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احسان خیامباشی ،دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهريزی شهری ،دانشگاه اصفهان
چکیده
تحلیل فضايی آسیبهای اجتماعی شهری به شناسايی الگوهای رفتار مجرمانه ،کشف کانونهای آسیبخیز و در نهايت به تغییر اين شرراي و
خلق فضاهای مقاوم در برابر آسیبهای اجتماعی و رفع آسیبهای شهری کمک میکند .در واقع ،توجه به مکان ،به عنوان عامل بی واسرهه در
وقوع آسیبهای اجتماعی ،در مقايسه با عوامل فردی يا ساختاری اين امکان را محقق میسازد تا راهکارهرای عملریترری بررای پیشرگیری از
آسیبهای اجتماعی ارايه شود .براساس آمار رسمی ،میزان جرايم ارتکابی منهقة  94که به تهران عهد ناصری شهرت دارد ،بسیار بیش از سراير
مناطق شهر تهران است .بنابراين افزايش آسیبهای اجتماعی در کنار آسیبهای کالبردی از جملره مسرايل و متضریت ايرن منهقره در مقهرع
کنونی است و اين محدوده را از نظر ناهنجاریهای اجتماعی دچار مشکل جدی نموده است و دستیابی به راهکارهايی برای کنترل و مقابله برا
اين ناهنجاری را ضروری ساخته است .بر همین اساس ،اين پژوهش با هدف تحلیل زمانی -مکانی جرايم شهری ،جررايم مررتب برا مرواد در
منهقة  94کینشهر تهران انجام گرفته است .روش پژوهش حاضر ،توصیفی -تحلیلی و از نروع کراربردی اسرت و بره منظرور تحلیرل زمرانی-
مکانی جرايم مرتب با مواد مخدر در منهقة  94شهر تهران ،از آزمونهای آماری مرکز متوسر  ،بیضری انحرراف متیرار ،آزمرون خوشرهبنردی،
شاخصهای نزديکترين همسايه و آزمون تراکم کرنل در محی سامانههای اطیعرات جغرافیرايی) (GISاسرتفاده شرده اسرت .جامترة آمراری
پژوهش ،مجموع جرايم مرتب با مواد است که در سال  9311در محدودة منهقة  94شهر تهران به وقوع پیوسته است و به عنوان نمونة آماری،
 11فقره از جرايم مرتب با مواد اتفاق افتاده منهقة  94شهرداری تهران بررسی شده است .بررسی الگوی فضايی جرايم مرتب برا مرواد مخردر
نشان میدهد ،اين جرايم از الگوی خوشهای و متمرکز پیروی میکند و تحلیل زمانی روزهای هفتره و سراعات شربانه روز ايرن جررايم نشران
میدهد زمان اوج و مرکز ثقل زمانی وقوع اين جرايم در ساعت  93و در روز چهارشنبه برا فراوانری  1-91رويرداد آسریب اجتمراعی در ايرن
ساعت و روز میباشد .همچنین ،بررسی پراکندگی مکانهای وقوع جرايم مرتب با مواد مخدر در منهقة  94نشران مریدهرد ،میردان محمديره
(اعدام) در جنوب غربی منهقة  94و همچنین میدان استقیل در شمال غربی اين منهقره کرانون هرای اصرلی ارتکراب جررايم مررتب برا مرواد
میباشند.
واژههای کلیدی :تحلیل زمانی -مکانی ،آسیبهای اجتماعی ،جرايم مرتب با مواد ،منهقة  ،94شهر تهران.
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مقدمه

اجتماعی ،از مهمترين اهداف بررسیهای جغرافیرايی جررم و

بیان مسأله

جنايت در شهرها محسوب میشود

رشررد شررتابان جمتیررت شررهرها ،برره بررروز و وقرروع انررواع

.)913 :9319

ناهنجاریهای اجتماعی(افزايش جرم و جنايرت) منجرر شرده
است .از آنجايیکه مجرمین در انتخاب مکان بسیار سرنجیده و
منهقی عمل میکنند ،مکانهايی را برای اعمال مجرمانره خرود
بر میگزينند که ارتکاب جرم با خهر کمترر و سررعت بیشرتر
امکانپذير است .از اين رو ،ساختار کالبردی شرهرها در برروز
جرايم تأثیر بسزايی دارد و تغییر در مشخصههرای مکرانی بره
شکلگیری الگوهای زمانی و مکانی خرا

بزهکراری منجرر

میشود .برنامه ريزی کاربری زمین يکری از محورهرای اصرلی
برنامه ريزی شهری است که همراه با برنامهريزی شبکه ،فضای
سبز و باز ،تأسیسات و غیرره ،اسرتخوانبنردی اصرلی شرهر و
نحوة توستة آتی آن را مشخص میکند .چگونگی برنامهريزی
کاربری ،نه فق نقش اساسی در کیفیت و کارايی برنامة جامع
شهری خواهد داشت ،بلکه مریتوانرد نقرش مهمری در تغییرر
شراي فیزيکری و مکرانی شرهرها بررای کراهش جررايم ايفرا
نمايد.از لحاظ پايداری محی زيست شهری ،نحوة قرارگیرری
کاربريها در فضای شهری بسیار مهم می باشد .زيرا قرارگیرری
مناسب کراربریهرای هماهنرب برا يکرديگر در يرک فضرا و
جداسازی کاربریهای متارض يکرديگر ،از برروز بسریاری از
مسايل زيست محیهی جلوگیری میکند .آنچره روشرن اسرت
بتضی مکانهرا بره علرت ويژگریهرای کالبردی و محیهری و

(زنگیآبرادی و رحیمری نرادر،

يکی از مهمترين و پیچیردهتررين مسرايل در کرینشرهر
تهران در مقهع کنونی ،برروز انرواع جررايم و ناهنجراریهرای
اجتماعی در محدودة بافتهای فرسوده اين شهر میباشد کره
عیوه بر ايجاد ح

ناامنی و بدبینی ،لهمات سنگین روحی و

جسمی بر دوش شرهروندان نهراده و از طرفری موجرب شرده
است تا عملکرد قضايی و انتظامی شهر در جهت کاهش نرر
جرايم و علیرغم تیش بیدريغ آنها و رشد دايررة فتالیرت و
صرف بودجه و امکانات بیشتر ،ناکارآمد و کم فايرده بره نظرر
رسد .جالب اينکه میزان جرايم ارتکابی برر منهقرة  94کره بره
تهران عهد ناصری شهرت دارد ،بسیار بیشرتر از سراير منراطق
شهر تهران مریباشرد .بنرابراين ،جانمرايی اصرولی ،منهقری و
نظاممند کاربریهرای اراضری شرهری نقرش بسریار مهمری در
کاهش نابسرامانیهرای شرهری برهويرژه انرواع جررايم دارنرد.
برنامهريزان شهری میتوانند با شناخت ويژگیها و تسرهییت
مکانی جرم در شهرها و با اعمرال تغییررات در ايرن محری و
همچنین با برنامهريزی و طراحری محیهری بره منظرور حرذف
تسهییت محیهی جرم ،نرر جررايم را در سرهه شرهرها بره
حداقل برسانند.
اهداف پژوهش

همچنین خصوصیات اجتماعی -فرهنگری ،اقتصرادی سراکنان

در اين پژوهش نیل به اهداف زير مد نظر است:

آن ،امکان و فرصتی بیشتری برای وقوع جرم دارنرد .بررعک

 -ارزيابی حوزههای آسیبپذير و آلوده شهر و بررسری ترأثیر

بتضی مکانها مانع و بازدارندة فرصتهای مجرمانه هسرتند و

اين مکانها در رفتار و فتالیتهای مجرمانه و آسیبهايی کره

همررین امررر موجررب شررده اسررت تررا در دو دهررة گذشررته،

در اين محدوده در پیکرة شهر باقی میگذارد؛

سیاستمداران و محققان به مکان و زمان جررم بررای کنتررل و

 -ستی در درک قواعد و منهق مجرمین در انتخراب مکران و

(تقوايی:9319 ،

زمرران فتالیررت مجرمانرره در سررهه منهقررة  94شررهر تهررران و

 .)991از اين رو ،شناسايی شراي مکانی بره وجرود آورنرده و

همچنین کمک به فهم بهتر الگوهای فضايی و عوامرل مکرانی

تسهیل کنندة اين فرصتها و ارائه رهنمرود بررای تغییرر ايرن

مؤثر در بروز آسیبهای اجتماعی؛

جلوگیری از بروز جرم توجه ويژهای نشان دهند

شراي و تبديل آن به فضاهای مقاوم در برابر ناهنجراریهرای
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 -شناسايی و تتیین محدودههای آسیبپذير منهقة  94از نقهه

با مشروبات الکلی در مرکز شهر نانتینگام میباشد که در سرال

نظر آسیبهای اجتماعی که نیاز بره حضرور بیشرتر نیروهرای

 4114انجرام شرده اسرت .در ايرن تحقیرق راهبردهرای مررورد

و تتقیب و مراقبت دارد.

برای کاهش آسیبهای اجتماعی در

انتظامی ،عملیات گشتزنی ،تجسّ

استفاده در کشور انگلی

مرکز شهر و نواحی تجاری آن مورد بررسی قرار گرفته اسرت.
پیشینة پژوهش

اين تحقیق نشان می دهد ،افزايش تتامل و مشارکت بین پلی

بررسرریهررای متکرری برره روش علمرری و مبتنرری بررر اصررول و

و مديريت مشروب فروشری هرا و مراکرز مصررف مشرروبات

محی جغرافیايی و ارتباط آن با

میتوانرد

روشهای آماری در خصو

الکلی (عشرتکدهها) و حضور و مراقبت بیشتر پلی

آسیبهای اجتماعی برای اولین بار در نیمة اول قررن نروزدهم

موجب کاهش بزهکاری در اين محردودههرا گرردد

به وسیله کتله و گری صورت گرفته است (پرهیز .)9319 ،خرانم

 .)2004:53-66در اين زمینه پژوهش ديگری در شهر کمبريج برا

جین جاکوبز نخستین کسی اسرت کره در سرال  9969در اثرر

هدف شناسايی ،تشريه و هدفگیری نقاط آلودهتر بزه سرقت

خود با عنوان «مرگ و زنردگی شرهرهای برزرگ آمريکرا» بره

در سال  9995انجام شده است که با اسرتفاده از فنرون تهیره و

موضوع جرم و محی پرداخت او متتقد بود نظرارت متمرولی

تحلیل نقشرههرای بزهکراری و مصراحبه برا بزهکراران و برزه

شهروندان به قابلیرت حیرات شرهر کمرک خواهرد کررد و برا

ديدگان و مشاهدات مرأمورين انتظرامی اقردام بره شناسرايی و

طراحی و برنامهريزی مناسب شهری مریتروان امکران کنتررل

تتیین نقاط جرمخیرز گرديرده اسرت (.)Bennett, 1995: 113-123

اجتماعی برای پیشرگیری از آسریبهرای اجتمراعی را فرراهم

همچنین ،در سال  ،4119ام سی کاملی در مقالهای رابهه جرم،

آورد .او ستی داشت کانون مهالتات مربروط بره آسریبهرای

طراحی و برنامهريزی شهری را با تئوری و تکنیک در اسرترالیا

اجتماعی را به علم طراحی و برنامهريزی شهری نزديرک کنرد

و نیوزيلند به کار میگیررد و راهکارهرای پیشرگیری جررم از

(عبدالهی حقی .)3 :9313 ،در سال  ،9969جفری اولین کسی برود

طريق طراحی محیهی را در پلی

 NSWارزيرابی مریکنرد و

که عبارت پیشگیری جرم از طريق طراحی محیهی را بره کرار

راهبردهای طراحی امنیت را بیان میکند

(

Hopkins,

).(Mc Camley, 2001: 17

برد .او به برنامهريزی شهری و طراحی سراختارهای شرهری و
واحرردهای همسررايگی برره منظررور کنترررل و پیشررگیری از

سؤالهای پژوهش

آسیبهای اجتماعی تأکیرد داشرت .بره نظرر او مراقبرتهرای

 -توزيع فضايی کانون های آسیبهای اجتماعی مرتب با مواد

طبیتی شهروندان و طراحی اصولی و صرحیه سراختمانهرا و

در محدودة جغرافیايی منهقة  94شهر تهران چگونه است؟

فضاهای شهری عامل مهم کنترل آسیبهای اجتماعی شرهری

 -مهررمترررين ويژگرریهررای کالبرردی يررا عوامررل مکررانی مررؤثر

است .در سال  9913و در راستای انديشرههرای پیشرگیری از

ترغیبکننده يا تسهیل کنندة آسیبهرای اجتمراعی مررتب برا

جرم از طريق طراحری و برنامرهريرزی شرهری اسرکار نیرومن

مواد در اين محدودهها کدام است؟

ديدگاه فضرای مقراوم در برابرر جررم را مهررد کررد (همران).

 -اقدامات علمی و عملری بره منظرور مقابلره برا آسریبهرای

شرمن ،گارتین و برگر در سال  9919برای نخسرتین برار وا ه

اجتماعی و افزايش ضريب خهر (ريسک) ارتکاب آسیبهای

کانونهای جرم خیز را مهرد کردند .شرمن و همکرارانش در

اجتماعی در کانونهای جرايم مرتب با مواد منهقرة  94شرهر

مهالتة شهر مینیاپلی
پلی

دريافتند  51درصد تماسهای تلفنی برا

تنها از  3/3درصد کانونهای شهری انجام گرفته اسرت

) .)Sherman et al. 1989:27-55پژوهش ديگر ،مهالتة جرايم مرتب

تهران چیست؟
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روش تحقیق

شاخص نزديکترين همسايه از جمله آزمونهای خوشهبنردی

پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش آن تحلیلری ،تهبیقری

است .شاخص نزديک ترين همسايه روشی ساده و سريع برای

میباشد و برای شناسايی و درک الگوهای مکانی بزهکاری در

آزمون تجمع بزهکاری در يک محدودة جغرافیرايی اسرت .در

سهه شهر از مدلهای آماری و گرافیک مبنا در محی سرامانه

آزمون شاخص نزديکترين همسايه ،توزيرع واقتری دادههرای

اطیعات جغرافیرايی ) (GISاسرتفاده شرده اسرت .مهرمتررين

جرم با گروهی از داده ها به همران تترداد نمونره و برا توزيرع

آزمون های آماری مورد استفاده ،آزمون مرکز متوس  ،9فاصرله

بیقاعده مقايسه میشود (اک و همکاران.)95 :9311 ،

از انحراف متیار 4و بیضی انحراف متیار 3بوده است و از برین

مناسب تررين روش بررای بره تصروير کشریدن دادههرای

آزمونهای خوشهبندی ،4شاخص نزديکترين همسرايه 5بررای

بزهکاری به صورت سهه پیوسته ،روش تخمین تراکم کرنرل

شناسايی کانونهای جرمخیز به کار گرفته شده اسرت .در ايرن

چهارگانه است .ايرن روش از جملره روشهرای درونيرابی و

پژوهش عیوه بر آزمونهای آماری ،برخی روشهرای آمراری

هموارسازی سهود پیوسته است که تترداد نقراط جررم درون

گرافیک مبنا از جمله روش تخمین تراکم کرنل 6به کار گرفتره

شتاع تتیین شده جستجو را با هم جمع میکند و سهه هموار

شده است .در اين ارتباط ،داده های مربروط بره جررايم مرورد

و پیوستهای ايجاد مینمايد که نمايانگر حجم يا ترراکم توزيرع

مهالته به صورت وقايع نقههای در محدودة قانونی منهقره 94

جرم در محدودة مورد مهالته است .روش تخمین تراکم کرنل

شهر تهران در نظر گرفته شده است.

به جای خوشه بندی برخی جرايم و حرذف بقیره آنهرا ،میرزان

روشهای آماری يکپارچه به تحلیلگران کمک میکند ترا

تمرکز در تمامی سهود جرايم را در نظر میگیرد

(همان.)46 :

الگوهای کلی و عمومی آسیبهای اجتمراعی را درک نماينرد.

گفتنی است در اين پژوهش برای تشرکیل پايگراه دادهای

نقهه مرکز متوس را میتوان به عنوان متیراری تقريبری بررای

از نرررمافررزار  Excelو برررای تحلیررل تهبیقرری و گرافیکرری از

مقايسه توزيع فضايی انواع گوناگون آسیبهرای اجتمراعی يرا

نرمافزارهای سیستم اطیعرات جغرافیرايی ) (GISو نررمافرزار

در دورههرای زمرانی

جرانبی  Crime Analysisدر محری  Arc GISاسرتفاده شرده

برای بررسی وقوع يک نوع جرم خرا

مختلف به کار گرفت .شراخص فاصرله از انحرراف متیرار بره

است.

تشريه سهه و نحوه توزيرع دادههرای مجرمانره کمرک کنرد.

جامتة آماری اين پژوهش مجموعه جرايم مرتب با مرواد

هرچه اندازة فاصله از انحراف متیار بیشرتر باشرد ،پراکنردگی

بوده است که در سال  9311در محدودة قانونی منهقرة  94بره

دادههررای بزهکرراری بیشررتر اسررت .سررهود پراکنرردگی را نیررز

وقوع پیوسته است و به عنوان يرک واقترة مجرمانره بررای آن

میتوان به وسیله بیضی انحراف متیار نشان داد .اندازه و شکل

پرونده و سابقه تشکیل شده است .نوع و درصد فراوانری ايرن

بیضی ،میزان پراکنردگی را مترین مریکنرد و امترداد آن بررای

جرايم در جدول  9آورده شده است.

حرکت رفتارهای مجرمانه را نشان میدهد .مفیردترين آزمرون
آماری جامع ،آزمون خوشهبنردی اسرت .چنردين روش بررای
آزمون خوشه بندی در توزيع بزهکراری قابرل اسرتفاده اسرت.

1

Mean Center
Standard Deviation Distance
3
Standard Deviation Ellipse
4
Tests for clustering
5
)Nearest Neighbor Index (NNI
6
Kernel Density Estimation
2
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جدول  -2بررسی نوع و میزان جرایم مرتبط با مواد مخدر در منطقة  21شهر تهران
نوع جرم

فراوانی در تهران

درصد فراوانی در تهران

فراوانی در منهقه 94

درصد فراوانی در منهقه 94

خريد و فروش ترياک

413

31/19

49

46/59

خريد و فروش حشیش

911

1/64

1

9/19

خريد و فروش سوخته

5

1/31

-

-

خريد و فروش شیره مهبو

1

1/53

-

-

خريد و فروش کوکائین

4

1/95

-

-

خريد و فروش گراس

3

1/44

-

-

خريد و فروش مواد مخدر شیمیايی

33

4/59

-

-

تولید آالت ساخت و استتمال مواد مخدر

91

9/49

-

-

خريد و فروش مواد مخدر صنتتی

916

94/91

99

49/59

خريد و فروش هروئین

44

3/35

6

6/19

خريد و فروش ساير مواد

443

33/16

99

94/5

سوء مصرف

69

5/45

3

3/41

مجموع جرايم مرتب با مواد مخدر

9394

911

11

911

مأخذ :نیروی انتظامی تهران بزرگ 9311 ،و محاسبات نگارندگان

معرفی محدودة مورد مطالعه

(خیابان شروش) و از غررب بره منهقره ( 99خیابران حرافو و

منهقه  94بیش از سه چهارم شررقی تهرران دورة قاجرار را در

وحدت اسیمی) محدود میشود .منهقه  94شرهرداری تهرران

بر میگیرد .خیابانهای انقیب 91 ،شهريور و شوش بر حصار

در حال حاضر از  93محله تشکیل شرده اسرت

ناصری منهبق هستند و تنها لبة غربی بر ضلع چهارم آن؛ يتنی

همکاران .)35-34 :9391 ،هر چند بسیاری از عناصرر و فضراهای

خیابان کارگر انهباق نردارد .بریش از  11درصرد کارکردهرای

شاخص و با کیفیت بافت قديمی در منهقه  94تهران در گرذر

تجرراری ،اداری -حکررومتی ،کارگرراهی و انبررار و برراالتر از 51

زمان از برین رفتره اسرت ،امرا اسرتخوانبنردی موجرود بافرت

درصررد کارکردهررای فرهنگرری -مررذهبی و پررذيرايی آن نقررش

کمابیش با استخوان بندی تاريخی بخش مرکزی شرهر انهبراق

شهری و فراشهری دارند 44 .درصد واحدهای تجاری (عمرده

دارد .بازار بزرگ تهران در حد فاصل چهار خیابان  95خرداد،

و خرده فروشی) 44/4 ،درصد کارگاهها 91 ،درصرد انبارهرا و

مصهفی خمینی ،شوش و خیام ،مرکرز ثقرل و سرتون فقررات

 4/1درصد فضاها و بناهای اداری -حکومتی تهران برزرگ در

منهقه  94را تشکیل میدهد ،و امتدادهای منشرتب از آن -بره

منهقه  94قرار دارند 41 .درصد از سهه منهقه (داخل براروی

خصو

به سمت جنوب و شمال -با پرذيرش فتالیرتهرای

اول) بیش از  411سال و  13درصد از بافت بیش از  411سال

اصلی ،استخوانبندی منهقه را تتیین میکنند .محورهای خیرام

قدمت دارد .بیش از  34درصد محدودة منهقه ،فرسروده (اعرم

جنوبی و صراحب جمرع برا پرذيرش فتالیرتهرای تجراری-

از ارزشمند يا غیر آن) محسوب میشرود .بره عبرارت ديگرر،

تولیدی با مقیاس فرامنهقهای دارای پیوندهای قروی برا برازار

مرکز تاريخی تهران بزرگ در منهقه  94قرار دارند .اين منهقه

هستند و بخش جنوبی اين استخوانبندی را تشکیل میدهند و

از شمال به مناطق ( 1-6خیابان انقیب) ،از شرق به مناطق 93

با امتداد از طريق محورهای شهید رجايی و فدائیان اسریم بره

و ( 94خیابرران  91شررهريور) ،از جنرروب برره منرراطق  95و 96

بزرگراه آزادگان میرسند .در بخش شمالی بازار ،فتالیتهرای

(حراتمینرژاد و

911
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عمده تجاری -اداری منشتب از برازار از طريرق خیابرانهرای

اداری -حکومتی) است که به خیابان انقیب منتهی مریگرردد.

خیام ،ناصر خسرو و پامنار به سمت خیابان امیرکبیرر و میردان

بنرابراين ،مرریتروان گفررت اسرتخوانبنرردی اصرلی منهقرره ،94

توپخانه تداوم میيابند .میدان توپخانره يکری از نقراط عهرف

شررمالی -جنرروبی اسررت و از جنرروب برره شررمال بررر حجررم

تمرکز فتالیتهای فرامنهقهای اسرت و خیابرانهرای سرتدی،

فتالیررتهررای اداری -تجرراری در کنررار فتالیررتهررای تجرراری

اللهزار ،فردوسری و قروامالسرلهنه امتردادهای اصرلی و مکران

فرامنهقهای ،اضافه شده است

(منزوی و همکاران.)4-3 :9319 ،

استقرار فتالیتهای مهم منهقره (از نروع تجراری -تولیردی و

شکل  -2منطقه  21و موقعیت آن در شهر تهران

تبیین و مدلهای عملری مرؤثر جوانرب گونراگون آن را مرورد

مبانی نظری

9

جرم و جنايت موجب تحمیرل هزينرههرای بسریار گزافری در

بررسی قررار دهنرد“ .جراکوبز” ( )9969در کتراب زنردگی و

.(Mc Collster et al.

مرگ شهرهای بزرگ آمريکا به اين مسأله پرداختره اسرت کره

) 2010:104از اين رو در زمینه پیدايش و افزايش ناهنجاریهای

بین جرم و محی کالبدی ارتباط نزديکی وجود داشته که قابل

اجتماعی در محی های شهری برزرگ ،سیسرتمهرای تئوريرک

سنجش و کنترل میباشد .وی شهرهای مدرن را کره براسراس

مختلررف در چررارچوب بررسرریهررای اجتمرراعی ،اقتصررادی،

الگوی منهقهبندی و تفکیک عملکردی شکل گرفته نقد کررده

جغرافیررايی و حترری روانشناسرری برره تحلیررل و ارزيررابی ايررن

و کاربری مختل را پیشنهاد میکند و با تمجید از خیابانهرای

سرهود فرردی ،اجتمراع و ملری مریگرردد

موضوع پرداخته و کوشیدهانرد ،برا ارايرة فرضریات ،الگوهرای
Jacobs

1
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سرزنده و شلوغ ،تأمین امنیرت و ايجراد صرله عمرومی را بره

فاکتورهای فضايی يا مکان محور شکل میدهنرد

وسیله نظارت بهرهبرداران از فضرا مناسرب مریدانرد و متتقرد

) Wiles, 1997: 305پیشگیری از جررم ازطريرق طراحری محری

است که به تقويت ارتباطات اجتماعی آنان میانجامد .يکری از

) (CPTEDمشتمل بر طراحی و مرديريت محری کالبردی بره

راهکارهای ايجاد نظارت برر فضراها ،قرارگیرری پنجررههرا و

منظور کاهش فرصتهای جرم ،جنايت و بزهکاری میباشرد.

بالکنها رو به خیابانها و فضاهای عمرومی اسرت کره بردين

افزون براين ،اين نگرش براساس اين فرض استوار اسرت کره

ترتیب چشمان بیشتری ناظر بر فتالیتها بوده و بدين وسریله

مجرمان و بزهکاران قبل از آنکه مرتکب جرم شوند ،وارد يک

(رضرازاده و خبیرر،

فرايند تصرمیمسرازی منهقری مریشروند .در واقرع ،مجموعره

از آن جامتهشناسان مکتب شیکاگو مبادرت بره

نظريررههررای  CPTEDپیشررنهاد روششناسرری برنامررهريررزی و

ترسیم موقتیت بزهکاران نمودند .با اين وجرود در دهرههرای

طراحی مجدد محیهری اسرت کره برر آن اسراس ،متمراران و

 9961و  9911پژوهشهای لینچ ،جاکوبز ،آنجل و جفرری برر

شهرسازان میتوانند مجال ترس از جرم و تبهکاری را کراهش

اين امر صحه گذاشت که طراحی شهری به طور قهع میتواند

داده و کیفیت زندگی را بهبود بخشد ) .(Atlas, 1999:11عمومرا

بر وقوع بزهکراری ترأثیر داشرته باشرد ).(Cozens, 2008:429-444

CPTEDبر روی زمینههايی که در آن جررم اتفراق مریافترد و

عیوه بر اين ،طی دو دهره اخیرر در نگررش و سیاسرتهرای

تکنیکهايی که آسیبپذيری محی را کاهش میدهنرد ،تأکیرد

پیشگیرانه جرمشناسان برای مقابله با بزهکاری شهری تغییرات

میکند (صالحی .)931-949 :9311 ،اين ديدگاه همواره در مترض

مهمی به وقوع پیوسته است .مهابق اين نگرش برای پیشگیری

اصید و ارزيابی است و برر مبنرای چهرار اسرتراتژی کلیردی

از جرم عیوه بر "بزهکار" بايستی مکان وقوع برزه نیرز مرورد

مشتمل بر تملک قلمرو ،نظارت طبیتی ،حمايت فتالیرتهرا و

تأکید قرار گیرد تا با حذف فرصرتهرای مجرمانره در محری

کنترل دسترسریهرا بنرا نهراده شرده اسرت

جغرافیايی ،امکان به حرداقل رسراندن نرر بزهکراری فرراهم

تئوری بسیار تأثیرگذار "پنجرههای شکسته شده "3ويلسرون و

گردد (کینتری و همکاران.)44 :9319 ،

کلینب به مقولة پیشگیری از جرم برا تمرکرز برر روی آگراهی

امکان وقوع فرصتهای جرم کاهش میيابرد
 .)59 :9319پ

مهالتة بزهکاری و مکانهای بزه در سال  9993به وسیله

.(Bottoms and
4

).(Cozens, 2002:132

ساکنان از رفتارهای مشکوک ،حفاظت از محری و پیامردهای

پل و پاتريشا برانتینگهام برای کشف عمرل متقابرل مجرمران و

آن میپردازد

).(Wilson & Kelling, 1982: 29–38

محی های کالبدی و اجتماعی که به عنوان هردف جررم آنهرا

مهابق نظرية فضای قابل دفاع نوع طراحی شهری هرم در

انتخاب میشود ،ارائه شد .نظرية آنها اين اسرت کره جررم

انتخاب مکان جرم و هم در ارتکاب به جرم به تبهکرار کمرک

نتیجه عمل متقابل مردم و حرکت در چشمانداز شهری در فضا

میکند

 .(Newman,نکته حائز اهمیت ديگر؛ اينکه توزيع

و زمان میباشد( .بزهکاران و قربانیان) همچنین ،بررای وقروع

جغرافیايی جرايم تحت تأثیر متغیرهرای محرل و زمران وقروع

جرم در يک مکان بايستی چهار عنصر اصلی وجود داشته باشد:

بزه ،مرتکب جررم و قربرانی برزه قررار دارد .تحقیقرات نشران

.(Chi pun Chung,

میدهد در برخی مکانهای شهر به علت ساختار کالبدی ويژه

) 2005:10جرمشناسری محیهری ،9مهالترةجرم ،جنايرت ،آزار و

و مشخصرههررای اجتمرراعی ،اقتصرادی و فرهنگرری سرراکنیان و

اذيت است بره گونرهای کره علرت وقروع آنهرا در وهلرة اول،

استفادهکنندگان اين مکانها ،امکان و فرصت بزهکاری بیشرتر

مربوط به مکانهای ويژه و در وهلة دوم ،مربروط بره شریوهای

در برخی محدودههای شهری به علرت وجرود

)9قرانون )4 ،بزهکرار )3،هردف )4 ،مکران

است که اشخا

)1973:3

است به عک

و سازمانها بره فتالیرتهايشران بره وسریلة
Environmental Criminology

1

Crime Prevention Through Environmental Design
Broken

2
3
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موانررع و شررراي برراز دارنررده ،نررر بزهکرراری انرردک اسررت.
درحقیقت ،به طور قهع جرم به طور يکسان در سراسرر شرهر
پخش نمیشود و عقیدة کانونهای جرمخیرز در سرالیان اخیرر

.)961

مرکز کاهش بزهکاری متتلق به وزارت کشور انگلسرتان،
"کانونهای جرمخیز" را به شرد زير تتريف است:

توجه روزافزونی را به خود جلب کرده است (پرهیز.)49 :9319 ،

يک ناحیة جغرافیايی که در آن وقوع بزه از حد متوس براالتر

بسرریاری از صرراحبنظران و از جملرره طرفررداران نظريرره

است .يا ناحیهای که وقوع بزهکاری در آن نسربت بره توزيرع

فتالیت روزمره 9علت توزيع تمرکز بزهکاری در محدودههرای

جرم در کل ناحیه متمرکزتر است .مهابق ايرن تتريرف مکران

جغرافیررايی را همگرايرری و ترکیررب سرره عامررل زيررر

جرمخیز محدودهای مشخص و متین است که سرهم زيرادی از

خررا

دانستهاند که موجب شکلگیری کانونهای جرمخیز میشود:

کل جرايم در کل محدودة مورد مهالته را در خرود جرای داده

الف) وجود اهداف مجرمانه.

است

ب) وجود بزهکارانی که دارای انگیزه ،تروان و مهرارت کرافی

(پرهیز.)44 :9319 ،

بنابر تتريف فوق کانون جرمخیرز محردودهای اسرت کره

برای انجام عمل مجرمانه هستند.

متوس وقوع بزهکاری در آن بیش از منراطق پیرامرون اسرت.

ج) نبود مراقبرت و کنتررل مناسرب بررای مقابلره برا اقردامات

اين مکان میتواند به صورت يک خانه ،گوشة خیابران ،مغرازه

مجرمانه از سوی مردم و مسؤوالن

يا هر مکان ديگری باشد

(فلسون ،کیرک.)99 :9311 ،

(.)Sherman et al. 1989: 27-55

عرردهای از پژوهشررگران وجررود برخرری کرراربریهررا را در
شکلگیری کانونهای جرمخیز شهری مؤثر دانستهاند".شرمن،

یافتهها

گارتین و برگر" از جمله کسانی هسرتند کره بره ارتبراط نروع

دادههای اين پژوهش برر پايرة آمرار موجرود در سیسرتم 991

Sherman et al.

نیروی انتظامی اخذ گرديده است ،بر اين اساس افرادی کره از

کاربری و شکلگیری کانونها اشاره نمرودهانرد

(

تاريخ  11/9/9تا  11/99/31در محردودة قرانونی شرهر تهرران

.)1989: 27-55

در اين میان "ويزبرد" و "اک" 4چهار مفهوم اساسی زيرر

مرتکب جررم شرده و در کینترریهرای تهرران و واحردهای

را در شکلگیری کانونهای جرمخیز مؤثر دانستهاند:

اجرايی (پلی

الف)وجود امکانات و تسهییت مناسب بزهکاری.

پرونده تشرکیل شرده اسرت ،مرورد بررسری قررار گرفترهانرد.

ب) ويژگیهای مکانی 3چون دسترسی راحت ،نبرود گشرت و

مصاديق جرايم مرتب با مواد مخردر شرامل خريرد و فرروش

نگهبان ،نبود مديريت صحیه برر مکران و در کنرار آن وجرود

ترياک ،خريد و فروش حشیش ،خريد و فروش مرواد مخردر

برخرری امکانررات مجرم ران را ترغیررب برره جنايررت در برخرری

صنتتی ،خريد و فروش هروئین ،خريد و فروش ساير مرواد و

مکانهای خا

آگاهی ،پلی

مبارزه با مواد مخدر) بررای آنهرا

سوء مصرف 6و اعتیاد به مواد مخردر بروده اسرت .بره منظرور

مینمايد.

ج) اهداف مجرمانه 4يا وجود امروال يرا اشریايی کره مهلروب

تحلیل فضايی و جغرافیايی جرايم ارتکابی ابتردا محرل وقروع

بزهکاران است.

اين جرايم به صورت نقاط منفرد در پايگاه داده مکانی ذخیرره

د) بزهکار 5وجود تتداد بیشتر بزهکراران و داشرتن توانرايی و

و با استفاده از مدلهای تحلیلی (آمراری و گرافیکری) الگروی

انگیزه کرافی بررای عمرل مجرمانره از ديگرر عوامرل مرؤثر در

فضرايی ايررن جرررايم در سررهه شرهر و منهقررة مررورد مهالترره

(اک و همکراران:9311 ،

استخراج و بر اين اساس شکلگیرری کرانونهرای جررمخیرز

شکلگیری کانونهرای جررمخیرز اسرت

1

Routine Activity
Eck
3
Site Features
4
Crime Targets
5
Offender

جرايم مرتب با مواد مخدر مورد سنجش قرار گرفت.

2

Drug Abuse

6
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تحلیل زمانی وقوع جرایم مرتبط با مواد مخدر

مرکز ثقل زمانی وقوع جرايم ارتکابی در ساعت  93و در روز

تحلیل زمانی بزهکاری بر پايه تغییرات نوع و میزان بزهکراری

چهارشنبه با فراوانی  1-91رويداد برزه در ايرن سراعت و روز

در بستر زمان براساس مقاطع زمانی فصلهای سال يا ماههرای

میباشد .همچنین ،در همین روز در ساعت  94/31ترا 93/31

مختلررف سررال ،روزهررای هفترره و سرراعات شرربانه روز انجررام

تتداد  6-1فقره بزه روی داده است .البته جرايم مرتب با مواد

میگیرد .اين تحلیل میتوانرد بره دسرتانردرکاران قضرايی و

مخدر دارای پراکندگی زمانی در روزهای سهشنبه تا پنجشرنبه

انتظامی در شناسرايی بهترر کرانونهرای جررمخیرز ،الگوهرای

با تتداد  4-6مورد بزه میباشد .بنابراين مجرمان جرايم مرتب

بزهکاری و پیشگیری از بزهکاری کمک نمايد.

با مواد مخدر ،بیشرتر ،سراعات ظهرر را بررای ارتکراب جررم

تحلیل زمانی روزهای هفته و ساعات شربانه روز کرل جررايم

انتخاب میکنند.

مرتب با مواد مخدر در منهقه  94نشان میدهرد زمران اوج و

نمودار  -2توزیع زمانی وقوع تمامی جرایم مرتبط با مواد مخدر در روزهای هفته و ساعات شبانه روز در منطقة  21شهر تهران
مأخذ :محاسبات نگارندگان

تحلیل زمانی روزهرای هفتره و سراعات شربانه روز برزه

میدهد که مجرمان بزه خريرد و فرروش مرواد مخردر بیشرتر

خريد و فروش ترياک در منهقة  94نشان مریدهرد کره زمران

ساعات ظهر را برای ارتکاب جرم انتخاب میکننرد .بنرابراين،

اوج اين جرم روزهای سهشنبه ساعت  93با فراوانی  6-1فقره

گرايش کلی اين جرم در روزهای میانی هفته و بیشتر سهشرنبه

بزه میباشد .همچنین ،در همین روز و در سراعات  94/31ترا

و در ساعات  94/31تا  93/31ظهر میباشد.

 4-6 ،93/31مورد جرم بره وقروع پیوسرته اسرت .ايرن نشران

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال چهارم ،شماره پیاپی  ،9شماره اول ،بهار و تابستان 9394
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نمودار -1توزیع زمانی وقوع جرم مربوط به خرید و فروش تریاک در روزهای هفته و ساعات شبانه روز در منطقة 21
مأخذ :محاسبات نگارندگان

تحلیل زمانی بزه خريد و فروش مواد مخردر صرنتتی در

رويداد بزه در اين ساعت و روز میباشرد .گررايش کلری ايرن

منهقة  94نشان مریدهرد کره زمران اوج ايرن جررم روزهرای

جرم در روزهای میانی هفته و در ساعات بتد از ظهر و اولیره

دوشنبه سراعتهرای  96/31ترا  91/31برا فراوانری  9/5ترا 4

شب میباشد.

نمودار  -3توزیع زمانی وقوع جرم مربوط به خرید و فروش مواد مخدر صنعتی در روزهای هفته و ساعات شبانه روز در منطقة 21
مأخذ :محاسبات نگارندگان

مرکز متوسط و بیضی انحراف معیار جرایم مرتبط باا ماواد

مدل های آماری گرافیک مبنا شرامل آزمرون مرکرز میرانگین و

مخدر در منطقة  21کالنشهر تهران

بیضی انحراف متیار مورد اسرتفاده قررار گرفتره اسرت .مرکرز

برای سنجش توزيع فضايی و مرکز ثقل جرايم مورد بررسری،

میانگین ،مکان مرکرزی را بره صرورت میرانگین مبنرايی تمرام

تحلیل زمانی -مکانی آسیبهای اجتماعی مرتب با مواد (مهالتة موردی :منهقة  94شهر تهران)
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مکانهای بزهکاری مشخص میکند .بیضی انحراف متیرار ،برا

جهتهای مختلف جغرافیايی خبر می دهد .به نظرر مریرسرد

استفاده از انحرراف متیرار فاصرله مکران هرر جررم ترا مرکرز

قرارگیری ايستگاههای مترو ستدی ،مولوی و ايستگاه راهآهرن

میانگین ،پراکندگی ،جهت و موقتیت آن را مشخص مریکنرد.

در چگونگی امتداد اين بیضی ترأثیر گرذار بروده اسرت .زيررا

در شکل  4مرکز میانگین و بیضی انحرراف متیرار مکرانهرای

بیشترين تمرکز ارتکاب اين جرايم به سروی ايرن ايسرتگاههرا

جرايم مرتب با مواد مخدر در منهقه  94کینشهر تهران نشران

بوده است.

داده شده است .تفاوت میان بیضیها بیانگر تفاوتهای نسربی

به نظر میرسد علت باال بودن میزان ايرن جررايم در ايرن

در الگوهای پراکندگی و جهت آن در دادههای مختلرف جررم

محدودهها ،از ويژگری هرای حراکم برر ايسرتگاههرای متررو و

است .براساس نقشههای حاصل از آزمونهای آماری ياد شده،

نواحی مجاور آن (شلوغی ،رفت و آمد زيراد ،کنتررل نظرارتی

الگوهای فضايی بزهکاری در منهقة  94به شرد زير است:

اندک و گمنرامی) ترأثیر پذيرفتره اسرت .در ايرن میران میردان

کل جرايم مرتب با مرواد مخردر :مرکرز متوسر جررايم

محمديه (اعدام) و میدان استقیل وضتیت بسیار حادی نسبت

مرتب با مواد مخدر در منهقة  94شهر تهران تا حدود زيرادی

به ساير میادين و متابر دارند ،زيرا که میزان جرايم ارتکابی در

بر مرکز جغرافیايی اين منهقه يتنی؛ بر خیابران ناصرر خسررو

اين مکانها بسیار زياد است.

منتهی به خیابان  95خرداد منهبق است .بیضی انحرراف متیرار
اين نروع جررايم حالرت دايرره دارد کره از توزيرع جررايم در

شکل  -1مرکز متوسط و بیضی انحراف معیار کل جرایم مرتبط با مواد مخدر در منطقه  21شهر تهران
مأخذ :محاسبات نگارندگان

916

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال چهارم ،شماره پیاپی  ،9شماره اول ،بهار و تابستان 9394

بزه خريد و فروش ترياک :مرکرز میرانگین برزه خريرد و

توزيع فضايی اين جرم در قسمت جنوب غررب منهقره خبرر

فروش ترياک بر مرکرز جغرافیرايی منهقرة  94يتنری؛ خیابران

میدهد .میزان وقوع جرم خريد و فروش تريراک در محردودة

ناصر خسرو نزديک میردان  95خررداد منهبرق اسرت .بیضری

منهقة  94زياد است به گونهای که اين تتداد قابرل توجره برزه

انحراف متیار اين بزه دارای کشیدگی شرمال غربری -جنروب

بر روی الگوی فضرايی و شرکلدهری توزيرع کرل جررايم در

در

محرردودة منهقررة  94تأثیرگررذار برروده و برره کشرریدگی بیضرری

غربرری و ايررن بیضرری دارای کشرریدگی زيررادی بخصررو

قسمت جنوب غرب منهقة  94مریباشرد کره از پراکنردگی و

انحراف متیار در اين جهت منجر شده است.

شکل  -3مرکز متوسط و بیضی انحراف معیار بزه خرید و فروش تریاک در منطقه  21شهر تهران
مأخذ :محاسبات نگارندگان

خريد و فروش مواد مخدر صرنتتی :محرل تمرکرز نقراط

شده است و مرکز متوس آن نیز در همین سمت و بر نزديکی

ارتکاب اين نوع جرم به سمت شمال شرق منهقة  94کشریده

سه راه مجاهدين و خیابان ابنسینا منهبق است .بیضی انحراف

تحلیل زمانی -مکانی آسیبهای اجتماعی مرتب با مواد (مهالتة موردی :منهقة  94شهر تهران)
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متیار تقريبا جهتی شرقی -غربی دارد و به سمت شمال شررق

بخررشهررای مختلررف منهقررة  94نرروع مصرررف مررواد در ايررن

منهقه  94کشیده شده است .میتوان گفت تفاوت در سراختار

محدودهها نیز تغییر میيابد ،بدين صورت که در محدوده های

اجتماعی اقتصادی اين محدوده با محدودههای جنوبی منهقرة

جنوبی منهقة  94خريد و فروش هروئین و در محردودههرای

 ،94باعث تغییرر در عرضره و تقاضرای مرواد مخردر صرنتتی

شمالی منهقة  94خريد و فروش مرواد مخردر صرنتتی بیشرتر

میشود يتنی؛ با تغییر ويژگریهرای اقتصرادی و اجتمراعی در

اتفاق افتاده است.

شکل -4مرکز متوسط و بیضی انحراف معیار خرید و فروش مواد مخدر صنعتی در منطقه  21شهر تهران
مأخذ :محاسبات نگارندگان

در محدودة مورد مهالته بررسی شده است کره آيرا داده هرای

آزمون خوشهبندی

4

از ديگررر شرراخصهررای آمرراری مررورد اسررتفاده برررای تحلیررل

مجرمانه توزيع خوشهای دارند و آيا کانون جرمخیرز در ايرن

الگوهررای فضررايی بزهکرراری در منهقررة  94کینشررهر تهررران،

محدوده شکل گرفته است؟

آزمون خوشهبنردی و شراخص نزديرکتررين همسرايه 9بروده
است .به کمک اين آزمون ،نحوة پراکنش الگوهرای بزهکراری
)Nearest Neighbor Index (NNI

1

Clustered

2
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جدول  -1نتایج تحلیل شاخص نزدیک ترین همسایه جرایم مرتبط با مواد مخدر در منطقة  21شهر تهران
ردیف

جرم

شاخص نزدیک ترین همسایه

نمره

9

خريد و فروش ترياک

1/5

-6

4

خريد و فروش مواد صنتتی

1/99

-1/14

3

خريد و فروش هروئین

9/34

9/69

4

خريد و فروش حشیش

9/31

4

5

خريد و فروش ساير مواد

1/64

-4/44

6

سوء مصرف

3/41

1/53

1

کل جرايم

1/64

-1/64

Z

مأخذ :محاسبات نگارندگان

میزان شاخص نزديرکتررين همسرايه در پراکنردگی کرل

تحلیل فضایی جارایم مارتبط باا ماواد مخادر منطقاة 21

جرايم مرتب با مواد مخدر در منهقة  94شهر تهران ( 11فقرره

کالنشهر تهران به روش تخمین تراکم کرنل

بزه) برابر  1/64میباشد .براساس اين مقدار توزيع فضايی کل

با بررسی الگوی فضايی جرايم مرتب با مواد مخدر در منهقرة

جرايم مرتب با مواد مخدر در منهقة  94خوشهای است ،زيررا

 94کینشهر تهران به روش تراکم کرنل ،نتايج آزمون قبلی در

اگر نتیجة آزمون شاخص نزديکترين همسايه برابر يک باشد،

اين آزمون نیز تأيید شده و نشان مریدهرد کره توزيرع جررايم

دادههای بزهکاری به صورت تصادفی توزيع شده اسرت .اگرر

مورد بررسی در محدودة مورد مهالته بره صرورت خوشرهای،

نتیجة کوچکتر از يک باشد ،بیانگر خوشهای برودن دادههرای

گرد آمده است .به عبارت ديگر ،بخشهرايی از منهقرة  94برا

مجرمانه است و اگر شاخص نزديکترين همسايه بزرگترر از

میزان بسیار باالی بزهکاری مواجره اسرت و در ديگرر منراطق

يک باشد ،نشانگر توزيع يکنواخت دادههرای مجرمانره اسرت.

شهر میزان بزهکاری اندک يا در حد صفر اسرت .در شرکل 5

براساس مقردار  Zايرن جررايم کره مترادل  -1/64مریباشرد،

کانونهای جرايم مرتب با مواد مخدر به روش تخمین ترراکم

تأيیدکنندة خوشهای بودن توزيع فضايی نقاط مربروط بره کرل

کرنل در منهقة  94نشان داده شده است.

جرايم مرتب با مواد مخدر در محدودة مورد پرژوهش؛ يتنری

کرل جررايم مررتب بررا مرواد مخردر :بررسری پراکنرردگی

منهقة  94شهر تهران میباشد .نمرة  Zرا میتوان برای اطمینان

مکانهای وقوع کل جررايم مررتب برا مرواد مخردر در سرهه

از صحت آزمون شاخص نزديکترين همسايه به کار گرفرت.

منهقة  94کینشرهر تهرران نشران مریدهرد ،میردان محمديره

هر چه نمرة  Zعدد منفی بزرگتری باشد میتوان بره درسرتی

(اعدام) در جنوب غربی منهقة  94و همچنین میدان اسرتقیل

نتیجه آزمون شاخص نزديکترين همسايه اطمینان کررد .ايرن

در شمال غربی اين منهقه کانونهرای اصرلی ارتکراب جررايم

نشان مریدهرد محردودة خاصری از منهقرة  94محرل تمرکرز

مرتب با مواد مخدر میباشد .وجرود برازار مناسرب عرضره و

بزهکاری است و از الگوی متمرکز پیروی میکنرد و در نقهرة

فروش مواد مخدر به علت مصرف زياد آن در اين محدودهها،

مقابل ساير بخشهای اين محدوده از نظر ارتکراب بزهکراری

توزيع آسان مواد در اين میدانها ،ناکافی بودن کنتررل رسرمی،

محدودههای پاک 9محسوب میشوند.

وجررود ايسررتگاههررای مت ررو در میرردان محمديرره و اسررتقیل
پاتوقهای مناسب و آشنايی برای ارتکراب جررايم مررتب برا
مواد مخدر در اين محدودهها به وجود آورده است.
Cool Spot
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در کنار اين کانونهای اصرلی ،چنردين کرانون فرعری در

آمرروزش ،بیکرراری وسرریع ،عرردم وجررود نظررارت اجتمرراعی و

اطراف میدان استقیل و خیابران جمهروری منتهری بره میردان

انتظامی ،فقرر ،ويژگریهرای اجتمراعی ،ويژگریهرای کالبردی

بهارستان ،ايستگاه پل چوبی و خیابان مازندران منتهی به میدان

نامناسب ،فقدان برنامه صحیه برای پر کردن اوقرات فراغرت،

ابن سینا ،محلة خانیآباد در جنوب غربی و میردان شروش در

نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی و برای رهايی يافتن مقهتی

جنوب شرقی منهقة  94وجود دارد.

از برخی فشارهای روحی و ...میل به استتمال مواد مخردر در

به نظر میرسرد جررايم مررتب برا مرواد مخردر در ايرن

اين مکانها بیشتر است .از طرف ديگرر ،انرزوای اجتمراعی و

کانونهای جرم خیز بهراحتی امکانپذير است و آن هم ناشری

نبود اعتماد سبب شرده ترا رفتارهرای مشرارکتی نیرز در میران

از احساس امنیتی است که توزيعکننردگان ايرن مرواد در ايرن

ساکنان منهقة  94شکل نگیرد و امکان بهرهبرداری از ابزارهای

کانونهای جرمخیز دارند و نیز شرايد بره علرت سرهه پرايین

مشارکتی نظارت و کنترل اجتماعی فراهم نیايد.

شکل  -9توزیع فضایی کانونهای تمرکز کل جرایم مرتبط با مواد مخدر در منطقه  21شهر تهران
مأخذ :محاسبات نگارندگان
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بزه خريد و فروش ترياک :بررسی نحروة پراکنردگی ايرن

منهقه ،دومین کانون بحرانی خريد و فروش اين مواد به شمار

جرم نشان میدهد کره در منهقرة  94دو کرانون جررمخیرز در

میرود .واقع شدن ايرن محردوده در نزديکری برازار تهرران و

ارتباط با اين بزه شکل گرفتره ،کرانون اولری در شرمال غررب

وجود ايستگاه مترو ،اندک بودن کنتررلهرای رسرمی ،رفرت و

منهقه شکل گرفته که مرکز ثقل آن میردان اسرتقیل و خیابران

آمد و تردد زياد و شلوغی را میتوان از علتهای شکلگیرری

منتهی به آن؛ يتنی ستدی و جمهوری است .میردان محمديره

کررانون جرررمخیررز خريررد و فررروش تريرراک در ايررن میرردان و

(اعدام) و خیابران منتهری بره آن (مولروی) در جنروب غررب

خیابانهای منتهی به آن دانست.

شکل  -9توزیع فضایی کانون های بزه خرید و فروش تریاک در محدود 21
مأخذ :محاسبات نگارندگان

جرم خريد و فروش مواد مخدر صنتتی :بررسری توزيرع

اين محدوده خبر میدهرد کره علرت آن را مریتروان ايسرتگاه

فضايی اين جرم از شکلگیری دو کانون جررمخیرز در منهقرة

پلچوبی دانست که يکی از محدودههرای پرر جمتیرت شرهر

 94شهر تهران خبر میدهد :يک کانون جرمخیز در پل چروبی

تهران محسوب میشود و روزانه پرذيرای جمتیرت کریرری از

منتهی به خیابان انقیب اسیمی که از تمرکرز براالی جررم در

مردم تهران میباشد و در کنار اين کانون چندين کانون فرعری
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تشکیل شده است از جمله :خیابان روشندالن منتهی به خیابان

به علت مصرف بسیار زياد آن و سود فراوان ناشری از فرروش

انقیب اسیمی و میدان ابن سرینا ،خیابران احمردی و خیابران

در اين محدودهها ،از جمله علتهای باال بودن میزان ارتکراب

کفايی امانی منتهی به خیابان مازندران.

اين جرم در منهقة  94است .از سوی ديگر ،توزيع مواد مخدر

دومین کانون جرمخیز در خیابان باربد منتهری بره خیابران

در اين مناطق به راحتی امکانپرذير اسرت و آن هرم ناشری از

فردوسی شکل گرفته است .در کنار اين کانون اصرلی چنردين

احساس امنیتی است که توزيعکنندگان اين مواد در منهقره 94

کانون فرعی با تراکم جرم کمتر در خیابان اللهزار نو منتهی بره

دارند و به لحاظ عدم آگراهی سراکنان ايرن منهقره و بیکراری

خیابان جمهوری ،خیابران اربراب جمشرید منتهری بره خیابران

وسیع و برای رهايی يافتن مقهتی از برخی فشرارهای روحری

منوچهری ،میدان استقیل ،خیابان جمهوری منتهری بره میردان

و غیره میل بره اسرتتمال مرواد مخردر در ايرن منهقره بیشرتر

استقیل ،خیابان مراغهای منتهی به خیابان جمهروری ،سره راه

می باشد .برخی از جوانران بیکرار و حتری نوجوانران شرغل و

نخشب منتهی به خیابان مصهفی خمینی و چهار راه سرچشمه

حرفه خود را خريد و فروش مواد مخردر قررار دادهانرد و يرا

شکل گرفته است.

مکرران و وسررايل اسررتفاده از آن را در اختیررار متقاضرریان قرررار

وجود بازار مناسب خريد و فروش مرواد مخردر صرنتتی

میدهند و از اين راه به کسب سود نايل میآيند.

شکل -0توزیع فضایی کانونهای بزه خرید و فروش مواد مخدر صنعتی در محدوده 21
مأخذ :محاسبات نگارندگان
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نتیجهگیری و راهکارها

کالبدی يا جمتیتری مریباشرد و ايرن عوامرل در شرکلگیرری

آنچه در بررسی جغرافیای جرايم شهری اهمیرت دارد ،رابهرة

کانونهای جرمخیز تأثیر میگذارد ،لذا با تحلیرلهرای فضرايی

فضا و محی شهری با رفتارهرای اجتمراعی (از نروع منفری و

آسیبهای اجتماعی میتوان نسربت بره تغییرر ايرن شرراي و

ناهنجار آن) است .در واقع اين موضوع که طی چند دهة اخیر

ويژگیها ،احیاء و طراحی مجدد فضاها اقدام نمود و از طرفی

به مهالتات جغرافیايی شهری افزوده شرده اسرت ،چرارچوب

برخی موانع و شرراي بازدارنرده بررای ارتکراب آسریبهرای

عملی برای تحلیرل فضرايی و مکرانی جررم و مهالترة رابهرة

اجتماعی را ايجاد نمود تا بدين وسیله ضرمن افرزايش سرهه

ناهنجاری با فضا و زمان در محدودة شهرها فراهم مرینمايرد.

امنیت اجتماعی ،در استفاده از امکانات و منرابع صررفهجرويی

به طور کلی در ايرن مهالترات چگرونگی پیردايش ،کیفیرت و

شود و جامته نیز سهلتر راه سیمت را در پیش گیرد .تجربره

نحوة پراکندگی اعمال مجرمانره در محردودة جغرافیرای شرهر

بسیاری از کشورها و از جمله ايران طی سالهای گذشته نشان

مورد بررسی قرار گرفته و بره کمرک نمرايش فضرايی اعمرال

داده است که مقابله برا آسریبهرای اجتمراعی برا افرزودن بره

مجرمانه و تلفیق اين اطیعات با دادههای مکانی محل ارتکاب

نیروهررای انتظررامی ،تشررکییت قضررايی ،وضررع قرروانین و

جرايم و شراخصهرای اجتمراعی -اقتصرادی مجررم و محرل

مجازاتهرای شرديدتر ،چنردان ثمرربخش نیسرت و صراحب

سکونت او ،امکان شناسايی کانونهای جررمخیرز ،پریشبینری

نظران از ديرباز مهمترين راهکار پیشگیری از وقوع آسیبهای

محلهای احتمالی وقوع ناهنجراری در محردودة شرهر فرراهم

اجتماعی را شناسايی عوامل بروز اين آسیبهرا و سرتی در از

میشود .در نهايت ،اين اطیعات به شکل مؤثری میتوانرد بره

بین بردن اين عوامل و يا کاهش اثرات آن دانستهاند.

کاهش میزان جرايم در سهه شهر کمرک نمايرد .شناسرايی و

نکته حائز اهمیت اينکه در میران شرهرهای کشرور ،شرهر

تحلیل محدودههای جرمخیز و آلوده شرهری ايرن فرصرت را

فضايی ،کالبدی ،اجتماعی ،دارای

تهران به علت شراي خا

بتوانرد سرريعترر و مرؤثر نسربت بره

باالترين آمار آسیبهرای اجتمراعی در برین شرهرهای کشرور

بزهکاری واکنش نشان دهرد و بره کشرف جررم و تتقیرب و

است ،گرچه اين رقم با عنايت به رابهه مربت رشد جمتیت و

دستگیری متهمان اقدام کند و يا بررای شناسرايی مظنرونین يرا

میزان آسیبهای اجتماعی میتواند به عنوان تابتی از افرزايش

مجرمان با سابقه و محل زندگی يا فتالیت آنها گام برردارد .برا

کمی جمتیت در اين شهر تلقی شود ،لیکن آنچه بیشتر اهمیت

میتوانرد میرزان کنتررل و

دارد ،نسبت نر رشد آسریبهرای اجتمراعی در شرهر تهرران

مراقبت خود را در اين محدودهها افزايش دهد و با تخصریص

میباشد که بسیار بیش از روند رشد جمتیت ايرن شرهر بروده

بیشتر منابع اعرم از تجهیرزات ،امکانرات و نیرروی انسرانی از

اسررت .لررذا ضرررورت دارد برره شرریوة علمرری و بررا اسررتفاده از

تتداد بزه ارتکابی در اين محدودهها بکاهد .از سوی ديگر اين

فناوریهای نروين ،ضرمن شناسرايی شرراي مکرانی -زمرانی

شیوه به درک و فهم مجموعه عوامل و شراي مکانی ،زمانی و

ارتکاب اين جرايم در محدوده شهر تهران ،اقردامات علمری و

اجتماعی که منتهی به شرکلگیرری محردودههرای فروق شرده

اجرايی برای حذف اين شراي يا کاهش اثرات آن انجام گیرد.

است ،کمک مینمايد و با استفاده از نتايج اين مهالته میتروان

در اين میان منهقه  94شهر تهران با  9611هکتار بریش از سره

از شکلگیری محدودههای آلوده در آينده پیشگیری نمود و يا

چهارم تهران ناصری را بره خرود اختصرا

داده اسرت .ايرن

مناطقی را که در آينرده احتمرال آلرودگی آنهرا زيراد اسرت را

بخش از شهر طبق آمرار  3/91درصرد از کرل جمتیرت شرهر

شناسايی و تحت کنترل درآورد و از آنجا که الگوهای فضرايی

تهران را به خود اختصرا

داده اسرت .از سروی ديگرر ،ايرن

توزيع بزهکاری تحت تأثیر نوع کاربری اراضی و ويژگی های

بخش از شهر وسرتتی در حردود  9619/1هکترار مترادل 4/1

فراهم میآورد تا پلری

استفاده از نتايج اين تحلیلها پلی
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درصد مساحت کل شهر تهران را دارا میباشد .بررسری میرزان

جرايم مرتب با مواد مخردر در منهقرة  94شرهر تهرران برابرر

تراکم نسبی جمتیرت منهقره  94نشران مریدهرد کره در ايرن

 1/64میباشد و براساس مقدار  Zاين جرايم که متادل -1/64

محدوده تتداد  954/5نفر در هر هکتار سکونت دارند ،اين در

میباشد ،تايیدکنندة خوشهای بودن توزيع فضايی نقاط مربوط

حالی است که تراکم نسبی جمتیت در شهر تهران  939/6نفرر

به کل جرايم مرتب با مواد مخدر در محدودة مورد پرژوهش؛

در هر هکتار است ،بنابراين تراکم نسبی جمتیت در محردوده

يتنی منهقة  94شهر تهران میباشد.

منهقة  94شهر تهران بیشتر از متوسر ترراکم در شرهر تهرران

با بررسی الگوی فضايی جرايم ارتکرابی مررتب برا مرواد

است .يافتههای اين پژوهش نشان مریدهرد برا وجرود اينکره

مخدر در محردوده منهقرة  94بره روش ترراکم کرنرل ،نترايج

منهقة  ،94تنها  4/1درصد مساحت شهر را به خود اختصا

آزمون قبلی در اين آزمون نیز تأئید شده و نشان مریدهرد کره

داده اما بیشترين درصد وقوع آسیبهای اجتماعی شهر تهرران

توزيع جرايم ارتکابی در محدوده مرورد بررسری بره صرورت

در اين محدوده از شهر ر داده اسرت .بره عبرارت ديگرر ،از

خوشهای ،گرد آمده اسرت .بره عبرارت ديگرر بخرشهرايی از

مجموع  6116فقرره برزه مرورد مهالتره ايرن پرژوهش کره در

منهقه  94با میزان بسیار براالی بزهکراری مواجره اسرت و در

محدوده شهر تهران به وقوع پیوسته است .تتداد  561مورد آن

ديگر بخشهای محدوده ،میزان بزهکراری انردک يرا در حرد

( 11فقره بزه مرتب با مواد) در منهقة  94ر داده است.

صفر است .بررسی پراکندگی مکانهای وقروع کرل جررايم در

براساس تحلیلهرای زمرانی نروع و میرزان بزهکراری در

سهه منهقه  94نشان مریدهرد ،میردان محمديره (اعردام) در

منهقة  94شهر تهران ،مشخص شرد زمران اوج و مرکرز ثقرل

جنوب غربی منهقة  94و همچنین میردان اسرتقیل در شرمال

زمانی وقوع جرايم ارتکابی در ساعت  93و در روز چهارشنبه

غربی اين منهقه ،کانونهای اصلی ارتکراب جررايم مررتب برا

با فراوانی  1-91رويداد بزه در ايرن سراعت و روز مریباشرد.

مواد مخدر میباشد .وجود بازار مناسب عرضه و فروش مرواد

همچنین ،در همین روز در ساعت  94/31تا  93/31تترداد -1

مخدر به علت مصرف زياد آن در اين محدودهها ،توزيع آسان

 6فقره بزه روی داده است .البته ،جرايم مرتب برا مرواد دارای

مواد در اين میردانهرا ،ناکرافی برودن کنتررل رسرمی ،وجرود

پراکندگی زمانی در روزهای سهشنبه تا پنجشنبه با تترداد 4-6

ايستگاههای مترو در میردان محمديره و اسرتقیل پراتوقهرای

مورد بزه میباشد .بنابراين مجرمان جرايم مرتب با مواد مخدر

مناسب و آشنايی برای ارتکاب جرايم مرتب با مواد مخدر در

بیشتر ساعات ظهر را برای ارتکراب جررم انتخراب مریکننرد.

اين محدودهها به وجود آورده است .با توجه به تحلیل يافتهها

همچنین ،يافته ها نشان میدهد مرکز متوس جرايم مرتب برا

و به منظور کاهش نر بزهکاری در محدوده منهقرة  94شرهر

مواد مخدر در منهقة  94شهر تهران تا حدود زيادی برر مرکرز

تهران ،پیشنهاداتی در جهت کنترل و مقابله با ناهنجراریهرای

جغرافیايی اين منهقه؛ يتنی بر خیابان ناصر خسررو منتهری بره

مرتب تهیه شده است .برخی از اين پیشنهادات به سازمانهای

خیابان  95خرداد منهبق است .بیضی انحراف متیار ايرن نروع

تصمیم گیرنده و اجرايی باز میگرردد و برخری ديگرر شرامل

جرايم حالت دايره دارد کره از توزيرع جررايم در جهرتهرای

پیشنهاداتی است که جنبره مکرانی و کالبردی جررايم را مرورد

مختلف جغرافیايی خبر میدهد .به نظرر مریرسرد قرارگیرری

بررسی قرار داده و مبتنی بر مقاوم سازی فضاهای جررم خیرز

ايسررتگاههررای مترررو سررتدی ،مولرروی و ايسررتگاه راهآهررن در

شهری میباشد.

چگونگی امتداد اين بیضی تأثیرگذار بوده است زيرا بیشرترين
تمرکز ارتکاب اين جرايم به سوی اين ايستگاهها بوده است.
میزان شاخص نزديرکتررين همسرايه در پراکنردگی کرل

 ساماندهی فضاهای شهری ،به ويژه خرابهها و فضاهایمتروکه که پناهگاه مجرمان شده است.
 -از بین بردن بینظمیهای کالبردی و بره هرم ريختگری
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فیزيکی محلههای کریف ،سراختمانهرای مخروبره ،ديوارهرای
ترک خورده که بره نروعی باعرث جرذب بزهکراران و اعمرال
غیرقانونی آنها میشود .اين محلهها که در آنها نشرانههرايی از

استخراج مداوم نقشههای جرم در سهه منهقه.
 جلوگیری از جرمهای احتمالی آتری برا بهررهگیرری ازاصول پیشگیری جرم از طريق طراحی محیهی.

بیتوجهی و خرابی وجود دارد ،نشان میدهد ساکنان آن محله
احساس آسیبپذيری بیشتری دارند و از مشارکت و محافظت

منابع

اجتماع خود کنار کشیدهاند .بنابراين نظم و کنترل اجتماعی در

اک ،جان ای ،چینی ،اسپنسر ،کمرون ،جیمز ،جی ،لیتنر ،مايکل

آنها بسیار پايین است .اين شاخصها میتواننرد زمینرة ايجراد

و ويلسون ،رونالد وی .)9311( .تهیره نقشره بررای

جرم را فراهم کنند زيرا نشانههايی هستند که ساکنان عیقرهای

تحلیل بزهکاری :شناسايی کرانون هرای جررم خیرز،

به مواجهه با بزهکاری ندارند تا خهرر بزهکراری را در محرل

ترجمه :محسن کینتری و مريم شرکوهی ،زنجران:

کاهش دهند.

نشر آذرکلک.

 -تتريض متابر و گذرگاهها مهابق اصرول شهرسرازی و

پرهیز ،فرياد .)9319( .تحلیل فضايی -کالبدی ناهنجاریهرای

متماری که امکان گشتزنی ،کنترل و نظارت را بررای پلری

اجتمرراعی در منرراطق اسررکان غیررسررمی (مهالترره

تسهیل کند.

موردی :منهقه اسکان غیررسمی اسیمآباد در شرهر

 همراه سازی اقشار مختلف جامتره در مشرارکت بررایپیشگیری و تأمین امنیت اجتماعی در مبارزه برا جررايم بسریار

زنجان) ،پاياننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده علروم
انسانی ،دانشگاه زنجان.

مفید و مؤثر است .بدين منظرور بره کرارگیری تردابیری بررای

تقوايی ،مسرتود« .)9319( .بررسری و مقايسره شراخصهرای

اعتماد بین مردم و دستگاههايی که بره پیشرگیری

ششگانه جرم در سهه مناطق مختلف شهر شیراز»،

تقويت ح

از وقوع جرم میپردازند ،ضروری به نظر میرسد.
 فررراهم کررردن خرردمات و زيرسرراختهررای مهلرروب وهمچنررین تخصرریص و سرراماندهی سرررانههررای تأسیسرراتی،
تجهیزاترری و خرردمات مررورد نیرراز شررهروندان ايررن منهقرره و
برقراری تتادل و توازن در نوع و ترکیب کاربری اراضی.
 -اولويت بخشی به فتالیتهای پلری

جغرافیررا (فصررلنامه علمرری -پژوهشرری انجمررن
جغرافیايی ايران) ،دوره جديد ،سال هشتم ،ش ،46
.933-915
حاتمینژاد ،حسین و محمدپور ،صرابر و منروچهری ،ايروب و
حسام ،مهدی« .)9391( .بررسی و پیشنهاد متیرار و

از طريرق بره روز

استاندارد برنامهريزی توسرته فضرای سربز شرهری

کردن اطیعات رايانهای در مورد جرم ،تحلیل جرم برر مبنرای

(نمونة موردی :منهقه  94شرهر تهرران)» ،فصرلنامه

نقاط جرمخیز و تهیة نقشه جامع جرم میتواند مسرؤوالن امرر

تحقیقات جغرافیايی ،سرال  ،46شرماره سروم،

را نسبت به رشد جرايم هوشیار و پاسخگو نگره دارد .در ايرن

.51-45

میان فناوری اطیعات جغرافیايی ) (GISکمک بسریار مرؤثری

رضرررازاده ،راضررریه و خبیرررر ،سرررولماز« .)9319( .بررسررری

در پیشگیری و کنترل بزهکاری خواهد داشت .اين سیسرتم از

رويکردهای مروقتیتی پیشرگیری از جررم از منظرر

قابلیررت بسرریار وسرریتی در زمینررة تهیرره پايگرراه دادهای ،تهیرره

متماران و طراحان شهری» ،فصرلنامه آبرادی ،سرال

نقشههای بزهکاری و تحلیرل الگوهرای جررم در آينرده و يرا
تخمین محل اقامت بزهکاران برخوردار است.
 -پیشبینی احتماالت و موقتیتهای جرم آتی به واسرهة

بیستم ،ش ( 39پیاپی ،)66

63-51

زنگی آبادی ،علی و رحیمی نرادر ،حسرین« .)9319( .تحلیرل
فضايی جرم در شرهر کررج (برا اسرتفاده از ،»)GIS
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Introduction
Spatial analysis of urban social pathologies helps to identify patterns of criminal behavior, discover at-risk areas and
eventually change the situation by creating spaces for defeating social pathologies and eliminate them from the city.
In fact, considering the place, as the immediate cause of social pathologies compared with the individual or structural
factors, it seems more feasible to provide practical solutions from prevention of social pathologies. One of the most
important and complex issues of Tehran metropolitan city at the present time is the high frequency of crimes and
social disorders in the context of the city's old areas. In addition to creating a sense of insecurity and pessimism, this
has caused heavy mental and physical injuries on the shoulders of citizens despite great efforts and budget
expenditures. According to the official statistics, the number of crimes of the 12th District of Tehran that is known as
the Nasery-eraTehran, is much higher than other areas of Tehran. Thus, increase in social pathologies with physical
injuries has made this area a dangerous place and hard to live. The first step should be to provide a time-space
analysis of various social pathologies of the area, so that strategies to confront these disorders will be decided soon.

Materials & Methods
This study is a practical study with comparative and
analytical approach. To identify and understand the
spatial pattern of crime in the city, it has used statistical
models and graphics based on the geographical
information system (GIS). The most important
statistical tests used are Mean Center, Standard
Deviation Distance and Standard Deviation Ellipse
tests and among the clustering tests the nearest
neighbor index is used to identify the centers of mass
rise. In this study, in addition to statistical tests,
graphics methods such as kernel density estimation
method has been also used. The data related to crimes
of the 12th District have been considered as point
events.
Discussion of Results & Conclusions
Among Iran's cities, Tehran has the highest rate of social
pathologies because of specific, spatial, physical and social
conditions. This positive relationship between population
growth and increase in the rate of social Pathologies can be
regarded as a result of quantitative increase in the city's

population. So it is essential to, with scientific methods
and
new
technologies,
identify
place-time
circumstances in which crimes are committed in
Tehran. Tehran's 12th district with 1600 hectares
equivalent to 2/7 percent of the total area of Tehran has

allocated according to statistics 3.17 percent of the total
population of Tehran. Evaluation of the relative density
of population in 12th district show that in these area
154.5 people live per hectare, while the relative density
of population in Tehran is 131.6 people per hectare.
Therefore relative density of population in district 12
of Tehran is greater than the average density in Tehran
city.
The findings show that although district 12, only
has allocated 2.7 percent of the land area, but the most
percentage occurrence of social pathologies occurred in
this area of Tehran. In other words, from 6006 cases of
studied crime in this study that occurred in Tehran,
about 560 cases, occurred in the 12th district.
Based on the time analysis which determines the type
and extent of crime in the 12th district, the peak time
and the time center of gravity of crimes is 13 and
Wednesday, with frequency of 10-8 crime events in
this hour and day. Also on the same time at 12:30 to
13:30, 8-6 cases of crime occurs. The findings show
that the average center of crimes related to drugs on 12
district is coincided largely with the geographical
center of this region, on the streets of Nasser Khosrow,
leading to the 15 Khordad street. Standard deviation
ellipse of this type of crimes has mode circle, which
represents the geographic distribution of crimes on
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different directions. It seems that the location of
subway stations Saadi, Molavi and Rahahan has
influenced the direction of this ellipse, because the
highest concentration of crimes has been towards these
stations.
The nearest neighbor index on dispersion of the
whole crimes related to drug on 12 th district of Tehran
is equal to 0.62 and based on the Z value of these
crimes, that is 7.62, cconfirms the cluster of the spatial
distribution of points related to the whole crimes
associated with drug on area of the study.
With the study of spatial pattern of crimes related to
drug in the 12th district using the kernel density
method, the results of previous studies were confirmed
in this test, indicating that the distribution of crimes
within this district gathered a cluster. In other words,
parts of 12th District are faced with high rates of
criminality and in other parts this criminality is
minimal or zero. The distribution of places of crimes in
12th District shows that Square Mohammedia in the
southwestern of the District and Esteghlal Square in the
northwestern are the main focus of crimes related to
drug. There is a good market for the supply and sale of
drugs, due to excess consumption in these areas, easy
distribution of material in these Squares, Lack of
official control. Finally, the existence of subway
stations in Mohammedia and Esteghlal Squares has
created appropriate focus for crimes related to drug in
these areas.
Keywords: Time - Space Analysis, Social Pathologies,
Crimes Related to Drug, 12 District, Tehran City.
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