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  چكیده
های ایر عرصهنسبت به س کههای این شهر است شهر تهران، یکی از عرصه( غار دروازه) محله هرندیشهری  فرسودهبافت 

جمعیت زیادی از مردم در این . تر بوده و همین امر آن را به کانون مسایل اجتماعی تبدیل کرده استشهر از لحاظ توسعه عقب

اما به دلیل وضعیت کنونی بافت  ،توان از آنان به عنوان پتانسیلی برای توسعه شهری استفاده کردمحله سکونت دارند که می

ریزی این بافت، شناخت مشکالت این مناطق و برای برنامه. انداز جمعیت از توسعه کنار گذاشته شدهشهری محله این بخش 

محیطی و غیره های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، زیست، باید در نظر داشت که واقعیتریزی برای آنبرنامه

در این پژوهش از روش کیفی و . پردازدمی( تهران هرندی)محله این  شهری  به بررسی بازآفرینیمقاله حاضر، . انددر هم تنیده شده

نتایج حاصل از این پژوهش نشان . های مشاهده میدانی، مصاحبه، قدم زدن در میدان، بحث گروهی و غیره استفاده گردیده استتکنیک

اغتشاش بصری ) ، آلودگی دیداری(یکیجاری فیزنناه) های متنوع آلودگی محیطی شامل؛ آلودگی فیزیکیدهد که شاخصمی

 .  همه در محله مورد مطالعه وجود دارند ،نور ، و آلودگی(اطالعات و عالیم محیطی) ، آلودگی نمادی(ها و عناصرنمادها، حجم

 .  آلودگی نور، آلودگی دیداری، آلودگی نمادی، آلودگی محیطیبازآفرینی شهری،  :كلیدی های واژه

 

 مقدمه   -1
های زمین و بهبود کیفیت محیط عنوان یک رویکرد مناسب به منظور ارتقای ارزشری، بازآفرینی شهری را بهمطالعات نظ

بهبود  ،های اجتماعی موجوددستیابی شبکه، اصالح مشکل افت شهری و تحقق اهداف مختلف اجتماعی و اقتصادی [1]زیست

 .در نظر گرفته است [2]زندگیو بهبود اثرات نامطلوب در محیط  ،پذیرهای آسیبوضعیت گروه

نشان دهنده بازنگری  [3] میالدی 2112تا  1991بررسی مطالعات انجام شده بر روی بازآفرینی شهری در طول دوره 

ای از موضوعاتی را ریزی و زیرسیستم اجتماعی بازآفرینی شهری است که طیف گستردهیکپارچه با تمرکز بر زیرسیستم برنامه

. کردبندی در یک زمینه مشخص، طبقه ها راآن سادگیتوان بههمپوشانی دارند و در نتیجه نمی کدیگریدر بردارد که با 

-زیرسیستم برنامه: شودعنوان یک سیستم فضایی، دو زیرسیستم بزرگ برای آن در نظر گرفته میبا نگاه به شهر بهبنابراین، 

ریزی شهر شامل همه عناصر مادی یک شهر، از جمله عوامل امهکه زیرسیستم برن ریزی شهری و زیرسیستم اجتماعی؛ درحالی

نفعان کل تشکیل شده عنوان ذیدهد؛ زیرسیستم اجتماعی از ساکنان بهمحیطی است که ساختار قلمروی را شکل می

   .[4]است

ها، نهادها و گیر سازمانیکی از موضوعات اصلی گریبان ،های فرسوده و ناکارآمداخیر، ساماندهی بافت هایسال دررو، از این

ها در حل این معضل شهری باعث گردیده که در محافل علمی و مدیران شهری بوده است؛ تا جایی که عدم توانایی این سازمان
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های ناکارآمد، مورد مطالعه اندیشمندان حوزه عنوان بافتچه که امروزه تحتآن. دانشگاهی نیز به این موضوع مهم پرداخته شود

های بافت. ینی و شهرسازی است، در واقع محصول فرآیندهای متعددی است که در قالب فرم فرسوده تکوین یافته استشهرنش

فرسوده و ناکارآمد اگرچه در گذشته به مقتضای زمان دارای عملکرد منطقی بودند، ولی امروزه از لحاظ ساختاری و عملکردی 

 .باشندگوی نیاز ساکنین خود نمیپاسخ باید،گونه که و آنی زیادی بوده دچار کمبودها

ها در ابعاد مختلف بوده و با دهنده ناپایداری این بافتهای ناکارآمد شهری، نشانمجموعه پیامدهای ناشی از این بافت

  . اندتعارضدر  پایداری شهری و اهداف توسعه پایدار

دلیل فرسودگی کالبدی، عدم شود که بهاطالق می های قانونی شهرهاهای ناکارآمد شهری به محدودهدر ایران، بافت

ها، امکان دلیل فقر ساکنان و مالکان آنپذیر بوده و بههای شهری، آسیبخدمات و زیرساخت -برخورداری مناسب از تأسیسات

در حال حاضر » .گذاری در آن را ندارندای جهت سرمایهگذاران، انگیزهسرمایه چنین،همنوسازی خود به خودی را نداشته و 

ریزی برای های ناکارآمد شهری، حکایت از اهمیت موضوعِ برنامهچهارم جمعیت شهری در محدوده بافتسکونت بیش از یک

 .[5]« چنین مناطقی را دارد

 توان بافت فرسوده و ناکارآمد شهری را بافتی در نظر گرفت که جریان حیات روزانه در آنبنابراین، در یک تعبیر کلی می

تواند ناشی از نقصان در رو، بروز مسئله در بافت میاز این. به مخاطره افتاده و روند طبیعی زندگی در آن وجود نداشته باشد

شهری و یا ناکارآمدی بافت در های توسعهتواند ناشی از قدمت بافت و یا کمبود طرحبروز مسئله می. کالبد و یا فعالیت باشد

شوند و های شهری به آن مبتال میفرسودگی یکی از مسایل مهمی است که بافت. ری مناسب باشدارایه تسهیالت و خدمات شه

فرسودگی عاملی است که باعث زدودن . شودهای شهری میقوارگی بافتسازمانی، عدم تعادل، عدم تناسب و بیباعث بی

 .[6]شودیشهری واقعی و شکل گرفتن حیات شهری نامناسب مهای جمعی، افول حیاتخاطره

 ای از شهر تهران بهعنوان یک بافت ناکارآمد شهری، پهنهبه( دروازه غار)هرندی توان گفت که محلهدر همین راستا، می

ی حیات جدا گشته و به کانون تکاملاز جریان توسعه عقب افتاده، از چرخه  ،های شهرآید که در مقایسه با سایر پهنهحساب می

با این وجود، این بافت درصد قابل توجهی از جمعیت شهری را در خود جای داده و عدم . مده استها درآمشکالت و نارسایی

 ، پرداختن به این بافتبنابراین. همراه داشته باشدباری را بهتواند آثار زیانمدت و چه در بلندمدت، میتوجه به آن، چه در کوتاه

های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی منطقه نبوده و مستلزم داختن به واقعیتریزی برای آن، جدا از پرشهری ناکارآمد و برنامه

عنوان رویکرد جدیدی برای بهسازی و های اخیر، بازآفرینی شهری بهدر سال. گرایانه استریزی دقیق، جامع و واقعبرنامه

ی فراتر از مقاصد، آرزوها و با چنین نگاهی، رویکرد بازآفرینی شهری، گام. هایی مطرح شده استچنین بافت نوسازیِ

دستاوردهای توسعه شهری و بهسازی شهری است و با در نظر گرفتن جامعیت ابعاد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست 

 .محیطی به بافت، نگاهی جامع و یکپارچه دارد

 منجر، عمدتاً است انجام شده( از جمله محله هرندی)ها تاکنون برای این نوع بافت کهالبته الزم به ذکر است که اقداماتی 

های ناکارآمد شهری بدون مشارکت همه این در حالی است که تحقق ساماندهی بافت. ده استشجمعیت جایی به جابه 

دست ( ها و بخش خصوصیویژه نهادهای متولی زیرساختمردم منطقه، مدیریت شهری و دولت به)کنشگران این عرصه 

 .نیافتنی است

خصوص برای کسانی که در تری همچون اقتصاد رقابتی و کیفیت زندگی بهنی شهری با مباحث گستردهرویکرد بازآفری

معنای احیا، تجدید حیات و معاصرسازی در مطالعات شهری، بازآفرینی به. کنند سروکار داردهای فقیرنشین زندگی میمحله

احی محروم در ابعاد اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و معنای بهبود وضعیت نواین رویکرد، مفهوم جامعی است که به. است

رو، بازآفرینی شهری عبارت است از نگاه جامع، یکپارچه و مجموعه اقداماتی است که به حل مسایل از این. باشدفرهنگی می

که  ای رامحیطی ناحیهطوری که بهبود دایمی در شرایط اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و زیستشود، بهشهری منجر می

با  جدیدبازآفرینی شهری فرآیندی است که به خلق فضای شهری عبارت دیگر، به. [7]کنددستخوش تغییر شده، فراهم می

شود که ضمن در این اقدام، فضای شهری جدیدی ایجاد می. گرددمنجر می( کالبدی و فعالیتی)های اصلی فضایی حفظ ویژگی
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، بازآفرینی بنابراین. [8]گذارندماهوی و معنایی را با فضای قدیم به نمایش می هایهایی با فضای شهری قدیم، تفاوتشباهت

هدف عملیات است که در نهایت به یک پیشرفت   شهری نگرش و اقداماتی جامع و یکپارچه برای حل مشکالت شهری منطقه

 .پایدار اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و محیطی خواهد انجامید

غار، ارتقاءِ های حیات شهری در محله دروازهفت که هدف از اجرای بازآفرینی شهری و برنامهتوان گبا چنین نگرشی می

های شهری محله ها، توسعه و بهبود زیرساختسازی ساختمانسازی و مقاومکیفیت زندگی در این محله از طریق ایمن

های شغلی، از، آموزش ساکنان، ایجاد فرصت، تأمین خدمات شهری مورد نی(شهریهای متناسب با زیستها و کوچهخیابان)

های کیفیِ ساخت و نهاد، الگوسازی و ترویج قواعد دستورالعملای مردمتقویت نهادهای مدیریت محلی و دفاتر خدمات محله

 .ساز است

ینی شهری نیازمند بازآفر (دروازه غار) هرندی گردد این است که چرا محلهالی که در این جا به ذهن متبادر میؤحال س

 است؟

ای برخورد خواهیم کرد که اهمیت آن را شناسی شهری و ساخت فضاهای شهری به مسئلهدر مباحث مربوط به جامعه

-توان ارتباط تنگاتنگ و نزدیک میان جامعهدر ذیل این عنوان است که می. توان در بحث بازآفرینی شهری مشاهده کردمی

معتقدند ( شناسیجامعه)اندیشمندان این حوزه . گونه ظریفی مورد مداقه قرار دادا بهشناسی انحرافات رشناسی شهری و جامعه

ها نیز در فرآیند اند، این سازههای شهریعنوان کنشگران اجتماعی خود تعیین کننده ساختِ سازهها بهگونه که انسانهمان

حساب ساختِ صرف انسان بهاز ساخت، دیگر دست ها پساین سازه. باشندجریان اجتماعی بر کنشِ کنشگران اثر گذار می

که احساس امنیت را های تنگ و باریک، بیش از آنعنوان مثال، کوچهبه. نخواهند آمد و خود دارای آثار متفاوت خواهند بود

 . شوندبرای عابران پیاده تأمین کنند، خود از عوامل ایجاد عدم امنیت اجتماعی قلمداد می

ساز یش از پیش زمینهبهای شهری های کلی ساختِ سازهطور کلی، مشخصهبه ،(نطقه دروازه غارم) محله هرندیدر 

های بسیار باریکی که در بسیاری از به محض ورود به محله، کوچه. کرده استکارانه را فراهم انحرافات اجتماعی و اَعمال بزه

چنین . کندمیپذیر نیست، توجه فرد را به خود جلب امکاندر آن ( حتی یک ماشین یا موتور)موارد تردد ماشین یا موتور 

اگر بتوان عنوان )های محله ها و خیاباندر کوچه. آیندمیحساب رفتاری بهزا و بسترساز کجهایی خود از موارد آسیبکوچه

در این شرایط، بسیاری از  .عنوان محل عبور و مرور خاص برای عابر پیاده معنا نداردبخشی تحت( ها اطالق کردخیابان به آن

های ویژگی دیگر این داالن. کنندد میدتر( نما و کوچه)های خیابان نما دختران و زنان اصوالً با ترس در طول روز از داالن

های پر پیچ و خم، عالوه بر های آب در این داالنوجود جوی. کشی به شکل امروزین استتنگ، نبود سیستم مناسب جدول

-سطحی نزدیک آن به کف خیابان یا کوچه موجب آلودگی زیستعلت همسازد، بهها سخت و دشوار مید را در آنکه تردآن

های تنگ و باریک، عدم های منفی این داالناز کارکرد. های محیطی گردیده استساز بسیاری از بیماریمحیطی گشته و زمینه

ها ها و خیابانهمین دلیل، اکثر این کوچهبه. ها و عابران پیاده استالههای تجمع زبرعایت فواصل کافی و مناسب مابین مکان

از . باشدمیها برای فرد عابر بسیار سخت و دشوار ای که عبور از آنگونههای رها شده است، بهسرشار از بوی مشمئز کننده زباله

هایی ها را داالنتوان آنای که میگونهبه ،ن برقرار استشاای است که مابینها ارتباط چندگانه و پیچیدهدیگر ویژگی این داالن

-خیز بههایی به علت ساخت کندو مانندشان از بسترهای جرمچنین کوچه. به مانند کندوی زنبور یا النه مورچه در نظر گرفت

گونه اقدام به اَعمال مارپیچ هایراحتی در این داالنبه ،سایر بزهکاراننحوی که بسیاری از افراد معتاد و به ،آیندحساب می

های آن ویژگی دیگر ساخت شهری این محله، پیوستگی خانه. ها شودکه کسی معترض آنآنخالف هنجار اجتماعی کرده، بی

که انقطاع مکانی تر را بدون آنطرفتواند از پشت بام خانه خود تا چندین خیابان آنای که یک فرد به راحتی میگونهبه. است

های های مجاور بلکه خانهتنها به خانهاین دسترسی آسان نه. جود آید را طی کرده و به خانه و مقصد مورد نظرش برسدبه و

هایی اصوالً چنین سازه. گشته است غیرهروانه مانند دزدی، تعرض و ساز بسیاری از اَعمال کجسوتر نیز زمینهچندین خیابان آن

عبارت دیگر این در هم به. اری در سطح محله فراهم کرده استهکبی را برای گسترش بزهای بیان شده بستر مناسبا مشخصه

. پذیر خواهد بود، معضلی است که حل آن تنها با بازآفرینی شهری امکان(دروازه غار)هرندی  تنیدگی مکان و فضا در محله
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هایی که بیشتر به ناکارآمد آن است؛ خانههای ، خانه(دروازه غار) هرندی های شهری محلهویژگی دیگر خاصِ ساخت سازه

های این بسیاری از خانه. اندهایی غیراستاندارد شبیه بوده و مأمن افراد متعددی است که در آن دچار روزمرگی شدهآلونک

اند شده هساختچوب  ازها از طرفی، سقف بسیاری از خانه. منطقه از پایداری الزم برخوردار نیست و هر لحظه امکان ریزش دارد

های مجزایی است که در هر بسیاری از این مساکن به صورت یک خانه با اتاق. باشندمیترین لرزشی مستعد تخریب و با کوچک

شمار این ها خود از معضالت بیطور کامل در این آلونکها بهگستردگی خانواده. کندها یک خانواده زندگی میکدام از این اتاق

ای است که شاهد مکانی گونهدر چنین شرایطی وضعیت به. ؛ سرپناهی با زندگی همزمان چندین خانوادهشودمحله محسوب می

یک حمام، یک آشپزخانه و یک دستشویی برای تعداد . خواهیم بود که با هیچ کدام از استانداردهای زندگی مطلوب تطابق ندارد

اصوالً . رسدنفر می 8الی  6ها به های ساکن در این آلونکاین خانوادههایی که بعضاً تعداد افراد هرکدام از کثیری از خانواده

ای کنند، بلکه به لحاظ برخورداری از محلهتنها در طول شبانه روز در مکان مناسبی زیست نمیافراد ساکن در این محله نه

 .اندمطلوب نیز محروم

صورت توان بهاند را مینیازمند بازآفرینی شهری (قه دروازه غارمنط)محله هرندی رو، پاسخ این سؤال را که چرا افراد از این

 :   بندی کرد ذیل دسته

 .از میانگین شهر و نرخ بیکاری باالتر از آن است کمتر ساکنان سرانه درآمد -

-دوام و تراکم نفر در واحد مسکونی باالتر از میانگین شهری است و دچار مشکالت زیستواحدهای مسکونی کم -

 . باشندبسیار می محیطی

ها ها، کوچههای شهری به مانند خیابانمیزان برخورداری و دسترسی ساکنان به خدمات شهری و وضعیت زیرساخت -

 .نامناسب است... و 

 .های اجتماعی و زمینه بروز آن نسبت به میانگین شهری مشهود استباال بودن ناهنجاری -

رفته، شأن و منزلت اجتماعی در این نواحی کاهش یافته و این مسئله توجهی قرار گهویت تاریخی و فرهنگی مورد بی -

 .منجر به جایگزینی سایر اقشار گردیده است

غار بایستی نیروها و عوامل مختلفی که موجب انحطاط شهری شهری در محله دروازه ، در طرح مسئله بازآفرینیبنابراین 

 .راهم آورد که به بهسازی دایمی کیفیت زندگی شهری بینجامدشناسایی کرده و پاسخ مثبت و پایدار ف را  شوندمی

 

 پیشینه پژوهش -2
های ناکارآمد شهری و تبیین رویکرد بازآفرینی شهری تحقیقات متعددی در داخل و خارج از کشور جهت تحلیل بافت

 . انجام شده است

نگ با بررسی پیشینه دانش بازآفرینی در ای با عنوان بازبینی رویکرد بازآفرینی شهری در هنگ کدر مقاله« چک من هو»

جنوبی و سنگاپور، درصدد تدوین رویکرد جامع برای بازآفرینی  آمریکا و انگلیس و تجارب خارجی کسب شده در ژاپن، کره

-ریزی در هنگ کنگ برای این محدوده بافتپژوهش نشان داد که هنوز برنامه این نتایج. های ناکارآمد هنگ کنگ برآمدبافت

پایه و نامتناسب بوده و میزان  ها بیریزی برای نوسازی این محدودهای ناکارآمد شهری از باال به پایین بوده و ساختار برنامهه

 .[9]مشارکت عمومی نیز پایین است

رسید نیز در پژوهشی با عنوان شهرهای پایدار و نوسازی شهرها، با رویکرد نوسازی و بازآفرینی به این نتیجه « برتولینی»

ریزان به مداخله و ساالر، اقتداری و از باال به پایین و با نگرش غیرمشارکتی برنامههای ناکارآمد؛ فنکه شیوه مداخله در بافت

 .[11] جایی همراه بوده استجابه

 اصولی و کند بررسی تانی را در انگلسشهر زوال علل یافت مأموریت خود، کار گروه ابمیالدی 1998ل اریچارد راجرز در س

 آن در ه، ک«شهری نوزایی ویبه س» تحت عنوانت اس گزارشی کار حاصل. دهد ارائه تانت شهری در انگلسکیفی ارتقاء برای را
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 طراحی هایزمینه در راهکار 111 از بیش اویش حگزار. کرد ارائه را نگرانه آینده پیشنهادات از ایتردهف گسطی گزارش،

 .[11]شودنی مراکز تاریخی و قدیمی و غیره را شامل می، مدیریت، ترابری، بازآفریشهری

اند اند، بر این مسئله تأکید داشتهشهر شیراز انجام داده« آبادمهدی»فر و همکاران، در پژوهش دیگری که در مورد محله معین

 . [12]های فرسوده تنها با مشارکت مردمی تحقق پیدا خواهد کردکه بازآفرینی بافت

شناسی بازآفرینی شهری به عنوان رویکردی نو در بافت فرسوده ای تحت عنوان مفهومدر مقاله( 1389)کارانپوراحمد و هم

های جانبه در آمده که باید جنبهصورت فعالیتی یکپارچه و همهاند که مرمت و بهسازی شهری بهشهری، به این نتیجه رسیده

همراه با پایداری و توسعه پایدار  ایط مناسب جهت دستیابی به توسعهمحیطی و کالبدی و ایجاد شراجتماعی، اقتصادی، زیست

  [.13]در آن لحاظ گردد

گر این موضوع است که بحث طور کلی بیانبه( ها از حوصله این بحث خارج استکه بیان بیشتر آن)ذکر چنین مواردی  

همیاری تمامی کنشگران مؤثر در این زمینه  بدون مشارکت و (منطقه دروازه غار)محله هرندی بازآفرینی شهری نیز در 

عنوان تنها رویکرد متأخر برای از این باب، طرح موجود، با هدف تبیین اهمیت رویکرد بازآفرینی شهری به. غیرممکن خواهد بود

 .نگارش شده است (غار دروازه)محله هرندیمداخله مشارکتی در بافت ناکارآمد 

 

 روش تحقیق -3
های چون در این راستا از تکنیک. تحلیلی استفاده شده است -روش کیفی با رویکرد توصیفیدر پژوهش کنونی، از 

برای گردآوری  ،چنینهم. های کیفی برای گردآوری اطالعات استفاده شده استمشاهده اکتشافی، مشاهده مستقیم و مصاحبه

های گردآوری شده از میدان هومی که منبعث از دادهمدل مفیک در پایان نیز، استفاده گردیده، و اطالعات از مطالعات اسنادی 

 . شده استتحلیلی ارایه  -است، بر اساس رویکرد توصیفی

ای شهرداری تهران، در محدوده 12منطقه  4محله هرندی واقع در ناحیه : مورد مطالعه موقعیت جغرافیایی منطقه

به ترتیب از غرب و شرق قرار  ،جمعهای خیام و صاحبانترتیب از شمال و جنوب و خیابهای مولوی و شوش بهمیان خیابان

بوده که بعد از انقالب به نام شهید هرندی تغییر ( یکی از چند دروازه شهر تهران)نام قدیمی محله، دروازه غار . گرفته است

. هکتار است 6/174 وسعت محله. [14] گزارش شده است (هزار خانوار7 در قالب)هزار نفر  23جمعیت محله حدود . یافته است

رسوده تشکیل شده که هر سه پهنه مسکونی آن از بافت ف درصد 87از مساحت محله هرندی و بالغ بر  درصد 8/53حدود 

  .متر و مصالح ناپایدار را نیز داراست 6شاخص فرسودگی یعنی ریزدانگی، عرض کمتر از 

  
 های تحقیقیافته -4

شهر تهران، یکی از مناطق قدیمی  12منطقه : البدی محله هرندیمعرفی فضای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ك

-دوران ناصرالدین)چهارم تهران ناصری به نحوی که بیش از سه. آید که در مرکز شهر قرار گرفته استحساب میشهر تهران به

واقع در منطقه در طول  هر چند بسیاری از عناصر و فضاهای مشخص و با کیفیت بافت قدیمی. گیردرا در بر می( شاه قاجار

منطقه . بندی تاریخی بخش مرکزی شهر انطباق داردبندی موجود بافت، کمابیش با اسکلتاسکلت اما زمان از میان رفته است،

که از سمت شمال به خیابان  ،[15]محله است 13دارای ( محدوده تهران درصد 3/2)هکتار  1611مذکور با مساحتی معادل 

های حافظ و شهریور و از سمت غرب به خیابان 17سمت جنوب به خیابان شوش، از سمت شرق به خیابان انقالب اسالمی، از 

 . گردداسالمی محدود میوحدت

ای از مهاجران را شامل ای درون شهری است و ساکنان آن که طیف گستردهمحله هرندی کالن شهر تهران، یک منطقه حاشیه

. توان اقتصادی بوده استاین محله معموالً مکان زندگی خانوارهای کم. شوندو طرد میزمان در تهران ادغام شوند، هممی

ای ای از طبقه فرودست شهری هستند که چه از نظر اقتصادی و چه از نظر اجتماعی حاشیهساکنان محله هرندی، نمونه

روایت دیگر، این  به. کردنده آجر پزی میها بودند کها و اصفهانیبه روایتی، ساکنان اولیه هرندی، عرب. شوندمحسوب می
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سابقاً گویا محله در . وجود آوردندبارفروشان بودند که با فروش سبزی و میوه در این محل و سپس ساخت و ساز این محله را به

نت در زمان کنونی، محله هرندی، محل سکو. خرهاها محل تجمع دزدها و مالروز مکان فروش میوه و سبزیجات بود و شب

بافت . چنین مهاجران کشور افغانستان استها و همها و غربتها، لرها، ترکهای گوناگون مانند فارسخانوارهایی از قومیت

این وضعیت با توجه به تداوم فقر . کاری و بدنامی در آن غلبه داشته استاجتماعی هرندی در قدیم هم نابهنجار بوده و فقر، بزه

  [. 16]محله و فرسودگی شدید بافت کالبدی و اجتماعی آن، تاکنون نیز ادامه داشته است رویه به اینو مهاجرت بی

. شوندبرخی از این مهاجران پیش از انقالب به منطقه مهاجرت کرده و در حال حاضر، جزء جمعیت ثابت منطقه قلمداد می 

های خالی از سکنه خانه. انددیگر تهران ساکن شدهای از خانوارهای قدیمی، محله را ترک کرده و در مناطق امروزه بخش عمده

 . یا اجاره داده شده است یا تبدیل به انبار کاالهای مختلف بازار شده و یا اساساً درب منازل قفل و بال استفاده باقی مانده است

های فرسوده و وجود بافت. ها و مسایل اجتماعی عجین شده استنام محله هرندی، همواره با بروز انواعی از آسیب به طور کلی

های خیابانی، کودکان کار و خیابان، مصرف دفاع شهری، خشونتمخروبه، فضاهای تخریب شده و رها گردیده، فضاهای بی

نشان از وضعیت نابسامان و رها شده این محله  غیرهجمعی و فروشی، قمارهای دستهجمعی مواد، خرید و فروش مواد، تندسته

نابسامانی حاکم بر این محله . های اجتماعی استساز بروز اواع آسیبسازمان این محله، خود زمینهتار بیساخ. شهری دارد

. هم آورده استاز سراسر ایران را فرا ،...های قومی، زبانی، فرهنگی و دیده با تنوعموجبات حضور مردمان مهاجر و عموماً آسیب

های مجردی و های تولیدی، وجود خانهبودن مسکن، نزدیکی به بازار و کارگاه ها به دالیلی چون ارزانهرکدام از این گروه

طور عمده دارای سه این محله به. اندنظارت اجتماعی و انتظامی محدود در باب جرایم و نظایر آن در این محله ساکن شده

ساکنان آن از  شتربی -ت و در نهایت جاز تحرک جمعین باال برخوردار اس -ی جمعیت ناهمگون بوده، بدارا -الف. ویژگی است

شود که نتیجه آن گیری هنجارهای تأثیرگذار بر افراد میاین شرایط مانع شکل. اجتماعی پایین برخوردارند -پایگاه اقتصادی

    [.17]اجتماعی در درون محله و حتی فراتر از آن استهای شکستن هنجارها و قواعد اجتماعی و بروز انواع آسیب

با دارا بودن  12هکتار بافت فرسوده وجود دارد که از این میان، منطقه  3.628هکتار، حدود  621.111ر تهران، از در شه

واضح،  یصورتبه (2و 1) هایشکل .گانه شهر قرار دارد 22های فرسوده، در جایگاه دوم در میان مناطق از کل بافت درصد 35

 نای در که چهآن. است دهیکش رتصوی به غار راو محله دروازه 12ع آن منطقه بافت فرسوده در تهران و به تب عیتوز تیوضع

هکتار آن در  1.144ای که در تهران وجود دارد، هکتار بافت فرسوده  3.628، آن است که از کل است ینمودار مهم و اساس

تعلق دارد؛ که این  (دروازه غار) هرندی به محله 12هکتار از کل بافت فرسوده منطقه  93شهر تهران قرار دارد که  12منطقه 

 .تدن وضعیت در محله مورد مطالعه اسرقم خود نشان از وخیم بو

سو و غار، نتیجه معضالت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محله از یکفرسودگی گسترده بافت مسکونی محله دروازه

ترین محله در نابسامان یکی از ،(دروازه غار) هرندی محله. فضایی، از سوی دیگر است -مشکالت زیرساختی، ترافیکی و کالبدی

فرسودگی بافت و بناها، ضعف نفوذناپذیری سواره و پیاده، کمبود خدمات شهری و تأسیسات زیرساختی، . مرکز تهران است

یط بحرانی را های اجتماعی ناشی از گستردگی اعتیاد، شرابهداشت و کیفیت نازل محیطی، رکود ارزش امالک و انواع نابهنجاری

 . در این محله موجب شده است
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یدگی بافت که فرسودگی و پوسیدگی، تراکم و پیچ: توان به صورت زیر برشمردبنابراین، مسایل زیرساختی محله را می

ها حرکت را دشوار سازد، تنگی معابر که با نصب تیرهای چراغ برق در آنهای تأسیساتی را دشوار میتعمیرات و نگهداری شبکه

اندازد و هنوز فاضالب سبک خانگی را در کند، توان اقتصادی کم خانوارها که استفاده از شبکه فاضالب را به تأخیر میمی

 .... کنند، نبود مکان مناسب برای تفریح، کمبود مراکز خدماتی و ه میمعبرهای عمومی روان

 

 
 

 

-عداد بلوکنماید، در آمارهای مربوط به تتر میچه که ضرورت بازآفرینی شهری در منطقه مورد مطالعه را ضروریاما آن

های تفریحی، توریستی، فضای سبز، درمانی و های موجود در منطقه، بلوکاز کل بلوک. دهدهای این منطقه خود را نشان می

 948/5های مسکونی موجود در منطقه این در حالی است که بلوک. است بلوک 2و  ،2،  3، 1 ،  6خدمات عمومی به ترتیب 

نشان از کمبود ( در صورت مناسب بودن برای استفاده برای تمام سنین)ضای سبز در منطقه بلوک ف 3باشد که تعداد بلوک می

نشان های آن به غار را به همراه تفکیک بلوکهای محله دروازه، کل بلوک1جدول  .چنین فضاهایی برای ساکنین محله است

 .دهدمی

 (به هكتار)غار ، نمودار توزیع بافت فرسوده در محله دروازه2شكل

 

 (به هكتار/ دروازه غار)و محله هرندی  12، نمودار توزیع بافت فرسوده در تهران، به تفكیک منطقه 1شكل
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دروازه )درباب ساکنین محله هرندی ( ایش محیطیو در تقابل آن آس)بحث آلودگی محیطی توان به در همین راستا می

در )وضعیت بهنجارِ محیطی . عبارت دیگر، از موارد منتج شده از بازآفرینی شهری، بحث آسایش محیطی استبه. پرداخت( غار

 .توان از نتایج غایی این تجدید حیات شهری در نظر گرفترا می( تقابل با آلودگی محیطی

 (1331)غارهای محله دروازه، تفكیک بلوک1جدول                                                           

 نام بلوک تعداد بلوک

 

 ردیف

 

 نام بلوک تعداد بلوک

 

 ردیف

 

 1 اداری 7 11 خدمات عمومی 2

 2 ارتشی 2 12 در حال ساخت 119

 3 انبار 11 13 صنعت تولیدی 118

 4 آموزشی 33 14 فضای سبز 3

 5 بایر 91 15 مانیدر 2

 6 تأسیسات شهری 41 16 تجاری و مسکونی 1114

 7 تجاری 583 17 مخروبه 5

 8 تفریحی 6 18 مذهبی 45

 9 توریستی 1 19 مسکونی 5948

 11 حمل و نقل 13  21 های محصورزمین 21

 تعداد كل 1333

 

 (ناهنجاری محیطی) آلودگی محیطی

. رو هستندبه های محیطی و اجتماعی بسیاری رو های شهری با مسایل و آلودگیحیطریزان در مامروزه مدیران و برنامه

های مکانی انواع جرایم و رفتارهای ناهنجار شهری به تأثیر چند عامل کلیدی قانون، مجرم، قربانی، زمان صاحبنظران در بررسی

های رفتاری از حیث لزوم ی در پیدایش ناهنجاریکنند و در میان این عوامل، نقش عوامل و شرایط مکانو مکان جرم توجه می

« های محیطیآلودگی»رو، از این. های محیطی حائز توجه ویژه استریزیدیریت و برنامهاتخاذ تمهیدات پیشگیری کننده در م

در مقابل آلودگی محیطی، . های مؤثر در پیدایش رفتارهای آلوده و ناهنجار مورد توجه قرار گرفته استعنوان یکی از مؤلفهبه

شود، چرا که برای سکونت و ختِ امن محسوب میساهای انسانهای مهم و اساسی محیطآسایش بصری و محیطی از مؤلفه

گونه که خانه بایستی از صفات و مزایایی برخوردار باشد تا سکونت و زندگی را مطلوب و ای است بزرگ، همانزندگی، شهر خانه

شهر مانند  ،چنینهم. هایی برای تأمین آسایش، راحتی و امنیت باشدآسایش بخش سازد، شهر نیز باید دارای کیفیات و ویژگی

   .[18]خانه باید محیطی گرم و صمیمی و دلپذیر باشد تا امکان زندگی مطلوب را فراهم سازد

عنوان متغیر را به« های محیطیآلودگی»عنوان متغیر وابسته و و به« آلودگی رفتاری»نوعی اگر عملکردهای ناهنجار را به

رو، از این. کنندهای رفتاری، مستعد میانی را برای بروز آلودگیهای محیطی، شرایط مکمستقل در نظر بگیریم، آلودگی

های اجتماعی و عبارت دیگر، انحرافات و ناهنجاریبه. های آلوده دارندهای رفتاری، گرایش به چسبندگی به مکانآلودگی

ای از انواع ت ایجاد دستهدر صور. زمانی دارندمکانی و همها و فضاهای شهری گرایش به همهای محیطی در مکانآلودگی

 .شودنیز فراهم می( متقابالً به عکس)های رفتاری های محیطی، زمینه برای بروز آلودگیآلودگی

 : توان شامل موارد ذیل دانستهای محیطی را میابعاد مفهوم آلودگی

اطالعات )آلودگی نمادی  -ج؛ آلودگی دیداری؛ اغتشاش بصری -ب؛ آلودگی فیزیکی؛ وجود مواد زائد جامد در محیط -الف

 . (تاریکی)آلودگی نور  -د؛ و خوانایی( محیطی

 .گرفتخواهد  مورد بررسی قرار هاشاخصاین هرکدام از محله هرندی بر اساس  در ادامه 
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 (ناهنجاری فیزیكی)آلودگی فیزیكی  -الف

شت و پاکیزگی در فضای شهری آید، عدم رعایت بهدابدون شک در اجتماعی که پاکیزگی محیط، هنجار به حساب می

مطالعات به عمل آمده در . کندها تسهیل میشود که شرایط را برای پیدایش سایر ناهنجاریاولین نماد هنجارشکن محسوب می

ها خیزی در آنها محل انباشت زباله باشد، شرایط جرمهایی که مجاور آنبرخی از مناطق دنیا مبین آن است که در ساختمان

ها و فضاهای شهری، باعث کاهش کیفیت محیط رهاسازی و یا انباشت مواد زائد در محیط. [19]نسبت بیشتر است به همان

اغلب  مقرراتای خود نوعی رفتار ضداجتماعی و طبق شود و ریختن زباله در فضاهای شهری از سوی افراد در هر جامعهمی

تدریج در محیط مجاور خود در معرض عوامل آلودگی قرار گیرد بهبنابراین، اگر فردی . شودجوامع پیشرفته جرم محسوب می

این موضوع به خوبی مورد توجه دانشمندان . یابدشرایط ذهنی و عینی الزم برای وقوع ناهنجاری رفتاری او نیز افزایش می

که از سوی « شکسته هایپنجره»عنوان نمونه در نظریه به. شناسی انحرافات قرار گرفته استشناسی و جامعهحوزه جرم

شود و به ریخته با افزایش جرم تبیین می همهای شهری آلوده، خشن و بهمطرح شده است، ارتباط محیط« ویلسون و کلینگ»

از طرف دیگر، عدم نظارت و . شودهای محیطی به میزان زیادی باعث کاهش جرم میاین مسئله تأکید شده است که مراقبت

ها و یا فضاهای شهری، انجام برخی رفتارهای ناهنجار و هایی مانند خرابهها در مکانانباشت آشغال های محیطی مانندمراقبت

های شکسته یک ساختمان، نشانه طبق این دیدگاه، پنجره. سازدهایی همراه میگری را در چنین مکانخشن، ولگردی و تکدی

مثابه چراغ سبز برای مجرمانی است که منتظرند تا ماعی بههای اجتجاست و نبود کنترلنبود کنترل فردی و جمعی در آن

های شکسته، دیوارهای های بدون سکنه، در و پنجرهساختمان. ها مرتکب جرم شوندفرصت را غنیمت شمرده و در این مکان

ها ر این مکانهای عمومی کثیف و پر از آشغال در برخی از مناطق شهر، احتمال وقوع جرم را ددار و مخروبه، محوطهترک

.  [21]اندهای خاص، جذب کننده مجرمان بالقوه برای ارتکاب جرایمدهنده آن است که برخی محیطدهد و نشانافزایش می

ها از عوامل برهم زننده توازن ها و آلودگیپذیرند و انواع زبالههایی حساس و آسیبهای شهری مکانهمین دلیل، محیطبه

 بر آن، موجب غیربهداشتی شدن محیط و کاهش کیفیت شرایط عالوه. شوندها محسوب میژیکی آنزیستی و حتی اکولومحیط

رسد توزیع جغرافیایی جرایم در سطح شهرها با نظر میدر خصوص ارتباط شرایط اجتماعی نابهنجار، به. شونداجتماعی می

های تجمع نوعی که معموالً مکانچسبندگی دارند؛ بهاند، نوعی هایی که دارای آلودگی زیست محیطیتوزیع جغرافیایی مکان

-های مذکور قرار میهایی با ویژگیهای اجتماعی در مجاورت با مکاندلیل پایین بودن شرایط نظارتمعتادان و خالفکاران به

 .گیرند

زان توجه و نظارت تواند مؤید میتعدادی که می ،های محیطیهای متعدد و متنوع آلودگیاز میان شاخصدر این مقاله 

وضعیت ؛ های زباله در معابرکیفیت و کمیت سطل؛ های رها شده در فضاوجود زباله: عبارتند ازجامعه بر محیط تلقی شوند، 

آوری و پاکسازی سرعت عمل خدمات شهری در جمع، های فیزیکی مشهودآلودگی مجاری فاضالب از حیث آلودگی

 ... .و؛ ده در طول روز و هفتههای رها شپسماندهای فیزیکی و نخاله
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، حاکی از آن است که عدم رعایت پاکیزگی و (غاردروازه)هرندی ها در محلههای میدانی و مصاحبهبندی مشاهدهجمع

-ها محسوب میر آن مکانترین نماد هنجارشکن و نشانه نبود کنترل و نظارت مؤثر دنظافت در فضای شهری محله، محسوس

بیشتر در )دهنده آن است که تقریباً در اکثر نقاط محله های مشاهده مستقیم نشانبندی دادهعبارت دیگر، جمعبه. شود

دروازه )هرندی در محله. شکل محسوسی قابل مشاهده بودمواد زائد فیزیکی رها شده و یا حتی انباشت شده به( فضاهای جانبی

ها شد که محل انباشت زبالههای ناامن معرفی شدند، نقاطی را شامل میاز فضاها که از دید ساکنین محله مکان ، آن نقاطی(غار

-ها نیز چشمو ظاهر غیربهداشتی مجاری فاضالب در آن( همرا با آن تجمع معتادین در آن مکان)ها نیز محسوب شده و نخاله

( های رفتاریآلودگی)های عملکردی محله، احتمال وقوع بیشترین ناهنجاری عبارت دیگر، شهروندان ساکن دربه. نمودگیر می

دادند که نسبت به سایر نقاط و انباشت زباله و مواید زائد از جمله توزیع و مصرف مواد مخدر را در آن نقاطی از محله بیشتر می

 .(4و  3های شکل) تر بودها قابل مشاهدهدر آن

 (ها و عناصربصری نمادها، حجم اغتشاش) آلودگی دیداری -ب 

ها نفر از مردم قرار دارند و بیش از هر چیز دیگر از طریق مشاهده سیما و شکل شهرها در معرض دید مستمر میلیون

-تواند همانند هنر موسیقی، ادبیات، نقاشیِ کامالً موزون و یا اغتشاشاین شکل می. گذاردبر روی روحیه مردم تأثیر می( دید)

شناسان شهری، شکل از نظر برخی از جامعه. ها و ارتباطات شهری تأثیری نامطلوب برجای گذاردبر رفتارها، فعالیت...  گونه و

شهر، مورفولوژی شهر است؛ به این معنی که شکل در برگیرنده بافت فیزیکی، عملکردهای اداری و صنعتی و مجموع 

رو، مفهوم آلودگی دیداری، اشاره به وجود هر نوع از این. هستندهای شهری هایی است که معرف فضاییِ پدیدهساختمان

...( ها و ها، تابلوها، پنجرههای کالبدی ساختمانها، حجماعم از نماها، فرم)اغتشاش و کیفیت بصری نامطلوب در شکل شهر 

های دیگر که آن را از فعالیت مهارتی. در این میان، طراحی، مهارتی بنیادی برای ساماندهی مجدد فضاهای شهری است. دارد

طراحی باعث ایجاد نظم، زیبایی و مقیاس مبتنی بر . شناساندریزی و مهندسی محیط ساخته شده، باز میدر زمینه برنامه

زیبایی در واقع . گیردشود و ترتیب و رابطه عنصری با عنصر دیگر را در بر میآرایش منطقی و قابل فهم عناصر مستقل می

شناختی و تأثیر بصری خارجی را به همراه دارد و مقیاس ت تعالی احساسات و درخشش ذهن است که حس زیباییهمان کیفی

وجود آمدن رفاه و آسایش در روابط فضایی با محیط کند و سبب بهعناصر در ابعاد انسانی حرکت می کردنبه منظور متناسب 

اند و در آن اغتشاش بصری کمتری وجود دارد ناسبات بصری مطلوبیاز فضاهای شهری که واجد ت بنابراین، آن بخش. شودمی

 .شوندعجین می( عملکردهای نابهنجار و آنومیک)های رفتاری نسبت به سایر فضاها احتماالً کمتر با اغتشاش

 :توان بههای آلودگی دیداری میاز جمله شاخص

 ؛هایی با پنجره شکستهوجود ساختمان -

 ؛اهر و نمایی کثیف و مخدوشهایی با ظوجود ساختمان -

 ؛وجود تابلوهای کثیف و شکسته -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

  

  
 هرندیمحله  در یگذرگاه ،5شكل 

 هرندیمحله ه فضایی در ننمو ،6شكل 
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 ؛میزان هماهنگی و ریتم نماها و عناصر فیزیکی -

 ؛های ساختمانیمیزان هماهنگی و یکپارچگی حجم -

 ؛میزان هماهنگی و نظم ترافیک و عبور عابرین پیاده -

 ؛های ناهنجارمشهود بودن دیوارنویسی -

 ؛افقی فضا میزان اغتشاش در سطح  -

 ؛های به کار برده شده در فضاکیفیت رنگ  -

 .اشاره کرد... وضعیت ظاهری مبلمان شهری و پوشش گیاهی و  -

داری طور کلی رابطه معنیدهنده آن است که به، نشان(دروازه غار )هرندی های حاصل از مشاهدات میدانی در محلهیافته

نتایج حاکی از آن است که وجود مناظری . وجود دارد( اغتشاش رفتاری)ی عملکرد ناهنجاریمیان میزان اغتشاش شکل فضا و 

هایی شکسته، نماهای کثیف و مخدوش، تابلوهای شکسته، عدم هماهنگی و نبود های مخروبه و با پنجرهچون ساختمان

برای شهروندان ... شهری و  های ناهنجار و آثار وندالیسم در مبلمانوضعیت مناسب برای عبور عابرین پیاده، وجود دیوارنویسی

 .(6و  5های شکل)شان در آن نقاط استکاران، مکانی مناسب برای آلودگی رفتاریعادی، ناخشنود کننده و برای بزه

 (اطالعات و عالیم محیطی) آلودگی نمادی -ج

ستگی دارد؛ زیرا این کند، بهایی که از محیط اطراف خود دریافت میطور کلی، کیفیت زندگی انسان به انواع پیامبه

شود این جا مطرح میبنابراین، سؤالی که در این. کندطبیعت محیط است که طبیعت زیستی و ذهنی انسان را پی ریزی می

های توان به زمینهدارد که از فضای شهری استفاده یا از آن اجتناب کنیم؟ در پاسخ میاست که چه چیزهایی ما را وا می

 . اره کرد که باعث افزایش یا کاهش کیفیت فضاهای شهری گردیده استاطالعاتی و نمادی اش

ها از دید صاحبنظران سیمای شهری از عوامل مهم تشخیص عبارت دیگر، نشانهعنوان نمونه، نمادها، عالیم و یا بهبه

از طریق برقراری ارتباط با خصوص افراد غریبه به محیط و تازه واردین، افراد، به ترتیبهای مختلف شهر هستند و بدین قسمت

ساخت شهری ممکن است نقش در محیط انسان( نمادها)عالیم . توانند مسیر خود را بیابندها احساس امنیت کرده و میآن

رو، استفاده از فضای شهری به از این. اجتماعی غیرمستقیم، یا نمادین داشته باشند و فرد را در تاریخ و شهرش جاودان سازند

-که به چه میزان اطالعات میشوند و اینهایی مرتبط است که توسط نمادها و عالیم در فضاها ارایه میالعاتی و دادهزمینه اط

طور اطالعات ملموسی از شرایط مکانی و محلی را که به ،چنینفضاهای شهری موفق هم. تواند توسط شهروندان دریافت شود

طور هایی که بهمجموعه اطالعات و داده: دهند؛ از جمله شده است را نیز ارایه میبینی پیش... معمول برای نشستن، ایستادن و 

 .کنندها را تعیین مییابی و مسیریابی افراد و گروهکلی مکان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
 

  هرندیمحله در  خیابانی بدون عالیم ،7شكل
  دیهرنمحله  ای درنمای خانه ،1شكل 
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 :توان در قالب ذیل ارایه داددهنده کیفیت اطالعات محیطی را میهای نشانصشاخ 

 ؛وجود نقشه صحیح موقعیت مکان -

 ؛وجود مراکز اطالعات -

 ؛تابلوهای راهنما و مسیریابی -

های عمومی، ها، وضعیت و موقعیت دستشوییالمللی و نقشهآشکار بودن عالیم و استفاده از کلمات، نمادهای بین -

 ؛هاهای اجتماعی و مکانمسیرهای اصلی و فرعی، محل فعالیت

 ؛ها و مسیرهای اصلیعگیری همچون تقاطمناسب بودن نصب عالیم در نقاط تصمیم -

 ؛  (وندالیسم)وجود آثاری از تخریب اموال عمومی -

 (.باشدکه حاکی از عدم توجه نظارت و بازسازی توسط مسئوالن می)قابل مشاهده بودن آثار وندالیسمی کهنه  -

وضعیت  های این محور از مطالعه دردروازه غار، کمیت و کیفیت همه شاخص منطقهدر مشاهده مستقیمِ فضای شهری 

ها و های قابل رؤیتی از موقعیتها، نقشهها و خیابانعنوان نمونه، در اغلب ورودی پارکبه. مناسب و مطلوب ارزیابی نشد

نحو آشکار و ها بهبسیاری از عالیم موجود، مخدوش و آثار وندالیسمی در سطح آن. مسیرهای معابر اصلی و فرعی وجود نداشت

از عالیم و نمادهایی که مؤید وجود نوعی نظارت بر فضا را برای شهروندان محله القاء  ،چنینهم. فراوان قابل مشاهده بودند

ها حاکی از آن است که اساساً های مشاهده میدانی و مصاحبهرو، یافتهاز این. نماید، آثار قابل توجهی احساس و ادراک نشد

دالیل مختلف در محله دهد و غالباً افرادی که بهس امنیت میتصویری صحیح و هنجارمند از محیط به شهروندان نوعی احسا

دلیل وجود از جمله به)شوند کنند و در تشخیص موقعیت و مسیر خود با مشکل مواجه میاحساس گمگشتگی می

 .شوندگرفته می های مناسبی در نظرعنوان طعمهکاران بهکنند از نظر بزهفکر می...( تنیده و مارپیچ و های در هم(کوچه)داالن

 .هایی از این بافت شهری استنمونه 8و  7های شکل

 (تاریكی)نور آلودگی  -د

-خیزی مکان را تشدید میفراوانی وقوع جرم در روز و شب، تفاوت معناداری دارد و اینجاست که عامل زمان، شرایط جرم

از جهت دیگر، توسعه . یابدوقوع جرم شبانه نیز افزایش میهای حیات اجتماعی، احتماالً فراوانی با افزایش پیچیدگی. کند

نتایج بسیاری از مطالعات حاکی از آن است که با تقویت سیستم روشنایی . دهدسیستم روشنایی، ترس از جرایم را کاهش می

-جایع به طرز بیدرصد از ساکنان احساس ایمنی بیشتر کرده و تعداد وقایع و ف 62طور متوسط خیز، بههای جرمدر منطقه

 .[21]استای کاهش یافته سابقه

نوری و توزیع نامناسب سیستم روشنایی در زمان شب؛ تاریکی، کم خیزیجرمترین ویژگی شرایط آلودگی رفتاری و مهم

کی با سازد تا در پوشش تاریکار فراهم میشود و فرصت مناسبی را برای افراد بزهاست که بر محیط حاکم می( آلودگی نوری)

 .کارانه و رفتارهای آنومیک خود اقدام کننداطمینان از پایین بودن امکان دیده شدن، نسبت به اعمال بزه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

هرندیمحله  یک خیابان ،3شكل    هرندیمحله بن بست تنگ و تاریک   ،13شكل  
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 :توان شامل موارد ذیل دانستهای آلودگی نور را میشاخص

 ؛وضعیت کلی نورِ فضای اصلی در شب -

 ؛میزان نور در فضای اصلی در مقایسه با فضاهای جانبی  -

 ؛متری در فضاهای جانبی 15متری در محدوده فضاهای اصلی و  25لیت تشخیص چهره یک فرد از فاصله قاب -

 ؛هاکیفیت نور در محوطه درختان و بوته  -

 ؛های سوخته و شکسته در فضامیزان تاریکی ناشی از وجود المپ -

 ؛ها و سطح معابر فرعیکیفیت روشنایی ورودی کوچه -

 ؛های اصلی و پر رفت و آمدها با نور خیابانها و ورودی ساختمانا در امتداد خیابانروهمقایسه میزان نور پیاده  -

 ؛هاکیفیت روشنایی پارک -

 .های تاریک در مسیر عابران پیادهوجود گوشه -

تر کیفیت روشنایی فضاهای اصلی و جانبی در احساس امنیت ساکنین نتایج حاصل از مشاهدات مبتنی است بر اثر قاطع

دست آمده از میدان نشان داد که کیفیت و میزان روشنایی های بهدر این میان داده. خیزی در فضاهااهش فرصت جرممحله و ک

در زمان مشاهده مستقیم در . خیزی آن فضاها داشته استای در شرایط جرمکنندهموجود در فضاهای محله، نقش تعیین

-خیز محله قادر به تشخیص درست چهره افراد، تابلوها و محوطههای جرمکنندگان در اکثر نقاط فضاروز، مشاهدهساعات شبانه

های درختان و نیز مؤید اهمیت تنظیم نور در محوطه به دست آمدهنتایج  ،چنینهم. های فرعی از فواصل معین نشدند

از قبیل  در سیستم روشنایی نحوی که هرگونه نقصبه)ها و نیز بر لزوم پشتیبانی مستمر تجهیزات اندازی آنجلوگیری از سایه

-منظور جلوگیری از شرایطی که احساس عدم امنیت را تشدید میبه( سرعت برطرف شودبه... های سوخته و شکسته و المپ

 . دهند، آلودگی نوری را نشان می11و  9هایشکل .کند از سوی افراد محله مورد تأکید قرار گرفت

 

 گیرینتیجه  -5
، حاکی از آن است که ...نیافته و های ساختمشاهده مستقیم، مشارکتی، مصاحبههای یق تکنیکطراز  حاصلههای یافته

گونه بارزی از سوی ساکنین های محیطی به، وضعیت شاخص(دروازه غار)هرندی  خیز محلهتقریباً در همه فضاهای جرم

صورت گسترده در کی یا همان وجود مواد زائد بهنحوی که در زمان بررسی محله، آلودگی فیزیبه. نامطلوب ارزیابی شده است

آلودگی دیداری در اشکال کالبدی و نماهای شهری در . خیز منطقه مشهود بوده و مورد اشاره قرار گرفته استفضاهای جرم

ب وجود نحو مطلوکه ناظر، اطالعات کاملی از محیط برداشت کند بهاز نظر ساکنین، امکان این. اغلب نقاط قابل ادراک است

بنابراین، با توجه به . ها در وضعیت مطلوبی قرار ندارندها و خیابانکه کاربرد نور در فضاها و مسیرهای منتهی کوچهندارد و این

از نظر میزان ( مانند نیروی انتظامی)و رسمی ...( مشاهدات میدانی و ) غیررسمیهای که منطقه مورد بررسی، براساس دادهاین

-مکانی این نوع از آلودگی با آلودگیزمانی و هموان یکی از مناطق آلوده فضاهای شهری معرفی شده است، همعنخیزی بهجرم

-به) بر آلودگی رفتاریِ (عنوان متغیر تأثیرگذاربه) های محیطیرابطه احتمالی درباب اثر شاخص های محیطی حاکی از وجود

های رفتاری تر حاکی از آن است که چسبندگی آلودگیهای دقیقبراین، بررسیبنا. فضای مورد مطالعه دارد  (عنوان متغیر وابسته

عبارت دیگر، هرچه به. های محیطی چون آلودگی فیزیکی نسبت به سایر انواع آلودگی بیشتر استبا برخی از انواع آلودگی

شته باشد و از نظر وجود فاضالب در های محیطی از حیث وجود زباله و تلنبار شدن طوالنی آن مواد در محیط وجود داآلودگی

تری بر فضای شهری منطقه اِعمال نماید، نمادهای آلودگی های غیربهداشتیِ روباز وسط کوچه و خیابان، شرایط نامطلوبجوی

ها و تابوهای شکسته و ظاهری هایی متروکه با پنجرهقبیل وجود ساختمان از) دیداری که حاکی از عدم نظارت بر مکان است 

، احتمال و امکان ...بیشتر وجود داشته باشد و به چشم آید و ...( های ناهنجار و تروک، کثیف و مخدوش، دیوارنویسیم

مدل مفهومی ارایه .  ها در مقایسه با سایر نقاط بیشتر خواهد بودهای رفتاری در آن مکانچسبندگی مکانی و زمانی آلودگی

 .گذاشته شده استشده، این چسبندگی را به خوبی به نمایش 
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هرندیدر محله ( آلودگی رفتاری)های عملكردی های محیطی و ناهنجاری، مدل مفهومی ارتباط آلودگی11شكل   

 

ریزی محیطی از جمله بازآفرینی شهری در منطقه مورد مطالعه، توان انتظار داشت از طریق مدیریت و برنامهرو، میاز این

    .ها پیشگیری کردجار اجتماعی کاست و حتی از وقوع جرایم در آن مکاناز احتمال انجام عملکردهای ناهن

 : گرددکارهایی در زیر به صورت خالصه ارایه میذکر شده راهبا عنایت به موارد : راهكارهای پیشنهادی

  اثرات زیست محیطی -الف

  ای و سایر گازهازمان گازهای گلخانهكم كردن اثرات هم -1

 ...(.های استفاده صحیح از پسماندهای شهریبه کارگیری راه) هار مورد زبالهتجدید نظر د -2 

  تأمین نیازهای انسانی - ب

تواند طراحی حساس و استراتژیک شهری متصل شده به فضای سبز میو  افزایش پوشش درخت : استفاده از هوای سالم -1

 ... .   دهای خنک کننده و هوای پاک کننده  در سراسر شهر ایجاد کنراهرو

ها احتیاج های طوفانشهرها به یک دیدگاه و رویکرد استراتژیک برای جلوگیری از هدر رفت آب: استفاده از آب سالم  -2

 ... . ، کنترل مصرف آب ودارند

و نقل عمومی، شلوغی  لهای طوری طراحی شوند که موجب آلودگی توسط وسایل حمخیابان: های مناسبخیابان  -پ

 ... . نشوند... فیک ومردم، ترا

ها، اقداماتی باید برای کاهش تقاضا از طریق برای کاهش انرژی مورد نیاز جهت گرما و برق ساختمان :های مناسبساختمان

  . ....تغییر رفتار انجام شود

  نحوه حكمرانی -ت

 مدنی برای مدیرانبرای  کلیدی عموم دستور ایجاد یک آن از پس مسایل و درک طور کاملبه :میل و رغبت برای تغییر -1

بنابراین، مردم باید ببینند که . اندندرت موفق به کسب نظر مردم شدههای زیست محیطی به تنهایی، بهنگرانی .عمل است

  ....بخشدها را بهبود میطور مستقیم زندگی آنگیری بهچگونه تصمیم
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در بخش عمومی نیاز دارد که به عنوان متولی منابع محیطی  رانیمدیتغییرات آب و هوایی به :  دور اندیش مدیرانوجود  -2

  .شهر عمل کرده و از کیفیت طراحی و کیفیت مکان حمایت کنند

شهرها نیاز به پاسخی با پیشنهادات جسورانه دارند تا از آن طریق نا کارآمدی : اداری هایحوزهكار در سراسر  -3  

   ....بروکراتیک را کاهش یا از بین ببرند

های اطراف ریزی استفاده از زمینباید نسبت به برنامهمرکزی و محلی  هایدولت: دارایی زمین و برای كنترل آزادی -4

   .های نیمه خصوصی، به عمل آورندگذاری مردمی و سازماناقدام الزم را با مشارکت و سرمایه... شهر و

 از استفاده کاهش ضایعات و بیشتر، وریبهره تشویق مات الزم برایاقدا تحریک: های زندگی سالمتمركز كامل بر ارزش -5 

 ...(.و گردد صرفه جویی قابل توجهی به منجر تواندمی تجدید پذیر متنوع و منابع

 ... .مشارکت دادن مردم در همه امور مربوطه در امر بازآفرینی شهری منطقه خود :های مردمیلیتؤمس -ث

 

 قدردانی  -6

نتایج ارائه شده در . انجام گرفته است تهران ایت مادی و معنوی مؤسسه آموزشی کودکان کار صبح رویشپژوهش حاضر با حم

 .های این مؤسسه نیستاین طرح صرفاً متعلق به نویسندگان است و بیان کننده رویکردها و سیاست

 راجعم  -7

1  Adams, D., & Hastings, E. M. “Urban renewal in Hong Kong: transition from Development Corporation to 

renewal authority”, Land Use Policy, 18(3), 245-258. 2001. 

2  Chan, E. H. W., & Yung, E. H. K. “Is the development control legal framework conducive to a sustainable 

dense urban development in Hong Kong?” Habitat International, 28(3), 409-426, 2004. 

3  Zheng, H. W., Shen, G., Q. & Wang, H. “A review of recent studies on sustainable urban renewal”, Hong 

Kong, Habitat International, 41, 272-279, 2014. 

4  Ristea, A., Ioan-Franc, V., Stegaroiu, I., & Croitoru, G. “Commercial facilities and urban regeneration”. 

Amfiteatru Economic, 12(27), 99-114, 2010. 

،  37های ناکارآمد شهری، فصلنامه آمایش محیط، شماره بازآفرینی پایدار بافت .، علی اکبری، ا.، کشاورز،م. ا پوراحمد،. هادی، ف [5]

1396  . 

6  Armanshahr, Consulting Engineers. The Strategic Plan of Obsolescence texture of Yazd. Volume I, II and 

IV, theoretical, social and economic. 2007. 

7  Roberts,P. & Sykes, H. Urban Regeneration(A hand book), SAGE Publications, New Delhi, 2002. 

 .1386، انتشارات دانشگاه تهران ، ، تهران، مرمت شهر، چاپ ششم. و مقصودی، م. حبیبی، م[ 8]

9  Cheuk Man HO, E. Renewing the urban regeneration approach in Hong Kong, Discovery-ss student E-

journal, College of Liberal Arts and Social Sciences ,Hong Kong, 2012.  

های راهبردی بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر جهرم با استفاده تدوین استراتژی .می، آ، کری. ، ابراهیمی،م.آبادی، رملکمختاری[ 11]

 .1394، 29، فصلنامه آمایش محیط، تابستان، شماره swotاز مدل 

 .1381، سال دوم، شمارة چهارم ،هفت شهر هفصلنام ،شهری نوزایی ضرورت .ع زنوزی، رخف[ 11]

جویانه در جهت نیل به اهداف توسعه پایدار، اولین های فرسوده با رویکرد مشارکتبازآفرینی بافت .ه، م، شعل.، پاکشیر، ع.فر، فمعین[ 12]

    .1392، کنفرانس ملی معماری و فضای شهری

ات شناسی بازآفرینی شهری به عنوان رویکردی نو در بافت فرسوده شهری، نشریه مطالعمفهوم. ، کشاورز، م.، حبیبی، ک.پوراحمد، ا[ 13]

 .1389پاییز ،1، شماره1شهرهای ایرانی اسالمی، دوره
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مطالعه؛ کودکان در معرض شناختی طرد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن، مورد  تحلیل جامعه .ح .شمسی، مو داودی .م .یوسفی، م[ 14]

. 16شماره . ریت و علوم انسانیفصلنامه علمی پژوهش در مدی. کالن شهر تهران (دروازه غار)اجتماعی و کار محله هرندی  هایآسیب

 .1411، بهار

 .1391، مرکز آمار ایران،سرشماری عمومی نفوس و مسکن، مرکز آمار ایران [ 15]

 1398، نگاری چند میدانه در جنوب شهر تهران، تهران، خردسرخیک مردم: ثقفیان، سپیده ، در تقاطع سنت، فقر و جنسیت[ 16] 
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Abstract 
The dilapidated urban fabric of Harandi neighborhood (Darvazeh Ghar) of Tehran is one of the areas 

of this city that is further back  other areas of the city in terms of development and this has made it the 

center of social issues. There is a large population of people living in this neighborhood that can be used 

as a potential for urban development, but due to the current situation of the urban fabric of this 

neighborhood, this part of the population has been excluded from development. In order to plan this 

context, to recognize the problems of these areas and to plan for it, it must be taken into account that the 

economic, cultural, social, economic, physical, environmental and other realities are intertwined. The 

present article examines the urban Redevelopment of  this neighborhood (Harandi of  Tehran). In this 

study of qualitative method and  techniques of field observation, interview, walking in the field, group 

discussion, etc. have been used. The results of this study show that various indicators of environmental 

pollution include; Physical pollution (physical anomaly), visual pollution (visual disturbance of symbols, 

volumes and elements), symbolic pollution (information and environmental signs), and light pollution are 

all present in the study area. 

Keywords: Urban redevelopment, Environmental pollution, Visual pollution, Symbolic pollution, 

Light pollution.   

 

  
 


