیری
ه،ف ت قهق یاضر ت لهل ووامل م هط مؤثر بر مهزان جرائم شهر در را تا خلق
فضای ای ن پهادهم،ار در م  ،دۀ مطاموات یوزۀ مه،ان امام خ هن شهر تهران ا ت.
یژگ ها م هط

جغرافهای در موع جرم مؤثر م باشن ،با توجه به برر

ووامل م هط در چهار یوزۀ نشام کاربر زمهن نشام یرکت

موهارها
نشام فرم

د تر

کامب،

نشام منشر شهر ا ت .برر

زیر موهارها نشام کاربر زمهن شامل ضوهت

کاربر

اراض

زمان فوامهت کاربر

فوامهت

کاربر

مل ر مکان م ه

برر

یرکت واره پهاده د تر

ها

نقل و وم

برر

کاربر ها

زیر موهارها نشام یرکت د تر
ر د ها د تر

شامل ر شنای م ه

ج،ارهها فضا شهر
در یوزۀ نشام منشر شهر
در ب،نه ن ا

خوانای م ه

کاه

آرام

امگو

مطوهبن ،زمهن م صوریت گذرها برر
مبل ان شهر

کانونها

کری ،رها

دی،

کهفهت کفپوش ا ت.

اخت انها مهمترین موت وامل جود ج،ارهها

هویتها

شبکۀ ی ل

مهمترین ضوف وامل نابسامان ام امات تابلوها تبلهغات

ارزش ن ،در م ورها اصل
ج و

به تسههالت خ،مات

شامل شبکۀ

زیرموهارها نشام فرم کامب ،شامل ا تخوانبن ،فضای

شکل بافت فر ودگ بافت نشام بلو
نشام منشر شهر

ا مات فراغت و لکرد

خاررهها

ه ا شهر تاریخ

مهمترین فرصت وامل امکان باز زن،ه از فضاها
گذار به فضاها م،ن امر ز

مهمترین ته،ی ،وامل

ر ان به دمهل و،م ه اهنگ بهن مصامح رنگ تقسه ات افق

و ود

78

فصلنامة پژوهشهاي اطالعاتي و جنايي ،سال شانزدهم ،شمارة اول ،بهار 1400

ن ا ا ت که ب،ین ترتهح مهمترین زیرموهارها شامل ج،ارهها فضا شهر

خوانای

م ه در م  ،دۀ مورد مطاموه م شود .ه چنهن در یوزۀ نشام فرم کامب،

مهمترین

ضوف وامل تراکم مطوات با مسایت باال  2000مترمربع مهمترین موت وامل جود
کانونها فضاها شاخم دمه،انها خهابانها م،ی

مج ووهها فضای

فرصت وامل ایها ا تخوانبن ،اصل تاریخ
م ورها فضاها و وم
تاریخ
فضای

ب مهمترین

ارزشها نهفته در تن بناها ب،نه

مهمترین ته،ی ،وامل و،م توجه به یفاظت مرمت نوای

بناها ارزش ن ،ا ت که ب،ین ترتهح مهمترین زیرموهارها شامل ا تخوانبن،
مطوهبن ،زمهن فر ودگ بافت م شود.

نشام بلو

در یوزۀ نشام کاربر زمهن مهمترین ضوف وامل گریز ج وهت اصهل کثرت مهاجران
خانوارها تن نفره مهمترین موت وامل تراکم کاربر ها مشاغل مختلف تجار
امکان اشتغال مهمترین فرصت وامل امکان ر نق دادن به فوامهت شح با ا تقرار
کاربر ها تجار منا ح مهمترین ته،ی ،وامل یرکت مهاجران از یاشهه به مرکز
شهر به دمهل نزدیک به م ل کار فوامهت ا ت که ب،ین ترتهح مهمترین زیر موهارها
شامل ضوهت کاربر اراض

زمان فوامهت کاربر

کاربر ها ا مات فراغت و لکرد

فوامهت کاربر م شود .در یوزۀ نشام یرکت د تر

نهز مهمترین ضوف وامل

ازهمگسهختگ م ورها وبور به دمهل تراکم باال تردد واره مهمترین موت وامل
جود خطوط

ایستگاهها

متر

پایانهها

فرصت وامل اتکا اصل نشام ی ل نقل به
مهمترین ته،ی ،وامل کاه

اتوبو ران

با امتهاز زندار مهمترین

ایل نقلهۀ و وم

ازگار با م ه زیست

امنهت پهاده به دمهل ورض باال موابر ا ت که ب،ین

ترتهح مهمترین زیر موهارها شامل شبکۀ یرکت واره پهاده شبکۀ ی ل نقل و وم
م شود .نتایج این ت قهق با ت قهقات ولهورد
د1387ب فرزینراد
ه کاران د1388ب باران
ه خوان دارد.

م  ،فرد د1395ب

نها د1393ب ابراهه
اریخان

بهلوم

منصورآباد

د1395ب یه،ر

ه کاران د1397ب شجاوهان ه کاران د1398ب ه سو بوده
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برا اس نتایج ت قهق پهشنهادها کاربرد در این خصوص ارائه م شود:
ا تفاده از ام امات در خهابانها فرد

 -کاه

ه اهنگ ج،ارهها

المهزار

مه،ان امام خ هن ؛
از خهابانها دارا بافت تاریخ به م ور پهاده در جهت یفاظت از ابنهۀ

 -اختصاص نه

ارزش ن ،از فر ودگ
باال

 -نفوذپذیر

آمودگ ها زیستم هط ؛
مسهر با مرارگهر

منا ح مبل ان پوش

ایر وناصر

گهاه

م  ،دکنن،ۀ خهابانها ج،اره مه،ان؛
 -ایجاد تنوع فضای

و لکرد

افزای

یضورپذیر

جذابهت هویت تاریخ با

ا تفاده از وناصر جاذب ج وهت ه چون مجس ه آبن ا در
 -امان،ه

مه،ان امام خ هن ؛

تب،یل مغازهها را تهها ابزارفر ش یا کاربر ها نا ازگار با فوامهت

شبانه در خهابانها ج،ارۀ مه،ان؛
 -ایجاد کاربر های مانن ،ر تورانها کافهها ن ایشگاهها خهابان

فصل در پهادهراه

باب ه ایون ناصرخسر ؛
 -تب،یل کاربر ها ب،نۀ ش ام مه،ان امام خ هن به کاربر ها تجار

فرهنگ با

فوامهت غامح پذیرای  -جهانگرد ؛
 نورپرداز بناها تاریخ -تقویت

کانونها کری ،رها شاخم دی ،مه،ان امام خ هن درهب؛

امان،ه ایستگاه تاکس مه،ان امام خ هن درهب افزای

 -اصالح ررح هن،

خطوط تاکسهران ؛

راه ا مویت به ایجاد خطوط تراموا در کنار خطیوط یواره پهیاده

در خهابانها ج،ارۀ مه،ان امام خ هن درهب؛
 -کاه

ورض موبر واره نصح روتگهر چراغ راهن ای در خهابانها فرد ی

امام خ هن درهب.

سپاسگزاری
از ا اته ،م ترم متخصصان برنامهریز شهر
کارشنا ان شهر از

می،یران ییوزههیا مختلیف شیهر

نو از شهردار تهران که در تی ،ین تک هیل ایین پیژ ه

ه کار داشتن ،تشکر م،ردان م شود.
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منابع
منابع فارسی

 -باران پسهان

نغ یه مصیطف

یهی،؛ اصیانلو ولی ؛ تیوکل

پورمنیاف

ابوامفضیل

د1397ب .مقایسۀ تطبهق ت لهیل فضیای -مکیان جیرائم شیهر  .فصیلنامۀ پیژ ه هیا
ارالوات

جنای 13 .د50ب صم .25-16مابل بازیاب از:
https://www.magiran.com/paper/1877084

 برتا وهس دتابسیتان 1391ب .درآمی ،بیر ارتبیاط مکیان جیرم .فصیلنامۀ کارگیاه.5د19ب صم .125-94مابل بازیاب از:
http://journals.police.ir/article_10484.html

 -بهشییت ز اره مییریم؛ صیینهو آبییاد

پهادهم،ار بر کاه

فییائزه مریخیی پییور مهسییا د1393ب .تییأثهر

جرم با تأکه ،بر ر یکرد  CPTEDدمطاموۀ مورد  :مه،ان وتهیق

اصفهانب .شش هن کنفرانس مل برنامهریز

م،یریت شیهر بیا تأکهی ،بیر مؤمفیههیا

ا الم  .مشه.،
مهرداد یاجهیان مهنیا د1394ب .مقایسیۀ تطبهقی و لکیرد

 -تاجر وه ،ول ؛ کری

خهابانها پهادهم ور با ه،ف تقویت زن،گ ج و در شهر ا الم  -ایرانی  .فصیلنامۀ
نق

جهان5 .د3ب صم .88-80مابل بازیاب از:

 تقوایپار

مسوود؛ ارثی

https://www.magiran.com/paper/1519798
ی ه،رضیا یلطان میهال د1390ب .ت لهیل فضیا گردشیگر

کوهستان صفه برا اس ادرا

م هط شهر ن،ان اصفهان  .مجلیۀ جغرافهیا9 .د29ب

صم .128-109مابل بازیاب ازhttps://www.magiran.com/paper/893047 :

 -یات

نژاد یسهن د1387ب .تبههن نق

فضاها شهر در پهشگهر از میوع جیرم

ایجاد امنهت .فصلنامۀ پهر22 .د87ب صم .76-68مابل بازیاب از:
http://ensani.ir/fa/article/340389

 -یهیی،ر زاده شییهوا؛ رضییای ا ییتبرق زهییرا ای یی،

مییادر د1392ب .برر ی ت لهییل

شاخمها امنهت در فضاها شهر در م لۀ زرتشتهان کرمان .ه ای
فرهنگ م،یریت شهر .

ملی مو یار
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ول اکبر؛ پهو تهگر یوقوب کهای

 -یه،ر

مریم د1395ب .ارزیاب نق

81

یهیاط در

ارتقا ران،مان و لکرد خانه .فصلنامۀ صفه26 .د2ب صم .60-39مابل بازیاب از:
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1405242

-ر ت

تبریز

م هیا د1388ب .درآمی ،بیر ر یکیرد جنسیهت جیرمشنا ی  .فصیلنامۀ

پژ هش ت قهقات یقوم  .ش ارۀ  50صم .49-27مابل بازیاب از:
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/563452

 -رضازاده راضهه؛ زبرد ت ا یفن،یار مطهفی

المیه د1390ب .ینج

ذهنی مابلهیت

مؤمفهها تأثهرگذار بر آن در م الت دمطاموۀ مورد  :م له چهذرب .مجلۀ

پهادهم،ار

م،یریت شهر

ر تای  .ش ارۀ  28صم .313-297مابل بازیاب از:
https://www.magiran.com/paper/1053741

کهفهت گ ش،ۀ مه،انهیا شیهر امیر ز اییران

 -زارع ه ،م  ،د1392ب .رزن،گ

دمطاموۀ مورد  :مه،ان توپخانۀ تهرانب .مج ووه مقاالت نخستهن ه یای

ملی مو یار

پای،ار تو وۀ شهر  .بوکان.
 -ییاریخان

وییادل

ییلطان بهلییوم

مییریم دتابسییتان 1395ب .نق ی

مییوۀ مجریییه در

پهشگهر اجت او از جرم .مجلۀ یقیوم دادگسیتر 80 .د94ب صیم .154-141مابیل
http://www.jlj.ir/article_21936.html

بازیاب از:
 -ییرای

م ،یسییهن مهییره ک ی

ش یهرین د1394ب .شییاخم شنا ی فر ییودگ

بافتها شهر دمطاموۀ مورد  :منطقۀ  3شهر اصفهانب .فصیلنامۀ برنامیهرییز فضیای .
3د5ب صیییییییییییییییییییییم .120-105مابیییییییییییییییییییییل بازییییییییییییییییییییییاب از:
http://ensani.ir/fa/article/368349
 -ییهف امه ی فخییر ییپه،ه؛ الری هییان تای ییاز موییزز

امهرم یی ،د1392ب .توهییهن

شاخمها مؤثر در خلق مکانها امن پهیاده می،ار جهیت ارتقیا تویامالت اجت یاو
دمطاموییۀ مییورد  :خهابییان بهییار آزاد م ل یۀ خییا

ییفه ،تهییرانب .نشییریۀ مو ییار

شهر از ایران4 .د5ب صم  .95-85مابل بازیاب از:
http://ensani.ir/fa/article/418563
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 -شجاوهان ول ؛ جادیان ناهه ،ریهمپور نگار د1398ب .برر

تأثهر توده فضیا

شهر بر کهفهت موع جرم در شهر بهبهان .فصیلنامۀ پیژ ه هیا ارالویات

جنیای .

14د54ب صم .50-27مابل بازیاب از:
http://icra.jrl.police.ir/article_91584.html

 -ضراب

اصغر؛ ارث

ی ه،رضا منبر

م  ،د1391ب .ت لهل کاربر اراض شهر

ج،ی ،بهنامود .فصلنامۀ برنامهریز فضای 2 .د5ب صم .66-49مابل بازیاب از:
http://ensani.ir/fa/article/309055

 ولهورد نها اکبر د1393ب .م،یریت پهشگهر از جرم در ایران .فصیلنامۀ ها یتهیاراهبرد

کالن2 .د8ب صم .58-37مابل بازیاب از:
http://www.jmsp.ir/article_7769.html

 -فرزین راد ر یا م  ،فرد بشر د1395ب .ر یکرد بر مقومۀ پهشیگهر از جیرم

در پرتو نشام مانون ایران با تأکه ،بر مانون ج،ی ،پهشیگهر از جیرم .فصیلنامۀ ت قهقیات
یقوق خصوص

کهفر 12 .د27ب صم .138-113مابل بازیاب از:
https://jlap.srbiau.ac.ir/article_9461.html

 کاظشهر

نها وب،امرضا مه ن ،پاریز

صی،یقه د1396ب .ارزییاب تیوان شیبکۀ مویابر

ررای منا حترین شیبکۀ هن ،ی مویابر .نشیریۀ ولیوم فنیون نقشیهبیردار .

6د4ب صم .106-87مابل بازیاب از:
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=315128
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