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ABSTRACT 

Introduction: In recent years, law enforcement combated crime based on the relation between place and 

crime. The result shows that countries that have made this approach have more success in the fight 

against crime and increase the safety and well-being of their people. 

Objectives: This study aimed to find the focal points of crime and their distribution centers. Also, to find 

out the leading causes of the number of crimes in the neighborhoods according to the shape of the study 

area. 
Methodology: This research is applied and descriptive-analytical. Library and field methods were used to 

produce the basic map modification. In this type of research, the research model is designed based on the 

definition of research variables and the type of relationship between them. The model used in this 

research is the closest neighbor model in SPSS software, and GIS has been used to plot the scatter of 

crime. 
Geographical Context: The research selected the fourth district of Rasht as the study area. 

Results and Discussion: Contrary to the research hypothesis, findings showed that the crime hotspots 

have not spread from the city center to the periphery but were formed independently. This result is against 

the nearest neighbor index in spatial analysis. 

Conclusion: Analyzes showed that some suburban areas of the region, due to the particular physical 

structure as well as the social and economic characteristics of its inhabitants, are more inclined to crime. 

On the other hand, some places hinder criminal opportunities, which causes criminals to choose the least 

dangerous and appropriate opportunities for committing crimes. 
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    چکیده
ن و متقابهل انسها ریو مطالعهه تها  یرابطه مکان و بزهکار لیبه تحل یجهان عالقه و توجه وافر یدر مجامع علم ریاخ یهاسال یدر ط  مقدمه:

و  یسهیمات پلنگرش نو سبب شهده اسهت تها اقهدا نیبه وجود آمده است. ا یبزهکار یمکان یالگوها یریها در شکل گ نهیو زم طیو شرا طیمح

 استوار شود. هیپا نیبر ا یبا بزهکار لهمقاب یاعمال قانون برا

در  صهلی و تها یر گهذارزا و نیز پی بردن به علهل اهای جرمزای کانونی و نحوه اشاعه فضایی کانونهدف این پژوهش آگاهی از نقاط جرم:  هدف

 به شکل منطقه مورد بررسی بوده است. کمیت نوع جرائم در محالت با توجه

نجام رسیده است.  برای جمع آوری اطالعات از تحلیلی به ا -کاربردی است و با روش توصیفی نوع، از نظر ماهیت و تحقیق این:  روش شناسی

 و تحقیهق تغیرهایم تعریف اساسبر مدل تحقیق تحقیقات، نوع این در مطالعات اسنادی و میدانی در قالب اصالح نقشه پایه استفاده شده است.

در ایهن  اسهتفاده دمهور ریاضی مدل آید.می دست به الزم نتایج آن، در واقعی های داده با جانمایی سپس و شود می بین آنها طراحی ارتباط نوع

 ه است.استفاده شد  GISبوده و برای ترسیم پراکندگی وقوع جرم از  Spssتحقیق مدل نزدیک ترین همسایه در نرم افزار 

افیهایی آن کهه های کالبدی و جغرشهر رشت را به صورت نمونه انتخاب کرده و به بررسی ویژگی 4پژوهش منطقه:  جغرافیایی پژوهش قلمرو

 .ساز وقوع جرم باشد پرداخته استتواند زمینهمی
اسهت و  مون اشاعه نیافتهزا از مرکز منطقه به پیراهای جرمهد که برخالف فرضیه تحقیق، کانوندهای مطالعه نشان می یافته  :یافته ها و بحث

لیهل مکهانی، گیهرد کهه بها منطهق نزدیکتهرین همسهایه در تحهایی مستعد برای بزهکاری شکل میهای منطقه به طور مستقل کانونحاشیهدر 

 تا یرات آن چنان بر مرکز منطقه ندارد.

و  یجتمهاعا یههایژگهیو نیخها  و همننه یسهاختار کالبهد لیبه دل ای منطقهی حاشیههامکان یبرخها نشان داد که تحلیل:  گیرینتیجه

 .هسهتند مجرمانه یهاتها مانع و بازدارنده فرصمکان یدر نقطه مقابل برخ .وقوع جرم دارند یبرا یشتریامکان و فرصت ب ،ساکنان آن یاقتصاد

 یبهرا یکهانم طیهها و شهرافرصهت نیتهرو مناسب نیکم خطرتر بالدنخود به  یشود تا بزهکاران در انتخاب محل بزهکار یامر موجب م نیهم

 .ارتکاب عمل مجرمانه باشند

 

ژه  شهر رشت. 4ترین همسایه، منطقه الگوهای مکانی جرم، مدل نزدیک ها:کلیدوا
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  مقدمه
 در چرا که یعنی ؛شودمی توجه بزهکاری بروز فردیِ و درونی عوامل به تنها شناسی،جرم سنتیِ هایدیدگاه اغلب در

 محیط تا یر ویکردر این در .دارد وجود بزهکاری به کمتری گرایش برخی در و بیشتر بزهکاری به تمایل افراد از برخی

 رابطه تحلیل به وافری توجه و عالقه جهان علمی مجامع در اخیر هایسال طی در. شودمی واقع غفلت مورد رفتار بر

 به بزهکاری مکانی الگوهای گیریشکل در هازمینه و شرایط و محیط و انسان لمتقاب تا یر مطالعه و بزهکاری و مکان

 پایه این بر کاریبزه با مقابله برای قانون اعمال و پلیسی اقدامات تا است شده سبب نو نگرش این .است آمده وجود

 بزهکاری با مبارزه در اند، شتهدا رویکرد این راستای در هایی اقدام که کشورهایی دهدمی نشان امر نتیجه. شود استوار

 هستند وضعیتی و یطشرا دارای هازمان و هامکان برخی. اندداشته بیشتری توفیق خود مردم آسایش و ایمنی افزایش و

 حداقل تا هستند مناسب مکان و زمان دنبال به جرم ارتکاب برای بزهکاران. است زیاد آنها در بزه وقوع احتمال که

 جهت مناسبی تفرص بزهکار که است شرایطی و وضعیت گر ارائه محیط دیگر، عبارت به باشد، اشتهد برایشان را خطر

 و اقتصادی عی،اجتما خصوصیات و کالبدی هایرسد که ویژگیاز طرفی به نظر می .آوردمی بدست آن در بزه ارتکاب

 ودشمی آن در مجرمانه فاهدا هایی برایفرصت گیریشکل موجب شهری هایمحدوده برخی بر حاکم فرهنگی
 در باالتری بسیار جرایم تعداد که گیردمی شکل هاییکانون شهرها محدوده در ترتیب بدین (.3: 1395)افشین، 

رافیایی جغ ر خصوصیاتبهای جرم زا با تاکید این تحقیق با هدف شناسایی کانون لذا .دارد دیگر هایمحدوده با مقایسه

کانون  است که استوار نیبر ا تحقیق هیفرض کالبدی حاکم بر آنها ساماندهی شده است.های محالت، مخصوصاً ویژگی

 ا طرح چارچوبب، لذا مباحث هاستهیرشت، منطبق بر مرکز منطقه و اشاعه آن به سمت حاش 4زا در منطقه نقاط جرم

 مفهومی در این حوزه به تایید یا رد این فرض اقدام خواهد کرد.
 اگون مانندگون یهانهیکه در زم یاز آمار ،ییگراگذارن مکتب ا باتهیپاتبیین موضوع بزهکاری، از نگاه نظری برای 

 هفاده کرداست یعروابط اجتما نییتع ی، برااز مصادیق آن است  روت زانیو م ینید یهاشیگرا و و تراکم آن تیجمع

-دهیکه پد نددیرس جهینت نی ابت است و به ا مختلف در کشورشان یهاجرم در طول سال زانیکه م افتندیند.  آنها درا

 ه دارد:توج یلبه دو بعد اص ییدارد. در واقع ا بات گرایرا  ابت نگه م تیارقام جنا ،یدر ساخت اجتماع ییها

 انسان است؛ اریاست که فراتر از اخت یرونیب یروهایرفتار انسان کارکرد ن 

 گذارند.یم ریکه بر رفتار فرد تا  یو روان یشخص یروهاین 

افراد، از  یمناسب محل سکونت، کار و زندگ یتوان با طراحیادعا استوار است که م نیبر ا 1CPTED هینظر یطرف از

باور است که مجرم ارتکاب جرم را انتخاب  نیبر ا ،یریشگیپ نیکرد. ا یریشگیساخته شده پ طیدر مح یجرائم ارتکاب

گذاشتن بر عواملِ  ریاست و تأ  یعقالن یانتخاب جرماست و  لاقع یجرم معلول فرصت است، مجرم فرد و کندیم

حل مناسب را کم کردن راه جهیافراد است. در نت تیو اصالح شخص یبشر یهاو مبارزه با ضعف رییتر از تغراحت یوضع

 طیاز محمو ر  یمناسب و کاربر یکرد: طراح فیگونه تعر نیتوان ایرا م CPTED هیداند. نظریمجرمانه م یهافرصت

 یطراح گری(. به عبارت د348 ،یگیب ی)قورچ شودیاز جرم م یساختمان که منجر به کاهش جرم و ترس ناش و

و ترس از  دهیرا بهبود بخش یزندگ تیفیاز وقوع جرم، ک یریشگیتواند عالوه بر پیم طیمناسب و استفاده درست از مح

 .(Crowe,2000:46) جرم را کاهش دهد

 یفضا ی. اصول و مباندیگرد انیب ومنیتوسط اسکار ن 1972قابل دفاع در سال  یفضا تحت عنواندیگری نیز  هینظر

را  شانیهااطراف خانه طیکه ساکنان قادر باشند مح یامحله به گونه کی یکالبد طیقابل دفاع با هدف اصالح شرا

 ه،ینظر نیدارد. بر اساس ا هیکم تمرد یاریقابل دفاع بر مشارکت و خود یکنترل کنند، شکل گرفته است. اصول فضا

در  تیحس قلمرو و مالک جادیقابل دفاع )مستعد رخداد جرم( هستند: اریغ یفضاها جادیفقدان چهار عنصر از عوامل ا

قلمرو خود آگاه  عیکرده و به وقا ییافراد را شناسا دهدیکه به ساکنان اجازه م یعینظارت طب شیقابل دفاع، افزا یفضا
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ها  هیهمسا نکهیکنند و ایشناسند و از آن مراقبت م یاطراف که ساکنان آن را م طیامن از مح یریصوباشند، خلق ت

حفاظت  زیو بالتبع محله خود را ن کندیباشند که از آنان در برابر خطرات حفاظت م یامن و بزرگتر هیاز ناح یبخش دیبا

 (.Coupland,1997: 17-19) دینما یم

ر ضاها پرداخت. دف نیروابط ب یشناسانه به  شهر، به بررس ختیر ی، با نگاه1980در دهه  فضا دمانیچ هینظراز طرفی 

-یم نییتع (ادهیحرکت )به خصو  پ انیجر قیشهر، روابط را از طر ییشود که چگونه شکل فضایبحث م هینظر نیا

و  نندیبیم ه مردمبر آننه ک هژیفضا به طور و دمانیگذارد. چیما ر  یو تراکم شهر نیزم یکاربر یو بر الگو دینما

 کیول در ط نگایکند که نظارت همسایم انیب نیشوند، اشاره دارد. همننیم دهید گرانیامر که توسط د نیدرک ا

 (.Schneider,2007:75) خانه خودِ فرد است یحت ایشدن از هر نقطه از راه  دهیتر از دتیبا اهم اریبس ر،یمس

های مطرح به ری مختلف و عمدتا بر مبنای نظریههای نظنیز با تکیه بر چارچوبوزه مطالعات صورت گرفته در این ح

ها و هم در ن تحقیقات هم در حوزه شناخت شاخصنتایج مشخصی در این باب منجر شده است که نگاه کاربردی به ای

 ای بهدر مقاله باشقزل سمیه و کالنتری درک و تحلیل مناسب از موضوع قابل توجه است. به عنوان نمونه محسن

( GIS) جغرافیایی اطالعات سامانه و مبنا گرافیک آماری هایمدل از استفاده با شهری خیزجرم هایکانون شناسایی

-کاربری نوع و گیردمی قرار بررسی مورد افراد رفتار بر( محیطی مهم هایویژگی) محیط تا یر مقاله این در .اندپرداخته

 شرایط و هازمینه ایجاد در شهر، کالبدی محیط از استفاده نوع و مطالعه مورد شهر سطح در آن توزیع نحوه و ها

-ویژگی و مکانی هایمشخصه کنترل و اصالح شناخت، با که گیردمی نتیجه مطالعه. شودمی شناخته مو ر بزه، ارتکاب

 (. کالنتری،1388ی و قزلباش، کرد )کالنتر پیشگیری شهر محالت در بزهکاری انواع بروز از توانمی محیطی های

 جرم هایمکان اجتماعی و اقتصادی هایویژگی همننین و خا  ساختار بررسی به ای دیگردر مقاله قزلباش و قصری،

 در که معماران برای صحیح معماری خصو  در قوانین وضع جمله از عواملی اگر که گیرندمی نتیجه و پردازندمی خیز

 فراهم و محالت دوباره حیات تجدید و فرسوده هایبافت بهسازی و مرمت یا و باشد مو ر اندتومی صحیح طراحی زمینه

 و هاکاربری انواع تخصیص در توازن و تعادل ایجاد و جمعیت بیشتر جذب برای مطلوب هایزیرساخت و خدمات نمودن

 آنها کنترل نیز و هاناهنجاری با مقابله یبرا مناسبی راهکارهای تواندمی پاسخگو، و یکپارچه، کارامد مدیریت یک ایجاد

 (. 1391کالنتری، قصری و قزلباش، )باشد 

 ای بهدر مقاله پرهیز فریاد و زادهانصاری سلمان قالیباف، باقر در تحقیقی کامال هم راستا با موضوع این تحقیق، محمد

 که دهدمی نشان پژوهش این نتایج. اندپرداخته شهری جرائم وقوع در خیزجرم هایکانون نقش تحلیل و بررسی

 اصلی کارکردهای و اراضی کاربری نوع ساکنان، فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، خصوصیات کالبدی، مشخصات مطالعه

 طراحی و جرم هایفرصت کنندهتسهیل و آورنده وجود به عوامل در بنیادی تغییرات ایجاد در سعی و هامکان این

 امکان وسیله بدین تا دارد اهمیت زاهای جرمپیش در کاهش کانون از بیش ناهنجاری، رابرب در مقاوم کالبدی فضاهای

زیار  (. یوسفعلی1391زاده و پرهیز، آید)قالیباف، انصاری فراهم شهری هایناهنجاری نرخ کاهش و پیشگیری کنترل،

 از مختلف عوامل تا یر بررسی به سمنان، شهر در محالت جرم مو ر بر وقوع عوامل بندیو اولویت شناسایی مقاله نیز در

 و ارزیابی به نگر جامع و سیستمی نگرش یک با و است پرداخته اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، محیطی، عوامل جمله

در جلوگیری از  پارامتر مهمترین محله، قرارگیری موقعیت که گیردمی نتیجه او .است کرده اقدام آنها بندیاولویت

 اتخاذ فردی به منحصر تدابیر بایستی محله، قرارگیری موقعیت تناسب به لذا خیز است،ای جرمهایجاد کانون

 (.1392گردد)زیار، 

ای اقتصادی و ها و ویژگیههمانطور که مشخص است، در اکثر مطالعات انجام شده، بر موقعیت مکانی، چیدمان کاربری

و بر این اساس،  گیری بزه تاکید شده استار در شکلبه عنوان عناصر تا یرگذفرهنگی محالت شهری  -اجتماعی

های جرم خیز در سایر فضاهای شهری نیز هایی برای مطالعه کانونهای یاد شده، به عنوان شاخصمیتوان از مولفه

های کالبدی منطقه به منظور تحلیل منطقه مورد بررسی استفاده نمود. لذا در این تحقیق از موقعیت مکانی، و ویژگی

 ستفاده شد.ا
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 شناسیروش
 و ترآسان را هدف به یابیدست که است هاییتجربه و هامهارت ارائة پژوهش، و تحقیق روش از منظور کلی طور به

 امکانات به توجه با حقیقت روش که آنجا از. آیدمی دست به بیشتری نتایج کمتر، وقت صرف با و سازدمی ترعملی

 تحقیقات نوع از پژوهش ماهیتاً این لذا شود،می مشخص مطالعه مورد زمینه در جودمو هایمحدودیت نیز و پژوهشگر

 به زیرا ،گیری از تحلیل مکانی برای اخذ نتیجه مبادرت شده استتحلیلی و بهره -و به روش توصیفی است کاربردی

ادی و تفاده از روش اسنها با اسآوری دادهنظر دارد. جمع منطقه یا محله مدیریت و ریزیبرنامه منظور به ملموس نتایج

 بین ارتباط تنتحلیل و یاف براینزدیکترین همجواری آمار فضایی و منطق  یهامدل از پژوهش این در میدانی است.

 تولید شده است.  GIS افزارنرم های موضوعی درستفاده شده و خروجی به صورت نقشها متغیرها
 

 قلمرو جغرافیایی پژوهش

 49 و وااست خط از شمالی عرض دقیقه 27 و درجه 37 تا دقیقه 00 و درجه 37 جغرافیایی اتمختص در رشت شهر

 معاونت گیالن، اریاستاند)قرار دارد  مبدا النهار نصف از جغرافیایی طول دقیقه 55 و درجه 49 تا دقیقه 27 و درجه

حالت پاسکیاب، پژوهش است، شامل م شهر رشت که مورد مطالعه این 4. منطقه (اطالعات و آمار دفتر. ریزیبرنامه

 . منطقهن استخرسندی، نخودچر، حافظ آباد، ولکس، حمیدیان، سلیمانداراب، شهرک قدس، الکتریک، رازی و آزادگا

 حالتم مرز بلکه نیستند، مشخص هندسی شکل دارای آن محالت و شده واقع شهر غربی قسمت در رشت شهر چهار

 است. شده ترسیم خاصی الگوی از پیروی بدون و نامنظم صورت به

 

 
 شهر رشت 4موقعیت جغرافیایی منطقه نقشه  .1شکل 

 

 ها و بحث یافته
های گیاهی ترتیب برای بررسی پراکندگی فضایی گونه تحلیل نزدیکترین همسایه را 1954در سال 1کالرک و ایوانز

ایی که ترین همسایگانشان با فاصلهو نزدیکصله مشاهده شده بین نقاط دادند. آنها روشی را برای مقایسه متوسط فا

 ترین همسایگان در یک الگوی اتفاقی وجود داشته باشد را مطرح کردند.رفته بین نزدیکانتظار می

                                                 
1 - Clark &eyvanz (1954) 
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 را به  eR یم،کنترین همسایگانشان بود، شروع میصله مشاهده شده بین نقاط و نزدیککه متوسط فا  0Rبا تعریف 

 ند در نظراراکندهپکه نقاط به صورت تصادفی  ترین همسایگانشان، وقتیبین نقاط و نزدیکله مورد انتظار عنوان فاص

نسبت   0Rاگر  وبندی( خواهد شد بندی )دستههداشته باشد، الگو خوش  eRنسبت کمی به  0Rگیریم. اساساً اگر می

 داشت.  داشته باشد، الگو خیلی بیشتر از اتفاقی بودن، پراکندگی خواهد  eRزیادی با 

0R   ممکن است به صورتn  محاسبه شود کهn فاصله از نقطه  تعداد نقاط در منطقه مورد مطالعه است و

i عنی یباشند، شی ترین همسایگان ممکن است واکنرود. دقت کنید که نزدیکاش به شمار میمسایهترین هتا نزدیک

تراکم نقاط  دو برابر جذربه صورت  تقسیم یک بر   eRترین همسایگان به همدیگر باشند. آنها ممکن است نزدیک

 آید:بدست می

 
 
P  تراکم نقاط است وA  نزدیکمساحت منطقه مورد مطالعه است. آمار(ترین همسایهRبصورت نسبت ،) ی بین مقادیر

 شود. ه و مقادیر مورد انتظار تعریف میمشاهده شد

=R 

 
  1جدول 

 هیهمسا نیکترینزد یدر مدل آمار گریکدیها از نظر وقوع جرم ها با یو قرابت مرز کالنتر یکینزد 
 های موجود در شهر رشتکالنتری

تعداد 

 هاخوشه
 نوع جرم

 11کالنتری
 کالنتری

12 

 کالنتری

22 
 پیر بازار

 کالنتری

13 

 کالنتری

15 

 کالنتری

14 

خشت 

 مسجد

 سرقت 1 * * * * * * * *

 مواد مخدر 2 * * * * * * * *

* * * * * * * * 3 
مشروبات 

 دست ساز

 توقیف موتور 4 * * * * * * * *

 سالح 5 * * * * * * * *

 ماهواره 6 * * * * * * * *

* * * * * * * * 7 
توقیف 

 خودرو

 
ی را اطقته که منز این جهت صورت گرفبندی ااما خوشه های نیروی انتظامی رخ داده است،ها در محدودهتمامی جرم

ا هم در ب 22کالنتری  و 12اند را در زمینه مشابهت نوع جرم بسنجد؛ به طوریکه کالنتری که در نزدیکی هم قرار گرفته

و  13النتری د. بین کتواند متا ر از یکدیگر باشدر واقع وقوع جرم در بین آنها میاند و تمام موارد جرم خوشه شده

ا ها بمجر نظر وقوع هایی را که ازمودار درختی زیر به خوبی کالنترینیز خوشه بندی صورت گرفته است. ن 15 کالنتری

-یت شدن ستوناند. های القط در زمینه سرقت با هم خوشه شدهف 12و  11دهد. کالنتری هم نزدیکی دارند نشان می

 دهنده نزدیکی آنها در تمام موارد جرم است.ها نشان
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 ترین همسایه در زمینه وقوع جرم در رشتدندروگرام مدل نزدیک. 2 شکل

 

 
 پراکندگی وقوع سرقت در رشت. 3شکل 

 
 توزیع جغرافیایی کشف مواد مخدر به تفکیک مناطق. 4شکل 

 در شهر رشت 

 
 الکلی مکشوفه توزیع جغرافیایی میزان مشروبات. 5شکل 

 
 توزیع تعداد خودروهای توقیف شده در شهر رشت. 6شکل 
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 طریق از خود وندانشهر با بتواند کالبد یک که میزانی به و شودمی آشکارتر کالبدی ابزار طریق از شهر یک خوانایی

 و راحتی احساس هب خواناست، فضا وقتی. ودب خواهد ناخوانا یا خوانا کند ایجاد نمادین ارتباط کالبدی هایویژگی

 بین از نیتام احساس است، کننده گیج فضا و ندارد وجود راهنما عالیم که هنگامی برعکس و کندمی کمک امنیت

 مینهز در شناختی هاینقشه زمینه در تحقیقات تریناساسی از یکی 1960 سال در(. Russ,2005:22) رودمی

 تحقیق این رد. گرفت صورت آمریکا شهرسازی و معماری استاد لینچ کوین وسیله به ختیشنا هاینقشه تأ یرگذاری

 مسیرها: از بارتندع که گیردمی کار به شهر خوانایی یا و شناختی نقشه تهیه در را شهر سیمای عمده عامل پنج لینچ

 اندازهایچشم ختلفم هایبخش میان زمر: هاکناره شهری، مسلط عوامل عنوان به( روهاپیاده و آهن خطوط ها،خیابان)

 نقاط ترینفعال: استراتژیک نقاط یا هاگره شهری، فضای کننده متمایز هایحوزه: شهرها داخلی مناطق شهری،

 و 112: 1388 ی،شکوی) کنندمی کمک یابیجهت به که سمبلیک یا برجسته عالئم و شهرها اقتصادی -اجتماعی

 شی از ورودر نتیجه گسترش و ساکن شدن مردم در دو دهه گذشته شکل گرفته، ناشهر که د 4محالت منطقه (. 113

های مینزند. انموده مردمی بوده که برای یافتن شغل به رشت مهاجرت کرده و اقدام به ساخت خانه در این منطقه

یاد برای عت زن وسزیادی در منطقه نخودچر، پاسکیاب و ولکس وجود دارند که هنوز دارای سد  بتی نیستند و داشت

ا راج اولیه ایحتی خود محیاط و کاشت سبزیجات گویای این واقعیت است که هنوز مردم برای امرار معاش در این نواح

ر نطقه بسیای این ماند. از نظر اماکن فرهنگ غالب روستایی خود را حفظ نمودهکنند و در واقع هنوز فرمِتولید می

اراب لیمان دکوچک در محله س دو عنصر تاریخی پل چمارسرا و مزار میرزاجود های فرهنگی مومحروم است و مکان

 هستند.
وند شیزیرا باعث م جرم دارند، ها )خاکی یا آسفالته بودن( تا یر بسزایی در وقوعطول و عرض معابر و کیفیت دسترسی

ها ابانفه اصلی خیامنیت شهر وظی حفظکه جیکوب معتقد است تری داشته باشند. های فرار بهتر و سهلتا مجرمین راه

یر ر طول مسهای مزاحم دو شب، حذف موانع فیزیکی و کاربریهای یک شهر است. وضوح مسیر در روز راهو پیاده

عابر . شبکه مدایی دارهای مناسب با تنوع رنگ و نقش در ایجاد ایمنی عابران نقش بسزز کفپوشروها و استفاده اپیاده

-هاست. کوچ الکان منی و نیز بلوارل بلوار شهید انصاری، بزرگراه شهید بهشتی، خیابان شیون فوشامدر منطقه چهار 

ر دارای ین معاباشوند. با این وجود می های اصلی منتهیر محله وجود دارند نیز به خیابانهای فرعی دیگری که د

 چندین ویژگی هستند که عبارتند از:

  تنگ و باریک بودن؛ 

 سفالت؛ نامناسب بودن آ 

 .)خاکی بودن معابر دسته دوم ) مخصوصا پاسکیاب و نخودچر 

سیار باند، حتی راسته اصلی به لحاظ پوشش سطحی به لحاظ پوشش سطحی، اکثر فرسوده کیفیت شبکه دسترسی

 ینی بارز اهاژگیلت از ویهای فاضالب، نامناسب بودن آسفاانداز، بیرون زدگی چاهکاله، دستنامناسب است. وجود چ

 کند.های متصور مهیا میلبدی و معابر را برای انواع آسیبها می باشند که شرایط کادسترسی

 

 گیرینتیجه
بردن به  یپ زیزا و نجرم یهاکانون ییو نحوه اشاعه فضا یکانون یزااز نقاط جرم یپژوهش آگاه نیهدف ااز آنجا که 

مشخص شد که  ،بوده است یا توجه به شکل منطقه مورد بررسنوع جرائم در محالت ب تیگذار در کمریو تا  یعلل اصل

ساکنان آن امکان و فرصت  یو اقتصاد یاجتماع یهایژگیو نیخا  و همنن یساختار کالبد لیها به دلمکان یبرخ

امر  نیمجرمانه هستند. هم یهاها مانع و بازدارنده فرصتمکان یوقوع جرم دارند. در نقطه مقابل برخ یبرا یشتریب

 طیها و شرافرصت نیترو مناسب نیترکم خطر دنبالخود به  یشود تا بزهکاران در انتخاب محل بزهکاریموجب م

ها فرصت نیکننده الیبه وجود آورنده و تسه یمکان طیشرا ییشناسا نیبنابرا ارتکاب عمل مجرمانه باشند. یبرا یمکان
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 نیمهمتر، از یاجتماع یهایمقاوم در برابر ناهنجار ین به فضاهاآ لیو تبد طیشرا نیا  رییتغ یبرا ییو ارائه رهنمودها

کانون  نکهیبر ا یمبن یاهیپژوهش فرض نیدر ا. شودیدر شهرها محسوب م تیجرم و جنا ییایجغراف یهایاهداف بررس

 قیطرو از  دیهاست مطرح گردهیرشت، منطبق بر مرکز منطقه و اشاعه آن به سمت حاش 4زا در منطقه نقاط جرم

که در  دهدمینشان  GIS طیشده در مح میترس یهانقشه .شددر ا بات آن  یسع هیهمسا نیترکینزد یآزمون آمار

که  هیهمسا نیترکیدر روش نزد نیاست. همنن فتادهیها اتفاق نهیها از مرکز منطقه به سمت حاشواقع اشاعه جرم

 نیا میمستق ریتحت تا  یرامونیکه محالت پاین نیست مبین دهد، در واقع یتراکم جرائم در محالت را نشان م

رخداد از مرکز محالت  نیاما ا ،جرائم در مناطق مختلف شهر صورت گرفته یبندالبته خوشه اند.گرفتهقرار  یجوارهم

 یه خوبتوان بیامر را م نیا .گیردتحقیق مورد تایید قرار نمی هیلذا فرض .ها نبوده استهیدر منطقه چهار به سمت حاش

 .مشاهده کرد زین ریز یهادر نقشه

 

 
 4توزیع وقوع سرقت به تفکیک محالت منطقه . 7شکل 

 1394در سه ماه اول سال 

 
 4توزیع وقوع سرقت به تفکیک محالت منطقه . 8شکل 

 1394در سه ماه اول سال 
 

-ای است که استعداد شکلشهر رشت به گونه 4رایط در منطقه ن گفت که شتواا عنایت به نتایج به دست آمده میب

ای آمار هه تحلیلبیشتر از مرکز منطقه است. اما با توجه بهای منطقه بسیار زا در حاشیههای بزه و جرمگیری کانون

به مرکز  ز پیرامونگیری از منطق نزدیکترین همجواری مشخص شد که سرایت این فرایند افضایی صورت گرفته و بهره

گیرد و یا بسیار ضعیف است. بر این اساس پیشنهادهای کاربردی قابل ارائه تحقیق به شرح چندان صورت نمی 4منطقه 

 ذیل قابل دسته بندی است:

 ایهشیوه اعمال شهر رشت و در ترآلوده هایکانون شناسایی طریق از پایدار شهری امنیت برنامه تدوین 

  جرم؛ از ریپیشگی برای مناسب

 اقتصادی؛ و اجتماعی مسائل اقلیم، با مناسب محیطی طراحی  

 موضوع این البته که ایمنطقه ریزیبرنامه طریق از شهر ایحاشیه مناطق به رویه بی مهاجرت از جلوگیری 

 گردد؛می مربوط کشوری کالن تصمیمات گستردگی به

 به توجه و زیباتر هایطراحی با اصولی سازهای و ساخت زمینه در مهندسان الزام جهت در قوانینی وضع 

  شهری؛ مبلمان

 ساخت، نوع که اماکنی ساماندهی از به منظور انتظامی نیروی و شهرداری میان هماهنگی مدیریتی ایجاد 

 و آورد؛می فراهم را جرائم انجام برای بستری شدن فراهم موجبات آن شرایط و قدمت

 مانند طراحی افزارهاینرم به اطالعات دادن یقطر از خیزجرم هایکانون شناسایی GIS در بتواند پلیس که 

 کند. مشاهده بصری صورت به را خیزجرم آلوده نقاط حرکت سالیان، طی
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 منابع

 (. منشور نوشهرگرایی، تهران: نشر شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری.1387ارندت، رندل. )

 ؟، ترجمه فرهنگ رجایی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.(. فلسفه سیاسی چیست1383اشتراوس، لئو. )

ی ان نامه کارشناس، پایدستیابی به امنیت شهری پایدار در محالت ناامن شهری(. 1388افصح، مسعود و حسینی، فاطمه سادات. )

 ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم زمین، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.

 های شهر و پیرامون، تهران: انتشارات سمت.(.  نظریه1392محمد حسین و رجبی سناجردی، حسین. )پاپلی یزدی، 

ارات انتش هران:ترجمه آرزو ابراهیمی و حمید رضا چارسی، ت مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی، .(1385) ، جین.جیکوبز

 دانشگاه تهران. 

 افیایی شهرستانهای ایران، تهران: انتشارات کومش. (. فرهنگ تاریخی و جغر1376حقیقت، عبدالرفیع. )

ارشد،  مه کارشتاسی(. مقایسه تطبیقی توسعه یافتگی مناطق شهری رشت به منظور ساماندهی آن، پایان نا1391دانش، علیرضا. )

 دانشکده علوم انسانی، گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد واحد رشت.

 (.دق )عاه امام صارسازی در پیشگیری از جرم، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگنقش معماری و شه .(1388) .رحمت، محمدرضا
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