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مقدمه
جرم يك انحراف رفتاری از رفتارهای عادی است که همراه تلفات وآسیب است .فاکتورهای اجتماعي ،روان شناسي،
اقتصادی و محیطي در مسائل مربوط به جرم لحاظ مي شوند .همه اين مفاهیم به روی وقايع جرم به شیوه های مختلف
اثر گذارند ) .(Boba, 2012: 5بايد گفت که جهان در سده بیست و يکم به شدت شهری شده است .در سال 2588
تنها  28درصد جمعیت جهان در شهرها زندگي ميکردند ،اما هم اکنون بیش از نیمي از جمعیت جهان در شهرها زندگي
ميکنند ).(UNCHS, 2001; Short, 2006
اين افزايش جمعیت کالن شهرها موجب شکلگیری مسائلي نظیر مسکن غیررسمي ،اقتصاد غیر رسمي و اسکان غیر
رسمي در پیرامون شهرها شده است .ويژگي مشخصه اين شهرکهای غیر رسمي وجود مساکن با کیفیت پايین و فقدان
زيرساختهای فیزيکي است ) .(Shams and et al, 2012: 20به دلیل انبوهي و تراکم بیش از حد جمعیت جمعیت
در زاغهها و سکونتگاههای غیررسمي ،تماس فیزيکي دائم و تمرکز و مجاورت افراد حساس و واگیردار در جمعیت شهری
باعث انتقال امراض واگیردار ميشود ) .(Benton-Short & Short,2008: 249همزمان با گسترش فیزيکي و
اجتماعي شهرها و تبديل شدن آنها به مراکز ناهمگن جمعیتي ،اجتماعي و فرهنگي ،میزان جرايم شهری به ويژه در
ناحیههای مرکزی و حاشیه های شهرهای بزرگ بسیار افزايش يافته است .تبعات متعدد و منفي اين افزايش ،مسئله تنظیم
روابط سالم انساني ساکنان اين شهرها با محیط زندگيشان را با دشواری روبرو ساخته است ).(Mousavi, 2011: 2
بنابراين ميتوان گفت ويژگيهای کالبدی و خصوصیات اجتماعي ،اقتصادی و فرهنگي حاکم بر برخي محدودههای
شهری موجب شکل گیری فرصتها و اهداف مجرمانه ميشود .بدين ترتیب در محدوده شهرها کانونهايي شکل
ميگیرد که تعداد جرايم بسیار باالتری در مقايسه با محدودههای ديگر دارد (Kalantari & Tavakolli, 2007:
) .75ناهنجاریهای اجتماعي عالوه بر ايجاد حﺲ ناامني و بدبیني ،لطمات سنگین روحي ،جسمي ،مالي بر دوش
شهروندان نهاده و از سويي موجب ميشود تا عملکرد نظام قضايي و انتظامي در کاهش نرخ جرايم وبا وجود دامنه وسیع
فعالیت و صرف بودجه کالن ،ناکارآمد به نظر برسد .میزان باالی جرم بسیار مشکل زاست؛ چراکه بر توانايي مردم برای
استفاده از فضای شهری تأثیر ميگذارد .فضاهای عمومي نظیر پارکها ،میدانها و خیابانها از جمله ويژگيهای بسیار
جذاب زندگي شهری ميباشند .هنگامي که از اين فضاها به دلیل جرم نتوان استفاده کرد ،بر جذابیتهای زندگي به طور
منفي تأثیر خواهند گذاشت ) .(Ghalibaf, 2010: 23از ديرباز شناسايي عوامل بروز جرم و سعي در از بین بردن يا
کاهش اثرات آنها مهمترين راهکار پیشگیری و کاهش ناهنجاریهای اجتماعي شناخته شده است .تحقیقات نشان
ميدهد بزهکاران در انتخاب مکان و زمان جرم اغلب منطقي عمل مينمايند و به دنبال کم خطرترين و مناسبترين
فرصتها و شرايط مکاني و زماني برای بزهکاری هستند ،بدين ترتیب در محدوده شهرها کانونهای شکل ميگیرد که
دارای تعداد فرصتها و اهداف مجرمانه بیشتر و به تبع آن تعداد جرايم بسیار باالتری است .بنابراين شناسايي اين
محدودهها و بررسي مشخصات کالبدی و خصوصیات اجتماعي ،اقتصادی و فرهنگي ساکنین ،نوع کاربری اراﺿي مﺆثر در
بروز ناهنجاریها بسیار اهمیت يافته تا با ايجاد تغییرات بنیادی در عوامل به وجود آورنده و تسهیل کننده فرصتهای
جرم و طراحي فضاهایکالبدی مقاوم در برابر بزهکاری امکان پیشگیری و مقابله با جرايم شهری فراهم گردد .پیشگیری
از جرم يك مسئله مهم است که مردم با آن قرنها درگیر هستند .جلوگیری از جرم يك ﺿرورت برای اصالح زندگي
مردم در دنیای گسترده است .برای حاصل شدن زندگي با امنیت وآرامش بیشتر ،پلیﺲ بزرگترين سازمان قابل اعتماد
برای پیشگیری از جرم با هدف گیری منابع جرم است .پلیﺲ از استراتژیها ،تاکتیك وعوامل اجرايي استفاده ميکند که
کمك مي کند به اقدامات احتیاطي قبل از اين که يك فرآيند جنايي فعال شود .برای رسیدن به روشهای موثر پلیسي
واتخاذ تکنیكهای مختلف پیشگیری از جرم ،پلیﺲ ميبايستي تئوریهای متخصص جرم شناسي وتحلیل جرم آنها را
مورد استفاده قرار دهد .در اين منظر بايد اشاره کرد که بايد تمامي اطالعات وتوانايي پلیﺲ برای رسیدن به مديريت جرم
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(پیشگیری ازجرم) درشهر مورد استفاده قرار گیرد .لیکن نکته مهم و قابل تأمل آن است که اطالعات ثبت شده دستي
رويدادهای مجرمانه نميتواند راهي مستقیم برای نیل به اين اهداف بوده و نیاز به روشي بهتر و کارآمدتر در اين رابطه
احساس شده و الزام آن ﺿروری به نظر ميرسد .برای همین منظور مي توان اعالم نمود که به طور عملي و به عنوان
نمونه در يك مورد واقعي مانند استان قزوين شرايط ذيل حاکم است :کالنتریهای شهر قزوين تحت نظر فرماندهي
شهرستان قزوين مسئولیت مديريت رويدادهای روزانه مجرمانه درمحدودهای تحت حوزه قضايي شان را برعهده دارندکه
درحال حاﺿر دارای مشکالتي درسیستم ثبتي جرايم و جمعآوری اطالعات مربوطه در کلیه ايستگاههای پلیﺲ هستند و
مراتب به شکل چند گانهايي در مجاری فرماندهي شهرستان و پلیﺲهای آگاهي و مبارزه با مواد مخدر و پلیﺲ اطالعات
که به سمت رأ س مرکز آمار که همان معاونت عملیات ومرکز فرماندهي وکنترل که زير مجموعه آن است بیشتر احساس
شده و اين آمار به درستي قابلیت تجزيه وتحلیل را نداشته و بالطبع در جهت يگانهای اجرايي مانند کالنتری قابلیت
کاربردی خاصي را ندارد .کلیه ثبتهای انجام شده درکالنتریها به شکل دستي در دفاتر ثبت جرايم و يا سامانههای ثبت
اطالعات جرايم که به تازگي راه اندازی شده است و سیستم رايانه ای  228ثبت و درج ميشوند که اين موارد اشاره شده
در واقع دفتر ثبت تمامي افراد دستگیرشده و رويدادهای مجرمانه بوده و بسیارسخت است که از اين اطالعات پراکنده و
بدون جمعبندی در ايستگاههای مختلف برای همه ايستگاههای پلیﺲ تصمیمگیریهايي واحد انجام شده و تاکتیك
موثری را اتخاذ نمود .لیکن در کنار اين نابساماني در جمعآوری وتجزيه وتحلیل اطالعات سودمند که در باال اشاره شد
نکته حائز اهمیت ديگر اين است که در هزاره جديد و طي چند سال گذشته مطالعه و تحقیﻖ پیرامون شناسايي و تحلیل
کانونهای جرم خیز شهری اهمیت بسیار زيادی يافته و اين رويکرد تا حد زيادی برای کنترل و پیشگیری بزهکاریهای
شهری مفید و کارآمد بوده اما متأسفانه در بسیاری از کشورها از جمله کشور ما تاکنون مهمترين راهکار و ابزار برای
مقابله با جرم و جنايت تکیه بر قوه قهريه و برخوردهای قضايي بوده و اين موارد کاربد موثری ندارد.

پيشينه تحقيق
مطالعه رابطه مکان و بزهکاری به شیوه نوين علمي در نیمه اول قرن نوزدهم میالدی و با بهرهگیری از نظريه اکولوژی
اجتماعي آغاز شد .کتله و گری از پیشروان اين تفکر بودند ) .(Anselin, 2000: 216سپﺲ اين انديشه به وسیله
انديشمندان ديگر و مکت ب اکولوژی اجتماعي شیکاگو همچون شاو و مك کي دراوايل قرن بیستم میالدی دنبال شد؛ اما
از چند دهه قبل به ويژه از دهه  2508میالدی به بعد توجه و عالقه فزايندهای نسبت به مطالعه نقش محیط در بزهکاری
و در نقطه مقابل تأثیر شرايط محیطي در پیشگری جرم شکل گرفت .جاکوبز از جمله پشگامان اين ايده بود .وی در اثر
معروف خود با عنوان مرگ و زندگي شهرهای بزرگ امريکا که در سال  2502انتشار يافت به مطالعه نوع طراحي شهرها
و تأثیر آن در کاهش بزهکاری و همچنین تأثیر مراقبتهای طبیعي و معمولي مردم درپیشگری از جرم پرداخت (کالنتری
 .)90 :2208در حقیقت به طور قطع جرم به طور يکسان در سراسر شهر پخش نمي شود و عقیده کانون های جرم خیز
در سالهای اخیر توجه روزافزوني را به خود جلب کرده است ) .(Nasar & Fisher, 1993در سال  2505نخستین
کسي بود که عبارت (پیشگیری از جرم و جنايت در طراحي شهری) را به کار برد .او به برنامهريزی شهری و طراحي
ساختارهای شهری و واحدهای همسايگي به منظور کنترل وپیشگیری ازجرم وجنايت تأکید داشت .به نظر او مراقبتهای
طبیعي شهروندان از طريﻖ طراحي ساختمانها و فضای شهری ،عامل مهم کنترل جرايم شهری است (Cozens,
) .2002: 10در سال  2592در راستای انديشه های پیشگیری از جرم اسکار نیومن2ديدگاه فضای مقاوم در برابر جرم
(فضای قابل دفاع) را مطرح کرد ) .(Reyhan, 2013: 107کانونهای جرم خیز از جمله مفاهیمي است که طي 29
1. Oscar Newman
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سال اخیر در بین تحلیل گران جرايم شهری اهمیت بسیار يافته است و امروزه به عنوان دستاوردی معتبر جهت مقابله با
انحرافات اجتماعي و پیشگیری از وقوع جرم مطرح است ) .(Kalantari et al, 2010: 566به نظر ميرسد ايدههای
اولیه بررسي محدودههای جرم خیز شهری در نتیجه ترسیم نقشههای پونزی که تهیه آن در ادارات پلیﺲ به شیوه دستي
از حدود  388سال پیش مرسوم شده است شکل گرفته باشد .از آنجا که توزيع جرايم در محدوده جغرافیايي تابعي از
شرايط مکاني محل وقوع بزه ،عامل زمان ،انگیزه و توانايي بزهکار و نحوه پراکنش اهداف مجرمانه است ،بنابراين نشان
دادن وقايع مجرمانه بر روی نقشه شهر با پونز يا نمادهای رنگي بیانگر اين نکته بود که توزيع بزهکاری به تمرکز و
تراکم در محدودهای خاص و بعضاً بخشهای کوچکي از سطﺢ شهر گرايش دارد .گرچه حدس فوق دور از واقعیت به نظر
نميرسد و احتماالً طي  288سال اخیر تحلیلهای ساده محدودههای جرم خیز شهری به وسیله پژوهشگران جرايم
شهری يا افسران پلیﺲ صورت گرفته است و طي  28سال گذشته افرادی چون "برانتینگهام" در سال  2599و ،2502
"کرو" در سال " ،2599ابي"و"هريﺲ" در سال  2508و "پريش" در سال  2500در آثار و نوشتههای خود با ورود به
بحث تراکم بزهکاری در محدودههای خاص شهری ،تحلیل محدودههای جرم خیز را مطرح ساختند .لیکن به طور
مشخص پژوهش در اين زمینه را "شرمن"" ،گارتین" و "برگر" در سال  2505انجام دادند و برای نخستین بار واژه
کانون های جرم خیز توسط ايشان مطرح گرديد" .شرمن" و همکارانش در مطالعه شهر مینیاپلیﺲ دريافتند که  98درصد
تماسهای تلفني با پلیﺲ تنها از  2/2درصد کانونهای شهری انجام گرفته است.
از آن پﺲ تحقیﻖ "شرمن" و همکاران او و نتیجه قابل تأمل پژوهش آنها مورد توجه ساير پژوهشگران قرار گرفت و
موجب شد تا تحقیقات زيادی در مورد شهرهای ديگر جهان و به ويژه در کشورهای توسعه يافته صورت گیرد .تمامي اين
مطالعات نتايﺞ مشابهي در برداشت و مطالعه کانونهای جرم خیز "شرمن" و همکارانش را مورد تأيید قرار داد .مطالعات
ياد شده تعداد قابل مالحظهای از جرايم تنها در مکانهای خاص و معیني از شهر تمرکز مييابد از جمله پیشتازان تحقیﻖ
در زمینه محدوده های،جرم خیز شهری اداره پلیﺲ شهر نیويورک است که به طور سیستماتیك رويکرد فوق را در تحلیل
بزهکاری و در برنامهريزیهای راهبردی جهت کاهش بزهکاری به کار گرفته است .همچنین مجموعه پژوهشهايي در
اين زمینه با حمايت مﺆسسه ملي دادگستری ايالت متحده آمريکا صورت گرفته است .از جمله مﺆسسات معتبر پژوهش
پیرامون شناسايي و تحلیل محدودههای جرم خیز ،مرکز کاهش بزهکاری وابسته به وزارت کشور انگلیﺲ ميباشد در
پايگاه اينترنتي مرکز فوق نتايﺞ چندين مطالعه موردی در اين زمینه در دسترس عالقمندان قرار داده شده است .از جمله
اين مطالعات ،تحقیقي است که در سال  2558در بخش کريدون در جنوب شهر لندن انجام گرفته است .نتايﺞ تحقیﻖ
فوق نشان ميدهد  20درصد کل سرقتهای انجام شده در اين محدوده تنها در 8/0از کل بخش فوق متمرکز شده است.
در اين زمینه پژوهش ديگری در شهر کمبريﺞ با هدف شناسايي ،تشريﺢ و هدف گیری نقاط آلوده تر بزه سرقت در سال
 2559انجام شده است که با استفاده از فنون تهیه و تحلیل نقشههای بزهکاری و مصاحبه با بزهکاران و بزه ديدگان و
مشاهدات مأمورين انتظامي اقدام به شناسايي و تعیین نقاط جرم خیز گرديده است .نتايﺞ اين بررسي نشان داد فراواني
مسیرهای دسترسي و فرار بزهکاران و نزديکي نواحي جرم خیز به محل سکونت بزهکاران مهمترين عامل شکلگیری
محدودههای آلوده تر در اين شهر بوده است ،به ديگر سخن در نقاط جرم خیز فرصتهای مناسبي برای بزهکاران جهت
ارتکاب بزه فراهم بوده است که منجر به شکل گیری اين محدودهها شده است ) .(Tavakolli, 2005: 36-38در
پژوهش ديگری که توسط "آناستازيا الوکي تاو سايدريﺲ ،رابین لیگت و هیرويوکي هیسکي" در سال  3883صورت
گرفت ارتباط میان محیط فیزيکي و اجتماعي و جرم عبوری در امتداد خط آهن لﺲ آنجلﺲ و ايستگاههای آن نشان داده
شد .اين پژوهش ارتباط معنا دار میان بروز بزهکاری و استقرار ايستگاههای خط آهن و ويژگيهای فیزيکي  -اجتماعي
ايستگاهها ومکانهای مجاور آنها را تأيید کرد ) (Loukaitou-Sideres, Liggett, 1998همچنین در سال
"3882جری راتکلیف" در مقاله اش فنوني را برای شناخت ترکیب فضايي و زماني کانونهای جرمخیز ارائه داد و از
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روشهای برای شناخت سه نوع تحلیل زماني و مکاني کانونهای جرم خیز استفاده نمود .اين طبقهبندیهای در يك
ماتريﺲ نشان داده شد و مثالهای واقعي از ويژگيهای فضايي زماني ماتريﺲ کانونهای جرم خیز ارائه شد .نتايﺞ اين
پژوهش به فرماندهان پلیﺲ کمك نمود تا برای مقابله با بزهکاری و تعیین يك راهبرد مناسب جهت پیشگیری از جرم
اقدام نمايند ).(Ratclific, 2004: 71
در سال " 3889چای پون چانﮓ" با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیايي  GISبه تحلیل جرايم پرداخت (Chi Pun
) .Chang, 2005عالوه بر پژوهشهای موردی فوق و عموماً طي 28سال اخیر کتب و مقالههای زيادی حاوی پژوهش
پیرامون رويکرد کانونهای جرم خیز به رشته تحرير درآمده است و تقريباً در اکثر کشورهای توسعه يافته چون اياالت
متحده ،انگلیﺲ ،استرالیا ،کانادا ،فرانسه ،آلمان و تحقیقاتي پیرامون اين موﺿوع انجام شده است .در اين میان مطالعات
"برانتینگهام" در سال " 2555اک"و همکارانش در سال " ،3888ران راسك" در سال " ،3888اسپیلمن ،در سال
"2559و "ويسبرد"و همکارانش در سالهای 2553و2552و  3888قابل توجه بیشتری است ).(Tavakolli, 2005: 39

روش پژوهش
اين تحقیﻖ از نوع تحقیقات کاربردی و تحلیلي  -توصیفي است .برای انجام اين تحقیﻖ از دو روش مطالعات میداني و
کتابخانهای استفاده شده است .به عبارتي برای گردآوری اطالعات ،ابتدا دادههای موجود از طريﻖ پیمايش میداني و
اطالعاتي که از نیروی انتظامي اخذ شده اند ،جمعآوری شده و سپﺲ به طراحي نقشههای موجود و تحلیل آنها در
محیط  GISو همچنین نرم افزار جانبي  Crime Analyzeپرداخته شده و نتايﺞ حاصل از تحلیل مکانهای جرم خیز
به صورت نقشه ارائه شدند همچنین در اين تحقیﻖ سعي شده تا در مباني نظری تحقیﻖ به بررسي نظريات موجود و
ارتباط آنها با مسئله مورد بررسي پرداخته شود .به عبارتي نظريات موجود در اين تحقیﻖ مورد سنجش قرار گرفتهاند .در
اين تحقیﻖ سعي شده است تا ارتباط جرم و مکان باهم مشخص شود .بنابراين فرﺿیه زير مطرح شده است:
 -به نظر ميرسد ارتباط معناداری میان نوع و وقوع جرم و محیط وجود دارد.

ديدگاهها و مباني نظري
جرم
عدهای از حقوقدانان معتقدند که نقﺾ قانون هر کشوری در اثر عوامل خارجي در صورتي که انجام وﻇیفه يا اعمال
حقي آنرا تجويز نکند مستوجب مجازات هم باشد جرم نامیده ميشود .برخي ديگر هر فعل يا ترک فعلي را که نظام ،صلﺢ
و آرامش اجتماعي را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتي تعیین کرده باشد ،جرم ميدانند .قانون گذار در ماده 3
قانون مجازات اسالمي مصوب سال  2202تعريف جرم را چنین ذکر کرده است :هر فعل يا ترک فعل که مطابﻖ قانون
مجازات يا مستلزم اقدامات تأمیني و تربیتي باشد جرم محسوب است و هیﭻ امری را نميتوان جرم دانست مگر آنکه به
موجب قانون برای آن مجازات يا اقدامات تأمیني يا تربیتي تعیین شده است .ﺿمناً در ماده  3قانون مجازات اسالمي
مصوب  9آذر ماه  2298کمیسیون امور قضايي و حقوقي مجمع تشخیص مصلحت "جرم" بدين شرح تعريف شده است:
"هر فعل يا ترک فعلي که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب مي شود ".از يك ديد کلي جرم
شامل رفتاری است مخالف نظم اجتماعي که مرتکب آنرا در معرض مجازات يا اقدامات تأمیني تربیتي ،مراقبتي و درماني
قرار ميدهد ).(Momeni, 2011: 47
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جرم شناسي
پديده بزهکاری ،عوامل يا اوﺿاع و احوال و مقتضیات فردی و اجتماعي (و محیطي) که در بروز رفتار جنايي و حالت
عمومي تبهکاری اثر وابسته و يا در آن سیستم بوده است را بررسي ميکند .همچنین در اين علم جهت مبارزه علیه
بزهکاری و پیشگیری مستقیم از وقوع جرم راهکارهای علمي داده ميشود ﺿمناً بررسيهای مربوط به اصالح قوانین
آيین دادرسي ،نوع مجازات وکیفیت اجرای آن و روشهای درمان جرم قسمت ديگر اين علم را تشکیل ميدهد.
همانگونه که از تعريف فوق استنباط ميشود يکي از اهداف مصمم علم جرم شناسي مبارزه با بزهکاری ،شناسايي عوامل
جرم زا و به اصطالح شرايطي است که مجرم را به سمت جرم و کجروی سوق ميدهد ).(Kalantari, 2010:43
مﺠرم
به کسي اطالق مي شود که مرتکب جنايت يا يکي از جرايم تصريﺢ شده در قانون شود و به موجب مقررات برای آن
عمل مجازات تعیین شده باشد به ديگر سخن انجام فعل يا ترک فعل مجرمانه موجب تولد مجرم ميگردد (Kalantari,
).2010: 49
محيط
محیط به مجموعه شرايط خارجي که موجود زنده را احاطه کرده و به نحوی در رفتار و فعالیتهای آنها مﺆثر افتد اطالق
ميشود ) .(Shakuei, 1996: 22ﺿمناً مطابﻖ يافتههای جغرافیای رفتاری غالباً سه محیط در رفتار و فعالیتهای
انساني مﺆثر ميباشد:
محیط پديداری :شامل محیط طبیعي ،محیط شهر ،محله ،محیط کار ،محیط عبادتگاه ،محیط دانشگاه ،محیط خانه ،تراکم
جمعیت وشرايط مطلوب و يا نامطلوب اين محیطها در رفتار و کیفیت فعالیت انسان مﺆثر ميافتد.
محیط شخصي :شاملجغرافیایشخصيافراد (نقشه ذهني) نظام اعتقادی ،نگرشها ،پايگاههای اجتماعي ،اقتصادی
ميباشد.
محیط زمینه ساز:که خود به دو بخش تقسیم ميگردد.
مراحل چرخه زندگي براساس سن و پايگاههای خانوادگي.
سطﺢ زندگي با توجه به شاخصهای مربوط به میزان ثروت و پايگاه اقتصادی محیط زندگي و شیوه زندگي طبقه اول،
دوم ،سوم.

ديدگاههاي حاکم در بررسيهاي جغرافياي جرم در شهرها
در اين مبحث با اشاره به موارد گذشته تلفیقي از جرم و محیط شهری را در قالب نظريات مربوطه که بتواند موارد ديگر
را بهتر روشن کند مطرح بیان ميکنیم.
نظريه مكانهاي جرم خيز

واژه مکانهای جرم خیز برای اولین بار توسط "شرمن ،گارتین" و "برگر" و برای تحلیل مکاني بزهکاری مورد استفاده
قرار گرفت .اين واژه به معنای يك مکان يا محدوده جغرافیايي است که میزان بزهکاری در آن بسیار باالست محدوده
اين مکان مي تواند بخشي از يك شهر ،محله ،چند خیابان مجاور هم و حتي ممکن است يك خانه يا مجتمع مسکوني
باشد ) .(Kalantari, 2001: 85برخي در تعريف مکانهای جرم خیز ،آن را معادل مکانهای کوچك با تعداد جرم
زياد قابل پیش بیني ،حداقل در يك دوره زماني يك ساله دانستهاند ) .(Taylor, 1998: 30طبﻖ اين نظريه ،محدوده
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يا نقاطي خاصي از شهر ،به دلیل وجود برخي عناصر کالبدی ،اجتماعي و اقتصادی دارای نرخ جرم بااليي است برخي
گذرها و حواشي شهر نیز ،دارای اين خصوصیت هستند ) .(Sherman, 1997:25فرآيند بررسي و تعیین حدود
مکانهای جرم خیز با استفاده از نرمافزارهای اختصاصي و به کمك سیستم و اطالعات جغرافیايي صورت ميگیرد.
مطابﻖ اين نگرش برای پیشگیری ازجرم ،عالوه بربزهکار بايد مکان وقوع بزه نیزمورد تأکید قرار گیرد تا با حذف
فرصتهای مجرمانه در محیط جغرافیايي ،امکان به حداقل رساندن نرخ بزهکاری فراهم شود .(Weisburd, 2004
):62

نظريه محيط مساعد
اين نظريه ،به محدوده های خاصي از شهر ،که به داليل اجتماعي ،فرهنگي و کالبدی مساعد برای ارتکاب جرم هستند،
اهمیت ميدهد و شرايط محیطي اين محدودهها را در رابطه با انواع جرايم بررسي ميکند ).(Shakuei, 1990: 102
نظريه مكان ويژه
اين نظريه در دهه  2508توسط "شاو" و "مك کي" مطرح شد .آنها در طي تحقیقات خود دريافتند که میزان جرايم
در مکان ويژه و به خصوص بخش مرکزی شهرها ،بیشتر از بقیه مکانها است .آنها معتقد بودند که هر چه از بخش
مرکزی دور شويم از میزان جرايم کاسته ميشود ).(Shakuei, 1990:102
نظريه فضايي
در طي دهه  2598میالدی ،تحقیقات جرمشناسي بر نواحي شهری ،که بیشتر توسط مجرمان انتخاب ميشد تاکید
داشت" .پل"و"پاتريشیا برانتینگهام" ،الگوهای فضايي سرقت را مطالعه ميکردند و تئوری انتخاب مکان ويژه را مطرح
کردند .آن ها در تحقیقات خود به اين نتیجه رسیدند که مجرمان ،برای ارتکاب اعمال مجرمانه خود بیشتر ،نقاطي را
انتخاب ميکنند که به محل سکونت آنها نزديك باشد؛ به طوری که امکان شناسايي از طرف همسايگان خود نیز به
وجود نیايد براساس اين ديدگاه ،مجرمان نیز همانند ساير افراد کار ميکنند به خريد ميروند ،فعالیتهای ورزشي و
تفريحي انجام ميدهند و..؛ با اين حال ،در تمام مواقع ،به دنبال فرصتهای مناسب جهت ارتکاب جرم هستند .در بین
مجرمان ،افراد منطقي هستند که به طور کلي محیط پیرامون و اهداف خود را به خوبي ارزيابي ميکنند و جهت انجام
اعمال مجرمانه خود مکانهايي را انتخاب ميکنند که فرصت و امکانات الزم را جهت رسیدن به اهداف مجرمانه خود
داشته باشند بنابراين توزيع جرايم در سطﺢ شهرها يکسان نیست و الگوی توزيع جرايم متفاوت است (Brown, 1998:
).37
نظريه طبقه بندي واحد مسكوني
اين ديدگاه بر اين پايه استوار است که میزان ارتکاب جرم توسط افراد اجاره نشین بیشتر از مالکین واحدهای مسکوني
است؛ به عبارتي بي تفاوتيهای اجتماعي و اقتصادی بین افراد جامعه و از جمله نوع تصرف مسکن آنها در ارتکاب
عمل مجرمانه آنها موثر است ).(Shakie, 1990: 103
نظريه نواحي آسيب پذير
مطابﻖ اين ديدگاه ،برخي از نواحي آسیب پذير شهر ،نسبت به ديگر بخش ها ،نرخ جرم باالتری دارند .مهمترين
مشخصات اين نواحي عبارتند از:
 .2بسیاری از مناطﻖ سکونت مجرمان ،درون نواحي آسیب پذير و يا نزديك به آن قرار دارد.
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 .3در حواشي اين محدودهها ،جرايم بیشتری نسبت به مرکز و درون آن اتفاق ميافتد.
 .2نواحي آسیب پذير با آمار باالی جرايم ،دارای کاربری درهم و ناهمگون است.
 .2کنترل اجتماعي محلي و يا حﺲ مشارکت جمعي در نواحي آسیب پذير ،بسیار ناچیز است ).(Brown, 2000: 12
نظريه نمايش جغرافيايي
اين ديدگاه به درک الگوهای جرم با توجه به توزيع فضايي محل زندگي مجرمان بالقوه و اهداف آنها ميپردازد .در اين
نظريه ،احتمال رفتارهای مجرمانه درون يك بافت مکاني در ارتباط با موقعیتهای مختلف جرم پیش بیني ميشود.
نظريه پنﺠرههاي شكسته
جرج کیلینﮓ 2و جیمز ويلسون 3در يك مقاله معروف در ماهنامه آتالنتیك در مارس  ،2503با عنوان پنجرههای
شکسته شده :پلیﺲ و امنیت محلهها بر اين باورند که غفلتهای کوچك مقیاس ،همچون برجای گذاشتن يك پنجره
شکسته و تعبیه نشده ،گويای پیام زوال و بيتفاوتي است ،که حتي موجب تشويﻖ رفتارهای ﺿد اجتماعي بسیار زيادی
ميشود و اين مسئله سرانجام به جرم و جنايتهای بزرگتری ميانجامد (http:// www. ambiguous / org /robin
) ./word /broken windows.htlاين نظريه بر اهیمت حیاتي حفاﻇت از محیط به عنوان شاخص فیزيکي برای سطوح
همبستگي و انسجام اجتماعي کنترل اجتماعي غیررسمي تأکید کرده است (Skogan and Maxﬁeld,1980,Cozens
).etal,2001

نظريه ارتباط جرم با تراکم جمعيت
مطابﻖ اين نظريه افزايش جرم و جنايت رابطه مستقیمي با افزايش تراکم جمعیت دارد .در سال  2500آبگلز در بررسي
جرايم خیاباني کالیفرنیا ارتباط بین جرم و تراکم جمعیت را اثبات کرد .وی همچنین به افزايش جرم و تراکم فعالیتها در
خیابانهای شهر معتقد بود ).(Kalantari, 2001: 80
نظريه پيشگيري از جرم از طريق طراحي محيطي

اين تئوری برای اولین بار در سال  2505توسط "جفری" مطرح شد .جفری بر خالف جامعه شناساني که توجه زيادی
به عوامل اجتماعي موثر بر جرم داشته و به عوامل محیطي توجهي نکردهاند ،بر فرصتهايي که محیط در اختیار مجرمان
قرار مي دهد ،تأکید داشت و جرايم گوناگون را ناشي از اين فرصتهای محیطي ميدانست .مطابﻖ ديدگاه  CPTEDاز
طريﻖ برنامهريزی و مديريت محیط فیزيکي و کنترل کاربریهای اراﺿي ،ميتوان به کاهش نرخ جرايم در جامعه کمك
کرد .به نظر جفری ،مراقبتهای طبیعي شهروندان از طريﻖ ساختارها و فضاهای شهری ،عامل مهم در کنترل جرايم
شهری است .ديدگاه  CPTEDميکوشد از نظارت طبیعي شهروندان ،به عنوان عامل بازدارنده فعالیتهای غیرقانوني
همراه با طراحي مناسب محدودههای شهری بهره گیرد .به نظر جاکوبز نظريه  CPTEDبهترين ابزار برای فرصتهای
محیطي بزهکاری است ).(Robinson, 1996:1
نظريه فضاي قابل دفاع
در سال  2593اسکار نیومن فضای قابل دفاع را مطرح کرد .وی با تحلیل عوامل کالبدی و اجتماعي مﺆثر در جرم (در
بیش از  288پروژه ساختماني نیويورک) نتیجه گرفت که وجود رابطه میان اشکال مختلف طراحي کالبدی و الگوهای
1. George L. killing
2. James Q. wilson
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جرم قطعي است ) .(Salehi, 2009: 130نیومن بر اين باور است که فضای قابل دفاع ،ابزاری برای بازساخت
محیطهای مسکوني شهرهايمان است ،به گونهای که آنها دوباره ميتوانند به محیطهای سرزنده و قابل زيست تبديل
تبديل شوند و کنترل اين شهرها نه به دست پلیﺲ بلکه به دست اجتماع مشترک مردم انجام ميپذيرد (Newman,
).1973: 3
پيشگيري از جرم
پیشگیری از جرم ،پیش بیني ،شناسايي و برآورد خطر جرم و ابداع اقداماتي برای حذف يا کاهش آن است .اين تعريف
از جرم توسط مرکز پیشگیری از جرم در استافورد انگلستان ارائه شده وتوسط مرکز ملي پیشگیری از جرم اياالت متحده
مورد پذيرش قرار گرفته است.
الف) مدت مديدی است که اين واقعیت مورد تأيید قرار گرفته است که جرم از تقارن تمايل به ارتکاب بزه با باور مهیا
بودن فرصت ارتکاب بزه ،حاصل ميشود.
ب) در حالي که وجود نیروی انتظامي و ساير نیروهای اجتماعي ممکن است میل به ارتکاب جرم در بزهکاران را کاهش
دهند ،اعمال تکنیكهای پیشگیری از جرم خودمجرمان را به کاهش مﺆثر پیشگیری از جرم وادار ميسازد .فرصت
مجرمانه در هشدارهای جرم يا خطرات جرم آشکار ميشوند ،مانند خیابا های تاريك ،ساختمانهای بدون محافظ ،قفلها
و صندوقهای ﺿعیف ،تسهیالت شهری دارای طراحي ﺿعیف ،پروژههای ﺿعیف مسکن عمومي و خصوصي يا هر زمینة
ديگری که در آنها خطرات جرم به دلیل فقدان برنامهريزی امنیتي باالتر رود .با درک اين نکته که مباشرين جرم عموماً
کم مقاومت ترين مسیرهای منتهي به جرم را طي ميکنند ،اين باور منطقي است که رابطهای بین شمار فرصتها در
يك منطقة معین و شمار اقدامات بزهکارانه در آن محل وجود داشته باشد.

محدوده مورد مطالعه
شهر قزوين نیز با مساحت  2922/2هکتار و جمعیتي در حدود  299220نفر ،بزرگترين نقطه شهری استان قزوين
محسوب ميشود که از شش منطقه شهری تش کیل شده است ،که چهار منطقه آن در جنوب و دو منطقه ديگر در شمال
اتوبان قزوين -زنجان واقع شده است .مناطﻖ پنﺞ و شش شهر قزوين نیز به دلیل فقدان (اندک بودن) جمعیت و فضای
تغییر شکل يافته فاقد ارزش اطالتي ميباشند .بزرگترين منطقه اين شهر در جنوب اتوبان ،منطقه شماره چهار است که
بیشترين مساحت را در بین ساير مناطﻖ دارا ميباشد .مناطﻖ دو ،سه و يك به ترتیب در مرتبه بعدی از حیث مساحت
قرار دارند .توزيع جمعیت در اين شهر از مساحت مناطﻖ تبعیت ننموده و بیشترين جمعیت و تعداد خانوار ساکن در منطﻖ
دو استقرار يافتهاند و نواحي يك ،چهار و سه به ترتیب در مرتبه بعدی از حیث تعداد جمعیت و خانوار قرار گرفتهاند .تراکم
ناخالص جمعیت در منطقه يك با  229/2نفر درهکتار و در ناحیه چهار با  98/2نفر درهکتار ،به ترتیب بیشترين و کمترين
تراکم را در سال  2209دارا ميباشد .میانگین تراکم ناخالص جمعیت در مناطﻖ چهارگانه شهر قزوين (جنوب اتوبان)
 229/3در هکتار ميباشد .اين وﺿعیت عدم توزيع مناسب جمعیت در سطﺢ مناطﻖ را نشان ميدهد ،به طوری که بخش
عمدهای از جمعیت منطقه در ناحیه يك و دو که از سطﺢ کمتری برخوردار است استقرار يافتهاند و بالعکﺲ بخش اندکي
از جمعیت در منطقه چهار که از مساحت زيادی برخوردار ميباشد ،اسکان يافتهاند.
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شكل  .6موقعيت استان و شهر قزوين در ايران

يافتههاي پژوهش
ارائه نقشههاي جرايم در شهر قزوين
در فرم کاربردی ذيل برآن شديم تا با استفاده از تحلیل خوشهای در حالي که پهنه جمعیت شهرها را در نرم افزار GIS

وارد کرده ايم انواع مختلف جرايم را در آن وارد کرده ودر اين قسمت بیضي انحراف معیار برای آن را ترسیم نموده و در
نقشه بعدی با استفاده از ابزار خوشه بندی نسبت به تقسیم بندی حوزههای مختلف جرايم در اين نقشهها ميپردازيم:

شكل  .2سرقت اماکن خصوصي بصورت بيضي انحراف معيار همراه نمايش خوشهايي
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شکل ( )3نمايشگر سرقت داخل خودرو در شهرستان قزوين به صورت تراکم جمعیت ،نقطهای ،خوشه بندی و بیضي
انحراف معیار که مرکز بیضي انحراف در خیابان خیام واقع است و بعلت وجود مراکز تجاری و اداری بیشمار در اين منطقه
و ازدحام خودرو سارقین خودرو را ترغیب به دزدی از اين مناطﻖ مينمايد و همچنین افرادی که خودروی خود را در اين
خیابان و مناطﻖ اطراف آن پارک مينمايند با تصور اينکه در اين مناطﻖ به علت کثرت جمعیت سارقین کمتر اقدام به
سرقت خودرو خواهند نمود لذا سطﺢ ايمن سازی مالك خودرو بخاطر اعتماد کاذب به منطقه ذکر شده به شدت کاهش
مييابد.

شكل  .9سرقت کش روزني بصورت بيضي انحراف معيار به همراه نمايش خوشهاي

با توجه به انحراف معیار بسمت مناطﻖ تجاری و تجمع مغازهها و اعتماد کاذب افراد متردد در اين مناطﻖ به عدم حضور
سارقین و اقدام آنها به کش روزني به خاطر تردد جمعیت باال در طول ساعات روزانه ميباشد که باعث جلب توجه
سارقین به کش روزني در اين مناطﻖ گرديده است.

شكل  .9سرقت خودرو بصورت بيضي انحراف معيار به همراه نمايش خوشهاي

72

مهندسي جغرافيايي سرزمين ،دوره اول ،شماره  ،2پاييز و زمستان 6931

شکل ( )2نمايشگر سرقت خودرو در شهر قزوين که مرکز بیضي انحراف در خیابان فردوسي واقع است و بعلت وجود
مراکز تجاری و اداری بي شمار در اين منطقه و ازدحام خودرو سارقین خودرو را ترغیب به دزدی از اين مناطﻖ مينمايد و
همچنین افرادی که خودروی خود را در اين خیابان و مناطﻖ اطراف آن پارک مينمايند با تصور اينکه در اين مناطﻖ به
علت کثرت جمعیت سارقین کمتر اقدام به سرقت خودرو خواهند نمود .لذا سطﺢ ايمن سازی مالك خودرو بخاطر اعتماد
کاذب به منطقه ذکر شده بشدت کاهش مييابد.

شكل  .3نقشه سرقت کيف قاپي بصورت بيضي انحراف معيار به همراه نمايش خوشهاي

با توجه به انحراف معیار بسمت مناطﻖ تجاری و تجمع بانكها و اعتماد کاذب افراد متردد در اين مناطﻖ به عدم حضور
سارقین و اقدام آنها به کیف قاپي به خاطر تردد جمعیت باال در طول ساعات روزانه ميباشد .که باعث جلب توجه
سارقین به کش روزني در اين مناطﻖ گرديده است (مرکز انحراف معیار بیضي خیابان فردوسي ميباشد).

شكل  .1سرقت مغازه بصورت بيضي انحراف معيار به همراه نمايش خوشهاي
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با توجه به انحراف معیار به سمت مناطﻖ تجاری و تجمع مغازهها و فروشگاههای متعدد و عدم توجه صاحبان اين اماکن
در اين مناطﻖ سارقین اقدام به سرقت مغازهها و فروشگاهها و مراکز تجاری مينمايند (مرکز بیضي انحراف در خیابان
خیام واقع است).

شكل  .7سرقت منزل بصورت بيضي انحراف معيار به همراه نمايش خوشه اي

اهالي ساکن در اين منطقه اکثرا قشر متوسط بوده که اهمیت کمتری به ايمن سازی منزل خود به خاطر کم ارزش تر
بودن امکانات منزل داده که اين باعث کاهش سطﺢ ايمني ای منازل مسکوني گرديده و باعث جلب توجه سارقین فعال
در اين حوزه ميگردد (مرکز بیضي انحراف معیار در خیابان دهخدا واقع است).

شكل  .2سرقت موتور سيكلت بصورت بيضي انحراف معيار به همراه نمايش خوشهاي
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با توجه به شکل ( )0به نظر ميرسد که در مناطقي که تردد وسايل نقلیه زياد است افرادی که در طول روز تردد زيادی
در اين مناطﻖ دارند از موتور سیکلت استفاده مينمايند و از آنجا که ﺿريب امنیتي موتور سیکلت بسیار پايین است شاهد
افزايش دزدی در اين مناطﻖ هستیم و لذا در مناطﻖ دورتر به علت پايین بودن سطﺢ مالي افراد ساکن در آنجا استفاده از
موتور سیکلت دارای افزايش چشمگیری است (مرکز بیضي انحراف در خیابان عدل واقع است).
با توجه به اطالعات بدست آمده و نقشههای ترسیم شده در محیط  GISکه حاصل ترکیب اطالعات میداني با محیط
نرم افزاری است مشخص ميشود بیشتر جرايم انجام شده در محدودههای پرتراکم تر و شلوغ تر در اطراف مراکز تجاری
بازار انجام شدهاند .به عبارتي وقوع جرم و نوع محیط ارتباطي معنادار باهم دارند و کانونهای جرم خیز با نواحي متراکم و
شلوغ جمعیتي هم سطﺢ ميباشند.

نتيﺠهگيري
ناهنجاریهای اجتماعي عالوه بر ايجاد حﺲ ناامني و بدبیني ،لطمات سنگین روحي ،جسمي ،مالي بر دوش شهروندان
نهاده و از سويي موجب ميشود تا عملکرد نظام قضايي و انتظامي در کاهش نرخ جرايم وبا وجود دامنه وسیع فعالیت و
صرف بودجه کالن ،ناکارآمد به نظر برسد .از ديرباز شناسايي عوامل بروز جرم و سعي در از بین بردن يا کاهش اثرات
آنها مهمترين راهکار پیشگیری و کاهش ناهنجاریهای اجتماعي شناخته شده است .تحقیقات نشان ميدهد بزهکاران
در انتخاب مکان و زمان جرم اغلب منطقي عمل مينمايند و به دنبال کم خطرترين و مناسب ترين فرصتها و شرايط
مکاني و زماني برای بزهکاری هستند ،بدين ترتیب درمحدوده شهرها کانونهايي شکل ميگیردکه دارای تعداد فرصتها
و اهداف مجرمانه بیشتر و به تبع آن تعداد جرايم بسیار باالتری است .در واقع ميتوان گفت که بنابر نظريات موجود مانند
نظريه کانونهای جرم خیز و نظريه تراکم جمعیت و وقوع جرم و همچنین نظريات ديگر محیطي برخي از محدودهها و
مکانهای شهری به دلیل داشتن برخي ويژگيهای کالبدی ،اجتماعي و اقتصادی مستعد بروز جرم و بزه بیشتری نسبت
به ساير مکانها هستند .مسئلهای که در اين تحقیﻖ نیز مشاهده ميشود ارتباط مکان با وقوع جرم است.
با توجه به يافتههای تحقیﻖ و نقشههای استخراج شده مشاهده ميشود که انجام اعمال مجرمانه و محیط شهری و يا
به عبارتي مکان وقوع جرم ارتباط معناداری باهم دارند .در اين تحقیﻖ به اين نتیجه رسیدهايم که بیشترين میزان وقوع
جرم و مکان آن نواحي مرکزی قزوين بوده است .نتايﺞ پژوهش بیانگر آن است که در زمینه جرايم امنیتي؛ کالنتری 29با
بیشترين جرايم در مرتبه اول و کالنتریهای  23 ،22 ،22و  22به ترتیب در مرتبههای بعدی قرار دارند ،در زمینه جرايم
اقتصادی؛ کالنتری 22با بیشترين و کالنتریهای  22 ،23 ،29و  22دارای بیشترين جرايم است و در نهايت در زمینه
جرايم اجتماعي؛ بیشترين مورد در کالنتری  22و کالنتریهای 29،22 ،23و  22در مرتبههای بعدی قرار دارند .ميتوان
دلیل اصلي اين امر را شلوغي و تراکم زياد در اين مناطﻖ ،قشربندی اجتماعي خاص شهر و بي دفاع بودن فضاهای
شهری دانست .که باعث شده تا میزان انجام اعمال مجرمانه در اين نواحي بیشتر از ساير قسمتها باشد .با توجه به نتايﺞ
به دست آمده در اين پژوهش پیشنهادهای زير مطرح ميباشد:
 .2بهسازی کالبدی و فیزيکي مناطﻖ فقیرنشین و حاشیه نشین شهری؛
 .3توزيع فضايي عادالنه درآمد ،ثروت و قدرت در سطﺢ شهر برای تمامي شهرنشینان؛
 .2استفاده از مشارکت مردمي در تهیه و اجرای طر حهای شهری جهت جلوگیری ازايجاد مسائل شهری؛
 .2توزيع متناسب کاربریهای مختلف شهری) فرهنگي ،آموزشي ،بهداشتي وتفريحي(و دسترسي اقشار مختلف
شهری به اين کاربریها؛
 .9شناسايي فضاهای جرم خیز و انجام اقدامات الزم برای مبارزه با اين فضاها وجلوگیری از ايجاد آنها؛
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 .0رعايت استانداردهای زيست محیطي و جلوگیری از ساخت وسازها در اراﺿي کشاورزی حومه شهری؛
 .9جلوگیری از بورس بازی زمین و مسکن و ايجاد شرايطي جهت دستیابي حاشیه نشینان به مسکن مناسب؛
 .0برآوردن نیازهای اساسي از قبیل غذا ،آب ،سرپناه ،درآمد ،ايمني و کار برای تمام مردم شهر؛
 .5افزايش سطﺢ آگاهي و فرهنگي ساکنان شهر (به خصوص مناطﻖ فقیرنشین شهری).
 .28ارتقای کیفیت و امکان دسترسي آسان به وسايل حمل و نقل عمومي در سطﺢ شهر و افزايش ﻇرفیتهای موجود،
به منظور برآوردن سريع و آسان نیاز شهروندان؛
 .22بهینه سازی و سامان دهي بافتهای قديمي و فرسوده شهری :توسعه زيرساختهای اقتصادی و خدمات رساني
شهری و فعالیت در جهت اشتغال زايي و افزايش امنیت اقتصادی شهری؛
 .23داشتن حداقل سطﺢ مناسب بهداشت عمومي و خدمات درماني ،به گونهای که اين خدمات در دسترس همگان قرار
گیرد؛
 -22حل مسائل مربوط به ترافیك شهری و آلودگيها (آلودگيهای صوتي ،بصری و آلودگي هوا) و توجه ويژه به توسعه
پايدار شهری؛
 -22جلوگیری از ايجاد فضاهای بدون دفاع شهری از طريﻖ اقدامات زير:
 تغییر در فرم فضا ،باال بردن میزان روشنايي و قابلیت ديد فضا ،تغییر در مکان قرارگیری مبلما نهای شهری که
محل تجمع شهروندان هستند (مانند باجه های تلفن و روزنامه فروشي) ،حذف شکل از طريﻖ محصور کردن آنها
و  Uو  Lفضاهای فرورفته يا جلوگیری از استفاده افرادی مانند کارتن خوابها ازآنها ،استفاده مطلوب از فضاهای
خالي زير پايههای پلهای هوايي برای پر کردن فضا ،هماهنﮓ کردن وسعت و حجم فضا با میزان و نوع عملکرد
جاری در آن و مانند اينها.
 برچیدن بساط دستفروشان و محل تجمع آنها ،به خصوص در حواشي بازارهای بزرگ ،کاستن از میزان تمرکز
جمعیت از طريﻖ واداشتن صاحبان کالبدها به هماهنﮓ کردن آن با عملکرد و...
 فعال کردن ساختمانهای متروکه ،تغییر کاربری ساختمانهای رهاشده يا محصور کردن شان و...

منابع
توکلي ،مهدی .)2202( .شناسايي و تحلیل کانونهای جرم خیز شهر زنجان با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیايي
 ،GISپايان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه علوم انتظامي ،دانشکده فرماندهي و ستاد (دافوس) ،تهران.
ريحان ،محمد .)2253( .بررسي و تحلیل مکاني -فضايي کانونهای جرم و بزهکاری (نمونه موردی :سرقت از منزل در
شهر ارومیه با استفاده از  .)GISفصلنامه دانش انتظامي آذربايجان غربي.228-282 ،)32( 0 ،
شکوئي حسین .)2205( .جغرافیای اجتماعي شهر .تهران :انتشارات جهاد دانشگاهي.
شکوئي حسین .)2299( .ديدگاههای نو در جغرافیای شهری .جلد اول ،تهران :انتشارات سمت.
شمﺲ ،مجید ،پرهیز ،فرياد ،مهدنژاد ،حافظ ،قمری ،مصطفي ومحمدی ،کاوه .)2252( .تحلیل رابطه جرم و تراکم جمعیت
در بلوکهای آماری با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیايي ( GISمطالعه موردی ،منطقه اسکان غیر رسمي اسالم
آباد زنجان) .مجله پژوهش و برنامهريزی شهری.20-25 ،)0( 2 ،
صالحي ،اسماعیل .)2200( .نقش شهرسازی (نظريه محیطي) در پیشگیری از رفتارهای ناهنجار شهری .نشريه هنرهای
زيبا.229-239 ،25 ،

6931  پاييز و زمستان،2  شماره، دوره اول،مهندسي جغرافيايي سرزمين

71

 بررسي و تحلیل نقش کانونهای جرم خیز در وقوع.)2205( . فرياد، سلمان و پرهیز، انصاریزاده، محمدباقر،قالیباف
.25-33 ،)288( 22 ، ماهنامه شهرداریها،جرايم شهری
. نشر فرهنﮓ صبا: تهران.) شهری و روستای، مدلهای کمي در برنامهريزی (منطقهای.)2252( .کالنتری خلیل
 نقش ابرکانونهای جرم خیز در شکلگیری الگوی.)2205( . محمدرﺿا، هندياني عبداله و سرمد، محسن،کالنتری
،)2( 9 ، فصلنامه مطالعات مديريت انتظامي.فضايي بزه کاری مورد مطالعه ايستگاه بازرسي عليآباد شهر بیرجند
.902 -902
 فصلنامه مطالعات پیشگیری. شناسايي و تحلیل کانونهای جرم خیز شهری.)2200( . مهدی، محسن و توکلي،کالنتری
.288-99 ،)3( 3 ، نشريه پلیﺲ پیشگیری نیروی انتظامي،از جرم
- رساله دکتری رشته جغرافیا و برنامه. بررسي جغرافیايي جرم و جنايت در مناطﻖ شهر تهران.)2208( . محسن،کالنتری
. دکتر محمد تقي رهنمايي: استاد راهنما، دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران،ريزی شهری
. دفتر تحقیقات کاربردی انتظامي استان آذربايجان غربي. تحلیل فضايي جرم در شهر ارومیه.)2258( . میرنجف،موسوی
 فصلنامه مطالعات امنیت.) طراحي مدل و تبیین اصول و مباني توسعه امنیت عمومي (اجتماعي.)2258( . اسکندر،مومني
.92-22 ،30 ،اجتماعي
Anselin, Luc. (2000). Spatial Analysis of crime. National Institute of Justice.
Benton- short, L.,& Short, John R. (2008). cities and Nature. Routledge, New York.
Boba, R. (2005). Crime Analysis and Crime Mapping. Sage, USA.
Brown, D., & Dalton, J. (1981). Regional Crime Analysis Program (RECAP). presented
at Crime Mapping Specialists Meeting, National Institute of Justice, Washington,
DC, February.
Brown L. (2000). Geography of crime, university of Wollongong. school of Geo
Science, from the world wide web: http://www.geos542.com
Chi Pun Chung, E. (2005). Use of GIS in campus crime analysis: A case study of the
university of Hong Kong. (Unpublished master's thesis). University of Hong Kong,
Hong Kong. Retrieved from hub.hku.hk/bitstream/10722/40958/1/FullText.pdf
Cohen, J., Gorr, W.L., & Olligschlaeger, A. (2007) Leading Indicators and Spatial
Interactions: A Crime Forecasting Model for Proactive Police Deployment"
Geographical Analysis, 39 (1), 105-127.
Cozens PM. (2002). Viewpoint Sustainable UrbanDevelopment and Crime Prevention
Through Environmental Design forthe British City. Towardsan Effective Urban
Environmentalism for the21st Century, Cities, 19 (2), 129-137
Loukaitou-Sideris, A. (1998). Hot spots of bus stop crime: The importance of
environmental attributes (UCTC 384). Berkeley: University of California.
Nasar, J. L., Fisher, B. (1993). Hot spots ’of fear and crime :a multi-method
investigation. Journal of Environmental Psychology,13, 187- 206.
Newman, O. (1973). Defensible Space: Crime Prevention through Urban Design. New
York: Macmillan
RatcLiffe J.H. (2004). The hot spot matrix :a framework for the spatio temporal
targeting of crime reduction. police practice and research, l.5 (1), 5-23.
Robinson, M. (1996). The Theoretical of CPTED 25 years of Responses to C.Ray
Jeffry, edited by: William /aufer and Freda Adler, Appalachian State University
Department of Political Science and Criminal Justice
Sherman, L.W. (1997). Policing for Crime Prevention.
In L.W. Sherman,
D.Gottfredson, D. MacKenzie, J. Eck, P. Reuter, and S. Bushway (eds.), Preventing

77

 نصيري و همكاران- ...  فضايي جرم و مكانهاي جرم خيز با استفاده از-تحليل جغرافيايي

Crime: What Works, What Doesn’t, What’s Promising (pp. 8-1-8-58). Washington,
DC: U.S. Department of Justice, National Institute of Justice
Skogan, M., & Maxﬁeld, M. (1980). Reactions to Crime Project Evanston, Il: Center
for Urban Affairs, Northwest University
Taylor, R.B. (1998). Crime and Small-Scale Places: what we know, what we can
prevent, and what else we need to know, Crime and Place: Plenary Papers of the
1997 Conference on Criminal Justice and Evaluation, U.S. Department of Justice,
Office of Justice Programs, National Institute of Justice, Research Forum, p.3.
Urbanization. Stockholm, Sweden: HSFR. United Nations Center for Human
Settlements(UNCHS) , 2001, Cities in a Globalizing World. London: UK: Earth
scan.
Weisburd, D. (2004). Criminal Careers of Places: a Longitudinal Study, U.S.
Department of Justice, National Institute of Justice
http://www.ambigous/ org/robin/word/broken windows .html.

