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مقدمه و بیان مسأله

 .)61روشن است که بعضی مکانها بهدلیل ويژ یهای کالبدی

در سالهای اخیر ،مطالعه و پژوهش درباره رابطه متقابل محیط

و محیطی و همچنین خصوصیات اجتماعی فرهنگتی اقتصتادی

شهرها با ناهنجاریهای اجتماعی و بزهکاری اهمیتت زيتادی

ساکنان من ،امکان و فرصت بیشتری برای وقتوع جترم دارنتد؛

پیدا کترده استت ،زيترا ويژ تیهتای کالبتدی و خصوصتیات

برعکس بعضی مکانها امکان جرم را از بین میبرند و همتین

اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی حاکم بر بعضتی محتدودههتای

امر ،باعت

شتده استت در دو دهتة ذشتته ،سیاستتمداران و

شهری ،موجب شکل یری فرصتتهتا و اهتداف مجرمانته در

محققان به مکان و زمان جرم ،برای جلتو یری از من و کنتترل

منها میشود و در محدوده شهرها مراکزی تشکیل میشود کته

وضتتعیت ،توجتته ويتتژهای نشتتان دهنتتد

جرايم بسیار بیشتری نسبت به محدودههای ديگر دارد .بررسی

بنابراين ،شناسايی موقعیت هايی که اين فرصت هتا را ايجتاد و

اين محدودهها و تالش برای ايجاد تغییرات اساسی در عوامتل

تسهیل میکنند و ارائه راهکار برای تغییر اين وضعیت ،تبتديل

بهوجودمورنده يا تسهیلکنندة فرصتهای جرم ،امکان کنتترل،

من بتته فضتتاهای مقتتاومر در برابتتر ناهنجتتاریهتتای اجتمتتاعی،

پیشگیری و کتاهش میتزان ناهنجتاریهتای شتهری را فتراهم

مهمترين هتدف بررستی هتای جغرافیتای جترم و جنايتت در

میکند .کشور ما طی چند دهة اخیر ،با مسائلی ماننتد رشتد و
سترش شهرها و شکل یری شتهرهای بتزرر روبتهرو بتوده

شهرها محسو

میشود

(تقتتوايی.)551 :5963 ،

(زنگیمبادی و رحیمی نادر.)569 :5963 ،

درحالحاضر ،مهمترين و پیچیدهترين مستأله کتالنشتهر

است .اين ويژ ی شهرنشینی برای ايتران ،مشتکالت و موانت

تهتتران ،بتتروز انتتواع جتترايم و ناهنجتتاریهتتای اجتمتتاعی در

متعددی ايجاد کرده است .ازجمله اين مشکالت ،بتروز انتواع

محدودة بافتهای فرسوده اين شهر است که بجز ايجاد ناامنی

ناهنجاریها و بزهکاری شهری است که لطمات و هزينههتای

و بتتدبینی ،مستتیبهتتای ستتنگین روحتتی و جستتمی بتتر دوش

مادی و معنوی بسیاری برای مردم و بیش عمومی بته وجتود

شهروندان ذاشته است .ازطرف ديگر ،اين مسأله موجب شده

مورده است (پرهیز.)51 :5963 ،

است عملکرد دستگاه قضايی و نیروی انتظامی شهر ،علیرغتم

منچه در بررسی جغرافیای جترايم شتهری اهمیتت دارد،

تالش بیدريغ منها و رشد دايترة فعالیتت و صترف بودجته و

رابطة فضا و محیط شهری با رفتارهای اجتماعی (از نوع منفی

امکانات بیشتر ،برای کاهش میزان جرايم ،ناکارممتد و کتم بته

و ناهنجار من) است .اين موضوع که طی چنتد دهتة اخیتر بته

نظر برسد .جالب اين است که میزان جرايم ارتکابی در منطقته

مطالعات جغرافیتايی شتهری افتزوده شتده استت ،چتارچو

 51تهران ،که به تهران عهد ناصری شهرت دارد ،بسیار بیشتتر

عملی تحلیل فضا و مکان جرم ،مطالعتة رابطتة ناهنجتاری بتا

از ساير مناط شتهر تهتران استت؛ بنتابراين ،تعیتین اصتولی،

فضا و زمان را در محدودة شهرها فراهم میکند .بتهطتورکلی،

منطقی و نظاممند کاربری زمینهای شهری ،نقش بسیار مهمتی

در اين مطالعات چگونگی پیدايش ،کیفیت و نحوة پراکنتد ی

در کاهش نابسامانیهتای شتهری بتهويتژه انتواع جترايم دارد.

اعمال مجرمانه در محدوده جغرافیای شهر ،مدنظر بوده استت.

برنامهريزان شهری با شناخت ويژ یها و امکانات مکان جرم،

شناسايی مراکز جرمخیز و محلهای احتمالی وقوع ناهنجتاری

و با اعمال تغییرات در اين محیط ،همچنین بتا برنامتهريتزی و

در محدوده شهر ،با نشان دادن فضای اعمتال مجرمانته ،تلفیت

طراحی محیط بهمنظور حذف امکانات جرم ،میتزان جترايم را

اين اطالعات با اطالعات محل ارتکا

جرايم و شاخصهتای

در شهرها به حداقل میرسانند.

اجتماعی اقتصادی مجرم و محل ستکونت او انجتام متیشتود.

طب بررسیهای انجام رفته ،سرقت ،مهتمتترين جرمتی

درنهايت ،اين اطالعات به شکل تأثیر ذاری به کتاهش میتزان

است که ممار وقوع و کشف چشمگیری در میان ستاير جترايم

(پوراحمتد و همکتاران:5961 ،

دارد و متأستتفانه موجتتب بتتروز مشتتکالت متعتتدد و تحمیتتل

جرايم در سطح شهر کمک میکنتد
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هزينههای مادی و معنوی زافتی بتر شتهروندان و مستؤوالن

 -نتاين اين پژوهش ،امکانات پلیس اين منطقته را بترای

انتظامی شده استت (هتدايتی و عباستی)513 :5966 ،؛ درحتالیکته

برنامهريزی ،عملیات شتزنی و تجسسهای نیروی انتظامی،

تعداد زياد افزايش جرايم میتلف در کشور ،ازجملته موضتوع

بهمنظور کشف جرايم و تعقیب مجرمان و بزهکاران حرفتهای

کیفقاپی نشان می دهد که متأسفانه ،هنوز راهکارهای متؤثری

افزايش میدهد.

برای بهبود وضعیت مسیبهای اجتماعی مذکور و بته تبت من،

 -اين تحقی  ،زمینه را برای مطالعته و بررستی عوامتل و

ريشهکنی کامل منها ارائه نشده است .باتوجتهبته ايتن مطالتب،

وضعیت فضايی؛ زمانی؛ اجتماعی و فرهنگی مؤثر در ارتکتا

بررسی علمی ايتن موضتوع بترای ارائته راهکارهتای علمتی،

جرايم فراهم میکند؛ درنتیجه برای ازبینبردن يا کتاهش تتأثیر

ضروری است.

اين عوامل ،طراحی اين محدودهها را تغییر میدهند.

ضرورت و اهمیت پژوهش

اهداف تحقیق

بی شک ،شناسايی علل تسهیلکننده جترايم ارتکتابی و تتالش

 -5مشنايی با مشکالت اجتماعی منطقة  51کالنشهر تهران.

برای حذف اين عوامل محیطی تأثیر بسزايی در افزايش ايمنتی

 -1کمک به چاره جويی و ارائه راهکار عملی برای پیشتگیری

و کاهش میزان وقوع اين جرايم دارد .بهاينترتیب ،ازطرفی در

از جرايم و کنترل منها در منطقة  51کالنشهر تهران ،با روشی

مينتده ،امکتان تشتتییص محتدودههتای مستتتعد جترم فتتراهم

علمی برای دستتیابی بته مناستب تترين راهکارهتای علمتی و

میشتود؛ ازطترف ديگتر ،بتا استتفاده از نتتاين ايتن پتژوهش،

الگوهای محیطی کاهش میزان جرم در منطقه مورد نظر.

سیاستتتگذاران و دستتتانتتدرکاران برقتتراری نظتتم و امنیتتت،
مکانهای ارتکا

جرايم را در محدودة منطقة  51کتالنشتهر

پیشینة پژوهش

تهران ،بهتر کنترل و نیرو ،امکانات و تجهیزات خود را در منها

جری راتکلیف )2004( 5در مقاله اش ،فنونی را برای شتناخت

متمرکز می کنند .همچنین ،متديران شتهری عوامتل کالبتدی و

ترکیب فضتايی و زمتانی مراکتز جترمخیتز ارائته داد و بترای

زمینههای اجتمتاعیفرهنگتی و اقتصتادی ايتن محتدودههتا را

شناخت  1نوع تحلیتل زمتانی و مکتانی مراکتز جترمخیتز ،از

تحلیلف و بترای ازبتینبتردن يتا کتاهش اثترات ايتن عوامتل

روشهايی استفاده کرد .اين طبقهبندی در يک متاتريس نشتان

برنامهريزی میکنند؛ درنتیجه برای تعقیب و دستگیری مجرمان

داده شد و مثالهای واقعتی از ويژ تیهتای فضتايی و زمتانی

سابقهدار و حرفهای ،امکانات بهتری فراهم میشود.

ماتريس مراکز جرمخیتز ارائته شتد .نتتاين ايتن پتژوهش ،بته

بنابراين ،ايتن مقالته ،در محتدودة منطقتة  51کتالنشتهر
تهران ،به داليل زير اهمیت دارد:
 -بررسی معضالت کالنشتهر تهتران ،درزمینتة ارتکتا

فرماندهان پلیس کمک کرد تا برای مقابله با بزهکاری و تعیین
يک شیوه مناسب ،بهمنظور پیشگیری از جرم اقدام کنند.
چای پون چانگ )2005( 1در پرديس دانشگاه هنگکنگ،

جرايم و مطالعه راهکارهای مؤثر برای کاهش میزان بزهکتاری

بتتا استتتفاده از سیستتتم اطالع تات جغرافیتتايی ( )GISجتترم را

در محدودة منطقة  51اين شهر.

بررسی کرد .در اين تحقی  ،با استفاده از نقشههای بزهکتاری،

 -نتتتاين و دستتتاوردهای ايتتن پتتژوهش ،برنامتتهريتتزان و

يک ابزار تحلیلی تهیه شد که به مديران و پرسنل امنیتی ،بترای

دستاندرکاران قضايی و انتظامی شهر تهران را برای شناسايی
و کنترل مراکز جرمخیز منطقة  51شهر تهران ،ياری میکند.
Ratcliffe Jerry
Chi pun chung
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تجديدنظر در ديتد اه ستنتیشتان نستبت بته جترايم ،کمتک

سبزکردن فضای طبیعی شهر؛ طراحی مجدد زمینهای باير و...

میکند.

احساس امنیتت را بتهطتور شايستتهای در ايتن منطقته بهبتود

مرمیتتتاو و تتامن )2009( 5در مقالتتة «پايتتداری ازطري ت

بیشیدهاند.

امنیت :نگاهی جديد» بر اين نکته تأکیتد کتردهانتد کته امنیتت

برنتتاردو پتترز ستتاالزار )2011( 1در مقالتتة «شتتهر رايی

راهتتی بتتهستتوی پايتتداری استتت .بتترايناستتاس ،بايتتد مستتائل

اجتماعی به عنوان استراتژی پیشگیری از جترم :نمونته متدلین

مربوطبه جرم و جنايت را در چارچو های پايداری نجانتد.

کلمبیا» ناهنجاریهای اجتماعی را در شهر 1/8میلیونی متدلین

امنیتتت ،بیتتش جدانشتتدنی پايتتداری استتت و افتتراد بتترای

بررسی و تحلیل کرده استت .نتتاين پتژوهش وی ،نشتان داده

بهفعلیترساندن تمام پتانستیلهتای ختود ،بته امنیتت وابستته

استتت متتديريت شتتهری بتتا اعمتتال سیاستتتهتتای شتتهر رايی

هستند.

اجتماعی مانند تمرکز بر مناطقی که کمترين کیفیت زنتد ی را

نس و رو  )2009( 1در مقالة «رفتار فضتايی در منتاط

ازنظر وضعیت کالبدی ،اجتمتاعی و اقتصتادی دارنتد ،تتالش

مسکونی هلند :چگونه مرايش مسکن بر رفتار ستاکنانش تتأثیر

برای نزديککردن اين مناط به استانداردهای زند ی ،جترم و

می ذارد» رفتار انسان در فضا اتفاق میافتد و مرايتش فضتای

جنايت را بهطور چشمگیری کاهش داده است.
8

محیط ،فرصتهای ونا ونی برای واکنش افراد فراهم میکند.

پیتر انگلک ( )2012در کتا خود توسعه ،محیط زيست

اين فعل و انفعاالت بین افراد ،جوامعی امن يا ناامن به وجتود

و کشاکش در سیاره شهری بهطور ويژهای مراحتل شهرنشتینی
و مسائل میتلتف من را ازجملته بهداشتت عمتومی؛ امترا

میمورد.
9

؛

الیزابت نايبون و استیون رافائتل ( )2011در پژوهششتان

مصرف بیرويته منتاب طبیعتی؛ خشتونت و جترم و جنايتت،

«روند جرم شهری و حومهای در منتاط مادرشتهری ممريکتا»

بررسی کرده است .وی معتقد است رشتد بتیرويته جمعیتت،

براساس تحلیل  FBIو دادههای مرکتز ممتار ،نشتان متیدهنتد

باع

شده است تدابیر کتافی بترای امنیتت شتهرها انديشتیده

جرمهای مربوطبه اموال و خشونت ،بهطورچشمگیری بهدلیتل

نشود و اين مسأله در قسمت بافتهتای نابستامان و ناپايتدار،

اعمال سیاستهای میتلف بهخصوص درزمینه شهرسازی بین

حادتر است.

سالهتای  1990تتا  2008در  511منطقته مادرشتهری بتزرر

1

رابرت مو تا ( )2012در کتتا

پژوهشتی درخصتوص

ممريکا کم شده؛ چنانکه میزان ايتن جترمهتای خشتونتممیتز

معضالت شهری :شهرنشینی ،فقر و خشونت اثرات مستتقیم و

تقريباً 91درصد ،و میزان جرمهای مربوطبته امتوال 18درصتد

غیرمستتتقیم خشتتونت و جتترايم شتتهری را بتتر شتتهروندان،

کاهش يافته است.

به خصوص فقرای شهری بررسی کرده ،همچنین به خشتونت؛

فوال مرتور وری و اينوکنت چوك وما )2011( 1در مقالتة

فرسايش انسجام و سرماية اجتمتاعی؛ زوال رفتاه اقتصتادی و

«جتترم و امنیتتت در شتتهر ال تتوس :مشتتکالت و نتتتاين» ايتتن

اجتماعی و پیامدهای من برای حکومت و امنیت شهری توجته

موضوع را در کالنشهر ال وس با 51/1میلیتون نفتر جمعیتت

کرده است.

بررسی کردهاند .نتاين پژوهش منها نشان میدهد که حکومتت

مدريتتتان کتتتورنلیز ميتنبو تتتارد )2013( 6در تتتتز ختتتود

مرکزی و مديريت شهری با اعمال سیاستهايی ماننتد توزيت

«خوشههای جرم شهری و امنیتت در ترههتای حمتلونقتل»

دوباره ثروت؛ بهبود حملو نقل؛ بهداشت و خدمات اجتماعی؛

نتیجه رفته استت کته ترکیتب اجتمتاعی و اقتصتادی محتیط

1

5

2

6

Armitage & Gamman
Nes & Rueb
3
Kneebone & Raphael
4
Arthur-Worrey & Chukwuma

Pérez Salazar
Engelke
7
Muggah, Robert
8
Cornelis Uittenbogaard
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پیرامون ايستگاهها اثرات چشمگیری بر وقوع جرم در رههای

قرايتتی و همکتتاران ( )5963در پژوهشتتی بتته ايتتن نتتتاين

حمل ونقل دارد ،اما محیط اجتماعی و کالبدی ايستگاهها تتأثیر

رسیده اند :فرضیة تحقی  ،پتذيرش تفتاوت امنیتت در شتب و

بسیار بیشتری بر من داشتهاند .برای مثال ،نظارت کم و بازبینی

روز ،برای مردان و زنان مناط شمالی شتهر استت .همچنتین،

ضعیف در ايستگاههايی به همراه اختتالط کتاربری اراضتی در

مردم در انتیا

فضاهای نتاامن در کتل شتهر ،تفتاهم نستبی

مناط اطراف ايستگاه موجب وقتوع جترم و جنايتت در ايتن

دارند .اکثريت منها محلههای پايین شهر ،حاشیه ساختمانهتای

ايستگاهها شده است.

نیمهکاره و کوچههای خلوت و تاريک را فضتاهايی بتا امنیتت

پوراحمد و همکاران ( )5961در پژوهشی به ايتن نتیجته

کم میدانند؛ چنانکه اين حس ناامنی ،در خیابانهای شتلوغ و

به جرايم و ويژ یهای محتل وقتوع

مملو از جمعیت کم متیشتود .متردم حضتور متؤثر پلتیس و

جرم ،مثل تاريکی و خلتوتبتودن محتیط ،ارتبتاط معنتاداری

نیروی انتظامی ارتقاء سطح فرهنگی و موقعیت مناسب فضتای

وجود دارد .همچنین تراکم جمعیت نیز ،عامل مؤثری در بروز

مورد نظر را مهمترين عامل ايجاد حس امنیت میدانند.

رسیدهاند که بین ارتکا

ستوده ( )5931در پاياننامه خود ،به اين نتاين دست يافته

جرم است.
عبدالهی ( )5969در پاياننامه خود (که با هدف پیشگیری

است :بین احساس امنیت و شاخص های اجتماعی مانند میزان

از جرم ازطري برنامه ريزی کاربری اراضی شهری انجام شتده

اعتماد ساکنان به يکتديگر؛ میتزان مشتارکت ستاکنین در حتل

است) ضمن تعريف  9عامل اصلی بروز جترم يعنتی انگیتزه،

مشکالت محلته؛ نترستیدن از وقتوع جترايم و شتاخصهتای

زمان و مکان ،اينطور نتیجه رفته است :برنامهريتزی شتهری

کالبدی همچون ساختار محله ،میزان فعالیتت و میتزان ايمنتی

با شناخت ويژ ی ها و امکانات مکان جرم در شتهرها ،اعمتال

حرکت عابر پیاده در من ،رابطه معناداری وجود دارد.

تغییرات در اين محیط و همچنتین بته کمتک برنامتهريتزی و

پورموسوی و همکاران ( )5931در پژوهشی به اين نتاين

طراحی محیط برای حتذف ايتن عوامتل ،میتزان جترايم را در

رسیدهاند :مناط جرمخیز شهر تهران ،سراسر منطب بر منتاط

شهرها به حداقل می رساند .در اين پژوهش ،بررسی هتا نشتان

عمتتودیستتازی شتتده شتتهر هستتتند و ضتترايب همبستتتگی

می دهد وقوع انواع سرقت ها ارتباط نزديکی بتا نتوع و میتزان

بهدست ممده و خط ر رسیون کشیده شتده نیتز ،ايتن نکتته را

تراکم جمعیت و کتاربریهتا در شتهر دارد .بتهعبتارتديگتر،

کامالً تأيید میکنند .بنابراين ،درزمینه امنیت شتهری ،نبايتد بته

بتروز

پلیس و نقش من در ايجاد امنیت تکیه کرد ،بلکه بايد به نقتش

ناهنجاری شده است .بنابراين ،چنتین برداشتت متیشتود کته

عوامل تأثیر ذار بر میزان جرايم ،ارائه راهکارهايی برای کاستن

توزي متعادل کاربری های میتلف در سطح شهر ،ازيکطرف،

از جرم ،با استفاده از طراحی محیط ،و نیز نوع مساکن اهمیتت

ازدحام و تراکم جمعیت ،و کاربریهای میتلتف باعت

باع

افتزايش نظتارت اجتمتاعی در منتاط خلتوت شتهر ،و

ازطرف ديگر ،باع

کاهش بیروية جمعیتت و فعالیتتهتا در

مناط متراکم شهر میشود.

داده شود ،تا با اين راهکارها از وقوع جرم پیشگیری کنند.
محمدی و همکاران ( )5939در مقالة خود به ايتن نتتاين
دست يافتهاند :شرارت و در یری با 53/95درصد کتل جترايم

ضابطیان طرقی ( )5961در پايان نامه خود ،به ايتن نتتاين

منطقه اسالممباد طی دوره مورد نظتر ،رتبته نیستت را دارد و

رسیده است :با افزايش میزان جاذبه و تنوع کاربریها افتزايش

اين جرم در اين منطقه ،از الگوی خوشهای و متمرکتز پیتروی

حضور اثر ذار زنتان در فضتاهای شتهری و تتردد و استتفاده

میکند .همچنین ،بین تراکم جمعیت در اين محدوده و میتزان

هرچه بیشتر منان از فضاها به تدرين امنیت زنان زياد و درنتیجه

وقوع بزهکاری در من ،رابطه مستقیم وجود دارد.

فضايی مناسب ،خوشنام و امن خل میشود.

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال پنجم ،شماره پیاپی  ،51شماره چهارم ،زمستان 5931
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صتتادقی و همکتتاران ( )5931در پژوهشتتی کتته براستتاس
کیفیت فضای شهری انجام دادهاند ،اينطور نتیجته رفتتهانتد:
حوزه های مرکز و جنو

جرمخیز را مکانهای کوچک ،با جرايم زياد احتمالی ،در يتک
دوره دستکم 5ساله دانستهاند

(کالنتری و همکاران.)61 :5966 ،

شهر اصتفهان ،بته ترتیتب بیشتترين

بستتیاری از صتتاحبنظتتران و ازجملتته طرفتتداران نظريتتة

میزان کیفیت فضای شهری ،و بیشترين میزان امنیت شتهری را

فعالیت روزمره ،5هم رايی و ترکیب  9عامل را دلیل پراکند ی

دارند .همچنتین ،باتوجته بته نتتاين حاصتل از ايتن پتژوهش،

بزهکاری در محدودههای خاص جغرافیايی دانستهاند که ايتن

استراتژی هايی برای ارتقتاء کیفیتت فضتای شتهری بتهمنظتور

عوامل ،موجب شکل یری کانونهای جرمخیز میشوند:

کنترل جرايم شهری حوزههای پنن انته شتهر اصتفهان ،ارائته

الف) اهداف مجرمانه.
) بزهکارانی که انگیزه ،توان و مهارت کافی را بترای انجتام

شده است.

عمل مجرمانه دارند.
مفاهیم ،دیدگاهها و مبانی نظری

ج) کنترل نامناسب ازسوی مردم و مسؤوالن ،بترای مقابلته بتا

نظریههای بومشناسی و جمعیتی

اقدامات مجرمانته (پرهیتز .)15 :5963 ،عتدهای از پژوهشتگران،

جامعهشناسانی مانند پارك و بر س ( )1925نظرية بومشناختی

بعضی کاربریها را در شکل یری مراکز جرمخیز شهری مؤثر

و جمعیتشناختی مکتب شتیکا و را مطترك کردنتد .منهتا در

دانستهاند .شرمن ،ارتین و بر ر ازجمله کسانی هستند که بته

تبیین انحرافات اجتماعی بر متغیرهايی که با پديدة شهرنشتینی

ارتباط نوع کاربری و شکل یتری کتانونهتا اشتاره کترده انتد

ارتباط داشت (مانند زبان؛ قومیت؛ مهاجرت؛ منتاط مستکونی

(.)Sherman, 1989: 27-55

و تراکم جمعیت) تمرکز کردند .جامعهشناسان مکتب شیکا و،

1

ويزبتترد و اك  1مفهتتوم اساستتی را در شتتکل یتتری

از مغتتاز قتترن بیستتتم برختتی از رفتارهتتای انحرافتتی ماننتتد

کانونهای جرمخیز مؤثر دانستهاند:

خودکشی ،طالق و فحشا را در شهر شیکا و بررسی کردنتد و

الف) امکانات و تسهیالت مناسب بزهکاری.
9

هدفشتتان ،درك تتتأثیر عوامتتل جمعیتتتشتتناختی ماننتتد :ستتن؛

) ويژ یهای بعضی مکانها مانند دسترستی راحتت؛ نبتود

بعدخانوار؛ تراکم و مهاجرت ،و عوامتل بتومشتناختی ،ماننتد:

شت و نگهبتان؛ متديريت نادرستت مکتان و وجتود بعضتی

سن؛ بعدخانوار؛ تراکم و مهاجرت ،و عوامل بومشناختی مانند:
قومیت ،نژاد و محل سکونت بود .منها بر بیسازمانی اجتماعی
تأکید ،و به طور ويژه دربارة بزهکاری مطالعه کردهاند

(شماعی و

همکاران.)511 :5931 ،

امکانات ،مجرمان را به جنايت در منها ترغیب میکند.
1

ج) اهداف مجرمانه يا وجود امتوال يتا اشتیايی کته مطلتو
بزهکاران است.
د) وجود تعداد بیشتر بزهکاران و توانايی و انگیزه کافی بترای
عمل مجرمانه ،از ديگر عوامل مؤثر در شکل یری کتانونهتای

نظریة کانونهای جرمخیز
اولین بار شرمن ،ارتین و بر ر در سال  1969اصطالك کانون
جرم خیز را برای تحلیل مکان بزهکاری استتفاده کردنتد .ايتن

جرمخیز است

(محمدی و همکاران.)68 :5939 ،

مرکتتتز کتتتاهش بزهکتتتاری وزارت کشتتتور انگلستتتتان،
کانونهای جرمخیز را چنین تعريف میکند:

واوه ،يک مکان يا محدودة جغرافیتايی را نشتان متیدهتد کته

يک ناحیة جغرافیايی که در من ،وقوع جرم از حد متوستط

میزان بزهکاری در من بسیار زيتاد استت .حتدود ايتن مکتان،

بیشتر است؛ يا ناحیهای که وقوع بزهکاری در من ،نستبت بته

بیشی از يک شهر؛ يک محله؛ چند خیابان مجاور هم و حتتی
يک خانه يا مجتم مسکونی استت .بعضتی نیتز ،کتانونهتای

1

Routine Activity
2
Eck
3
Site Features
4
Crime Targets
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کل ناحیه ،بیشتر است .مطاب ايتن تعريتف ،مکتان جترمخیتز،

پیشتتگیری از جتترم ،از طريتت طراحتتی محتتیط ،حمايتتت از

محدودهای مشیص و معین استت کته تعتداد زيتادی از کتل

خانوادهها ،کودکان و جوانان؛ تقويت جوام و احیای فرهنتگ

جرايم در کل محدودة مورد نظتر ،در من ر متیدهتد

(پرهیتز،

.)11 :5963

همسايگی؛ توجه ويژه به تهديدات اصتلی؛ کتاهش تهاجمتات
تکرارشونده؛ طراحی در برابر جرم؛ و بهره یری از تکنولتووی

بنابراين تعريف ،مرکتز جترمخیتز محتدودهای استت کته

است ) .(Office of Crime Prevention, 2004اين ديتد اه ،بترای

متوسط وقوع بزهکاری در من ،بیش از مناط اطراف من است.

افتتتزايش تتتتوان بتتتالقوة جامعتتته در محافظتتتت از ختتتود1 ،

اين مکان يک خانه؛ وشة خیابان؛ مغازه يتا هتر مکتان ديگتر

راهکارکلیدی را پیشنهاد میکند :قلمروپتايی؛ نظتارت طبیعتی؛

است ( .)Sherman, 1989: 27-55پژوهشگران و پلیس ،از اين

حمايت از فعالیتهتا و کنتترل دسترستی .ايتن نتوع طراحتی،

اصطالك به شیوههای بسیار متفاوتی استفاده میکننتد .شتماری

همچنتتین اختتتالط کتتاربری ،افتتزايش فعالیتتت و متتديريت و

از منها من را مکانهتای بستیار جترم خیتز؛ عتدة ديگتر ،من را

نگهداری مستمر و مؤثر از فضا را توصیه میکند .دربتاره ايتن

بلوكهتای جترم خیتز و ستايرين ،خوشتههتايی از بلتوكهتا

موضوع اتفاقنظر جمعی وجود دارد که روش طراحی در برابر

می دانند .در برداشت راين عمومی مراکتز جترمخیتز ،منتاطقی

جرم ،از يکسو ،در بعد کاهش حقیقی جرائم در محتیطهتای

يتا

شهری ،و ازسویديگر ،در افتزايش احستاس ايمنتی و امنیتت

جنايت را دارد؛ يا منطقهای که در من ،میزان خشونت و جرايم

فضايی در منها متؤثر استت ) .(Crowe, 2000: 87تتا وقتتی کته

مردم ،بستیار بیشتتر از حتد متوستط استت .همچنتین ،مراکتز

پايداری به وضتوك ،ابعتاد میتلتف جترم و تترس از من را در

جرمخیز شدت و ضعف دارند .برای نمونه ،نقاط سرد مکانها

جامعه بررسی نکند ،به تمامی اهداف خود نمیرستد .ازستوی

و بینظمی کمتر از

ديگر ،شهر يک اکوسیستم است و جرم و ترس از من ،بتا ايتن

حد متوسط باشد .ازطترف ديگتر ،در شتماری از ايتن مراکتز،

اکوسیستتم درهتتم تنیتتده شتتدهانتتد .مطالعتتات جتترمشناستتی و

و بتینظمتی شتديدتر

بومشناسی جرم ،بر اين نکته تأکید دارند که جترم و تترس از

است که میزان بیشتری از حد متوسط رويتدادهای مشتو

يا مناطقی هستند که میزان جرايم و مشو
ممکن است میزان وقوع جرايم ،مشو
باشد.

من ،مهمترين عناصر پايداری شهر هستند .برای مثال ،فلستون

9

در نظرية «طبیعت و جرم» جرم را بر حسب موقعیتت؛ مکتان؛
طراحی در برابر جرم

زمینته و اکوسیستتم تحلیتل کترده استت

).(Felson, 2006

در

پیشتتگیری از جتترم ازطري ت طراحتتی محیطتتی  ،5CPTEDدر

ذشته ،پايداری بیشتر مسألهای اقتصادی يا محیطی محستو

سالهای اخیر ،يک ديتد اه اجتمتاعیفضتايی مطتركشتده در

میشد و توجه زيادی به مسئله جرم و ترس از من نداشت؛ اما

(Cozens,

اخیراً جرم بعتدی از پايتداری شتده و بتهصتورت ستتردهای

) .Saville and Hillier, 2005: 328-356باتوجهبته اينکته کیفیتت

دربتتاره من ،بح ت

و ارزيتتابی انجتتام شتتده استتت؛ چنتتانکتته

محیط فیزيکی و طراحی من ،بر ايجاد فرصتهتای مجرمانته و

بهوضوك ،بیش پويايی از اين دانش را نشتان متیدهتد

جرمشناستی ،برنامتهريتزی و طراحتیشتهری استت

تسهیل ارتکا

جرم مؤثر است ،طراحی در برابر جرم اهمیتت

.(Du

)Plessis, 1999:28

1

دارد .به عقیدة کراو طراحی در برابر جرم ،با بهره یری متؤثر
از محیط ،ترس از جرم و همچنتین حتوادآ من را کتاهش ،و
کیفیت زنتد ی را ارتقتاء متیدهتد

)4

 .(Crowe, 2000:هتدف

Crime Prevention Through Environmental Design
Crowe

1
2

تعامالت میان پایداری و پیشگیری از جرم
باوجود تفسیرها و تعاريف چند انه از پايداری برکی ،1معتقتد
است که اين مفهتوم ،يتک ديتد اه کتالن در هتدايت قتوانین
Felson
Berke

3
4
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میشتود ).(Berke, 2002:35

شهرها ،فرميندی پیچیده و پوياست .بااين حتال ،بته عقیتدة دو

طراحی قرن بیستويکم محسو

باوجوداين ،برای ذشتن از مرمانگرايیهای مبهم ،تئوری بايتد

پلسیز ،باوجود منکه طراحی محیطی راهحلی برای جرم نشتان

به عمل تبديل شود .کوتاهی در اين امر ،قطعتاً پايتداری را در

نمیدهد يا ضامن پايداری يک شهر نیست «يک محیط کالبدی

حد يک ديتد اه خیتالی مربتوطبته مينتده ،ماننتد مرمتانشتهر

محتتافر را بتترای نتتوموریهتتای اقتصتتادی و اجتمتتاعی خل ت

غیرعملی و دستنیافتنی توماس مور 5محدود متیکنتد .شترط

میکند» ).(Du Plessis, 1999:38

الزم برای يک محیط شهری پايتدار ،من استت کته هتی ونته
تهديتتدی بتترای شتتهروندان کنتتونی و متتتی ايجتتاد نکنتتد.

روش تحقیق

به اين منظور ،ازنظر ديووبری ،1ارتباط زيتادی بتین پايتداری و

پژوهش حاضر ،از نوع کاربردی و روش من توصتیفیتحلیلتی

پیشگیری از جرم وجود دارد (جدول .)5

است و برای شناسايی و درك الگوهتای مکتانی بزهکتاری در

سترش و سنجش مؤلفههای پايداری چتالش برانگیتز و

شهر ،از مدل های مماری و رافیکی در محیط سامانة اطالعات

قطعاً سنجش جرم نیز ،مسألهستاز استت .بته منظتور ارزيتابی

جغرافیايی  GISاستفاده شده است .مهمترين مزمونهای مماری

پايداری بايد با تکیه بر ممارهای رستمی جترم ،تتأثیرات من را

تحلیل فضا در اين تحقی  ،شاخص خودهمبستگی فضتايی 9و

تحلیل کرد .برای اين کار ،بايتد ستنجههتای تترس از جترم و

شاخص موران 1است .همچنین ،بجتز مزمتونهتای ممتاری ،از

ادراکات افراد میتلف جامعته را دخیتل کترد .يقینتاً ممارهتای

بعضی روش های مماری رافیکی ،ازجمله روش تیمین تراکم

جرم ،بیشی از کل جرائم را نشان میدهند؛ درحالیکه بعضتی

کرنل 1استفاده شده است .درايتن زمینته ،داده هتای مربتوط بته

(Nasar & Fisher,

جتترايم متتورد نظتتر ،در محتتدودة قتتانونی منطقتته 51تهتتران،

از اطالعات مربوط ،ناديده رفته متیشتوند

) .1993:187-206پل و پاتريشیا برنتینگهام ،می ويند در مراحل

بهصورت وقاي نقطهای محسو

شده است.

طراحی بايد به جرمشناسی محیطی بهوضوك ،توجه کرد .منتان

روش تیمین تراکم کرنل چهار انه ،مناستبتترين روش

معتقدند بسیاری از طركها ،بتدون اطتالع از الگوهتای جترم،

برای به تصويرکشیدن اطالعات بزهکتاری ،بته صتورت ستطح

جذ کننده و مولد من متیشتوند و اهمیتت راههتا ،لبتههتا و

پیوسته است که اين روش ،از جملته روشهتای درونيتابی و

رهها ،در منها ناديده رفته میشود؛ بدينترتیب ،فعالیتهتای

هموارسازی اين سطوك است .روش تیمین تراکم کرنل ،نقاط

مجرمانه را مسان می کنند و حتی در بعضتی متوارد مشتوق من

جرم معین در درون شعاع جستجو را بتاهم جمت متیکنتد و

 .(Brantinghamدر حتتال

سطح هموار و پیوستهای ايجاد میکند که نشاندهندة حجم يتا

حاضر ،در سراسر جهان ،چارچو های پايداری ،بته تتأثیرات

تراکم توزي جرم در محدودة مدنظر است .اين روش ،بهجای

بالقوّه جرم و ترس از من در توسعههای شهری به میزان کتافی

خوشه بندی بعضی جرايم و حذف بقیة منها به میزان تمرکز در

توجه نمیکنند؛ درحالیکه جرم و ترس از من ،میزان پايتداری

تمام جرايم توجه میکند.

هستتتند

)& Brantingham, 1998:53

يک جامعه را فرسايش و کاهش میدهند .فتنی است ،هرچند

همچنین ،برای تشکیل پايگاه دادهای ،از نرمافزار  Excelو

بهره یری از روش «طراحی در برابر جرم» در طراحتی بستیار

بتترای تحلیتتل تطبیقتتی و رافیکتتی از نتترمافزارهتتای سیستتتم

مناسب و مفید است ،کاربرد من ،لزوماً اهداف ستردهتتری از

اطالعات جغرافیايی  GISو

نرمافزار جتانبی Crime Analysis

پايداری را محق نمیکند .ازسويی ،امروزه پايداری نیز ،تتأثیر

در محیط  Arc GISاستفاده شده است.

محسوسی بر جرم يا ترس از من نتدارد؛ زيترا وقتوع جترم در
3

Thomas More
Dewberry

1
2

Spatial autocorrelation
Moran's Index
5
Kernel Density Estimation
4
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جامعة مماری مورد نظر ،جرايم کیفقتاپی و جیتببتری بتوده

داده است؛ و بترای من پرونتده و ستابقه تشتکیل شتده استت

است که در زمان پژوهش ،در محدودة قتانونی منطقتة  51ر

(نیتتتروی انتظتتتامی تهتتتران بتتتزرر و محاستتتبات نگارنتتتده.)5931 ،

جدول  -2تعامالت بین پایداری و پیشگیری از جرم
پايداری

پیشگیری از جرم

مسؤولیتپذيری در برابر پايداری

مسؤولیت پذيری در برابر جرم

اعتراف ملودهکنند ان به عمل خود

اعتراف خالفکاران به جرم خود

بهوجودممدن بیعدالتی در امنیت جوام

تروين محرومیتهای اجتماعی بهوسیلة جرم

کاهش تأثیرات میر

بر محیط ،ازطري سرمايه ذاری در کارميی و شواهد

کاهش تأثیرات جرم ،ازطري سرمايه ذاری در کارايی و شواهد

ارتقاء پايداری بهوستیله ستترش محصتوالت و سیستتمهتايی کته در برابتر

کاهش اثرات جرم بهوسیله سترش محصوالت و سیستمهتايی کته در برابتر

اجتماع و محیط ،مسؤولیتپذيرتر هستند

فعالیتهای مجرمانه ،مقاومتر هستند

نیاز به مشارکتها؛ راهبردهای دولتت؛ مستؤولیتپتذيری و ممارستت عتالی
اجتماعی و محیطی

نیاز به مشارکتها؛ راهبردهای دولت؛ اقدامات شاهد و قدرت پاسیگويی

درك کیفیت موضوعات زند ی

ارتقاء کیفیت امور زند ی

ارتقاء درك بومشناسی جرم

ارتقاء درك جرمشناسی محیطی و بومشناسی جرم

استتتفاده از محتتیط بتترای کتتاهش زبالتته و ملتتود ی ،و ارتقتتاء پايتتداری و
زيستپذيری

استفاده از محیط برای کاهش فرصتهای جرم و ارتقاء زيستپذيری
Source: Dewberry, 2003:51-62

معرفی محدودة مورد مطالعه

تاريیی تهران بزرر ،در منطقة  51است .اين منطقه ،از شمال

وسعت منطقة  51تهران ،بیش از سه چهارم شترق من در دورة

به مناط  8و ( 1خیابان انقال ) از شرق ،به منتاط  59و 51

قاجار است .خیابتانهتای انقتال  51 ،شتهريور و شتوش بتر

(خیابان  51شهريور) از جنو  ،بته منتاط  51و ( 58خیابتان

حصار ناصری منطب هستند و تنها لبة غربی بر ضتل چهتارم

شوش) و از غر  ،بته منطقتة ( 55خیابتان حتافر و وحتدت

من ،يعنی خیابان کار ر انطباق ندارد .در حتال حاضتر ،منطقتة

اسالمی) محدود میشود .هرچند بسیاری از عناصر و فضاهای

(حاتمینتژاد

شاخص و باکیفیت بافت قديمی منطقه در تذر زمتان از بتین

و همکاران .)91-91 :5931 ،بیش از 61درصدکارکردهای تجتاری،

رفته است ،اما استیوانبندی بافت ،کمابیش با استتیوانبنتدی

اداری حکتتومتی ،کار تتاهی و انبتتار و بتتیش از 11درصتتد

تاريیی بیش مرکزی شهر انطباق دارد .بازار بزرر تهران ،در

کارکردهای فرهنگی مذهبی و پذيرايی اين منطقه نقش شتهری

حد فاصل  1خیابتان  51خترداد؛ مصتطفیخمینتی؛ شتوش و

و فراشتتهری دارنتتد11 .درصتتد واحتتدهای تجتتاری (عمتتده و

خیام ،مرکز ثقل و ستون فقرات منطقة  51را تشکیل میدهد و

ختتردهفروشتتی) 11/1درصتتد کار تتاههتتا51 ،درصتتد انبارهتتا و

امتدادهای منشتعب از من (بتهخصتوص بته ستمت جنتو

و

1/6درصد فضاها و بناهتای اداریحکتومتی تهتران بتزرر ،در

شمال) با پذيرش فعالیتهای اصلی استتیوانبنتدی منطقته را

اين منطقه قرار دارند11 .درصتد منطقته (داختل بتاروی اول)

تعیین میکنند .محورهتای خیتام جنتوبی و صتاحبجمت  ،بتا

بیش از  111سال و 19درصد از بافت من ،بتیش از  111ستال

پذيرش فعالیتهتای تجتاریتولیتدی بتا مقیتاس فرامنطقتهای

قدمت دارد .بیش از 91درصد محدودة منطقه ،فرسوده (اعم از

پیونتتدهای محکمتتی بتتا بتتازار دارنتتد و بیتتش جنتتوبی ايتتن

میشود .بهعبتارتديگتر ،مرکتز

استیوانبندی را تشکیل میدهند .ايتن محورهتا بتا امتتداد از

 51شهرداری تهران ،از  59محله تشکیل شده است

ارزشمند يا غیر من) محسو
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طري محورهای شهید رجايی و فتدائیان استالم ،بته بزر تراه

استقرار فعالیتهتای مهتم منطقته (از نتوع تجتاریتولیتدی و

مزاد ان میرسند .در بیش شمالی بازار ،فعالیتتهتای عمتده

اداریحکومتی) است که به خیابتان انقتال

منتهتی متیشتود.

تجاری اداری منشتعب از بتازار ،ازطريت خیابتانهتای خیتام،

بنابراين ،استیوانبندی اصلی منطقة  51شمالیجنوبی استت و

ناصرخسرو و پامنار به سمت خیابان امیرکبیر و میدان توپیانته

از جنو

به شمال ،بر میزان فعالیتهای اداریتجاری ،در کنار

ادامه دارند .میدان توپیانه ،نقطة عطتف تمرکتز فعالیتتهتای

فعالیتهای تجاری فرامنطقهای ،افتزوده شتده استت

فرامنطقهای است و خیابانهتای ستعدی؛ اللتهزار؛ فردوستی و

همکاران.)1-9 :5963 ،

(منتزوی و

قوامالسلطنه ،امتتدادهای اصتلی من استت .ايتن میتدان ،مکتان

شکل  -2منظقه  21و موقعیت آن در شهر تهران

یافتهها

بهتر مراکز جرمخیتز ،الگوهتای بزهکتاری و پیشتگیری از من

تحلیل زمانی وقوع جرایم ارتکابی

کمک میکند.

تحلیل زمانی بزهکاری بر پايه تغییرات نوع و میزان بزهکتاری

تحلیل زمان وقوع جرم کیفقاپی در منطقة  51بتهوستیله

در بستر زمان ،و براساس مقاط زمانی فصتلهتا يتا متاههتای

موتورسواران ،نشان میدهد زمتان اوج وقتوع ايتن جترم ،روز

میتلف سال ،روزهای هفته و ساعات شبانهروز انجام میشود.

پنجشنبه و در ساعت  55با فراوانی  51تا  51رويتداد در ايتن

اين تحلیل ،به دستاندرکاران قضايی و انتظتامی در شناستايی

ايتن جترم بتا

ساعت و روز استت .در مرحلته دوم ،ارتکتا
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فراوانی  1تا  51فقره در روزهتای يکشتنبه ستاعت  91:55تتا

پنجشنبه  91:51تا  91:55نشان میدهد ترايش کلتی بته ايتن

 ،91:51دوشنبه ساعت  59تا  ،91:51سهشنبه ساعت  91:55تا

جرم ،در روزهای يکشتنبه ،دوشتنبه ،سته شتنبه ،چهارشتنبه و

 58 ،91:51و  91:51تا  ،91:56چهارشتنبه  91:59تتا  51/91و

پنجشنبه و از ساعات  91:51صبح تا  91:56عصر است.

شکل  -1نمودار پراکندگی زمان وقوع جرم کیفقاپی بهوسیلة موتورسواران ،در منطقة  21شهر تهران (مأخذ :نگارند ان)

تحلیل زمان جرم مربوط به کیفقاپی به وسیلة افراد پیاده،

اين جرم ،در روزهای میانی هفته و در ساعات  6صتبح تتا 51

نشان میدهد اوج وقوع اين جرم ،روزهتای دوشتنبه ،ستاعت

عصر است .نکته حائز اهمیت ،کتاهش محستوس وقتوع ايتن

 91:51تا  91:51و سهشنبه ،ستاعت  51تتا  91:51بتا فراوانتی

دسته از جترايم ،از ستاعت  51بته بعتد استت کته موضتوعی

 5/1تا  1رويداد ،در اين ساعات روز است .ترايش کلتی بته

تأملبرانگیز است.

شکل  -3نمودار پراکندگی زمان وقوع جرم کیفقاپی بهوسیلة افراد پیاده ،در منطقة  21شهر تهران (مأخذ :نگارند ان)

در میتتان جتترايم م تورد نظتتر ،نقطتتة اوج وقتتوع جتترايم

 91:56با  9تا  1مورد بزهکاری در اين ساعت و روز است که

جیببری و کیفزنی در روزهای پنجشنبه ،ستاعت  91:51تتا

به نظر میرسد علت زيادبودن میزان جرايم در ايتن ستاعت و
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روز ،حضور بیشتر مردم برای خريد در روزهای مختر هفتته و

ساعات و در شلوغی رفتوممد ،قربانیان خود را انتیا

ساعات عصر ،در مراکز تجاری منطقة  51بوده است .اين امتر،

و جرم خود را انجام دهند.

کننتد

فرصت مناسبی برای بزهکاران به وجود متیمورد کته در ايتن

شکل  -4نمودار پراکندگی زمان وقوع جرایم جیببری و کیفقاپی در منطقة  21کالنشهر تهران (مأخذ :نگارندگان)

آزمون موران

ناهنجاریهای اجتماعی کیفقاپی و جیتببتری بتا 33درصتد

در اين پژوهش ،از شتاخص متوران بترای محاستبه همبستتگی

اطمینان ،به صتورت خوشتهای در منطقته توزيت شتده استت

فضای جرايم کیفقاپی و جیببری در منطقة  51شتهر تهتران،

(شکل .)1

استتتفاده شتتده استتت و درنهايتتت ،الگتتوی پراکنتتد ی ايتتن
ناهنجاریهای اجتماعی تعیین شده است .مقتدار ممتارة متوران

جدول  -1الگوی پراکندگی جرایم کیفقاپی و جیببری در منطقة 21

برای مجموع ناهنجاریهای اجتماعی کیفقاپی و جیتببتری

شهر تهران ،با استفاده از شاخص موران

در منطقتتة 1/91 ،51و نمتترة  51/18 ،Zمحاستتبه شتتده استتت.

شاخص موران
نمره

Z

1/91
51/18

باتوجه به مثبتبودن مقدار ممارة موران و بزرربودن قدرمطل

سطح اطمینان

33

نمرة  ،Zالگتوی پراکنتد ی جترايم کیتفقتاپی و جیتببتری

الگوی پراکند ی

خوشهای

خوشتهای محستتو

متیشتتود (جتدول  .)1بتتهعبتارتديگتتر،
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شکل  -5نمودار الگوی پراکندگی جرایم کیفقاپی و جیببری در منطقة  21شهر تهران ،با استفاده از شاخص موران

پهنهبندی و تحلیل فضای جرایم کیفقاپی و جیببرری در

مرکز جرمخیز در من شکل رفته است .اين مراکز عبتارتانتد

منطقة  21با استفاده از روش تخمین تراکم کرنل

از :خیابان فردوستی ،از تقتاط منتوچهری تتا انتهتای خیابتان

کیفقاپی موتورسواران :بیشتترين جترايم ثبتت شتده در ايتن

با همايون؛ خیابان اکباتان؛ خیابان امیرکبیر ،از میتدان امتام تتا

منطقه ،مربوطبه جرايم کیفقاپی بهوسیلة موتورسواران استت.

چهارراه سرچشمه و ستهراه امتین حضتور؛ میتدان بهارستتان؛

بهعبارت ديگر ،از کل جرايم ارتکابی در اين منطقه ،تعداد 139

میدان امامخمینی؛ خیابان سعدی ،از میدان استتقالل تتا میتدان

فقره کیفقاپی به وسیلة موتورسوار در شهر ر داده است کته

امام و خیابان ملت؛ خیابان روشندالل ،منتهی به میدان ابنستینا

11/91درصد کل جرايم ارتکابی را شامل متیشتود؛ بنتابراين،

و خیابان انقال اسالمی؛ چهارراه مولوی تا میدان قیام؛ خیابان

بیش از نیمی از جرايم منطقة  51شهر تهران ،مربتوط بته ايتن

مولوی تا میدان محمديه (اعدام) و خیابان پانزده خرداد ،منتهی

جرم است که وضتعیت بحرانتی و حتاد من را در ايتن منطقته

به خیابان وحدت اسالمی .در کنار اين مراکتز اصتلی چنتدين

نشان میدهد.

مرکز فرعی نیز ،شکل رفتته استت کته در محتدوده پراکنتده

بررسی مراکز تجمت کیتف قتاپی در شتکل  8پراکنتد ی
وقوع اين جرم را در منطقه نشان میدهد؛ بهطوریکه چنتدين

هستند.
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شکل  -6تراکم مراکز کیف قاپی موتورسواران ،با استفاده از آزمون تراکم کرنل (مأخذ :محاسبات نگارند ان)

کیفقاپی بهوسیلة افراد پیاده :بررسی جرم کیفقاپی افراد

کنار اين مرکز اصلی نیز ،چنتدين مرکتز فرعتی شتکل رفتته

پیاده ،نشان میدهتد وقتوع ايتن جترم در منطقته ،بتهصتورت

است که عبارتاند از :خیابان مصطفینژاد ،منتهی به خیابان 51

پراکنده است ،بهطوریکه چندين مرکز جرمخیز در من تشکیل

شهريور؛ خیابان شیرازی ،منتهی به خیابان ری؛ تقتاط خیابتان

شده است .اين مراکز عبارتاند از :يتک مرکتز کته در شتمال

 51شهريور و خیابان محالتی؛ خیابان پانزده خرداد ،منتهی بته

استالمی

خیابان محالتی؛ چهارراه سیروس ،منتهی بته خیابتان مصتطفی

است و در کنار اين مرکز اصلی چندين مرکز فرعی بتا جترايم

خمینی؛ خیابان صديقی ،منتهی به خیابان  51شهريور؛ خیابتان

کمتر ،در خیابان روشندالل ،منتهی به خیابان انقتال استالمی؛

رضوی ،منتهی به خیابان ری و میدان قیام.

شرق منطقة 51در پلچوبی منتهی به خیابتان انقتال

خیابان مازندران ،منتهی به میدان ابتنستینا؛ خیابتان ابتنستینا،

همچنین در شمال غر

منطقه نیز ،چندين کتانون فرعتی

منتهی به میدان ابنسینا و ستهراه مجاهتدين استالم و خیابتان

تشکیل شده است که اين مراکتز :خیابتان جمهتوری استالمی،

مجاهدين اسالمی ،منتهی به میدان شهدا تشکیل شده است.

منتهی به میدان استقالل و میتدان بهارستتان ،خیابتان ستعدی،

دومین مرکز جرمخیز ،در جنو

شرق ايتن محتدوده ،در

خیابان ری ،منتهی به سهراه امین حضور شکل رفته است .در

منتهی به میدان استقالل و محل تالقی خیابان سعدی و خیابان
اکباتان و امیرکبیر ،منتهی به چهارراه سرچشمه هستند.
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شکل  -7تراکم مراکز کیفقاپی افراد پیاده ،با استفاده از آزمون تراکم کرنل (مأخذ :محاسبات نگارند ان)

جیتببتری ،کیتفزنتی :بررستی نحتوة پراکنتد ی جترم

از طرفی ،بررسی اين جرم نشان میدهد در کنار مراکز اصتلی

جیببری و کیفزنی در منطقة  51چندين مرکز جترمخیتز را

جرمخیز ،چندين کانون فرعی با جرم کمتر ،شکل رفته است

نشان میدهد .اين مراکتز شتامل ايتن منتاط هستتند :خیابتان

که عبارتانتد از :خیابتان پتارس ،منتهتی بته خیابتان انقتال

فردوسی؛ خیابان منوچهری تا محل تالقی خیابتان جمهتوری؛

اسالمی؛ خیابان مراغهای ،منتهی به خیابان جمهتوری استالمی؛

خیابان جمهوری تا میدان استقالل؛ خیابان اللهزار نو ،از میدان

خیابان ظهیراالستالم ،منتهتی بته خیابتان مزادیختواه؛ خیابتان

امامخمینی تا خیابان جمهوری؛ محل تالقی خیابتان ستعدی و

ابنسینا ،منتهی به سهراه مجاهتدين استالم؛ ستهراه مجاهتدين

خیابتتان اکباتتتان؛ ستتهراه امتتینحضتتور ،منتهتتی بتته چهتتارراه

اسالم؛ خیابان مصطفی خمینتی ،منتهتی بته ستهراه مجاهتدين

سرچشمه؛ خیابان مازندران ،منتهی به میدان ابنسینا در شتمال

اسالم؛ میتدان شتهدا؛ خیابتان قتادری ،منتهتی بته خیابتان 51

شرق؛ میدان خراسان؛ میدان شوش و میدان محمديه (اعتدام).

شهريور؛ خیابان ايران ،منتهی به خیابان مجاهدين اسالم؛ میدان

محل وقتوع ايتن ونته جترايم ،معمتوالً مکتانهتای شتلوغ و

حسنمباد؛ خیابان امام خمینتی ،منتهتی بته میتدان حستنمبتاد؛

پرازدحام ،جلوی بانکها و مراکز تجاری و میدانها است .بته

خیابان سعدی جنتوبی ،منتهتی بته خیابتان امیرکبیتر؛ چهتارراه

نظر میرسد وجود مراکز تجاریاداریمالی و ازدحام جمعیتت

مولوی؛ میدان قیام و خیابان ری ،منتهی به میدان شوش.

در اين محدودهها در طول روز ،مهمترين داليتل شتکل یتری
اين مراکز هستند.
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شکل  -8تراکم مراکز جیببری و کیفزنی با استفاده از آزمون تراکم کرنل (مأخذ :محاسبات نگارندگان)

نتیجه و راهکارها

 51/18 ،Zمحاسبه شده است .باتوجهبه مثبت بودن مقدار ممارة

براساس نتاين پژوهش ،میزان جرايم ارتکابی منطقتة  51شتهر

موران ،و بزرربودن قتدر مطلت نمترة  ،Zالگتوی پراکنتد ی

تهران ،مشهور به تهران عهتد ناصتری ،بستیار بیشتتر از ستاير

جرايم کیف قاپی و جیببری خوشهای است .بهعبتارتديگتر،

مناط شهر تهران است؛ بنتابراين ،ذشتته از ناهنجتاریهتای

با 33درصد اطمینان ،بايد فت کته ايتن جترم ،در منطقتة 51

کالبدی ،افزايش ناهنجاریهتای اجتمتاعی ازجملته مستايل و

بتتهصتتورت خوشتتهای در فضتتای شتتهر پراکنتتده شتتده استتت؛

معضالت اين منطقه است؛ چنتان کته ايتن محتدوده را ازنظتر

بنابراين ،الگوی فضای جرايم مورد نظتر ،الگتوی خوشتهای و

ناهنجاریهای اجتمتاعی ،بتا مشتکل جتدی روبتهرو کترده و

متمرکز است .تحلیل زمان وقوع جرم کیفقاپی موتورسواران،

دستیابی به راهکارهايی برای کنترل و مقابله با من را ضتروری

نشان میدهد رايش کلی به اين جترم ،در روزهتای يکشتنبه،

کرده است .براين اساس ،اين پژوهش ،با استفاده از متدل هتای

دوشنبه ،سهشتنبه ،چهارشتنبه و پنجشتنبه و از ستاعات 91:51

مماری و سامانه اطالعات جغرافیايی ،و بتا هتدف شناستايی و

صبح تا  91:56عصر استت؛ درحتالی کته تحلیتل زمتان جترم

تحلیل مکان کانونهای جرمخیز کیفقاپی و جیببری در اين

کیفقاپی افراد پیاده ،نشان میدهد رايش کلی به ايتن جترم،

منطقه ،انجام شده است.

در روزهای میانی هفته و در ساعات  6صبح تا 51عصر است.

مطاب يافته های پژوهش ،مقدار ممارة موران برای مجموع

در میان جرايم بررسیشده ،جرايم جیببتری و کیتفزنتی در

ناهنجاریهای اجتماعی کیفقاپی و جیتببتری1/91 ،و نمترة

روزهای پنجشنبه و ساعت  91:51تا  91:56و نقطة اوج وقوع
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منها  9تا  1جرم در اين ساعت و روز است .بهاينترتیتب ،بته

به خصتوص در منتاط تجتاری و اداری شتهر ،مکتانيتابی و

نظر میرسد علت زيتادبودن میتزان جترايم در ايتن ستاعت و

احداآ مراکز انتظامی حتتی بته صتورت واحتدهای کوچتک،

روز ،حضور بیشتر مردم برای خريد در روزهای مختر هفتته و

ضروری به نظر میرسد.

ساعات عصر ،در مراکز تجاری بوده است .ايتن امتر ،فرصتت

پتتااليش کتتارکردی فعالیتتتهتتای ناستتاز ار در محتتدوده

مناسبی برای بزهکاران به وجود میمورد که در اين ستاعات و

کانونهای جرمخیز و افزايش نقشهای فرهنگی ،ردشگری و

کنند و جترم را

پذيرايی باتکیه بر هويت کالبدی ،بهويژه رون فضاهای شهری

در شلوغی رفتوممد ،قربانیان خود را انتیا

در ايام تعطیل و شبها.

انجام دهند.
همچنین برای شناسايی و تحلیل ويژ یهای کتانونهتای
جرمخیز در منطقة  51کالنشهر تهران ،از روش تتراکم کرنتل

بهکتار یری متداوم فضتای شتهری بتهوستیلة کتاربران و
زمینهسازی برای استقرار فعالیت در پیادهروها.

استفاده شده کته مناستبتترين روش بترای بتهتصويرکشتیدن
اطالعات جرم ،بهصورت پیوسته استت .براستاس ايتن روش،
مشیص شد توزي اين جرايم در منطقه ،بتهصتورت پراکنتده
است؛ بهطوریکه چندين کانون جرمخیز ،در من تشکیل شتده

انجام فعالیتهای اوقات فراغت ،بعد از ستاعات کتار در
مکانهايی که بیاستفاده ماندهاند.

برون را شدن فضاهای تجاری يا بیشی از من برای کمک
به احیای فضای خیابان.

است .همچنین ،محل وقوع اين ونه جرايم ،معموالً مکانهتای

با نگهداری و تعمیتر مناستب مبلمتان ،تابلوهتا و عالئتم

شلوغ و پرازدحام ،جلوی بانکها ،مراکز تجتاری و میتدانهتا

شتتهری بجتتز بهینتتهستتازی هزينتتههتتای شتتهری ،امکانتتات و
توانايیهای بالقوه مناط

است.

برای جرمخیزی کاسته شود.

باتوجتتهبتته نتتتاين پتتژوهش ،و بتتهمنظتتور کتتاهش میتتزان

ايجاد فضاهای تفريحی و فراغتی سالم ،ساختن سالنهای

بزهکاری در محدوده اين منطقه ،برای کنترل کردن و مقابله بتا

ورزشی؛ کتابیانه؛ پاركها و بسیاری از مکانهای تفريحی برای

ناهنجاریهای اجتماعی ،اين پیشنهادها ارائه میشود:

صرف اوقات فراغت ساکنان ،خصوصاً جوانان اين محدوده کته

ازبینبردن بینظمیهای کالبدی و به همريیتگی فیزيکی،

اين عوامل ،تأثیر فراوانی در پیشگیری از جرم خواهد داشت.

مثل محلههای کثیف ،ساختمانهای میروبه و ديوارهای تترك
خورده که بهنوعی باع

جذ

بزهکاران و اعمتال غیرقتانونی

منابع

منها میشود .در اين مکانها ،نشانههايی از بیتوجهی و خرابی

پرهیتتز ،ف .)5963( .تحلیتتل فضتتايیکالبتتدی ناهنجتتاریهتتای

وجود دارد که نشان میدهد ساکنین منها احساس مسیبپذيری

اجتمتتاعی در منتتاط استتکان غیررس تمی (مطالعتته

بیشتری دارند و از مشارکت و محافظت از اجتماع ختود کنتار

موردی :منطقه اسکان غیررسمی اسالم مباد در شهر

کشیدهاند؛ بنابراين ،نظم و کنترل اجتماعی در منهتا بستیار کتم

زنجان) ،پايان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم

است .اين شاخصها زمینة ايجاد جرم را فراهم میکنند ،زيترا

انسانی ،دانشگاه زنجان.

نشان میدهند ساکنان به رويارويی با جرم ،عالقهای ندارند تتا
برای کاهش خطر بزهکاری در محل ،اقدامی انجام دهند.
مراکز پلیس و کالنتری را برای کنترل مناسب انتظامی اين
محدوده ،افزايش دهند تا بهتب من ،با افتزايش کنتترل انتظتامی
فرصتهای بزهکاری کتم شتود؛ بنتابراين ،در ايتن محتدوده،

پوراحمتتد ،ا.؛ رهنمتتايی ،م .و کالنتتتری ،م« .)5961( .بررستتی

جغرافیتتايی جتترايم در شتتهر تهتتران» فصتتلنامه
پژوهشهای جغرافیتای انستانی ،ش  ،65ص -36
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پورموسوی ،م.؛ زنگنهشهرکی ،س.؛ احمدیفترد ،ن .و عبتدی،

ضابطیان طرقی ،ا .)5961( .شناسايی و تحلیل عوامل متؤثر بتر

ن« .)5931( .تأثیر بلندمرتبه سازی بر میزان جترايم

ارتقاء امنیت زنان در محیط شهری (نمونه موردی:

شهری (مطالعته متوردی :منتاط بیستت ودو انته

محدوده جنتوبی خیابتان امتام خمینتی حدفاصتل

تهران» ،فصلنامه پژوهش های جغرافیايی انستانی،

خیابان ناصرخسرو تا وحدت اسالمی) ،پايتاننامته

ش  ،11ص.85-19

کارشناسی ارشد دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه

تقوايی ،م« .)5963( .بررسی و مقايسة شاخص های شش انته

تربیت مدرس.

جتترم در منتتاط میتلتتف شتتهر شتتیراز» جغرافیتتا

عبدالهی ،م .)5969( .پیشتگیری جترم از طريت برنامتهريتزی

فصلنامه علمی پژوهشی انجمن جغرافیتايی ايتران،

کاربری اراضی شهری (متورد مطالعته :سترقت در

دوره جديد ،سال  ،6ش  ،18ص .511-599

شهر زنجان) ،پاياننامه کارشناسی ارشتد دانشتکده

حاتمی نتژاد ،ك.؛ محمتدپور ،ص.؛ منتوچهری ،ا .و حستام ،م.

علوم انسانی ،دانشگاه زنجان.

(« .)5931بررستتی و پیشتتنهاد معیتتار و استتتاندارد

قرايی ،ف.؛ راد جهانبانی ،ن .و رشیدپور ،ن« .)5963( .بررسی

برنامه ريزی توستعه فضتای ستبز شتهری (نمونتة

و سنجش حس امنیت در مناط میتلتف شتهری

مدنظر :منطقه  51شهر تهران)» فصلنامه تحقیقات

(نمونه موردی :مناط  1و  55تهتران)» .فصتلنامه

جغرافیايی ،سال  ،18ش ،9ص.11-11

مرمانشهر ،ش  ،1ص.51-91

زنگیمبادی ،ع .و رحیمتینتادر ،ك« .)5963( .تحلیتل فضتايی

کالنتتتری ،م.؛ قزلبتتاش ،س .و جبتتاری ،ك« .)5966( .تحلیتتل

جرم در شهر کرج (با استتفاده از  ،»)GISفصتلنامه

فضای بزهکاری شهری با استفاده از مدل تیمتین

حقوق ،مجله دانشتکده حقتوق و علتوم سیاستی،

تراکم کرنل ،مورد مطالعه :جرايم شرارت ،نتزاع و

دوره  ،11ش  ،1ص.513-536

در یری در شهر زنجان» ،نظم و امنیتت ،ستال ،1

ستتوده ،س .)5931( .بررستی امنیتتت شتهروندان در محتتالت

ش  ،9ص.19-511

شتتهری (محلتته جلفتتای اصتتفهان) ،پايتتاننامتته

محمدی ،ج.؛ پرهیز ،ف .و کشتاورز ،ا« .)5939( .تحلیلتی بتر

کارشناسی ارشد دانشکده معمتاری و شهرستازی،

توزي فضای جرايم شهری بتهوستیله پايگتاه داده

دانشگاه هنر اصفهان.

مکتتانی (مطالعتته متتوردی :استتالممبتتاد زنجتتان)»،

شماعی ،ع.؛ قنبری ،ع .و عینشاهی میرزا ،م« .)5931( .تحلیتل

فصتتلنامه پتتژوهشهتتای راهبتتردی امنیتتت و نظتتم

فضايی جرايم شتهری در منتاط بیستت ودو انته

اجتماعی ،سال  ،9ش  ،6ص .13-36

کالنشهر تهران» پژوهشهتای راهبتردی امنیتت و

منزوی ،م.؛ سلیمانی ،م.؛ تواليی ،س .و چاووشتی ،ا .)5963(.

نظم اجتماعی ،سال  ،1ش  ،)1(8ص.551-591

«مسیب پذيری قسمتهای فرسوده بیتش مرکتزی

صادقی ،ن.؛ ذبیحی ،ك .و الريمیتان ،ت« .)5931( .پتیشبینتی

شهر تهتران در برابتر زلزلته (متورد :منطقته ،»)51

پتانسیل جرمخیزی نقاط ازطريت تحلیتل کیفیتات

پژوهشهای جغرافیای انسانی ،ش  ،19ص.5-56

محیط شهری؛ نمونه موردی منتاط چهتارده انته

هدايتی ،ا .و عباسی ،ا« .)5966( .مديريت علمتی کتانونهتای

شهر اصفهان» فصلنامه مطالعات و پتژوهش هتای

جرم خیز با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیتايی

شهری و منطقهای ،سال  ،8ش  ،11ص .81-68
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