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  چكيده
هاي  هاي مكاني و تسهيالت محيطي مكان ي اجتماعي، ويژگيها ناهنجاريگذار در بروز تأثيراز مهمترين عوامل 

 تأثيرقوع انواع جرايم و رابطه بين توزيع آنها در سطح شهر در و ها كاربريشكل و نوع . وقوع بزهكاري است
بسزايي دارد از سوي ديگر توزيع نامتعادل كاربري اراضي در سطح شهر سبب توزيع ناموزون جمعيت و فعاليتها 

در مقاله . هاي اجتماعي و افزايش ناامني و وقوع بزهكاري مؤثر است و اين موضوع در كاهش نظارت شود مي
الگوهاي فضايي بزهكاري مورد مطالعه قرار گرفته  گيري شكلحاضر نوع و ميزان كاربري اراضي شهري در 

روش پژوهش با توجه به موضوع پژوهش، پرسش و فرضيه طرح شده، تركيبي از روشهاي توصيفي، . است
و  GISهاي آماري و گرافيكي در محيط  از تحليل ها در تجزيه و تحليل داده. تطبيقي و تحليلي است

و   Arc GIS 9.3افزار براي تحليل آماري و گرافيكي از نرم. اده شده استاستف Office/Excelافزارهاي  نرم
جامعه آماري اين . استفاده شده است Arcviewدر محيط  Crime Analysisو افزونه ) Case(افزونه 

ي كيفري نيروي انتظامي و ها از پرونده) گيري هاي نمونه بدون استفاده از روش(تمام شماري  صورت بهپژوهش 
استخراج گرديده  30/11/87لغايت  1/1/87هاي اجرايي مرتبط فرماندهي انتظامي تهران بزرگ از تاريخ واحد
بدين ترتيب جامعه آماري مطالعه حاضر مجموعه جرايم ارتكابي قاچاق و سوءمصرف مواد مخدر است . است

. وقوع پيوسته است به در محدوده بخش مركزي شهر تهران) 87فروردين تا اسفند (كه در دوره زماني پژوهش 
يكي از مهمترين مشكالت بخش مركزي شهر تهران عدم اجراي صحيح اصول و  دهد مينتيجه بررسي نشان 

اين . در اين بخش از شهر است ها كاربريكاربري اراضي شهري و عدم توزيع متعادل  ريزي برنامهضوابط 
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 بويژه ها كاربريران سبب شده است، در برخي موضوع و ديگر مسايل كالبدي، اجتماعي در اين بخش از شهر ته
و  ها تراكم باالي جمعيت و فعاليت. باشد ها كاربريكاربري تجاري و خدماتي رخداد جرايم بسيار بيشتر از ساير 

ي مجاور آنها ها ي خاصي و در خيابانها كاربريهمچنين ازدحام و شلوغي جمعيت در طول روز در برخي 
اقداماتي  كه دهد مينتايج پژوهش نشان . ها شده است تمركز بزهكاري در اين مكاني ها كانون گيري شكلسبب 

چون توانمندسازي ساخت و سازهاي كالبدي و ساماندهي الگوهاي كاربري اراضي در بخش مركزي در كنار 
در بخش مركزي تهران و در مجموع كاهش تنگناها و مشكالت كالبدي، اجتماعي،  ها مديريت بهينه فعاليت

  . بسزايي در كاهش بزهكاري در بخش مركزي شهر تهران دارد تأثيراقتصادي اين بخش 
  

  .بزهكاري، كاربري اراضي، الگوي فضايي، بخش مركزي تهران :كليدي هاي واژه

  مقدمه
جرم و  ل در اكثر كشورهاي جهان چگونگي برخورد با پديدهئترين مسايكي از پيچيده

موازات  كه بهاست  ه بيشتر موجب نگراني است، ايني اجتماعي است، آنچها ناهنجاري
هاي حاصل انقالب ارتباطات و تحوالت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و در نتيجه دگرگوني

، نوع و ميزان بزهكاري در جهان تنوع و ها اطالعات و در كنار اثرات مثبت اين دگرگوني
  .افزايش قابل توجهي داشته است

كوشد  مي ي نويني است كهها يي جرايم در حوزه شهرها از گرايشتحليل جغرافيايي و فضا
ل شهري بشر امروز را مورد مطالعه قرار دهد و با تكيه بر ابزار و ئتا اين جنبه از مسا

ي اجتماعي و پيشگيري از جرم ها ناهنجاريي تحليل جغرافيايي جهت مقابله با ها فناوري
ر اين مطالعات چگونگي پيدايش، كيفيت و نحوه د. راهبردها و راهكارهاي مناسب ارائه دهد

گيرد و اقدام به پراكندگي اعمال مجرمانه در محدوده جغرافيايي شهرها مورد بررسي قرار مي
هاي مكاني محل  گردد و با تلفيق اين اطالعات با دادهي مجرمانه ميها تحليل فضايي فعاليت

و محل سكونت او، امكان شناسايي ي اجتماعي، اقتصادي مجرم ها شاخصارتكاب جرايم و 
ي احتمالي وقوع ناهنجاري ها توان مكان مي ين طريقه اب. گردد، فراهم مي1خيز كانونهاي جرم

امكان ي مؤثر به شكل ها تحليل با استفاده از اين نمود و بيني پيشدر آينده در محدوده شهر را 
و دستاورد مهم اين مطالعات بر همين اساس د .فراهم شودميزان جرايم در سطح شهر  كاهش

                                                           
1  . Hot spots 
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فضايي از يكديگر قابل  ي مكاني وها در موضوع مديريت بهينه اطالعات مكاني و امكان تحليل
   .)Chung, 2005: 49-50(تفكيك است

دليل ساختار كالبدي خاص و همچنين ويژگيهاي اجتماعي،  شك برخي مكانها به بي
قوع جرم دارند، در نقطه مقابل برخي اقتصادي ساكنان آن امكان و فرصت بيشتري براي و

تا بزهكاران در  شود ميهمين امر موجب . ي مجرمانه هستندها مكانها مانع و بازدارنده فعاليت
فرصتها و شرايط مكاني براي  ترين خطرترين و مناسب كم دنبال بهانتخاب محل بزهكاري خود 
ها و در واقع وجود اين فرصت). 76: 1386توكلي، و  كالنتري(ارتكاب عمل مجرمانه باشند 

، در اين ميان كند ميتسهيالت محيطي است كه نوع و ميزان بزهكاري را در سطح شهرها تعيين 
كاربري اراضي شهري نقش اساسي و كاربرد زيادي در  ريزي برنامه بويژهعلم شهرسازي و 

 ريزي امهبرندر . تغيير و اصالح شرايط محيطي جهت حذف فرصتهاي مكاني بزهكاري دارد
و موجب  شود ميي مختلف شهري ها كاربريكاربري اراضي شهري اقدام به جانمايي مناسب 

از سوي ديگر عدم توجه به اصول اين علم . گردد مي توسعه بهينه و متعادل فضاهاي شهري
گردد و اين امر موجب و جمعيت در نقاط مختلف شهر مي ها كاربريسبب تراكم نامتعادل 

  .شود ميي اجتماعي در شهر ها ناهنجاريوقوع انواع  بويژهتعدد بروز مشكالت م
پايتخت كشور و بزرگترين كالنشهر ايران به  عنوان بهدر بين شهرهاي كشور، شهر تهران 

ي ساختاري و كاركردي و شرايط خاص كالبدي اجتماعي، اقتصادي، سياسي ها دليل پيچيدگي
چنانچه باالترين . ي اجتماعي مواجه استها يناهنجارو فرهنگي حاكم بر آن، با نرخ باالي 

 ي اجتماعي و اقتصادي و در همان راستا بيشترين ميزان جرم و جنايت را در برها سهم نابرابري
 خود بهگيرد و بيشترين ميزان بودجه نيروي انتظامي كشور را در جهت حفظ ثبات و امنيت  مي

عبارتي يكي از مهمترين مشكالت  به). 43: 1385اعظمي،  و نصيري( اختصاص داده است
ي اجتماعي در اين شهر ها ناهنجاريتهران درحال حاضر ميزان بسيار باالي جرم و جنايت و 

تقريبي بر منطقه  طور بهدر اين ميان ميزان جرايم ارتكابي در بخش مركزي شهر تهران كه . است
بسيار  ،اصري شهرت داردو به تهران عهد ن باشد ميشهرداري منطبق  11و بخشي از مناطق  12
لذا با توجه به اهميت موضوع و با هدف افزايش . باشد مياز ساير مناطق شهر تهران  تربيش



 177      ...گيري الگوهاي  بررسي تأثير نوع و ميزان كاربري اراضي شهري در شكل       ___________________

ي اجتماعي در بخش مركزي شهر تهران در مقاله حاضر سعي شده ها ناهنجاريايمني و كاهش 
  : زير پاسخ داده شود تاست تا به سؤاال

الگوي فضايي وقوع  گيري شكلخش مركزي و بين نوع، ميزان كاربري اراضي در بآيا  - 
 بزهكاري در اين محدوده از شهر ارتباطي وجود دارد؟ 

ي تمركز وقوع ها گيري كانونكننده در شكلتسهيل تأثيرآيا نوع كاربري و استفاده از اراضي  - 
  جرايم مرتبط با مواد مخدر در بخش مركزي تهران داشته است؟

  روش پژوهش و جامعه آماري
پژوهش با توجه به موضوع پژوهش، پرسش و فرضيه طرح شده، تركيبي از روشهاي  در اين

از تحليل آماري  ها در تجزيه و تحليل داده.كار گرفته شده است تطبيقي به تحليلي و -توصيفي
براي تحليل آماري و گرافيكي . استفاده شده است office/Excelافزارهاي  و گرافيكي و نرم

 Crime افزار جانبي و نرم) GIS(افزارهاي سيستم اطالعات جغرافيايي  نرم ي بزهكاري ازها داده

Analysis  در محيطArc View  و»Case « در محيطArc GIS عالوه بر . استفاده شده است
و روش اي  هي آماري گرافيك مبنا از جمله روش تحليل شبكها ي آماري، برخي روشها آزمون

هاي مربوط به جرايم مورد مطالعه همچنين داده. ده استتخمين تراكم كرنل به كار گرفته ش
اي در محدوده قانوني شهر تهران و بخش مركزي اين شهر در نظر گرفته وقايع نقطه صورت به

و معابر با استفاده از تحليل مجاورت  ها در اين ارتباط جرايم وقوع يافته در خيابان. شده است
كاربري مجاور هر بزه در نظر گرفته  ترين اي نزديكدر محيط سامانه اطالعات جغرافيايي بر

  .شد
جامعه آماري اين پژوهش مجموعه جرايم قاچاق و سوءمصرف مواد مخدر بوده است كه 

در محدوده بخش مركزي  30/11/1387تا  1/1/1387در دوره زماني پژوهش يعني از تاريخ 
عه مجرمانه در مراكز انتظامي يك واق عنوان بهجرايمي كه . شهر تهران به وقوع پيوسته است

نوع و درصد فراواني اين . تهران بزرگ ثبت و براي آن پرونده و سابقه تشكيل شده است
همچنين . آورده شده است 1محل وقوع آنها در جدول و نقشه شماره اي  هجرايم و توزيع نقط
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كار  گيري به ي نمونهها به جهت استفاده  از روش تمام شماري در بررسي جامعه آماري، روش
 .گرفته نشده است

نوع و ميزان جرايم ارتكابي مربوط به مواد مخدر در شهر و بخش مركزي تهران : 1جدول شماره 
  )30/11/1387تا  1/1/1387(

  نوع جرم

فراواني 

در تهران 

  بزرگ

درصد 

فراواني در 

  تهران بزرگ

فراواني 

در بخش 

 مركزي

درصد 

فراواني در 

 بخش مركزي

ادوات ساخت و  توليد آالت و
 - - 29/1  17  استعمال مواد مخدر

 73/41  48 7/30  403  خريد و فروش ترياك

 82/7  9 62/7  100  خريد و فروش حشيش

 - - 38/0  5  خريد و فروش سوخته

 - - 53/0  7  خريد و فروش شيره مطبوخ

 - - 15/0  2  خريد و فروش كوكائين

 - - 22/0  3  خريد و فروش گراس

اد مخدر خريد و فروش مو
 - - 51/2  33  شيميايي

 13/19  22 17/14  186  خريد و فروش مواد مخدر صنعتي

 56/9  11 35/3  44  خريد و فروش هروئين

 91/13  16 76/33  443  خريد و فروش ساير مواد

 82/7  9 25/5  69  سوء مصرف

 100  115 100  1312  مجموع
  

  رندگانو محاسبات نگا 1387نيروي انتظامي تهران بزرگ، : مأخذ
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وقوع جرايم مرتبط با مواد مخدر در محدوده بخش مركزي شهر اي  هتوزيع نقط: 1نقشه شماره 
  1388جباري، : مأخذ - تهران

  ضرورت و اهداف پژوهش

 تأثيرالگوهاي زندگي و فعاليت شهروندان  گيري شكلشك نوع و ميزان كاربري اراضي در  بي
با توجه . است مؤثر ي ساخت كالبدي شهرهاده شكلم در از سوي ديگر گاهي رفتار مرد. دارد

در بخش مركزي  ها كاربريبه اين ويژگي، پژوهش حاضر كوشيده است تا رابطه نوع و ميزان 
. شهر تهران را با الگوهاي فضايي بزهكاري در اين محدوده مورد سنجش و ارزيابي قرار دهد

توان نسبت به تغيير اين  ه به كمك آن ميهاي اهميت اين تحليل آن است ك بنابراين از جنبه
شرايط و ويژگيها، احياء و طراحي مجدد فضاها اقدام نمود و از طرفي برخي موانع و شرايط 
بازدارنده براي ارتكاب بزهكاري را ايجاد كرد و بدين وسيله ضمن افزايش سطح امنيت 

علم  عنوان بهشهري  ريزي هبرنام. جويي شود اجتماعي، در استفاده از امكانات و منابع صرفه
تواند نقش مهمي در تغيير شرايط فيزيكي و مكاني شهرها جهت كاهش  مي ساماندهي شهرها
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توانند با شناخت ويژگيها و تسهيالت مكاني جرم  مي ريزان شهري برنامه. ايفا نمايد ها ناهنجاري
طراحي مناسب شهري به و  ريزي برنامهدر شهرها و با اعمال تغييرات در محيط و همچنين با 

منظور سخت كردن شرايط محيطي ارتكاب بزه، نرخ جرائم را در سطح شهرها به حداقل 
، شود ميو مفيد واقع  مؤثر شهري كه در اين زمينه بسيار ريزي برنامهاز گرايشهاي مهم  .برسانند

ي بهينه ها كاربري اراضي شهري است كه چگونگي استفاده و توزيع اراضي و مكان ريزي برنامه
اين موضوع عرصه و در واقع . كند ميي مختلف را در سطح شهر مشخص ها كاربريفعاليتها و 

شناسي، مراكز پليس و تشكيالت قضايي جهت  ميدان عمل نويني را براي پژوهشگران جرم
 .تا در جهت پيشگيري مكاني بزهكاري اقدام كنند فراهم آورده است كاهش نرخ بزهكاري

 يت ديگر اينكه اين موضوع به مديريت بهتر امور انتظامي در شهرها كمكنكته حائز اهم
ركاران امنيت شهري و پيشگيري از بزهكاري با استفاده از اين رويكرد و اند دست نمايد تا مي

در اتخاذ راهبردهاي مناسب پيشگيري از جرم و كاهش بزهكاري  بتوانندنتايج تحقيقات مرتبط 
 .),Ratcliff 1 :2004( توفيق يابند

ي مقاله حاضر به شرح زير ها ي ياد شده، مهمترين اهداف و ضرورتها بنا به ضرورت
 :است

شناسايي و تحليل الگوي فضايي وقوع بزهكاري در بخش مركزي شهر تهران، بر اساس نوع  - 
 ؛و ميزان جرايم مرتبط با مواد مخدر

ين در صادي محل فعاليت مجرماقت _محيط جغرافيايي و شرايط اجتماعي  تأثيرارزيابي ميزان  - 
 نوع و ميزان جرايم ارتكابي؛

در زمينه تحليل فضايي مسائل و ) GIS(ي سيستم اطالعات جغرافيايي ها كارگيري توانمندي به - 
 .مشكالت اجتماعي بخش مركزي شهر تهران

  فرضيه پژوهش
اي الگوه گيري شكلنوع كاربري و نحوه استفاده از اراضي بخش مركزي شهر تهران در  - 

  .فضايي جرايم و نوع و ميزان جرايم ارتكابي در اين محدوده از شهر ارتباط دارد
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  پيشينه و مباني نظري

 وجود بهاست كه با خدشه و اختالل در امنيت اجتماعي اي  هامني اجتماعي وضعيت يا پديدنا
جبات مو ،وجود يا فقدان يك يا چند متغير تهديدكننده كه منجر به احساس ترس شود. آيد مي

 يها كاربري به فضا يك امنيت .)95: 1385ابراهيمباي سالمي، (كند ميناامني اجتماعي را فراهم 
 متروك و خلوت يها كاربريمنفي  اثرات كاهش براي تدابيري بايد و دارد بستگي آن كننده محاط

ربري ريزي كا برنامه. شود ي ناسازگار با هم انديشيدهها كاربريو نيز  هستند، ساز مشكل كه
علم ساماندهي مكاني و فضايي فعاليتها و عملكردهاي شهري بر اساس  عنوان بهاراضي شهري 

 2بو گي 1فارمر). 13: 1378سعيدنيا، ( شود ميخواسته و نيازهاي جامعه شهري شناخته 
كاربري اراضي شهري يك فرآيند مديريتي است كه بر اساس اهداف  ريزي برنامهمعتقدند كه 

و مردم  ها ، مكانها گيرد و عناصر كاربري متشكل از فعاليت مي معه صورتكلي و جزئي جا
آنچه ).  Farmer & Gibb, 1979: 243( كنند ميهستند كه اين سه عنصر در ارتباط با هم عمل 

 امنيتي، داليل مباحث به ي كاربري اراضي شهريريز برنامهكه  باشد ميمسلم است اين موضوع 

مهم  مختلط رعايت گردد، بسيار يها كاربري كه تعادل اي هگون به محيطي و اقتصادي زيبايي،
 مكان يك باشند تا موافق و سازگار جامعه نيازهاي و يكديگر با بايستي مختلط يها كاربري .است

 .(National Crime Prevention Council, 2003:19) آورند وجود به را و ايمن جذاب

موضوعات  از شهري و طراحي ريزي علم برنامهطريق  ي اجتماعي ازها ناهنجاري كاهش
اولين طرح كلي در . محيطي اضافه شد شناسي جرمبه ادبيات  1970دهه  كه طيجديدي است 

جاكوبز در كتاب  1961ريزي و طراحي شهري را در سال  مورد پيشگيري جرم از طريق برنامه
اكوبز معتقد بود ج. مطرح كرد »مرگ و زندگي شهرهاي بزرگ آمريكا«خود تحت عنوان 

اند كه مردم قادر به ديدن خيابانهاي عمومي و مكانهاي  اي طراحي نشده هگون به شهرهاي جديد
اطراف منزل خود باشند و همين امر باعث شده است تا امكان كنترل اجتماعي و غيررسمي 

اهده و پذير، قابل مش جاكوبز جرم و محيط نظام نظر به .براي پيشگيري جرم از مردم سلب شود

                                                           
1. Farmer 
2. Gibb 



  _________________________    1390 پاييز، سوم، شماره هفتمفصلنامه ژئوپليتيك ـ سال    182

. ي معمولي ساكنين شهر مانع مهم بروز جرايم خواهد بودها كنترل هستند و لذا مراقبت
هاي كالبدي مانند نوع خيابان، افزودن يك بنا يا فضاي  برخي مشخصه دهد ميمطالعات نشان 

مستقيمي در ميزان  تأثيري تجاري ها كاربريعمومي، تعداد واحدهاي مسكوني يك ساختمان و 
. نوع كاربري و ساخت و ساز شهري در نوع و ميزان جرايم مؤثر است. ري داردجرايم شه

 كيفيت سه داراي بايد موفق، شهري خيابان يك كه كرد بيان براساس مشاهداتش جين جاكوبز

 :باشد اصلي

 فضاهاي و باشد خصوصي و عمومي فضاهاي بين مشخص مرز يك بايد :محدوده و مرز - 

 ؛كنند نفوذ هم در نبايد و خصوصي عمومي

 به متعلق چشمهايي . باشند داشته وجود خيابان براي ييها چشم ايدب :عمومي فضاي مالكيت - 

 .بناميم خيابان طبيعي مالكين را آنها كه شايد كساني

 اينكه براي باشند، داشته دائمي كنندگان استفاده بايد پياده مسيرهاي :دائمي كنندگان استفاده- 

به  تمايل هستند، خيابان امتداد در ييها ساختمان در كه افرادي و شود هافزود خيابان ي مؤثرها چشم
 در امنيتي ارتقا راستاي در و انگلستان در نمونه براي ).Jacob, 1961: 35(باشند داشته رو پياده ديدن

 كوچك، مشاغل از مخلوطي و شدند مختلط تشويق يها كاربري سياست شهري، عمومي فضاهاي

 اعمال ها طرح در ها مغازه باالي در طبقات ها آپارتمان ايجاد و شهري مراكز در اه اداره و ها خانه

   .)www.dacorum.gov.uk, 2004(بدهد  افزايش را امنيت بنابراين و فعاليت ميزان تا شدند
فروشيها،  شروبدر محدوده يا درون م دهد ميته نشان ياف توسعهدر كشورهاي  ها بررسي

از طرفي برخي . ي بدون سكنه آمار جرم باالستها ي استخر، ساختمانها ها، سالن قمارخانه
ي با ها و مكان ها مثال ساختمان عنوان به. فضاهاي شهري مانع ارتكاب بزهكاري هستند

از خوب حصار، پرچين، نرده و يا نصب تابلو و اند نورپردازي مناسب، كه داراي ديد و چشم
   .)87: 1380كالنتري،(باشد ميمتهاي هشدار و نگهبان هستند ميزان بزهكاري اندك عال

ي اراضي در وقوع ها كاربريبسزاي  تأثير در خصوص 1929در سال  2كي و مك 1شاو

                                                           
1. Calliford show  
2. Mckey   
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ي تجاري و صنعتي در واحدهاي ها كاربريكه وجود  دريافتندميزان خاصي از جرايم 
در مطالعه . شود ي مختلف در سطح محالت ميها ناهنجاريباعث باال رفتن  شهرها همسايگي

 نشان داد ،ديگري كه به بررسي رابطه بين كاربري اراضي و جرم در بخشي از كلمبيا انجام شد
جذب ها براي ارتكاب جرم به اين محدودهبسيار زيادي را  مجرميني تجاري شهر، ها كاربري

      .)Rhods, W.& Conly, 1981: 21(كند مي
، چندين پروژه تحقيقاتي به مطالعه رابطه بين جرم و ساختار محيط 70هه در طول د

ي مختلف اصالح و مداخله در محيط، همه آنها در ها رغم روش فيزيكي پرداخته است كه علي
  :اند ارائه يك يا چند فرضيه زير سهيم بوده

حتمال تواند موجب تغيير در رفتار و عادات مردم در جهت افزايش ا مي محيط فيزيكي -
    .مشاهده مجرمين شده و از اين طريق ترس از دستگيري را در مجرمين افزايش دهد

توان از وقوع جرايم پيشگيري  مي ي جرم در يك محيط فيزيكيها با از بين بردن فرصت -
 .، زمينه ارتكاب به جرم را كاهش دادها نموده و با ايجاد و تقويت موانعي پيرامون هدف

ي قابل اختفا، ها ي گريز و مكانها غييراتي در ساختار محيط، راهو ت ها اعمال محدوديت -
 .آورد مي اقدامات مجرمين را خنثي نموده يا تحت كنترل در

يي چون افزايش مراقبت، ها ساكنين با ساماندهي و استفاده از محيط فيزيكي از طريق روش -
توانند  مي ان يك محيطكنترل خيابان، نظارت شديد، تعامل اجتماعي و ارتباط مؤثر بين ساكن

 ).48: 1379روزبنام، (زمينه كاهش وقوع جرم را فراهم نمايند 

ي فضاي قابل دفاع، ها اصول اساسي پيشگيري جرم مبتني بر مكان در قالب تئوري
محيطي  شناسي جرمپيشگيري جرم از طريق طراحي محيطي، نظريات مكاني جرايم شهري و 

  . گرفته است در ارتباط با هم مورد مطالعه قرار
از طريق  بزهكاريپيشگيري از «عبارت  1969كسي بود كه در سال  نخستين 1جفري

ريزي و طراحي ساختارهاي شهري و واحدهاي  او به برنامه. برد كار به را 2»طراحي شهري

                                                           
1. Jeffery   
2. Crime prevention through environmental design   
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او مراقبتهاي طبيعي  نظر به .داشت تأكيدمنظور كنترل و پيشگيري از جرم و جنايت  همسايگي به
. از طريق طراحي ساختمانها و فضاهاي شهري عامل مهم كنترل جرايم شهري است شهروندان
 1هاي پيشگيري جرم از طريق طراحي محيطي، اسكار نيومن و در راستاي انديشه 1970در سال 

وي مشخصات كالبدي و . را مطرح نمود) فضاي قابل دفاع(ديدگاه فضاي مقاوم در برابر جرم 
 .در كاهش جرم و چگونگي استفاده مردم از آنها را بيان كرد اجتماعي فضاهاي شهري مؤثر

فضاهاي ) يا بازساخت(در ساخت  كند ميوي اين ايده به طراحان محيط شهر كمك  نظر به
  بهوي در اين نظريه . نوعي شهروندان را در كنترل رفتارهاي اجتماعي سهيم نمايند كالبدي به

داد و همچنين به طراحي كالبدي براي افزايش  ياري مردم بيش از مداخله دولت اهميتخود
   .)89: 1380كالنتري، (سطح نظارت طبيعي توسط شهروندان بسيار توجه شده است 

در خصوص  1981براساس تحقيقاتي كه در سال  3و پاتريشيا برانتينگهام 2پل برانتينگهام
ريافتند فعاليتهاي در شهرها انجام دادند، د ها كاربريتوزيع فضايي جرم با توجه به نوع 

همچنين در . ها متمركز است حمل و نقل و شاهراه غيرقانوني بيشتر در نزديك شريانهاي اصلي
ها كه داراي عملكردهاي گوناگون هستند، ميزان بسيار بااليي از  مسيرهاي بين ميادين و چهارراه

  ).Clarke, 1977: 15(افتد جرايم اتفاق مي
ي پژوهشگران ها زمينه انجام شده است بايد از كوششي كه در اين ها از ديگر پژوهش

فعال در اين زمينه به پژوهش  طور بهتا به امروز  1970هلندي ياد كرد كه از اوايل دهه 
بناهاي بلند مرتبه و تراكم مسكوني در  تأثيرايشان به ابعاد مختلف مساله از جمله . اند پرداخته

و ترس در محيط كالبدي و ارتباط آن با جرايم ات اضطراب تأثيررفتار اجتماعي و همچنين 
يي نيز براي كاهش جرايم از طريق طراحي محيط ها و حتي راهنمايي اند توجه خاصي داشته

خيز و  ي جرمها در بررسي جرايم خياباني ممكن است در مكان. اند كالبدي تدوين نموده
راكم زيادي وجود داشته زاي شهري به نوع كاربري زمين و سهولت جايگزيني آنها، ت آسيب
را به آساني در  ها و با پتانسيل باالي خود، طعمه اند بيانگر جرايم عمومي ها بعضي مكان. باشد

                                                           
1  . Oscar Newman 
2. Poul brantingham  
3. Patricia brantingham   
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ي عمومي زيادي وجود ها و رفت و آمد ها رو به پياده ها زيرا در اين مكان كنند ميخود جذب 
است پتانسيل بااليي در  دليل شهرت ممكن به) اند اي بيانگر جرايم جاذبه(دارد جاهاي ديگر 

بنابراين پليس كارآمد ممكن است در يك منطقه معين . كارها داشته باشد جلب و جذب خالف
ميركتولي، وطني (ي متفاوتي باشدها موارد فوق در ايستگاههاي فرعي داراي عملكرد با توجه به

رابين ليگت   در پژوهش ديگري كه توسط آناستازيا الوكي تاو سايدريس و .)174-173: 1388
صورت گرفت ارتباط ميان محيط فيزيكي و اجتماعي و  2002در سال  1و هيرويوكي هيسكي

اين پژوهش . داده شد آنجلس و ايستگاههاي آن نشان جرم عبوري در امتداد خط آهن لس
 –دار ميان بروز بزهكاري و استقرار ايستگاههاي خط آهن و ويژگيهاي فيزيكي ارتباط معنا
اين امر موجب شد  ).Sideris, 2002( ييد كردأي مجاور آنها را تها ستگاهها و مكاناجتماعي اي

ي ها كارگيري اصول و روش تا دايره پيشگيري از بزهكاري و افزايش امنيت شهري از طريق به
كاربري اراضي شهري به ادبيات  ريزي برنامهو طراحي شهري و از جمله  ريزي برنامه

يك نگرش كارآمد در عرصه پيشگيري وضعي  عنوان بهو  شهرسازي جهان افزوده شود
  .بزهكاري مورد توجه قرار گيرد

  معرفي بخش مركزي شهر تهران
محدوده بخش مركزي تهران به چهار ميدان اصلي انقالب، امام حسين، خراسان و راه آهن 

كل درصد از مساحت  6/4هكتار معادل  2232اين بخش از شهر وسعتي حدود . شود ميمنتهي 
  . شهر تهران را در بر گرفته است

اين بخش از شهر كه بافت عمده آن قديمي است و هسته اوليه و تاريخي شهر را در خود 
و  ها دليل وجود عناصر قديمي و با ارزشي چون بازار سرپوشيده با راسته جاي داده است، به

گ و معتبر دولتي ي بزرها سراهاي متعدد، مسجد جامع، مسجد شاه، ارگ سلطنتي، ساختمان
كاخ دادگستري، وزارت دارائي، ساختمان بانك مركزي، وزارت خارجه و دهها مراكز فعال (

و ) زيد و سيد نصرالدين ،امامزاده يحيي(، وجود سبزه ميدان، مراكز متعدد مذهبي)دولتي ديگر

                                                           
1. Anastasia loukaitou Sideris, Rabin liggett , Hiroyuki Hiseki 



  _________________________    1390 پاييز، سوم، شماره هفتمفصلنامه ژئوپليتيك ـ سال    186

راكز همچنين مراكز فرهنگي در سطح ملي همانند موزه ايران باستان، مدرسه مروي و دهها م
ي تنگ و باريك كه از ها فرهنگي و علمي و همچنين گذرهاي قديمي متعدد با كوچه

. باشند مي ست، داراي بيشترين فضاهاي هويتي شهر تهرانها ي بافت قديمي شهرها مشخصه
دليل وجود بازار بزرگ و سرپوشيده مهمترين كانون اقتصادي و تبادالت كااليي و  همچنين به

  ).86: 1381روحي، ( باشد ميكاال در سطح كشور و شهر تهران پخش انواع لوازم و 

  1388جباري، : مأخذ -  محدوده بخش مركزي در شهر تهران :2نقشه شماره 

بخش مركزي تهران داراي چندين بازار تخصصي بدون رقيب در سطح تهران است كه  
توان به  مي ن بخشاز جمله بازارهاي تخصصي اي. و فراشهري است اي منطقهداراي عملكرد فرا

، بازار كفش و لباس در خيابان وليعصر، )خيابان انقالب(بازار فروش كتاب در شمال منطقه 
بازار فروش لوازم صوتي و تصويري در خيابان جمهوري و بازار فروش موتورسيكلت در 

اقع و در و كنند ميجلب  خود بهاين بازارها روزانه جمعيت كثيري را . ميدان رازي اشاره نمود
عالوه بر بازارهاي . نمايشگاه و فروشگاه مركزي براي مبادله اطالعات هستند صورت به

ي خاص و ويژه نظير كاربردهاي ها كاربريالذكر، اين بخش از شهر داراي  تخصصي فوق
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سياسي، حكومتي و نظامي شامل بيت رهبري، نهاد رياست جمهوري، مجمع تشخيص 
پادگان حر، مراكز درماني و تخصصي مانند بيمارستان مصلحت نظام، قوه قضاييه، مجموعه 

فارابي و برزويه است و مهمترين مراكز موسيقي و هنرهاي نمايشي شامل مجموعه تئاتر شهر و 
از بافتهاي مسكوني با خصوصيات مختلف كالبدي در اي  هتاالر رودكي در جوار طيف گسترد

  . اين محدوده استقرار يافته است
ي اول گسترش ها مركزي عموماً شطرنجي است و داراي بافت دوره بافت كالبدي بخش

جنوبي -ي شماليها خيابان. ي فرانسوي استها ي شهرها تهران و با الهام از خيابان كشي
شهريور، سعدي، وحدت اسالمي از ميان اين منطقه گذشته و به  17كارگر، فردوسي،  ،وليعصر

. كند ميرا به مناطق شمالي و جنوبي خود متصل  موازات خيابانهاي حافظ و كارگر اين منطقه
اسالمي، جامي، پاستور، امام خميني، ابوسعيد، منيريه،  غربي جمهوري -خيابانهاي شرقي 

 شطرنجي، اين منطقه مركزي را به مناطق مجاور خود متصل صورت بهمولوي و هالل احمر 
  .دنساز مي

  و بحث ي تحقيقها يافته
ي كيفري ها ي مطالعه حاضر از پروندهها ش پژوهش بيان شد، دادهگونه كه در مبحث رو همان

معاونت مبارزه با مواد مخدر، (تشكيل شده در نيروي انتظامي و واحدهاي اجرايي مرتبط 
) 30/11/87لغايت  1/1/87معاونت اطالعات و آگاهي فرماندهي انتظامي تهران بزرگ از تاريخ 

جرم مرتبط با مواد مخدر در 1312د شده تعداد در دوره زماني يا. استخراج گرديده است
فقره معادل  115از اين ميان تعداد  .)1388كالنتري، (وقوع پيوسته است  محدوده شهر تهران به

مصاديق جرايم مرتبط با مواد مخدر . درصد در بخش مركزي شهر تهران رخ داده است 7/8
آن بوده  1همچنين سوءمصرف تهيه، توليد، خريد و فروش، نگهداري و حمل مواد مخدر و

 صورت بهمنظور تحليل فضايي و جغرافيايي جرايم ارتكابي ابتدا محل وقوع اين جرايم  به. است
) آماري و گرافيكي(ي تحليلي ها نقاط منفرد در پايگاه داده مكاني تشكيل و با استفاده از مدل

                                                           
1. Drug Abuse 
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 گيري شكلاين اساس الگوي فضايي اين جرايم در بخش مركزي شهر تهران استخراج و  بر 
روش تحليل . جرايم مرتبط با مواد مخدر مورد سنجش قرار گرفت خيز جرمي ها كانون
ي گرافيكي براي تحليل ارتباط نوع و ميزان كاربري اراضي با وقوع ها يكي از مدلاي  هشبك

در اين شيوه . جرايم مرتبط با مواد مخدر است كه در اين پژوهش از آن استفاده شده است
 صورت بهواحدي كه . شود ميي جغرافيايي با ابعاد مشخص سنجيده ها بت جرايم به واحدنس

تعداد جرايم در هر سلول شبكه يا محاسبه تراكم  ،موضوعي روي نقشه آورده شده است
در اين الگو اندازه هر پيكسل شبكه، يك هكتار در . بزهكاري براي هر سلول شبكه بوده است

اي  هجمله داليل استفاده از تحليل فضايي بزهكاري به روش شبكاز . نظر گرفته شده است
  :موارد زير بوده است

روشني نشان  يي كه چندين نقطه جرم روي هم قرار گرفته است بهها شدت جرم در مكان - 
 داده شده است؛

بزهكاري قابل ي آماري ها ي سري زماني و تحليلها نقشهتوليد براي  ي پژوهشها يافته - 
 ؛استفاده است

ي بزهكاري كارآمدتر ها بزهكاري نسبت به ساير نقشهبراي تهيه نقشه تغييرات  ها شبكه -
  .)232: 1386هريس، (است

جرايم مربوط به مواد مخدر در بخش مركزي تهران در نقشه اي  هپراكندگي سلولهاي شبك
آهن،  ، راه)اعدام(خيز در ميدان محمديه جرمي ها مهمترين كانون گيري شكلاز  3شماره 

اين كانون بزهكاري در اين  گيري شكلبررسي علل . دهد ميانقالب، خبر  و چهارراه استانبول
دليل شرايط كالبدي  وجود بازار مناسب عرضه و فروش مواد مخدر به دهد ميمحدوده نشان 

حاكم بر اين فضاها و احتماالً وجود تقاضاي بيشتر در اين محدوده، توزيع آسان مواد در اين 
و ) اعدام(ي رسمي، وجود ايستگاه مترو در ميدان محمديه ها ناكافي بودن كنترل ،ها ميدان

ايستگاه راه آهن در ميدان راه آهن شرايط مناسبي را براي خريد و فروش و مصرف مواد مخدر 
از نظر ارتكاب جرايم ) اعدام(در اين ميان ميدان محمديه . آورده است وجود بهدر اين محدوده 

مخدر در بخش مركزي شهر تهران وضعيت بسيار حادتري نسبت به ساير ميادين مرتبط با مواد 
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 و معابر اين بخش دارد و ميزان جرايم سوءمصرف و قاچاق انواع مواد مخدر در اين مكان
  .)3نقشه شماره ( است ها بسيار بيشتر از ساير محدوده

خش مركزي شهر تهران با استفاده از ي تمركز جرايم مرتبط با مواد مخدر در بها كانون: 3نقشه شماره 
  نگارندگان: مأخذ  - ايروش تحليل شبكه

  روش تخمين تراكم كرنل

سطح پيوسته، روش  صورت بهي بزهكاري ها روش براي به تصوير كشيدن داده ترين مناسب
اين روش سطح همواري از تغييرات در تراكم نقاط جرم در روي . تراكم كرنل چهارگانه است

استفاده فزاينده ترسيم نقشه به روش هموارسازي سطح پيوسته، عمدتاً . نمايد مي ادمحدوده ايج
ي تهيه شده به روش ها نقشه. ي ديداري و در دسترس بودن آن استها دليل جنبه به

 ي جرم را فراهمها تر خوشه ، امكان تغيير سادهخيز جرمي ها هموارسازي سطح پيوسته كانون
همچنين . دهد ميرا با دقت بيشتري نشان  خيز جرمي ها كاني كانونآورد و توزيع فضايي و م مي

بندي برخي جرايم و حذف بقيه آنها، ميزان تمركز در  جاي خوشه روش تخمين تراكم كرنل به
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  .)56-60 :1388، اك و همكاران(گيرد  مي تمامي سطوح جرايم را در نظر
ايش احتمال ارتكاب جرم در در مقاله حاضر پيش از تحليل شرايط مكاني كه موجب افز

هاي مذكور براي شناسايي الگوهاي بزهكاري در ، برخي از روششود ميمحدوده مورد مطالعه 
مطمئناً شناسايي و تحليل اين الگوها در يافتن . كار گرفته شده است بخش مركزي شهر تهران به

  .عوامل مؤثر در تمركز و تجمع جرايم در محالت شهري مفيد خواهد بود

ي تمركز كل جرايم مرتبط با مواد مخدر بخش مركزي شهر ها توزيع فضايي كانون: 4قشه شمارهن
  نگارندگان: مأخذ -  تهران با استفاده از تخمين تراكم كرنل

مهمترين  گيري شكلاز  4بررسي پراكندگي نقاط جرم مربوط به اين جرايم در نقشه شماره 
تقالل، راه آهن، انقالب، چهارراه استانبول، ، اس)اعدام(در ميدان محمديه خيز جرمكانون 

  .دهد ميي منتهي به آنها خبر ها ، بهارستان و خيابان)گمرك(رازي
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  ي مختلف بخش مركزيها كاربريوقوع انواع جرايم مرتبط با مواد مخدر در 

بررسي نوع و ميزان كاربري اراضي در بخش مركزي شهر تهران حاكي است بيش از نيمي از 
درصد از  8/54كه اي  گونه به دهد ميي اراضي اين بخش را كاربري مسكوني تشكيل ها كاربري

 خود بهرا فضاهاي مسكوني  ها كاربريدرصد از تعداد كل  1/56مساحت بخش مركزي و 
درصد مساحت  20در مرتبه بعد كاربري تجاري و اداري قرار دارد كه . اختصاص داده است

  .شود ميرا شامل  ها كاربرياد كل درصد از تعد 30و  ها كاربريكل 
با مساحتي بالغ بر ) ي تجاري و اداريها كاربريبه غير از (همچنين كاربري خدمات شهري 

. اختصاص داده است خود بهرا  ها كاربريدرصد از تعداد كل  31و  ها كاربريدرصد از كل  10
مساحت كمتر از  اظلح بهتعداد بيشتر و  لحاظ بهگفتني است كاربري صنعتي و كارگاهي 

درصد از مساحت  7/1حدود  ها كاربريكاربري خدمات شهري در اين محدوده است، ساير 
نوع كاربري اراضي و پراكنش جغرافيايي  5در نقشه شماره . بخش مركزي را در برگرفته است

  .آن در بخش مركزي تهران نمايش داده شده است

  1388جباري، : مأخذ -  مركزي شهر تهران ي مختلف در بخشها كاربرينوع : 5نقشه شماره 
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و معابر با استفاده از تحليل مجاورت در  ها در اين ارتباط جرايم وقوع يافته در خيابان
با . كاربري مجاور هر بزه در نظر گرفته شد ترين محيط سامانه اطالعات جغرافيايي براي نزديك

ي تجاري ها كاربريدر  شود ميالحظه م ،در نظر گرفتن تعداد جرايم وقوع يافته در هر كاربري
، بيشترين ميزان دهد ميدرصد از مساحت بخش مركزي را تشكيل  20و اداري كه حدود 

 63فقره بزه مورد مطالعه،  115تر از كل  عبارت دقيق به. يم مورد مطالعه واقع شده استجرا
ي تجاري يا اداري ها يكاربردر ) بيش از نيمي از جرايم ارتكابي(درصد  78/54فقره بزه معادل 

رسد سهم قابل توجه كاربري تجاري در بخش مركزي  نظر مي به .بخش مركزي رخ داده است
 ها تهران و همچنين وجود مراجعه كنندگان متعدد و متنوع به مراكز تجاري، فروشگاهها و مغازه

تسهيل يك عامل  عنوان بهي اصلي و فرعي بخش مركزي واقع شده است ها كه بيشتر خيابان
تنوع و تعدد . كننده وقوع جرايم قاچاق مواد مخدر را در اين كاربري سبب شده است

ي ها كاركردها و فشار بيش از حد جمعيت در طول روز به مراكز تجاري و معابر و خيابان
 .را براي ارتكاب جرايم خريد و فروش مواد مخدر فعاليت كرده است ها مجاور آنها اين مكان

بر اثر رفت و آمد افراد پياده و سواره، انباشتگي  ها شلوغي بيش از حد خيابان رسد نظر مي به
ي جنبي و ها و كمبود فضا و تراكم ساخت و سازها و انجام فعاليت ها شديد ساختمان

يي چون ها دستفروشي در برخي مسيرهاي پياده و اجتماع دستفروشان در معابر و در مكان
، خيابان گمرك، )پشت شهرداري(تهي به آن،ميدان توپخانه ي منها خيابان ناصرخسرو و كوچه

ي ديگر معابر مجاور ها خيابان امام خميني، خيابان جمهوري، خيابان فردوسي از جمله ويژگي
عاملي ترغيب كننده، سبب بروز بيشتر جرايم مورد بررسي  عنوان بهي تجاري است كه ها مكان

ات فوق نوعي مانع و بازدارنده براي انجام رسد مشخص نظر مي به از سوي ديگر. شده است
ي رسمي و غيررسمي نهادها مقابله كننده با اين فعاليتهاي نامشروع و مجرمانه بوده ها كنترل
نتيجه بررسي هريك از انواع كاربري اراضي در بخش مركزي و تعداد ارتكاب جرايم  .است

  .آورده شده است 2مرتبط با مواد مخدر در جدول شماره 
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  ي بخش مركزي شهر تهرانها كاربريفراواني وقوع جرايم در انواع : 2دول شماره ج

  درصد

 جرايم

  جمع

تعداد 

 جرايم

سوء 

مصرف 

مواد 

 مخدر

  قاچاق

 ساير مواد

 مخدر

  قاچاق

مواد مخدر 

 صنعتي

  قاچاق

 هروئين

  قاچاق

  ترياك

قاچاق 

 حشيش

 نوع مواد             

  

  

 نوع كاربري

 جاري و اداريت  3  31  3  9  9  8  63  78/54
 مسكوني  2  4  2  5  4  1  18  65/15
 صنعتي و كارگاهي  1  5  1  4  2  0  13  3/11

خدمات شهري به   1  4  1  3  0  0  9  82/7
غير از تجاري و 

 اداري
 ساير  0  1  3  0  1  0  5  34/4
حمل و نقل و    1  2  0  0  0  0  3  6/2

 انبارداري
 فضاي سبز  1  1  0  0  0  0  2  73/1
 اخته نشدهس باير  0  0  1  1  0  0  2  73/1

  جمع كل  9  48  11  22  16  9  115  100
  نگارندگان: مأخذ 

     فراواني وقوع جرايم در كاربري اراضي مختلف در بخش مركزي شهر تهران: 1نمودار شماره 
  نگارندگان: مأخذ
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ي مهم بخش مركزي است كه ارتكاب جرايم مرتبط با ها كاربريكاربري مسكوني از ديگر 
در كاربري مسكوني كه بيش از نيمي از مساحت . بل توجه بوده استمواد مخدر در آن قا

درصد  65/15فقره جرايم مورد بررسي معادل  18اختصاص داده است  خود بهبخش مركزي را 
  .رخ داده است

ي مسكوني بخش مركزي تعداد ها كاربرينكته حائز اهميت در خصوص وقوع جرايم در 
 8/54كاربري است، چرا كه اين كاربري بيش از  كمتر بزهكاري نسبت به سهم مساحت اين

درصد جرايم بخش مركزي را در خود جاي داده است و نشان  15و تنها  ها كاربريدرصد 
ي مسكوني از نظر وقوع جرايم مرتبط با مواد مخدر در وضعيت بسيار بهتري ها كاربري دهد مي

  .ي تجاري و اداري و معابر قرار داردها كاربرينسبت به 
دار در زمينه وقوع بزهكاري است،  ي مسئلهها كاربريربري صنعتي و كارگاهي از ديگر كا

محل وقوع بيش  شود ميدرصد از مساحت بخش مركزي را شامل  3اين كاربري كه تنها حدود 
از نظر نسبت جرايم ارتكابي به مساحت، اين . درصد از جرايم مورد بررسي بوده است 3/11از 

  . ه كاربري تجاري داردكاربري وضعيتي مشاب
درصد جرايم مرتبط با مواد مخدر وقوع  82/7همچنين در كاربري خدمات شهري حدود 

و فضاي سبز  ها ي با كاركرد حمل و نقل و انبارداري، پاركها كاربريهمچنين در . يافته است
. است درصد جرايم مرتبط با مواد مخدر وقوع يافته 15و فضاهاي باير و ساخته نشده بيش از 

، ميادين و ها ، كوچهها ي حمل و نقل شهري، پاركها كه عموماً بر پايانه ها كاربرياين 
و عموماً در  باشد ميمحل مراجعه بسياري از افراد  ،ي بخش مركزي انطباق دارندها چهارراه

، تعداد قابل توجهي از باشد ميطول روز و تا ساعاتي از شب پر ازدحام و مملو از جمعيت 
بودن اين فضاها  پذير آسيبدهنده  اين موضوع نشان. وقوع پيوسته است مورد بررسي به جرايم

از سوي ديگر بخش مركزي . وقوع جرايم مرتبط با مواد مخدر در بخش مركزي است نسبت به
تهران كه از نظر نقش و كاركردهاي شهري، محل تمركز مهمترين كاركردهاي تجاري، اداري، 

و كانون رقابت براي دستيابي به گرانترين زمينها و مكانها و انجام بيشتر  باشد مياقتصادي شهر 
جانبه فعاليتهاي خدماتي است و بيشتر امور  تعامالت اجتماعي و اقتصادي و محل گسترش همه
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مالي، بانكي و حمل و نقل شهري را در خود جاي داده است داراي تراكم  اداري، خدماتي،
 چرا كه تعداد افرادي كه روزانه به اين بخش وارد باشد ميوز در طول ر مالحظه جمعيت قابل

ي شهري بيشتر است و از نظر عمليات مالي و اقتصادي، خرده ها از ديگر بخش شوند مي
در  ها اين ويژگي. فروشي و عمده فروشي و گذران اوقات فراغت داراي تمركز بااليي است

و  ها ي تهران و تنوع و تعدد فعاليتي كالبدي بخش مركزها ناهنجاريكنار ساير مسايل 
ناهمگوني عدم انسجام جمعيت در طول روز باعث شده است تا اين محدوده محل تمركز 

  .ي اجتماعي شهر تهران باشدها ناهنجاريبسياري از 
و نحوه استفاده اراضي در بخش مركزي شهر  ها كاربريبررسي وقوع جرايم در هر يك از 

گيري الگوهاي ارتكاب بزهكاري در اين در شكل ها كاربريميزان نوع و  دهد ميتهران نشان 
ي ها كاربريكه بسياري از جرايم مرتبط با مواد مخدر در اي  گونه به محدوده مؤثر بوده است

ي ها ، پايانهها ي تجاري، ميادين، چهارراهها كاربريي مجاور ها تجاري و فروشگاهها خيابان
در نقطه مقابل . ي كارگاهي رخ داده استها سبز و محيط و فضاي ها حمل و نقل شهري، پارك

، دهد ميدرصد سطح بخش مركزي تهران را تشكيل  8/54در فضاهاي مسكوني كه بيش از 
  . ميزان جرايم مرتبط با مواد مخدر اندك بوده است

ي ياد شده باعث شده ها كاربريي موجود در ها رسد مجموعه شرايط و فرصتمي نظر به
امكان  ها ي رسمي و غيررسمي اندك باشد و افراد بزهكار در اين محيطها زان كنترلاست تا مي

عالوه بر اين ازدحام و شلوغي جمعيت در برخي . و انگيزه بيشتري براي بزهكاري داشته باشند
و فروشگاهها و بيشتر  ها ي عمومي چون خيابان، ميادين، مراكز تجاري، مغازهها كاربري
كننده براي وقوع جرايم مورد  يك عامل تسهيل عنوان بهركزي شهر تهران در بخش م ها خيابان

در نهايت برخي شرايط فيزيكي چون تاريكي در كنار عامل خلوتي در . بررسي عمل نمايد
ي باريك و پيچ در پيچ و برخوردار از ها شب و در عين حال زيرگذرهاي تاريك و كوچه

كه  شود ميي مناسبي براي بزهكاري تلقي ها ي خلوت و دنج از نگاه مجرمين محلها گوشه
از اراضي نوع و ميزان بزهكاري در اين بخش از  استفاده نوع كاربري و نحوه شود ميباعث 

  . شهر ارتباط پيدا نمايد
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توان دريافت نوع و نحوه استفاده از اراضي شهري در بخش مركزي  مي فوق مراتب  بهبنا 
با در نظر گرفتن . داشته است تأثيرايم مرتبط با مواد مخدر در ايجاد زمينه و شرايط ارتكاب جر

غيرقابل انكاري كه اين  تأثيرسهم باالي بزهكاري در مجاورت كاربري تجاري و اداري و 
نوع كاربري و نحوه  تأثيركاربري در افزايش ميزان بزهكاري دارد، ارتباط معناداري مبني بر 

الگوهاي  گيري شكلجرايم مرتبط با مواد مخدر و استفاده ار اراضي در توزيع جغرافيايي 
 فضايي بزهكاري در بخش مركزي شهر تهران داشته است و از اين نظر فرضيه پژوهش تأييد

  .گردد مي

  گيري و ارائه پيشنهادات اجرايي نتيجه
ل متفاوتي ديده اشكاي اجتماعي مختلف به ها است كه در محيطاي  هپيچيد موضوعبزهكاري 

واقع منشأ اين اختالفات را بايد در ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي و  در. شود مي
هاي حاصل از آنها جستجو كرد كه در صورت وجود يك بستر مكاني و زماني  نابساماني

و به مرور زمان يك محيط جغرافيايي را به  كند ميمساعد زمينه بروز جرم و تكرار آن را فراهم 
شناسي،  متخصصان بسياري از علومي چون جامعه .كند ميخيز تبديل  يك كانون جرم

ريزان و طراحان شهري با  ، روانشناسي، معماري و بسياري ديگر در كنار برنامهشناسي جرم
ريزان شهري در اين كه امنيت  برنامه. اند چالشي دشوار در برابر مسئله امنيت شهري مواجه شده

متقابل هستند، با هم اتفاق نظر دارند و پذير در ارتباط  در شهرها با ايجاد فضاهاي دفاع
در جهت بهبود امنيت امري  همچنين با توجه به اينكه كاهش ميزان جرايم و بزهكاري

توان دريافت در سنجش فضاهاي امن و قابل دفاع شهري در نظر  مي ناپذير است، اجتناب
، اهميتي خيز مجري ها گرفتن آمار ارتكاب به بزهكاري و تالش در راستاي كاستن از فرصت

از سوي ديگر امروزه معضل توليد و قاچاق مواد مخدر و اعتياد از  .بيش از پيش يافته است
ي امنيتي و انتظامي ها ي اقتصادي، ظرفيتها ي شوم كشورها محسوب شده و تواناييها پديده

غنجي،  و محمدي(گرفته است خود بهي فراملي ها معطوف داشته و جنبه خود بهبسياري را 
دليل وجود مسائل و مشكالتي چون  در اين ميان بخش مركزي شهر تهران به .)93: 1385
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ي نامناسب، نفوذپذيري ضعيف ها فرسودگي بافت و بناها، گريز جمعيت و فعاليت، زير ساخت
، اغتشاش سازمان فضايي، ناخوانايي ها ي شهري، كيفيت نازل محيطي و انواع آلودگيها بلوك

نقاط شهر و جايگزيني  ساكنان قديمي و اصيل بخش مركزي به ديگر ساختار كالبدي، گريز
و مجرد در اين بخش از شهر، كمبود فضاي سبز و باز، وجود مشاغل كاذب  درآمد مهاجران كم

فزاينده و شتاب  صورت بهي تجاري، كاهش امر سكونت ها و غيررسمي، تراكم شديد فعاليت
جرايم مرتبط با  ويژهب مهمتر نرخ باالي بزهكاريدر تغيير كاربري اراضي مسكوني و از همه 

ي مسكوني كه به سادگي به ها در اين ميان بافت كالبدي ناكارآمد محله .مواجه است مواد مخدر
، در كنار عدم انسجام دهد ميي داخل بافت را ها افراد بيگانه اجازه ورود به همه بخش

روحيه مشاركت محلي در ساكنين  ي تعريف شده و ها اجتماعي و فقدان مجموعه همسايگي
 عنوان بهدر راستاي افزايش حس تعلق، مالكيت و ايجاد مسؤليت جمعي در بافت مسكوني 

ندرت در محالت مسكوني اين بخش مشاهده شده است در مقابل  هگذار كه بتأثيرمواردي 
نيز رو به  شدت بهحاكم بودن احساس بيگانگي بر  فضاي محالت اين بخش از شهر كه 

گسترش است، سهم بسزايي در افزايش ميزان بزهكاري در محدوده بخش مركزي شهر تهران 
  .داشته است

الگوي بزهكاري در بخش  گيري شكلبررسي نوع كاربري و نحوه استفاده از اراضي در 
در اين بخش از شهر  ها كاربريشهر تهران بيانگر اين نكته مهم و اساسي است كه نوع و ميزان 

ي ها كاربريتمركز . ي مختلف داشته استها كاربرييي در الگوهاي بزهكاري در بسزا تأثير
در بخش مركزي و تعداد مراجعات از ساير مناطق شهر به اين بخش شلوغي و عدم تجاري 

در  آمدن مشكالت مختلفي از جمله تراكم بيش از حد جمعيت وجود بهانسجام اجتماعي باعث 
  . ي اجتماعي در اين بخش شده استها ناهنجاريل توجه و در كنار آن ميزان قاب طول روز

دليل ارزش اقتصادي بسيار باالي زمين در اين بخش بسياري از ساكنين بخش مركزي  به
اين امر باعث افزايش روزافزون كاربري . كنند اقدام به تغيير كاربري از مسكوني به تجاري مي

لي جهت جلوگيري از تغيير كاربري و بنابراين اقدامات عم .تجاري در اين بخش شده است
منظور پيشگيري از افزايش بيشتر تراكم  ي تجاري جديد در بخش مركزي بهها كاربريايجاد 
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و فعاليتها و همچنين ايجاد تدابير الزم جهت جلوگيري از بروز  در طول روز جمعيت
عنايت به  با. در اين بخش ضرورت دارد جرايم مواد مخدري مختلف از جمله ها ناهنجاري

مشكالت متعدد در محدوده مورد مطالعه از نظر كالبدي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و به 
ي مناسب ساماندهي و توانمندسازي ها سياسترسد  نظر مي به منظور كاهش ميزان جرايم

ساخت و سازهاي كالبدي و توسعه اجتماعي ساكنين در دستور كار مديران شهري و ساير 
  .ركاران امر قرار گيرداند تمسئولين و دس

ها و به منظور كاهش نرخ بزهكاري در محدوده بخش مركزي شهر  با توجه با تحليل يافته
برخي از . ي مرتبط تهيه شده استها ناهنجاريتهران، پيشنهاداتي در جهت كنترل و مقابله با 

ديگر شامل  گردد و برخي مي گيرنده و اجرايي باز اين پيشنهادات به سازمانهاي تصميم
پيشنهاداتي است كه جنبه مكاني و كالبدي جرايم را مورد بررسي قرار داده و مبتني بر 

  :باشد ميخيز شهري  سازي فضاهاي جرم مقاوم
امنيت  تأمينسازي و تشويق مردم جامعه در قالب مشاركت در امر پيشگيري و  همراه - 

 .اجتماعي

هاي  ده بيشتر از فناوريهاي نوين  سامانهبخشي به فعاليتهاي پليس بر پايه استفا اولويت - 
خيز كه از  ين صورت كه تحليل جرم بر مبناي نقاط جرما  هب) GIS(اطالعات جغرافيايي 

و تهيه نقشه جامع بزهكاري كه مسئوالن  باشد ميتحقيقات زيربنايي در رابطه با جرم و مكان 
يستم قابليت بسيار وسيعي در اين س. دارد را نسبت به رشد جرايم هوشيار و پاسخگو نگه مي

هاي بزهكاري و تحليل الگوهاي جرم، شناسايي محلهاي  اي، تهيه نقشه جهت تهيه پايگاه داده
 ص محل اقامت بزهكار برخوردار است؛وقوع جرم در آينده و يا تخصي

تغيير در طراحي فضاهاي گم و فاقد ديد بصري كه بنا بر علل مختلف از جمله علل كالبدي،  - 
روشنايي و آشكار نشدن جرم به علت تاريكي كه فضاهاي مناسبي را براي ارتكاب بزه نبود 

 ؛كند ميفراهم 

هاي كثيف، ساختمانهاي  هم ريختگي فيزيكي مثل محله ي كالبدي و بهها نظمي از بين بردن بي - 
نوعي باعث جذب بزهكاران و اعمال غيرقانوني آنها  خروبه، ديوارهاي ترك خورده كه بهم
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 دهد ميتوجهي و خرابي وجود دارد نشان  هايي از بي ها كه در آنها نشانه اين محله. دشو مي
پذيري بيشتري دارند و از مشاركت و محافظت اجتماع خود  آسيب ساكنين آن محله احساس 

 ها شاخصاين . بنابراين نظم و كنترل اجتماعي در آنها بسيار پايين است. اند كنار كشيده
اي به  هايي هستند كه ساكنين عالقه يجاد جرم را فراهم كنند زيرا نشانهتوانند زمينه ا مي

 خطر بزهكاري را در محل كاهش دهند؛مواجهه با بزهكاري ندارند تا 

بخش مركزي تا امكان كنترل  خيز جرمي ها افزايش مراكز پليس و كالنتري در محدوده كانون - 
تبع آن با افزايش كنترل انتظامي  مناسب انتظامي را در اين محدوده افزايش داده و به

يابي و احداث مراكز انتظامي  بنابراين مكان. يابد فرصتهاي  بزهكاري براي مجرمين كاهش مي
هاي تجاري و اداري از  در محدوده ويژهواحدهاي كوچك در اين محدوده ب صورت بهحتي 

 رسد؛ مي نظر به شهر ضروري

ايش نقشهاي گردشگري، پذيرايي و فرهنگي با پااليش كاركردي فعاليتهاي ناسازگار و افز - 
 ضاهاي شهري در ايام تعطيل و شبها؛رونق بخشيدن به ف بويژهتكيه بر هويت كالبدي 

هاي عمومي و بناهاي مرمت  هاي برخوردار از مجموعه فضاها، محورها، عرصه ايجاد گستره - 
هاي  فتجايگزين با هاي نوسازي شده يافته همراه با گستره  و بهسازي شده و تجديد حيات

 فرسوده، قديمي و ناكارآمد؛

ايجاد يك مديريت يكپارچه، كارآمد، مشاركتي و پاسخگو كه از همه امكانات و ابتكارات  - 
 امنيت استفاده كند؛ تأمينبراي جلب فرصتها، دور كردن تهديدها و 

 بدون دفاع شهريي؛طراحي اشكال يكدست در بافت محالت و حذف فضاهاي  - 

مناسب معابر و خيابانها، حصاركشي ساختمانهاي رها شده و اراضي متروكه، نورپردازي  - 
عي در محالت بخش ساماندهي و توانمندسازي ساخت و سازهاي كالبدي و توسعه اجتما

 مركزي شهر تهران؛

هاي ورزشي، كتابخانه، پاركها و بسياري  ايجاد فضاهاي تفريحي و فراغتي سالم، ساختن سالن - 
 تأثيرجوانان اين محدوده كه  جهت پر كردن اوقات فراغت ساكنان بويژهي از مكانهاي تفريح

 ني در پيشگيري از جرم خواهد داشت؛فراوا
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فراهم كردن خدمات و زيرساختهاي مطلوب براي جذب بيشتر جمعيت ساكن به مركز شهر  - 
اتي، تجهيزاتي و خدمات مورد نياز تأسيسهاي  همچنين تخصيص و ساماندهي سرانه

  .ن اين منطقه و برقراري تعادل و توازن در نوع و تركيب كاربري اراضيشهروندا

  قدرداني -7
ي دفتر تحقيقات كاربردي پليس ها و حمايت ها از كمكدانند  نگارندگان بر خود الزم مي

جناب سرهنگ محمد باراني و همكاران زحمتكش ايشان نهايت تشكر و  بويژهپيشگيري ناجا 
  .آورند عمل به را قدرداني
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