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  مقدمه

مجرمانه در محدوده در این مطالعات چگونگی پیدایش، کیفیت و نحوه پراکندگی اعمال 

هاي گیرد و اقدام به تحلیل فضایی فعالیتکریم مورد بررسی قرارمیجغرافیایی شهر رباط

هاي مکانی محل ارتکاب جرایم و گردد و با تلفیق این اطالعات با دادهمجرمانه می

هاي اقتصادي مجرم و محل سکونت او امکان شناسایی کانون -هاي اجتماعیشاخص

ها در هاي احتمالی وقوع ناهنجاريتوان مکانشود. به این طریق میهم میخیز فراجرم

ها به شکل مؤثرتري از این تحلیلبینی کرد و بااستفادهآینده در محدوده شهرها را پیش

شود. بر همین اساس، دستاورد مهم این امکان کاهش میزان جرایم در سطح شهر فراهم

هاي مکانی و فضایی العات مکانی و امکان تحلیلمطالعات در موضوع مدیریت بهینه اط

  ).Chung, 2005: 49-50از یکدیگر قابل تفکیک است(

هاي دلیل ساختار کالبدي خاص و همچنین ویژگیها بهشک برخی مکانبی

اجتماعی، اقتصادي ساکنان آن امکان و فرصت بیشتري براي وقوع جرم دارند. در نقطه 

هاي مجرمانه هستند. همین امر موجب بازدارنده فعالیت ها مانع ومقابل، برخی مکان

ترین خطرترین و مناسبدنبال کمشود بزهکاران در انتخاب محل بزهکاري خود بهمی

ها و شرایط مکانی براي ارتکاب عمل مجرمانه باشند. در این میان علم شهرسازي فرصت

اربرد زیادي در تغییر و ریزي کاربري اراضی شهري نقش اساسی و کویژه برنامهو به

ریزي هاي مکانی بزهکاري دارد. در برنامهاصالح شرایط محیطی براي حدف فرصت

شود و هاي مختلف شهري میکاربري ارضی شهري اقدام به جانمایی مناسب کاربري

نکردن به گردد. از سوي دیگر، توجهموجب توسعه بهینه و متعادل فضاهاي شهري می

گردد ها و جمعیت در نقاط مختلف شهر میتراکم نامتعادل کاربرياصول این علم سبب 

هاي شهري ویژه وقوع انواع جرایم و بزهکاريو این موجب بروز مشکالت متعدد به

  ).      177: 1390گردد(قصري و همکاران، می

 مطلوب و بهینه استفاده معنايبه شهري اراضی کاربري ریزيبرنامه طورکلی، بحثبه

 در اساسی هايموضوع از همواره شهري مختلف و عملکردهاي هافعالیت ضی برايارا از

 کاربري ریزي). برنامه45: 1379است(مهدیزاده، بوده شهرسازي ریزي شهري وبرنامه

مختلف شهر  عملکردهاي جغرافیایی یا فضایی الگوي توزیع معنايبه شهري اراضی
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است(همان،  فضاهاي اداري، فضاهاي سبز و...تجاري،  نواحی مسکونی، صنعتی، همچون

هاي شهري به اهمیت درك ارتباط جرم و بزهکاري با کاربريبنابراین، باتوجه). 1: 1379

هاي شهر مقاله حاضر بر آن است که به تحلیل جغرافیایی جرم و بزهکاري در کاربري

تی و پذیرش مهاجران رشد جمعیبه روند روبهکریم باتوجهکریم بپردازد. شهر رباطرباط

فیزیکی رشد زیادي داشته است که این - در دهه اخیر به لحاظ جمعیتی و کالبدي

ساز بروز ریزي کالبدي زمینهبه مالحظات شهرسازي و برنامهنکردنمسئله به دلیل توجه

 است. هاي اجتماعی و افزایش جرم و بزهکاري شدهناهنجاري

  اهداف پژوهش

  کریم؛الگوي جرم و بزهکاري در سطح شهر رباطسنجش پراکنش فضایی  

 هاي شهري با جرم و بزهکاري. بررسی رابطه کاربري  

  هاي پژوهشفرضیه

کریم ها در شهر رباطرسد الگوي پراکنش فضایی بیشتر جرایم و بزهکاريبه نظر می .1

 باشد؛صورت کانونی و متمرکز میبه

گیري استفاده از اراضی شهري و شکلعبارتی نحوه هاي شهري یا بهبین نوع کاربري .2

  کریم ارتباط وجوددارد. جرم و بزهکاري در شهر رباط

  مبانی نظري

  امنیت

اند. فرهنگ معین امنیت را مصدر منابع مختلف تعاریف متفاوتی از امنیت ارایه کرده

بیمی است(فرهنگ بودن و بیشدن، درامانداند که حاوي معانی چون ایمنجعلی می

آسودگی و ایمنی تعریف کرده  ). فرهنگ عمید نیز امنیت را آرامش،354: 360معین، 

 توان امنیت را مترادف با درامان). بدین ترتیب، می138: 1345است(فرهنگ عمید، 

بیم و هراس در تضاد کامل است. بودن، ایمنی، آرامش و آسودگی دانست که با ترس، 

درواقع، شرط الزم براي حیات و زندگی شهري امنیت است و هرچه شهرها ضریب 
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ایمنی باالتري داشته باشند میزان تعامالت و مناسبات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي 

ی شهرها کمتر باشد افراد در فضاي رُعب و بیشتر خواهدبود و برعکس هرچه ضریب ایمن

-یافته و از نظر کیفی آسیب میوحشت قرار گرفته و سطح مراودات و مبادالت کاهش

  ).88: 1389بیند(نویدنیا، 

  جرم

 جرم تواننمی را امري هیچ قانون مطابق و افتدمی اتفاق قانون نقض در نتیجه جرم

 تعیین تربیتی و تأمینی اقدامات یا مجازات آن براي قانون موجبکه بهآن مگر دانست

 نقض را قانون که رفتاري شیوه از هر است عبارت ). جرم14: 1385باشد(مدیري،  شده

باشد:  داشته وجود باهم زمانچهار عامل هم که افتدمی اتفاق وقتی جرم کند. یکمی

  ). 18، 1387قانون، مجرم، هدف و مکان وقوع جرم(اشنایدر، 

  بزهکاري

 یکی عنوانبه است و نایافتهسازش و رفتارهاي ضداجتماعی تجلیات از یکی بزهکاري

 رود. درمی شماربه شناسیاجتماعی، جغرافیایی و جرم مسائل در حوزه مهم مقوالت از

 و فردي حیات در نامطلوبی را اثرات که است ايبزهکارانه مسئله رفتار امروزي جوامع

است.  فراوانی اجتماعی هايموجب نابسامانی و گذاشته جاي افراد بر خانوادگی

 شامل و شودمی اجتماعی بزهکاري نامیده و خانوادگی معیارهاي با فرد نبودنمنطبق

 و فرد سرزده بیرونی از و روانی عوامل دلیلبه که شودمی هاییو نابهنجاري اعمال کلیه

گفته  کسی به بزهکار ایران درشوند. در این راستا، می محسوب اجتماعی ارزشهاي ضد

 ترك یا و است منع کرده را آن ارتکاب شرع یا قانون که گردد عملی که مرتکب شودمی

  ).20: 1391الزم دانسته است(نورمحمدي و ماسوري،  و واجب را انجام آن که عملی

  محیط جغرافیایی، جرم و بزهکاري  

ترین راهکار و یا کاهش آنها مهمبردن شناسایی عوامل مؤثر بر جرم و سعی در ازبین

اند مکان، انسان و زمان هاي اجتماعی است. اندیشمندان دریافتهپیشگیري از ناهنجاري

هاي اجتماعی هستند. تفاوت در ساختار مکانی و گیري ناهنجاريسه عنصر اصلی شکل

طح شود تا توزیع فضایی جرایم در سخصوصیات رفتاري، در کنار عامل زمان، موجب می

هاي حاکم بر آن ارتکاب جرم دلیل ویژگیشهرها یکسان نباشد و در برخی از مناطق به
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دهد که بیشتر بزهکاران در انتخاب میهاي گوناگون نشانبیشتر باشد. نتیجه پژوهش

ترین خطرترین و مناسبدنبال کمکنند و بهمکان و زمان جرم غالباً منطقی عمل می

هاي شهري باشند. بدین ترتیب، در محدودهکاري میها و شرایط براي بزهفرصت

دنبال آن ها و اهداف مجرمانه بیشتر و بهگیرد که داري فرصتهایی شکل میکانون

دلیل ها به). آنچه روشن است برخی مکان76: 1386جرایم بیشتري است(کالنتري، 

اقتصادي امکان فرهنگی، -هاي اجتماعیهاي کالبدي، محیطی و همچنین ویژگیویژگی

ها مانع و بازدارنده و فرصت بیشتري براي وقوع جرم دارند و برعکس برخی مکان

هاي مجرمانه هستند و همین نکته باعث شده است تا در دو دهه اخیر فرصت

سیاستمداران و پژوهشگران به مکان و زمان وقوع جرم براي کنترل و جلوگیري از بروز 

  ).Meagan, 2004, 12اي نشان دهند(جرم توجه ویژه

 برخی و نشود توزیع یکسان معمول مورد نیاز امکانات و ابزار وقتی کلوآرد نظر بنابر

 مواجه امکانات و وسایل به امکان دستیابی عدم با برخی و بهتر قرارگیرند شرایط در

 خواهدشد. منجر ناامنی به امر این یابد وجرم افزایش می ارتکاب احتمال باشند

 شرایط بروز در سکونت محل یا دورکیم، محل زندگی آنومی تئوري استناد به همچنین،

 اجتماعی فشار ).  نظریه52: 1378پور، است(رفیع دخیل امنیت همان یا زداییجرم

 و به کجروي وادار را مردم از که بعضی داندمی فشارهایی نتیجه را انحرافی رفتارهاي

 محروم مناطق ساکنان که کندمی استدالل مرتون این زمینه، در کند.می ناامنی بروز

 بیشتري آمیزخشونت رفتارهاي ناکامی زیاد تجربه یادگیري و تربیت، نوع به دلیل اغلب

 بیشتري دعواي و درگیري زدوخورد، معرض در دلیل همین دهند و بهمی نشان خود از

 جانی امنیت رو،و ازاین هستند مواجه جانی بیشتري هايآسیب و خطرات با و بوده

 ایجاد مشترکی منافع بزهکار هايگروه براي وضعیت این دیگر، سوي دارند. از کمتري

 رفتارهاي تابعی از را ايمنطقه امنیت و نمایدمی تقویت را آنان و رفتارهاي نموده

که  آشکار، رفتارهاي ناهنجار دهد و میزانقرارمی هاییگروه چنین نسبی خودمختارانه

 دیده بیشتر غیره و ترساندن مزاحمت، مانند گردد، منطقه افراد جانی امنیت مخل

 هايشبکه چنین یا عدم وجود حسب به توانمی را دلیل مناطق همین به شود.می

 منطقه ساکنان جانی امنیت از جهت برخورداري از اهالی رفتارهاي نوع و بزهکاري

 پیش مرفه مناطق سوي محروم به مناطق از هرچه نمود و استدالل نمود که بنديدسته
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 در این امر اما گردد.می پذیربیشتر امکان منطقه ساکنان جانی امنیت تأمین رویممی

 وجود دلیلبه مرفه مناطق در کهچنان نیست صادق اجتماعی امنیت ابعاد سایر مورد

 ترپایین منطقه بوده و امنیت مالی بیشتر هاسرقت تعداد فراوان مالی و منابع ثروت

  ).91: 1385است(ساروخانی و نویدنیا، 

  خیزهاي جرمتحلیل جغرافیایی کانون

خیز بیانگر مکان یا محدوده جغرافیایی است که میزان بزهکاري و هاي جرمکانون

ها به فرایند نمایش، جرم در آن از حد متوسط باالتر است. تحلیل جغرافیایی این کانون

و تمرکز جرم و بزهکاري در سطح شهرها اطالق  شناسایی و تعیین محدودهاي تراکم

گردد ضمن شناسایی عوامل این تمرکز راهبردها و تدابیر گردد. بدین طریق سعی میمی

مناسب جهت حذف و یا کاهش این عوامل اتخاذ شود و از وقوع جرم و بزهکاري در این 

ي یا زمان و خیزهاي مستعد جرمکه برخی از محدودهمحدوده جلوگیري گردد یا این

بینی نمود و جهت دستگیري بزهکاران مکان اجتماعی وقوع جرم یا بزه در آینده را پیش

  ).13: 1388نمود(فیالکوف، اي و با سابقه اقدامو مجرمان حرفه

  فضاي عمومی، جرم و بزهکاري

 فضاي با تقابل در و است مردم روزمره زندگی نمایش صحنه شهر عمومی فضاي

 در که است نقشی دلیل به عمومی فضاي شود. اهمیتمی تعریف زندگی خصوصی

 عرصه به برابر دسترسی چهعبارتی، چنان به کند.می بازي جامعه دموکراتیک توسعه

 و یابدمی کاهش اجتماعی جدایی و تمایز تهدید شود فراهم همه جامعه براي عمومی

 و افراد که نماید مکانی به تبدیل را عمومی فضاي تواندمی یافتهشکل فرهنگی تنوع

 براي گام اولین لذ،ا کنند.مشارکت گزیده خود قوانین اجراي بتوانند در مختلف هايگروه

 حضور به مردم تشویق است، مدنی جامعه تحقق ضامن که عرصه عمومی، به دستیابی

 یکی است. آن به هاگروه و افراد همه برابر دسترسی نمودنیا فراهم و عمومی فضاي در

 تعرض مورد یا و شدنواقع دیدهبزه از ترس مردم حضور عوامل تهدیدکننده ترینمهم از

  ) 22: 1385است(مدیري،  شدنواقع خشونت و رفتارهاي غیرمدنی

   



 
 
 
 
 

 117 يشهر يهايدرکاربر يجرم و بزهکار ییایجغراف یو بررس لیتحل

  طراحی شهري و کاهش جرم و بزهکاري

و بزهکاري  جرایم وقوع از در جلوگیري مهمی بسیار نقش تواندمی شهري طراحی

 ریزيبرنامه با نیز و شهرها در زاجرم هايمحیط شناخت با شهري ریزانبرنامهنماید.  ایفا

 بسیاري وقوع از و نمایند ایجاد جرم برابر در مقاوم توانند فضاهايمی مناسب و طراحی

 هايویژگی و جرم میزان و نوع بین رابطه با شناخت نمایند. بنابراین، جلوگیري جرایم از

 فضاها گونهاین مناسب طراحی و معماري و ریزيبرنامه و آنها وقوع محیطی و مکانی

 تقلیل داد. دیدگاه گذشته ممکن میزان حداقل به شهرها در را ناهنجاري میزان توانمی

 نگرش بسیار این اکنون و دانستمی پلیس وظیفه تنها را بزهکاري وقوع از پیشگیري

 به توانمی شهرها سطح در ایمنی افزایش و بزهکاري است. براي کاهش کرده تغییر

نمود.  اقدام سایرین و ریزانو برنامه جمعی مقامات مردم، طریق از هاي مختلفیشیوه

 بر است. این روش محیطی طراحی ازطریق جرم از روش پیشگیري هاروش این از یکی

 ارتکاب محیط از از مؤثر کاربري و مناسب توان با طراحیمی که است استوار ادعا این

 غلبه نیز جرم ازناشی ترس بر محیط زندگی کیفیت بهبود برعالوه کرد و پیشگیري جرم

 در و شایع مرتبط و جرایم شدهساخته بر محیط را خود تمرکز و هدف روش نمود. این

 اگر دهد. به عبارت دیگر،قرارمی سرقت و تخریب مانند دیوارنویسی، مسکونی مناطق

به  را ساکنان تعلق شده افراد نظارت بهبود موجب بتواند که شودطراحی نحويبه محیط

 کاهش مجرمانه هايفرصت ایجادکند؛ فضا از مثبت تصویري و باالبرده قلمرو خود

 بهترین این گوسن، عقیده بازخواهندماند. به ارتکاب جرم از و  مجرمان خواهندیافت

 که افرادي تکتک تغییر شخصیت جايبه زیرا است رساندن جرمحداقل به براي روش

تغییر  با است. درواقع، محیط تغییر شرایط روش ترینآسان شوندمی جرم مرتکب

 وقوع از توانو... می هاپارك مسکونی، هايساختمان ها،خیابان ساختار طراحی

 ).13: 1390شد(حیدري،  شهرها در امنیت بهبود موجب و کاست مجرمانه هايفعالیت

  پژوهشپیشینه 

اي با هدف بررسی تأثیر نوع و میزان کاربري اراضی ) در مطالعه1390قصري و همکاران(

گیري الگوهاي فضایی بزهکاري به مطالعه جرایم مرتبط با موادمخدر در شهري در شکل

-آمده در این پژوهش نشانعملهاي بهاند. بررسیبخش مرکزي شهر تهران پرداخته
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نشدن صحیح اصول و مشکالت بخش مرکزي شهر تهران اجراییترین دهد که از مهممی

ها در این بخش از ریزي کاربري اراضی شهري و نبود توزیع متعادل کاربريضوابط برنامه

  شهر است. 

شهر گرگان را  جرم داغ نقاط (GIS) الگوهاي از) بااستفاده1390میرکتولی و عبدي(

هاي مختلف آنالیز مکانی در آمده از روشدستاند. نتایج بهمورد تحلیل مکانی قرارداده

یابی عکس فاصله وزنی و دهد که بر اساس روش درونسطح شهر گرگان نشان می

از آنالیز آماري اي بااستفادهمنطقه و روش خوشه3منطقه، روش تراکم کرنل 4کریجینگ 

طق عنوان نقاط داغ در سطح شهر مشخص شده است. بر اساس نتایج، منامنطقه به2

  ها مشهود است. عنوان نقاط داغ جرم در تمامی روششلوغ و فقیرنشین شهر به

گانه شهر ) به بررسی فراکنش فضایی جرم در مناطق هشت1391تقوایی و همکاران(

دهد که تراکم جمعیت در بروز جرم نقش میاند. نتایج این پژوهش نشانشیراز پرداخته

هاي محل جرم مانند شلوغی در برخی و ویژگی اساسی دارد. همچنین، بین ارتکاب جرم

  از جرایم مانند جرایم علیه اشخاص، تاریکی و خلوتی ارتباط معناداري وجوددارد. 

تحلیلی جغرافیایی پیرامون «) در پژوهشی با عنوان 1391نژاد و همکاران(حاتمی

هد را هاي غیررسمی شهر مشبر ایجاد جرم، سکونتگاه» اثرگذاري کالبد مناطق شهري

هاي مذکور دهد که پهنهمیاند. نتایج این پژوهش نشانمورد مطالعه و بررسی قرارداده

نسبت جمعیت باالترین رتبه را در شهر مشهد به لحاظ فراوانی وقوع بسیاري از جرایم به

  به خود اختصاص داده است. 

 کالبدي فضایی تحلیل«اي با عنوان ) در مقاله1392مشکینی و همکارن(

زنجان را  شهر در آباداسالم منطقه» غیررسمی اسکان مناطق در اجتماعی هايهنجارينا

 در که است ارتکابی جرایم مجموع پژوهش آماري اند. جمعیتمورد مطالعه قرارداده

 منطقه این دهندمینشان هایافته است. داده رخ محدوده در این سالهیک زمانی دوره

 مورد جرایم فضایی توزیع و است زنجان شهر وقوع بزهکاري هايکانون ترینمهم از یکی

  کند. می پیروي متمرکز اي وخوشه الگوي از منطقه این در بررسی
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  روش تحقیق

پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت کاربردي بوده و روش تحقیق مورد استفاده در آن 

اي و کتابخانهباشد. اطالعات مورد نیاز پژوهش ازطریق مطالعات توصیفی و تحلیلی می

هاي مسئول و همچنین انجام مطالعات میدانی مراجعه به آمار و ارقام موجود در سازمان

شود. در بخش مطالعات میدانی از ابزار پرسشنامه، مصاحبه و مشاهدات آوري میجمع

شود. براي سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفاي مستقیم و منظم استفاده می

که باالتر از به اینباشد و باتوجهمی 0,822آمده دستکه ضریب به شدکرونباخ استفاده

شده از پایایی مطلوبی برخوردار است. توان گفت پرسشنامه طراحیباشد میمی 0,7

شد بدین ترتیب که منظور سنجش روایی پژوهش از روش منطقی استفادههمچنین به

ها) از نظر جمعی از شهم ظاهر پرسشنامه و هم محتوي آن(کمیت و کیفیت پرس

جمعیت آماري گیرد.  خبرگان و کارشناسان مرتبط با حوزه پژوهش مورد بررسی قرارمی

به حجم باالي آن درنهایت باشند که باتوجهکریم میپژوهش ساکنان شهر رباط

عنوان نمونه آماري برآورد و از بین جمعیت آماري نفر به372از فرمول کوکران بااستفاده

هاي کمی و هاي پژوهش در دو نوع دادهداده صورت تصادفی گزینش شدند.فوق به

شود. در ها پرداخته میبندي شده و پس از تجزیه و تحلیل به آزمون فرضیهکیفی طبقه

  شود.استفاده می  GISو SPSSافزارهایی مانند این زمینه از نرم

   قلمرو پژوهش

شده و با وسعتی معادل تهران واقعغربی استان کریم در جنوبشهرستان رباط

قرارگرفته و  35 28و عرض جغرافیایی  51 4کیلومترمربع در طول جغرافیایی 275

هاي شهریار و کرج، از باشد و از شمال به شهرستانمتر می1050ارتفاع آن از سطح دریا 

ه هاي ري و اسالمشهر، از شرق به شهرستان بهارستان و از غرب بجنوب به شهرستان

   باشد.می کریمرباط شهر آن مرکز وشهرستان ساوه محدود است 
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  کریم): موقعیت استان تهران و شهر رباط1نقشه(

کریم، نصیرشهر و شهر جدید پرند و شهر رباط3کریم شامل شهرستان رباط

براساس  باشد.آباد میآباد، امامزاده ابوطالب و وهنهاي منجیلدهستان به نام3

 نفر195000کریم جمعیت شهرستان رباط 1390سال  نفوس و مسکن درسرشماري 

نفر در 26154کریم، نفر در شهر رباط71632اعالم شده است که از این جمعیت 

نفر نیز در روستاهاي تابعه شهرستان 57768در شهر جدید پرند و 23769نصیرشهر، 

   ).1390(مرکز آمار ایران، ساکن هستند

هکتار و سرانه مسکونی 272,68کریم در شهر رباطمساحت کاربري مسکونی 

هکتار و سرانه آن 14,81باشد. مساحت کاربري آموزشی نفر در هکتار می43,39

نفر در هکتار، 0,47هکتار و سرانه آن 2,93نفر در هکتار، مساحت کاربري درمانی 2,35

کاربري  نفر در هکتار، مساحت0,03هکتار و سرانه آن 0,18مساحت کاربري  بهداشتی 

هکتار 0,87نفر در هکتار، مساحت کاربري فرهنگی 0,42هکتار و سرانه آن 2,67مذهبی 

نفر در 2,3هکتار و سرانه 14,5نفر در هکتار، مساحت کاربري اداري 0,14و سرانه آن 

نفر در هکتار و مساحت فضاي 1هکتار و سرانه آن 6,35هکتار، مساحت کاربري  ورزشی 

 باشد. نفر در هکتار می1,2آن هکتار و سرانه 7,65سبز 
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  هاي پژوهشیافته

  کریمسنجش میزان جرم و بزهکاري در شهر رباط

کریم با دهد که بیشترین نوع جرم و بزهکاري در شهر رباطمیهاي میدانی نشانبررسی

به اعتیاد و فروش موادمخدر است. مورد بعد، که بیشترین امتیاز را مربوط 4,28امتیاز 

باشد. بر اساس نظر افراد پاسخگو امتیاز گویه سرقت آورده است، سرقت خوردو میدست به

هاي اي که بیشترین امتیاز را در بین انواع گویهباشد. سومین گویهمی 4,05خودرو 

باشد. به سرقت از درون خودروها میمربوط 3,79دست آورده است با امتیاز شده بهبررسی

  میزان وقوع جرم و بزهکاري به شرح ذیل است:ها برحسب ترتیب دیگر گویه

،  سرقت موتورسیکلت 3,69، سرقت از منازل با امتیاز 3,7ایجاد مزاحمت با امتیاز 

، سرقت از اماکن 3,24، دعوا و نزاع با امتیاز 3,43، شرارت با امتیاز 3,45با امتیاز 

، 3ها با امتیاز مغازه، سرقت از 3,03، زورگیري با امتیاز 3,16دولتی با امتیاز - خصوصی

  . 2و قتل با امتیاز  2,32بري با امتیاز ، جیب2,89قاپی با امتیاز کیف

  کریم): سنجش میزان انواع جرم و بزهکاري در سطح شهر رباط1جدول(

  میزان                                

 شاخص
  زیاد  تاحدودي  کم  کمخیلی

-خیلی

  زیاد

میانگین امتیاز 

  گویه

  4,28  199  108  46  7  12 و موادفروشیاعتیاد 

  2,89 59 51 121 74 69  قاپیکیف

  2,32 21 36 99 104 114  بريجیب

  3,03  37  73  162  67  33  زورگیري

  3,69  122  102  98  12  38 سرقت از منازل

  3  42  64  163  60  43  هاسرقت از مغازه

  3,16  72  63  129  70  38  دولتی-سرقت از اماکن خصوصی

  4,05  145  131  72  19  5  خودروسرقت 

  3,45 71 96 152 34 19  سرقت موتورسیکلت

  3,79  129  115  71  36  21  سرقت از داخل خودرو

  3,24 81 73 121 49 48  دعوا و نزاع

  3,7  117  109  89  29  28  ایجاد مزاحمت 

  3,43  86  80  136  49  21  شرارت

 2 12 23 57 143 139  قتل

  )1395هاي پژوهش، (منبع: یافته
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  هاآزمون فرضیه

کریم ها در شهر رباطرسد الگوي پراکنش فضایی بیشتر جرایم و بزهکاريبه نظر می«

 ».باشدصورت کانونی و متمرکز میبه

آمده از اداره نیروي انتظامی شهر دستاز اطالعات بهبراي آزمون این فرضیه بااستفاده

- وهاي جرم و بزهکاري در شهر رباطهاي میدانی مستمر الگکریم و انجام پژوهشرباط

افزار از نرماي در سطح شهر شناسایی و  بااستفادهکریم در قالب دوگونه کانونی و پهنه

GIS  بر روي نقشه کاربري اراضی شهر به نمایش گذاشته شده است که در ذیل بدان

  شود.پرداخته می

  بريالگوي جرم: جیب

کریم که ازطریق نیروي انتظامی این رباطبه جرایم شهر بر اساس اطالعات مربوط

بري در سطح شهر گزارش شده است. مورد جیب5آمد دستبه 1395شهر در سال 

صورت دهد که الگوي این جرایم بهمیهاي میدانی پژوهش در این زمینه نشانیافته

باشد. کانون اصلی منطبق بر کانون اصلی و محلی شهر متمرکز می2کانونی بوده و در 

خمینی(ره) با بلوارهاي مصلی و آزادگان، در ترین تقاطع شهر، یعنی تقاطع بلوار اماممهم

  محدوده دیگر از شهر قراردارند.3هاي محلی در باشد و کانونمرکزیت شهر می
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  کریمبري در شهر رباط): الگوي جرایم مرتبط با جیب2نقشه(

 گیري(زورگیري)الگوي جرم: خفت

گیري(زورگیري) در مورد خفت 8کریم از نیروي انتظامی شهر رباطآمده دستآمار به

دهد که میشده در این زمینه نشانهاي میدانی انجامدهد. بررسیمیرا ارایه 1395سال 

باشد، بیشتر اي میصورت پهنهکریم بهالگوي پراکندگی این جرم، که در سطح شهر رباط

سکونی اطراف بلوار آزادگان و در درون در محدوده نیمه شمالی شهر و در مناطق م

شده در این زمینه با شهروندان هاي انجامشود. مصاحبههاي جدید شهر مشاهده میبافت

کردند که بیشتر موارد شوندگان بیان میمؤید این مدعا است. برخی از این مصاحبه

تراکم کمشده هاي مشخصکه محدودهبه اینتردد، باتوجههاي کمزورگیري در ساعت

  افتد. میباشند، اتفاقمی
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  کریمگیري(زورگیري) در شهر رباط): الگوي جرایم مرتبط با خفت3نقشه(

 الگوي جرم: دزدي احشام

دهد که بیشتر میرا نشان1395مورد دزدي احشام در سال 14آمار نیروي انتظامی 

خالی شهر گزارش شده ویژه در نیمه شمالی و در اراضی اي شهر بهآنها در نواحی حاشیه

هاي اصلی دزدي احشام عنوان پهنهها بههاي پژوهش نیز بر همین محدودهاست. یافته

داده که بر روي نقشه اي تشخیصگذارد. بنابراین، الگوي این جرم را پهنهصحه می

 شود.) مشاهده می4شماره(
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  کریم): الگوي جرایم مرتبط با دزدي احشام در شهر رباط4نقشه(

 الگوي جرم: سرقت وسایط نقلیه

هاي مردمی از جرم و بزه در دهد که بیشترین گزارشمیآمار نیروي انتظامی نشان

کریم در مورد سرقت خودر و یا موتورسیکلت و یا سرقت از داخل خودرو شهر رباط

مورد سرقت از درون 400مورد سرقت خودرو، 440، 1395که در سال طوريباشد بهمی

شده هاي انجاممورد سرقت موتورسیکلت ثبت شده است. بررسی165خودرو و 

باشد و در سطح صورت کانونی میکریم بهدهد که الگوي این جرم در شهر رباطمینشان

) نمایش داده 6هاي اصلی و محلی قابل شناسایی است که بر روي نقشه شماره(کانون

 شده است.
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  کریمسرقت وسایط نقلیه شهر رباط): الگوي جرایم مرتبط با دزدي 5نقشه(

 الگوي جرم: سرقت از مغازه

مورد سرقت از 50کریم - آمده از نیروي انتظامی شهر رباطدستبر اساس آمار به

دهد الگوي پراکنش میهاي پژوهش نشانثبت شده است که یافته 1395مغازه در سال 

باشد و در و کانونی میصورت متمرکز این جرایم مانند الگوي پراکنش سرقت خودرو به

) نمایش 6باشد. الگوي یادشده در نقشه شماره(دو سطح اصلی و محلی قابل تفکیک می

  داده شده است.
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  کریم): الگوي جرایم مرتبط با دزدي از مغازه در شهر رباط6نقشه(

 الگوي جرم: سرقت از منازل

مورد سرقت از منازل 276، 1395دهد که در سال میآمارهاي نیروي انتظامی نشان

دهد که این میهاي میدانی پژوهش نشاناتفاق افتاده است. در این راستا، بررسی

تأسیس شهر اي در نواحی مسکونی تازهصورت پراکنده و با الگوي پهنهها بیشتر بهسرقت

شده پهنه شهر مشخص4اي در صورت پهنهرو، الگوي این جرم بهاتفاق افتاده است. ازاین

  ) نمایش داده شده است.7و بر روي نقشه شماره(
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  کریم): الگوي جرایم مرتبط با سرقت از منازل در شهر رباط7نقشه(

 الگوي جرم: شرارت

مورد شرارت مسلحانه و غیرمسلحانه در 12اطالعات نیروي انتظامی حاکی است که 

این زمینه گویاي آن هاي پژوهش در ها و یافتهبه ثبت رسیده است. بررسی1395سال 

هاي نیمه اي بوده و پهنه وسیعی از بافتصورت پهنهاست که الگوي پراکنش این جرم به

  گیرد.اي که به داودیه مشهور است دربرمیشمالی شهر را در محدوده
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  کریم): الگوي جرایم مرتبط با شرارت در شهر رباط8نقشه(

 الگوي جرم: مزاحمت نوامیس

شده از طرف نیروي انتظامی ثبت نشده بندياین زمینه اطالعات طبقههرچند در 

دهد که جرایم مربوط با این مقوله در میهاي میدانی پژوهش نشاناست اما بررسی

هاي تجاري پیوندد که عمدتاً در مرکز شهر و در راستهسطحی از شهر به وقوع می

بودن الگوي از کانونیآمده حاکیعملهاي بهدهد. بررسیمیشهري و در اماکن پرتردد رخ

  این جرم است.
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  کریم): الگوي جرایم مرتبط با مزاحمت نوامیس در شهر رباط9نقشه(

 الگوي جرم: موادمخدر

نشد اما در ارتباط با این نوع از جرایم نیز آمار دقیقی از نیروي انتظامی حاصل

آن است که الگوي اصلی  این جرم از هاي حاصل از مطالعات میدانی پژوهش حاکییافته

بر تقاطع اصلی صورت کانونی بوده است که کانون اصلی منطبقکریم بهدر شهر رباط

هاي تجاري و شهر در مرکز شهر، جایی که پرترددترین نقطه شهر و مکان اصلی کاربري

ها و حواشی شهر هاي محلی در اطراف بوستانباشد، است و کانونخدماتی شهر می

  گرفته است.  شکل
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  کریم): الگوي جرایم مرتبط با موادمخدر در شهر رباط10نقشه(

 الگوي جرم: نزاع و درگیري

نشد اما در مورد این دسته از جرایم آمار مشخصی از طرف نیروي انتظامی ارایه

گرفته هاي صورتشده و مصاحبههاي انجامبه پرسشگريهاي پژوهش باتوجهیافته

صورت کانونی که بیشترین پراکندگی این جرایم در محدود مرکزي شهر بهدهد مینشان

اي شهر و هاي حاشیههاي محلی در زمینه این جرایم در محلهشود. کانونمشاهده می

  شود.مشاهده می -هادبیرستان- در اطراف واحداي آموزشی 
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  مکری): الگوي جرایم مرتبط با نزاع و درگیري در شهر رباط11نقشه(

مورد 10شده آشکار است از هاي ارایهآمده و نقشهعملهاي بهطورکه در بررسیهمان

بري، سرقت وسایط نقلیه، سرقت از مغازه، مورد(جیب6شده الگوي جرایم بررسی

مورد 4مزاحمت نوامیس، موادمخدر، نزاع و درگیري) کانونی و الگوي 

-باشد. ازایناي میشرارت) پهنه گیري(زورگیري)، دزدي احشام، سرقت از منازل،(خفت

است. کریم از نوع کانونی و متمرکز بودهرو، بیشتر الگوهاي وقوع جرم در شهر رباط

توان گفت الگوي پراکنش فضایی بیشتر شود و میبنابراین، فرضیه اول پژوهش تأیید می

  باشد.صورت کانونی و متمرکز میکریم بهها در شهر رباطجرایم و بزهکاري

عبارتی نحوه استفاده از اراضی شهري و هاي شهري یا بهبین نوع کاربري«

  ». کریم ارتباط وجودداردگیري جرم و بزهکاري در شهر رباطشکل
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بري، سرقت وسایط دهد که جرایمی نظیر جیبمیهاي میدانی پژوهش نشانبررسی

که داراي الگوي  نقلیه، سرقت از مغازه، مزاحمت نوامیس، موادمخدر، نزاع و درگیري،

پراکنش فضایی کانونی و متمرکز هستند، بیشتر در ارتباط با نواحی جغرافیایی شلوغ و 

هاي مربوطه نیز اند که در نقشههایی شکل گرفتهمتراکم در مرکز شهر و یا مراکز محله

هاي اصلی دهد که یکی از کانونمشخص شده است. مطالعات میدانی پژوهشگر نشان می

بر تقاطع اصلی و مرکزي شهر است. کریم محدوده منطبقهکاري در شهر رباطجرم و بز

آهن در نیمه شمالی مرکز شهر کانون این محدوده حدفاصل تقاطع مرکزي شهر تا ریل راه

واسطه تراکم جمعیتی هاي این منطقه بهکریم است. ویژگیجرم و بزهکاري در شهر رباط

زاي وقوع جرم وجودآوردن شرایط تنشه ضمن بهو فعالیتی باال و حجم ترافیک گسترد

سازد. این در حالی است که منظور ارتکاب جرم فراهم میمحیطی امن براي مجرمان به

کنند، نیز در ارتباط با گانه، که از الگوي کانونی تبعیت میهاي محلی جرایم ششکانون

ز وجوددارد مانند نقاط هاي شهر است. هرچند استثنائاتی نیگاههاي شلوغ و گرهتقاطع

گاهاي پرتردد، که امکان ها و گرهبر تقاطعبه موادمخدر که عالوهکانونی وقوع جرایم مربوط

ها مشاهده کند، در درون بوستانفروش و توزیع مواد را در ازدحام جمعیت تسهیل می

ه براي بازي هاي بایر، کها و زمینهاي نزاع و درگیري در اطراف مدرسهشود و یا کانونمی

  شود، اشاره کرد. فراغت نوجونان استفاده میو یا گذران اوقات

- دهند مانند خفتمیاي در سطح شهر رخاز طرف دیگر، جرایمی که با الگوي پهنه

هاي جغرافیایی گیري (زورگیري)، دزدي احشام، سرقت از منازل و شرارت در محیط

گیري و سرقت از منازل بیشتر در ارتباط با خفتاند. دادهتراکم رختردد و کمخلوت و کم

ها آرامش و خلوتی محیط آسایش خاطر باشد. در این محلههاي جدید شهر میمحله

آورد. همچنین، سرقت از مجرمان را براي ارتکاب جرم و فرصت براي فرار فراهم می

شرارت نیز در گیرد و هاي باغی و بایر اطراف شهر قرارمیاحشام در ارتباط با کاربري

کریم بیشتر به شهرهاي شمالی شهر رباطهاي پرتراکم و یا مسیرهاي منتهیمحله

گانه بندي جرایم دههاي پژوهش و طبقهبه یافتهطورکلی، باتوجهشود. بهمشاهده می

گیري این الگوها توان گفت که در شکللحاظ الگوي پراکنش فضایی در سطح شهر میبه

ر زیادي داشته است. بنابراین، فرضیه دوم پژوهش نیز مورد تأیید کاربري اراضی تأثی

  گیرد.قرارمی
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 گیرينتیجه

مورد از جرایم اصلی در 6دهد الگوي پراکنش فضایی میهاي این پژوهش نشانیافته

بري، سرقت وسایط نقلیه، سرقت از مغازه، مزاحمت نوامیس، کریم شامل جیبشهر رباط

گیري(زورگیري)، دزدي مورد شامل خفت4کانونی و الگوي  ريموادمخدر ، نزاع و درگی

نماید که گیري میرو، نتیجهباشد. ازایناي میاحشام، سرقت از منازل شرارت پهنه

  است.کریم از نوع کانونی و متمرکز بودهبیشتر الگوهاي وقوع جرم در شهر رباط

بري، نظیر جیبدهد که جرایمی میهاي میدانی پژوهش نشانهمچنین، بررسی

سرقت وسایط نقلیه، سرقت از مغازه، مزاحمت نوامیس، موادمخدر ، نزاع و درگیري، که 

داراي الگوي پراکنش فضایی کانونی و متمرکز هستند، بیشتر در ارتباط با نواحی 

هاي اند. ویژگیها شکل گرفتهجغرافیایی شلوغ و متراکم در مرکز شهر و یا مراکز محله

واسطه تراکم جمعیتی و فعالیتی باال و حجم ترافیک گسترده ضمن این منطقه به

منظور ارتکاب زاي وقوع جرم محیطی امن براي مجرمان بهوجودآوردن شرایط تنشبه

گانه، که از هاي محلی جرایم ششسازد. این در حالی است که کانونجرم فراهم می

هاي شهر گاههاي شلوغ و گرهعکنند، نیز در ارتباط با تقاطالگوي کانونی تبعیت می

به است. هرچند استثنائاتی نیز وجوددارد مانند نقاط کانونی وقوع جرایم مربوط

هاي پرتردد، که امکان فروش و توزیع مواد در گاهها و گرهموادمخدر که عالوه بر تقاطع

هاي  شود و یا کانونها مشاهده میکند، در درون بوستانازدحام جمعیت را تسهیل می

هاي بایر، که براي بازي و یا گذران اوقات ها و زمیننزاع و درگیري در اطراف مدرسه

  کرد. شود، اشارهفراغت نوجونان استفاده می

دهند مانند میاي در سطح شهر رخاز طرف دیگر، جرایمی که با الگوي پهنه

هاي گیري (زورگیري)، دزدي احشام، سرقت از منازل و شرارت در محیطخفت

گیري و سرقت از منازل بیشتر اند. خفتدادهتراکم رختردد و کمجغرافیایی خلوت و کم

ها آرامش و خلوتی محیط باشند. در این محلههاي جدید شهر میدر ارتباط با محله

آورد. همچنین، آسایش خاطر مجرمان را براي ارتکاب جرم و فرصت براي فرار فراهم می

گیرد و شرارت هاي باغی و بایر اطراف شهر قرارمیباط با کاربريسرقت از احشام در ارت

کریم هاي پرتراکم و یا مسیرهاي منتهی به شهرهاي شمالی شهر رباطنیز در محله
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گیري پژوهش حاضر بدین شرح است که کاربري شود. بنابراین، نتیجهبیشتر مشاهده می

 هکاري تأثیر زیادي دارند.گیري الگوهاي پراکنش فضایی جرم و بزاراضی در شکل

  پیشنهادها

 خیز بخش مرکزي تا هاي کانونی جرمافزایش مراکز پلیس و کالنتري در محدوده

یابد. مکانیابی و احداث مراکز انتظامی مکان کنترل رسمی در این محدوده افزایش

-هاي حملهاي تجاري و پایانهویژه در محدودهصورت واحدهاي کوچک بهحتی به

 ورت دارد؛ونقل ضر

 اي برخوردارند، زمینه جرایمی که از الگوي پهنهدر  ،جرم در پیشگیري از وقوع

زیباسازي مناطق  ها،کیفی سکونتگاه يهمچون ارتقاشهرسازي اقدامات  استبایسته

 برايها توجه به معابر و کوچه، وسازازطریق نظارت دقیق مراجع مربوطه بر ساخت

فضاهاي سالم تفریحی و و ایجاد  روشنایی آنها در شبکردن آنها و باالبردن عریض

 پذیرد؛ورزشی انجام 

 که با حضور طوريها بهساماندهی امکانات و خدمات تفریحی و ورزشی در درون بوستان

فعاالنه مرم در صحنه عمومی عرصه وقوع جرم و بزه با کنترل درونی غیررسمی مردم و 

 ایط وقوع جرم تضعیف شود؛حضور پلیس توأمان شود و بدین ترتیب شر

 عنوان بسترهاي شکلبرقراري تعادل و توازن در نوع و ترکیب کاربري اراضی به-

  کننده وقوع جرم و بزهکاري.دهنده و یا کنترل
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   منابع

 )رابطه مکان و جرم، فصلنامه 1387احمدآبادي، زهره؛ صالحی هیکویی، مریم؛ احمدآبادي، علی ،(

 .27شماره، 7رفاه اجتماعی، سال

 )بزهکارانه(مطالعه رفتار بر نشینانحاشیه تمایل )، بررسی عوامل مؤثر بر1383احمدي، حبیب 

 شناسی.جمعیت مرکز شیراز: نشینان شهر شیراز)،حاشیه موردي:

 )بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در نواحی 1380ازکیا، مصطفی؛ غفاري، غالمرضا ،(

  .17امه علوم اجتماعی، شماره، ن»روستایی شهر کاشان

 ،فرزان از جرم، ترجمه پیشگیري براي شهري ریزي)، برنامه1387ترکیچن( ریچارد؛ اشنایدر 

  میزان. تهران: انشارات سجودي،

  قوانین حقوقی ابعاد بررسی)، 1392عیوضلو، داوود( افضلی، رسول؛ ظهیري، ساناز؛ بذلی، سکینه؛ 

(مطالعه موردي: شهروندان امنیتی معضالت ساماندهی در مسئوالن عملکرد و شهري امنیت

  .3شماره ، 45دوره انسانی، جغرافیاي هايشهر تهران)، پژوهش 13منطقه

 افتراق با غیررسمی اسکان ارتباط )،  بررسی1390زارعی، یعقوب(  بزي، خدارحم؛ کیانی، اکبر؛ 

 اجتماعی، رفاه پژوهشی علمی بوشهر، فصلنامه شهر اجتماعی امنیت و جرم میزان در افزایش مکانی
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