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 چكيده

به ويژه  اقتصادي و هاي اجتماعي،ورهاي در حال توسعه به همراه ناکارآمدي برنامهگسترش روزافزون جمعيت در نقاط شهري کش

به همين دليل  شود.ها يكي از مهمترين آنها محسوب ميبزهكاري عدالت اجتماعي پيامدهايي را به دنبال دارد که افزايش جرايم و

       محققان مسئولين و ريزان،هاي فراروي برنامهچالشكي از هاي ارتقاء آن به يروش تالش براي افزايش امنيت شهري و

زماني جرايم مرتبط با  -هدف پژوهش حاضر شناسايي و تحليل فضايي هاي مرتبط با مسائل شهري تبديل شده است.رشته

تحليلي بوده که با  -باشد. روش تحقيق توصيفيمي 6936تا  6922سرقت در بخش مرکزي شهر قزوين براي دوره زماني 

گر آن است که در زمينه جرايم نصورت گرفته است. نتايج پژوهش بيا (Crime Analysis) جانبيار فزامنرو  GISفاده از است

هاي بعدي قرار دارند، در در مرتبهبه ترتيب  69و  62، 66، 69 هايکالنتريجرايم در مرتبه اول و  بيشترينبا  67 امنيتي؛ کالنتري

داراي بيشترين جرايم است و در نهايت در زمينه  69و  69، 62، 67هاي کالنتريبا بيشترين و  66زمينه جرايم اقتصادي؛ کالنتري

 هاي بعدي قرار دارند.مرتبه در 69و  67،69، 62هايو کالنتري 66 جرايم اجتماعي؛ بيشترين مورد در کالنتري

 ، قزوينGISجرم، سرقت، فضا، گان کليدي: هواژ
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 مقدمه 
، شناسي ، رواناجتماعي . فاکتورهایتاری از رفتارهای عادی است که همراه تلفات وآسیب استجرم يك انحراف رف  

اين مفاهیم به روی وقايع جرم به شیوه های مختلف  . همهو محیطي در مسائل مربوط به جرم لحاظ مي شوند اقتصادی
 2588هری شده است. در سال بايد گفت که جهان در سده بیست و يکم به شدت ش. (Boba, 2012: 5) گذارنداثر 

، اما هم اکنون بیش از نیمي از جمعیت جهان در شهرها زندگي کردنديمدرصد جمعیت جهان در شهرها زندگي  28تنها 
  .(UNCHS, 2001; Short, 2006) کننديم
کان غیر ، اقتصاد غیر رسمي و اسيررسمیغمسائلي نظیر مسکن  یریگشکلموجب  شهرها کالناين افزايش جمعیت   

ی غیر رسمي وجود مساکن با کیفیت پايین و فقدان هاکويژگي مشخصه اين شهر رسمي در پیرامون شهرها شده است.
به دلیل انبوهي و تراکم بیش از حد جمعیت جمعیت  .(Shams and et al, 2012: 20) های فیزيکي استزيرساخت

ی و تمرکز و مجاورت افراد حساس و واگیردار در جمعیت شهرهای غیررسمي، تماس فیزيکي دائم ها و سکونتگاهدر زاغه
همزمان با گسترش فیزيکي و  (Benton-Short & Short,2008: 249). شودباعث انتقال امراض واگیردار مي

زان جرايم شهری به ويژه در ها به مراکز ناهمگن جمعیتي، اجتماعي و فرهنگي، میاجتماعي شهرها و تبديل شدن آن
های شهرهای بزرگ بسیار افزايش يافته است. تبعات متعدد و منفي اين افزايش، مسئله تنظیم ای مرکزی و حاشیههناحیه

. (Mousavi, 2011: 2) شان را با دشواری روبرو ساخته استروابط سالم انساني ساکنان اين شهرها با محیط زندگي
های ي، اقتصادی و فرهنگي حاکم بر برخي محدودههای کالبدی و خصوصیات اجتماعتوان گفت ويژگيبنابراين مي

    هايي شکل شود. بدين ترتیب در محدوده شهرها کانونها و اهداف مجرمانه ميشهری موجب شکل گیری فرصت
 :Kalantari & Tavakolli, 2007)های ديگر داردیار باالتری در مقايسه با محدودهگیرد که تعداد جرايم بسمي

دوش مالي بر ، جسمي، حيروسنگین ت لطما، بدبینيو مني احس ناد يجاابر وه جتماعي عالی اهاریناهنجا .(75
سیع ومنه د داجووبا ويم اجرخ کاهش نردر نتظامي و اقضايي م نظاد تا عملکرد شوسويي موجب ميده و از نهاان ندوهرش

ی ؛ چراکه بر توانايي مردم براتکل زاسمیزان باالی جرم بسیار مش مد به نظر برسد.رآناکان، جه کالدبوف صرو فعالیت 
های بسیار ها از جمله ويژگيها و خیابانها، میدانگذارد. فضاهای عمومي نظیر پارکاستفاده از فضای شهری تأثیر مي

های زندگي به طور رم نتوان استفاده کرد، بر جذابیتباشند. هنگامي که از اين فضاها به دلیل ججذاب زندگي شهری مي
يا دن بین بردر از سعي م و جروز مل براشناسايي عوز يربااز د. (Ghalibaf, 2010: 23) تأثیر خواهند گذاشت منفي

  ن نشات ست. تحقیقاه اجتماعي شناخته شدا هاییرناهنجاکاهش ی و پیشگیرر هکارامهمترين  هاآن اتثراکاهش 
ترين مناسبو کم خطرترين ل نبادبه و د نماينيغلب منطقي عمل مم اجرن مان و زمکاب نتخاران در اهد بزهکادمي

که د گیرشکل ميهای نشهرها کانووده محددر بدين ترتیب ، هستندری بزهکاای ماني برو زيط مکاني اشرو ها فرصت
ين ا ين شناسايياست. بنابری اباالترر يم بسیااجراد تعدآن به تبع و مجرمانه بیشتر اف هدو ا هاصتفراد تعددارای 

در ضي مؤثر ی ارابررکاع نو، فرهنگي ساکنیندی و قتصا، اجتماعيت اخصوصیای و کالبدت سي مشخصاربرو ها ودهمحد
ی هافرصته تسهیل کننده و ندد آورجوو مل بهاعودی در بنیاات تغییرد يجااتا با  يافتههمیت ر ابسیاها یرناهنجاوز بر

دد. پیشگیری هم گرافری يم شهرامقابله با جری و پیشگیرن مکاری ازهکابر بابروم در مقای کالبدیحي فضاهااطرم و جر
جلوگیری از جرم يك ضرورت برای اصالح زندگي  ها درگیر هستند.مسئله مهم است که مردم با آن قرناز جرم يك 

ل اعتماد پلیس بزرگترين سازمان قاب برای حاصل شدن زندگي با امنیت وآرامش بیشتر،. مردم در دنیای گسترده است
کند که ميتاکتیك وعوامل اجرايي استفاده  ها،پلیس از استراتژی برای پیشگیری از جرم با هدف گیری منابع جرم است.

های موثر پلیسي برای رسیدن به روش  کمك مي کند به اقدامات احتیاطي قبل از اين که يك فرآيند جنايي فعال شود.
ها را های متخصص جرم شناسي وتحلیل جرم آنبايستي تئوریپلیس مي ،مهای مختلف پیشگیری از جرتکنیك واتخاذ

جرم مورد استفاده قرار دهد. در اين منظر بايد اشاره کرد که بايد تمامي اطالعات وتوانايي پلیس برای رسیدن به مديريت 
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شده دستي  اطالعات ثبت مل آن است کهأقابل ت لیکن نکته مهم و .پیشگیری ازجرم( درشهر مورد استفاده قرار گیرد)
کارآمدتر در اين رابطه  نیاز به روشي بهتر و تواند راهي مستقیم برای نیل به اين اهداف بوده ورويدادهای مجرمانه نمي

به عنوان  طور عملي وه رسد. برای همین منظور مي توان اعالم نمود که بالزام آن ضروری به نظر مي احساس شده و
های شهر قزوين تحت نظر فرماندهي : کالنتریعي مانند استان قزوين شرايط ذيل حاکم استنمونه در يك مورد واق

ای تحت حوزه قضايي شان را برعهده دارندکه يدادهای روزانه مجرمانه درمحدودهشهرستان قزوين مسئولیت مديريت رو
س هستند و های پلیايستگاهکلیه  آوری اطالعات مربوطه درجمع درحال حاضر دارای مشکالتي درسیستم ثبتي جرايم و

پلیس اطالعات  مبارزه با مواد مخدر و های آگاهي وپلیس ايي در مجاری فرماندهي شهرستان ومراتب به شکل چند گانه
س مرکز آمار که همان معاونت عملیات ومرکز فرماندهي وکنترل که زير مجموعه آن است بیشتر احساس که به سمت رأ

های اجرايي مانند کالنتری قابلیت رستي قابلیت تجزيه وتحلیل را نداشته و بالطبع در جهت يگانشده و اين آمار به د
های ثبت يا سامانه ها به شکل دستي در دفاتر ثبت جرايم وهای انجام شده درکالنتریکلیه ثبت کاربردی خاصي را ندارد.

موارد اشاره شده  اين شوند کهمي ثبت و درج  228ه ای اطالعات جرايم که به تازگي راه اندازی شده است و سیستم رايان
 بسیارسخت است که از اين اطالعات پراکنده و رويدادهای مجرمانه بوده و در واقع دفتر ثبت تمامي افراد دستگیرشده و

یك هايي واحد انجام شده و تاکتیریگهای پلیس تصمیمبرای همه ايستگاههای مختلف بندی در ايستگاهبدون جمع
آوری وتجزيه وتحلیل اطالعات سودمند که در باال اشاره شد . لیکن در کنار اين نابساماني در جمعموثری را اتخاذ نمود

تحلیل و شناسايي ن مواتحقیق پیرو گذشته مطالعه ل طي چند ساو جديد اره هزاين است که در يگر دهمیت انکته حائز 
 هاییربزهکای پیشگیرل و کنترای بردی يازتا حد د يکرروين و ايافته ی ديار زهمیت بسیای اخیز شهرم جر هاینکانو
ای برار بزر و اهکارامهمترين ن ما تاکنور جمله کشواز ها رکشوری از بسیادر متأسفانه ده اما مد بورآکاو مفید ی شهر

 وثری ندارد.اين موارد کاربد م ده وقضايي بوی هاردبرخوو قهريه ه جنايت تکیه بر قوم و مقابله با جر

 پيشينه تحقيق
گیری از نظريه اکولوژی اول قرن نوزدهم میالدی و با بهرهمطالعه رابطه مکان و بزهکاری به شیوه نوين علمي در نیمه   

. سپس اين انديشه به وسیله (Anselin, 2000: 216) اجتماعي آغاز شد. کتله و گری از پیشروان اين تفکر بودند
اما ؛ ب اکولوژی اجتماعي شیکاگو همچون شاو و مك کي دراوايل قرن بیستم میالدی دنبال شدانديشمندان ديگر و مکت

ای نسبت به مطالعه نقش محیط در بزهکاری دی به بعد توجه و عالقه فزايندهمیال 2508از چند دهه قبل به ويژه از دهه 
ز جمله پشگامان اين ايده بود. وی در اثر و در نقطه مقابل تأثیر شرايط محیطي در پیشگری جرم شکل گرفت. جاکوبز ا

انتشار يافت به مطالعه نوع طراحي شهرها  2502معروف خود با عنوان مرگ و زندگي شهرهای بزرگ امريکا که در سال 
کالنتری پرداخت )پیشگری از جرم های طبیعي و معمولي مردم درش بزهکاری و همچنین تأثیر مراقبتو تأثیر آن در کاه

د و عقیده کانون های جرم خیز . در حقیقت به طور قطع جرم به طور يکسان در سراسر شهر پخش نمي شو(90: 2208
نخستین  2505در سال  . (Nasar & Fisher, 1993) های اخیر توجه روزافزوني را به خود جلب کرده استدر سال

ريزی شهری و طراحي د. او به برنامهپیشگیری از جرم و جنايت در طراحي شهری( را به کار بر) کسي بود که عبارت
های مراقبت منظور کنترل وپیشگیری ازجرم وجنايت تأکید داشت. به نظر او ساختارهای شهری و واحدهای همسايگي به

 ,Cozens)ها و فضای شهری، عامل مهم کنترل جرايم شهری استطبیعي شهروندان از طريق طراحي ساختمان

 ديدگاه فضای مقاوم در برابر جرم2ستای انديشه های پیشگیری از جرم اسکار نیومندر را 2592در سال . 2200(10 :
 29ست که طي اجمله مفاهیمي از خیز م جری هانکانو.  (Reyhan, 2013: 107) )فضای قابل دفاع( را مطرح کرد

                                                           
1. Oscar Newman 
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ا معتبر جهت مقابله بدی ورستاان دبه عنووزه مرو است ايافته ر همیت بسیای ايم شهراجران بین تحلیل گردر خیر ل اسا
ی هاهيداسد رمي. به نظر (Kalantari  et al, 2010: 566) ستح امطرم جرع قووی از پیشگیرو جتماعي ت افاانحرا

ستي ه دپلیس به شیوآن در ادارات که تهیه ی پونزی هانتیجه ترسیم نقشهی در خیز شهرم رجی هاودهسي محدرلیه براو
از فیايي تابعي اجغروده محددر يم ايع جرزنجا که تواز آست شکل گرفته باشد. ه اشدم پیش مرسول سا 388ود حداز 
ن ين نشاابنابر، ستامجرمانه اف هداکنش اپره نحور و نايي بزهکااتوه و نگیز، انمازعامل ه، بزع قووط مکاني محل ياشر

و به تمرکز ری کايع بزهزکه تود ته بوين نکانگي بیانگر ی رهادنقشه شهر با پونز يا نماروی قايع مجرمانه بر دادن و
قعیت به نظر ق دور از وافوس گرچه حددارد. يش اسطح شهر گراز کوچکي  هایبخشبعضاً ص و خاای ودهمحددر کم اتر

يم اجران هشگروسیله پژوبه ی خیز شهرم جری هاودهمحدده ساهای تحلیلخیر ل اسا 288حتماالً طي و اسد رنمي
، 2502و  2599ل سادر  "منتینگهاابر"ن چوادی فراگذشته ل سا 28طي و ست اگرفته رت وپلیس صان فسرايا ی شهر

به  ورودبا د خوی هانوشتهر و ثادر آ 2500ل سادر  "يشپر"و  2508ل سادر  "هريس"و"بيا"، 2599ل سادر  "وکر"
ر ند. لیکن به طوساختح مطررا خیز م جری هاودهتحلیل محدی، شهرص خای هاودهمحدری در کم بزهکاابحث تر

ر واژه نخستین باای برو ند م دادنجاا 2505ل سادر  "برگر"و  "تینرگا"، "شرمن"را مینه زين در اهش وخص پژمش
صد در 98يافتند که درمطالعه شهر مینیاپلیس در نش راهمکاو  "شرمن"يد. دگرح مطرن يشااخیز توسط م جری هان کانو

 ست. اگرفته م نجای اشهر هایکانوند صدر 2/2از تلفني با پلیس تنها ی تماسها
و گرفت ار قران هشگروتوجه ساير پژرد مو هاآنهش ونتیجه قابل تأمل پژران او و همکاو  "شرمن"پس تحقیق از آن   

ين اتمامي د. گیررت توسعه يافته صوی هارکشوه در يژوبه ن و يگر جهای دشهرهارد مودی در يات زموجب شد تا تحقیقا
ت طالعامار داد. تأيید قررد مورا نش راهمکاو  "شرمن"خیز م جری هانمطالعه کانوو شت دابردر مشابهي  نتايجت مطالعا

تحقیق زان جمله پیشتااز يابد شهر تمرکز مياز معیني ص و خای هانمکادر يم تنها اجرای از قابل مالحظهاد تعده شدد يا
تحلیل ق را در فود يکرروسیستماتیك ر ست که به طورک ايوپلیس شهر نیوی اداره خیز شهرم جری،هاوده مینه محددر ز

در هايي هشوست. همچنین مجموعه پژاگرفته ر به کاری جهت کاهش بزهکادی هبری راهایيزربرنامهری و در بزهکا
 هشومعتبر پژت جمله مؤسسااز ست. اگرفته رت مريکا صوه آيالت متحدی اگستردادمینه با حمايت مؤسسه ملي زين ا

در باشد نگلیس مير اکشووزارت بسته به وا ریمرکز کاهش بزهکا، خیزم جری هاودهتحلیل محدو شناسايي ن مواپیر
جمله از ست. ه اشدار داده قران عالقمندس ستردر دمینه زين ردی در انتايج چندين مطالعه موق ينترنتي مرکز فوه اپايگا

 ست. نتايج تحقیقاگرفته م نجان اشهر لندب جنون در وبخش کريددر  2558ل سادر ست که اتحقیقي ت، ين مطالعاا
 ست. ه امتمرکز شدق کل بخش فواز  0/8درتنها وده ين محده در اشدم نجاا هایقتصد کل سردر 20هد دمين نشاق فو

ل سادر سرقت ه تر بزده لوط آنقای گیرف هدو تشريح ، شناساييف شهر کمبريج با هدی در يگردهش ومینه پژزين در ا
ن و يدگاه دبزران و مصاحبه با بزهکاری و بزهکای هاتحلیل نقشهو تهیه ن فنوده از تفاساست که با ه اشدم نجاا 2559
ني اوافرن داد سي نشارين براست. نتايج ه ايددخیز گرم جرط تعیین نقاو به شناسايي ام قدانتظامي اين رمأموات مشاهد
ی گیرمهمترين عامل شکلران سکونت بزهکاخیز به محل م جرحي ايکي نودنزران و بزهکاار فرو سترسي ی دمسیرها

جهت ران بزهکاای مناسبي بر هایصتخیز فرم جرط نقادر يگر سخن دبه ، ستده اين شهر بودر اتر ده لوی آهاودهمحد
در . (Tavakolli, 2005: 36-38) سته اها شدودهين محدی اشکل گیر ست که منجر بهده اهم بوافره بزب تکاار
رت صو 3883ل سادر  "يوکي هیسکيوهیرو بین لیگت را، يسرسايدو کي تاويا الزناستاآ"ط که توسی يگردش هوپژ

ن داده نشاآن  هایهيستگاو انجلس آهن لس آخط اد متدری در اعبوم جرو جتماعي و امحیط فیزيکي ن میاط تباارگرفت 
جتماعي ا - فیزيکي هایگييژو وهن آخط  هایهتگايسار استقرری و ابزهکاوز برن میادار معنا ط تباارهش وين پژاشد. 

ل سادر همچنین (Loukaitou-Sideres, Liggett, 1998)  ديید کرأترا  هانور آمجای هانمکاها وهيستگاا
داد و از ئه اراخیز مجر هاینماني کانوو زشناخت ترکیب فضايي ای بررا فنوني اش مقاله در  "جری راتکلیف"3882
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يك در  هاییبندين طبقهد. انموده ستفااخیز م جرهای کانونمکاني و ماني زتحلیل ع ناخت سه نوشای بر هایروش
ين ائه شد. نتايج اراخیز م جر هاینماني ماتريس کانوزفضايي   هایويژگياز قعي وا هایمثالو شد ن داده ماتريس نشا

م جری از مناسب جهت پیشگیرد هبرراتعیین يك  ری ومقابله با بزهکاای تا برد پلیس کمك نمون هش به فرماندهاوپژ
 .(Ratclific, 2004: 71) نمايندام قدا

 Chi Pun)پرداختيم ابه تحلیل جر GISفیايي اجغرت طالعااسیستم ده از ستفاابا  "چانگن پوی چا" 3889ل سادر   

Chang, 2005) .هش وپژوی حادی ياز ایهلهمقاو خیر کتب ل اسا28عموماً طي ق و فوردی موی هاشهوبر پژوه عال
ت ياالن اتوسعه يافته چوی هارکثر کشودر اتقريباً و ست ه امددرآشته تحرير رخیز به م جری هانکانود يکرن رومواپیر

ت مطالعان ين میادر است. ه اشدم نجاع اين موضون امواتحقیقاتي پیرن و لما، آنسهافردا، کانا، لیااستر، انگلیسه، امتحد
ل سا، در سپیلمنا"، 3888ل سادر  "سكران را"، 3888ل سادر نش راهمکاو "اک" 2555 لسادر  "منتینگهاابر"

 . (Tavakolli, 2005: 39) ستی اقابل توجه بیشتر 3888 و2552و2553 یسالهادر نش راهمکاو "ديسبرو"و "2559

 پژوهشروش 
و روش مطالعات میداني و حقیق از دتوصیفي است. برای انجام اين ت - اين تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و تحلیلي  

های موجود از طريق پیمايش میداني و رای گردآوری اطالعات، ابتدا دادهای استفاده شده است. به عبارتي بکتابخانه
ها در های موجود و تحلیل آنآوری شده و سپس به طراحي نقشهنیروی انتظامي اخذ شده اند، جمع اطالعاتي که از

های جرم خیز پرداخته شده و نتايج حاصل از تحلیل مکان Crime Analyzeن نرم افزار جانبي و همچنی GISمحیط 
همچنین در اين تحقیق سعي شده تا در مباني نظری تحقیق به بررسي نظريات موجود و  به صورت نقشه ارائه شدند

در اند. ن تحقیق مورد سنجش قرار گرفتهاي به عبارتي نظريات موجود در .ها با مسئله مورد بررسي پرداخته شودارتباط آن
 اين تحقیق سعي شده است تا ارتباط جرم و مکان باهم مشخص شود. بنابراين فرضیه زير مطرح شده است: 

 رسد ارتباط معناداری میان  نوع و وقوع جرم و محیط وجود دارد. به نظر مي -

 مباني نظري ها و ديدگاه
 مجر

ل عمااظیفه يا م ونجااتي که رصودر جي رمل خااثر عوری در اهر کشون ند که نقض قانومعتقدن نااحقوقدای از هعد  
صلح م، که نظارا فعلي ک يگر هر فعل يا تردبرخي د. شوميه نامیدم هم باشد جرزات جب مجاتجويز نکند مستوا نرآحقي 
 3ده ماار در گذن قانونند. داميم جر ،باشدده ین کرتي تعیزامجاای آن نیز برن قانوزد و مختل سارا جتماعي امش و آرا
ن فعل که مطابق قانوک هر فعل يا تر :ستده اکر کرذچنین م را تعريف جر 2202ل ساب سالمي مصوزات امجان قانو
نکه به آنست مگر م داجران تونميی را مراهیچ و ست ب امحسوم جرتربیتي باشد و تأمیني ت مااقدم ايا مستلززات مجا

سالمي زات امجان قانو 3ده مادر ضمناً  ست.ه اتأمیني يا تربیتي تعیین شدت مااقدايا زات مجان ای آبرن موجب قانو
ست: ه اتعريف شدح بدين شر "مجر"حقوقي مجمع تشخیص مصلحت و قضايي ر مون اکمیسیو 2298ه ماآذر  9ب مصو

م يد کلي جرديك از   "د.شومي ب محسوم باشد جره تعیین شدزات مجاای آن برن قانودر فعلي که ک هر فعل يا تر"
ماني و درقبتي امر، ربیتيتأمیني تت مااقدايا زات مجاض معرا در نرآجتماعي که مرتکب است مخالف نظم ری افتارشامل 

 .(Momeni, 2011: 47) هددميار قر
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 شناسيم جر
حالت و جنايي ر فتاوز رربدر محیطي( که  )و جتماعيدی و افرت مقتضیاال و حوع و اضااومل يا اعوری، بزهکاه پديد  

علیه رزه ين علم جهت مبادر اکند. همچنین سي ميربررا ست ده اسیستم بور آن ديا و بسته واثر ری اعمومي تبهکا
نین اقوح صالابه ط مربو هایسيرضمناً برد  شوميداده علمي ی هارهکام راجرع قوواز مستقیم ی پیشگیرری و بزهکا

هد. دتشکیل ميرا ين علم ايگر دقسمت م جرن مادر هایشای آن و روجرات کیفیزات ومجاع نو، سيدادريین آ
مل اشناسايي عوری، با بزهکارزه شناسي مبام مصمم علم جراف هداز ايکي د شوميط ستنباق اتعريف فواز گونه که همان
 .(Kalantari, 2010:43) هددميق سووی کجرم و به سمت جرم را رست که مجايطي اشرح صطالابه م زا و جر

 ممجر
ای آن بررات به موجب مقرد و شون قانوه در يم تصريح شداجراز که مرتکب جنايت يا يکي د مي شوق طالابه کسي   

 ,Kalantari)ددگرميم فعل مجرمانه موجب تولد مجرک فعل يا ترم نجاايگر سخن دباشد به ه تعیین شدزات عمل مجا

2010: 49). 

 محيط
ق طالافتد امؤثر آنها  هایلیتفعار و فتای در ربه نحوده و کرحاطه ه را اندد زي که موجوجريط خاامحیط به مجموعه شر  

 هایلیتفعار و فتادر رغالباً سه محیط ری فتای رفیااجغری ها. ضمناً مطابق يافته(Shakuei, 1996: 22) دشومي
 نساني مؤثر ميباشد: ا

کم اتر، محیط خانهه، نشگادامحیط ه، تگادمحیط عبار، ط کامحی، محله، محیط شهر، شامل محیط طبیعي اری:محیط پديد
 فتد. امؤثر مين نسااکیفیت فعالیت ر و افتدر ر هامحیطين ب ايا نامطلوب و يط مطلواشروجمعیت 

      دی قتصا، اجتماعيا هایهپايگا ،هاشنگر دی،عتقام انظا هني(ذ)نقشه  ادفراشخصيیفیااشاملجغر محیط شخصي:
 باشد. مي
 گردد.ز:که خود به دو بخش تقسیم ميمینه سازط محی
  .گيادخانوی پايگاههاو سن س سااندگي برزحل چرخه امر

اول، ندگي طبقه ه زشیوو ندگي زمحیط دی قتصاه اپايگاوت و ثران به میزط مربوی هاندگي با توجه به شاخصزسطح 
  .مسودوم، 

 هاي جغرافياي جرم در شهرهاهاي حاکم در بررسيديدگاه
محیط شهری را در قالب نظريات مربوطه که بتواند موارد ديگر  در اين مبحث با اشاره به موارد گذشته تلفیقي از جرم و  

 کنیم. را بهتر روشن کند مطرح بیان مي

 هاي جرم خيزنظريه مكان

ي بزهکاری مورد استفاده و برای تحلیل مکان "برگر"و  "شرمن، گارتین"های جرم خیز برای اولین بار توسط واژه مکان  
بسیار باالست محدوده قرار گرفت. اين واژه به معنای يك مکان يا محدوده جغرافیايي است که میزان بزهکاری در آن 

تواند بخشي از يك شهر، محله، چند خیابان مجاور هم و حتي ممکن است يك خانه يا مجتمع مسکوني اين مکان مي
های کوچك با تعداد جرم های جرم خیز، آن را معادل مکاندر تعريف مکان خيبر. (Kalantari, 2001: 85) باشد

طبق اين نظريه، محدوده  .(Taylor, 1998: 30) اندزياد قابل پیش بیني، حداقل در يك دوره زماني يك ساله دانسته
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است برخي  رم بااليييا نقاطي خاصي از شهر، به دلیل وجود برخي عناصر کالبدی، اجتماعي و اقتصادی دارای نرخ ج
            يند بررسي و تعیین حدود آفر .(Sherman, 1997:25) خصوصیت هستند اين نیز، دارای حواشي شهر و گذرها
 گیرد.افزارهای اختصاصي و به کمك سیستم و اطالعات جغرافیايي صورت ميهای جرم خیز با استفاده از نرممکان

حذف بربزهکار بايد مکان وقوع بزه نیزمورد تأکید قرار گیرد تا با  هم، عالوجرمطابق اين نگرش برای پیشگیری از
 Weisburd, 2004). جغرافیايي، امکان به حداقل رساندن نرخ بزهکاری فراهم شود محیطهای مجرمانه در فرصت

:62)    
 

 نظريه محيط مساعد
فرهنگي و کالبدی مساعد برای ارتکاب جرم هستند، اين نظريه، به محدوده های خاصي از شهر، که به داليل اجتماعي،   

 .(Shakuei, 1990: 102) کندر رابطه با انواع جرايم بررسي ميها را ددهد و شرايط محیطي اين محدودهمي اهمیت

 نظريه مكان ويژه
زان جرايم ها در طي تحقیقات خود دريافتند که میمطرح شد. آن "مك کي"و  "شاو"توسط  2508اين نظريه در دهه   

ها معتقد بودند که هر چه از بخش آن ها است.مرکزی شهرها، بیشتر از بقیه مکاندر مکان ويژه و به خصوص بخش 
 .(Shakuei, 1990:102) شودور شويم از میزان جرايم کاسته ميمرکزی د

 

 نظريه فضايي
شد تاکید وسط مجرمان انتخاب ميشناسي بر نواحي شهری، که بیشتر تمیالدی، تحقیقات جرم 2598در طي دهه   

کردند و تئوری انتخاب مکان ويژه را مطرح الگوهای فضايي سرقت را مطالعه مي، "پاتريشیا برانتینگهام"و"پل"داشت. 
ها در تحقیقات خود به اين نتیجه رسیدند که مجرمان، برای ارتکاب اعمال مجرمانه خود بیشتر، نقاطي را کردند. آن

ها نزديك باشد؛ به طوری که امکان شناسايي از طرف همسايگان خود نیز به که به محل سکونت آنکنند مي انتخاب
های ورزشي و روند، فعالیتکنند به خريد ميان نیز همانند ساير افراد کار ميوجود نیايد براساس اين ديدگاه، مجرم

های مناسب جهت ارتکاب جرم هستند. در بین رصتدهند و..؛ با اين حال، در تمام مواقع، به دنبال فتفريحي انجام مي
کنند و جهت انجام مجرمان، افراد منطقي هستند که به طور کلي محیط پیرامون و اهداف خود را به خوبي ارزيابي مي

انه خود کنند که فرصت و امکانات الزم را جهت رسیدن به اهداف مجرمهايي را انتخاب مياعمال مجرمانه خود مکان
 :Brown, 1998)داشته باشند بنابراين توزيع جرايم در سطح شهرها يکسان نیست و الگوی توزيع جرايم متفاوت است

37). 

 نظريه طبقه بندي واحد مسكوني
سکوني اين ديدگاه بر اين پايه استوار است که میزان ارتکاب جرم توسط افراد اجاره نشین بیشتر از مالکین واحدهای م  

ها در ارتکاب آن های اجتماعي و اقتصادی بین افراد جامعه و از جمله نوع تصرف مسکنبه عبارتي  بي تفاوتياست؛ 
 .(Shakie, 1990: 103) ها موثر استعمل مجرمانه آن

 نظريه نواحي آسيب پذير
ترين ارند. مهممطابق اين ديدگاه، برخي از نواحي آسیب پذير شهر، نسبت به ديگر بخش ها، نرخ جرم باالتری د  

 مشخصات اين نواحي عبارتند از:
 بسیاری از مناطق سکونت مجرمان، درون نواحي آسیب پذير و يا نزديك به آن قرار دارد. .2



 6931، پاييز و زمستان 2اول، شماره مهندسي جغرافيايي سرزمين،  دوره                                                                                                                                               12

 

 افتد.نسبت به مرکز و درون آن اتفاق ميها، جرايم بیشتری . در حواشي اين محدوده3
 درهم و ناهمگون است. نواحي آسیب پذير با آمار باالی جرايم، دارای کاربری .2
 .(Brown, 2000: 12) کنترل اجتماعي محلي و يا حس مشارکت جمعي در نواحي آسیب پذير، بسیار ناچیز است .2

 نظريه نمايش جغرافيايي
در اين  پردازد.ها مياين ديدگاه به درک الگوهای جرم با توجه به توزيع فضايي محل زندگي مجرمان بالقوه و اهداف آن  

 شود.های مختلف جرم پیش بیني ميوقعیت، احتمال رفتارهای مجرمانه درون يك بافت مکاني در ارتباط با منظريه
 

 هاي شكستهنظريه پنجره
های ، با عنوان پنجره2503یك در مارس در يك مقاله معروف در ماهنامه آتالنت 3جیمز ويلسونو  2جرج کیلینگ  

نجره ك مقیاس، همچون برجای گذاشتن يك پهای کوچن باورند که غفلتها بر ايت محلهشکسته شده: پلیس و امنی
ارهای ضد اجتماعي بسیار زيادی تفاوتي است، که حتي موجب تشويق رفتعبیه نشده، گويای پیام زوال و بيشکسته و ت

 http:// www. ambiguous / org /robin) انجامدهای بزرگتری ميين مسئله سرانجام به جرم و جنايتشود و امي

/word /broken windows.htl) .  اين نظريه بر اهیمت حیاتي حفاظت از محیط به عنوان شاخص فیزيکي برای سطوح
 Skogan and Maxfield,1980,Cozens) غیررسمي تأکید کرده است همبستگي و انسجام اجتماعي کنترل اجتماعي

etal,2001). 

 ريه ارتباط جرم با تراکم جمعيتظن
آبگلز در بررسي  2500ن نظريه افزايش جرم و جنايت رابطه مستقیمي با افزايش تراکم جمعیت دارد. در سال مطابق اي  

ها در جرم و تراکم فعالیت جرايم خیاباني کالیفرنیا ارتباط بین جرم و تراکم جمعیت را اثبات کرد. وی همچنین به افزايش
 . (Kalantari, 2001: 80) های شهر معتقد بودخیابان

 گيري از جرم از طريق طراحي محيطينظريه پيش

مطرح شد. جفری بر خالف جامعه شناساني که توجه زيادی  "جفری"توسط  2505اين تئوری برای اولین بار در سال   
هايي که محیط در اختیار مجرمان اند، بر فرصتمحیطي توجهي نکرده به عوامل اجتماعي موثر بر جرم داشته و به عوامل

از  CPTEDمطابق ديدگاه دانست. های محیطي ميي دهد، تأکید داشت و جرايم گوناگون را ناشي از اين فرصتقرار م
توان به کاهش نرخ جرايم در جامعه کمك های اراضي، مييريت محیط فیزيکي و کنترل کاربریريزی و مدطريق برنامه

رها و فضاهای شهری، عامل مهم در کنترل جرايم های طبیعي شهروندان از طريق ساختاکرد. به نظر جفری، مراقبت
وني های غیرقانبه عنوان عامل بازدارنده فعالیت کوشد از نظارت طبیعي شهروندان،مي CPTEDشهری است. ديدگاه 

های بهترين ابزار برای فرصت CPTEDهای شهری بهره گیرد. به نظر جاکوبز نظريه همراه با طراحي مناسب محدوده
 .(Robinson, 1996:1) ری استمحیطي بزهکا

 نظريه فضاي قابل دفاع
در ) اسکار نیومن فضای قابل دفاع را مطرح کرد. وی با تحلیل عوامل کالبدی و اجتماعي مؤثر در جرم 2593در سال   

پروژه ساختماني نیويورک( نتیجه گرفت که وجود رابطه میان اشکال مختلف طراحي کالبدی و الگوهای  288بیش از 

                                                           
1. George L. killing 

2. James Q. wilson
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نیومن بر اين باور است که فضای قابل دفاع، ابزاری برای بازساخت .  (Salehi, 2009: 130)قطعي است جرم
های سرزنده و قابل زيست تبديل توانند به محیطها دوباره ميای که آنی مسکوني شهرهايمان است، به گونهمحیطها

 ,Newman)پذيرداع مشترک مردم انجام ميدست اجتم تبديل شوند و کنترل اين شهرها نه به دست پلیس بلکه به

1973: 3) . 

 پيشگيري از جرم
 تعريف اين است. آن کاهش يا حذف برای اقداماتي ابداع و جرم خطر برآورد و شناسايي بیني، پیش جرم، از پیشگیری  

 متحده اياالت جرم از پیشگیری ملي مرکز وتوسط شده ارائه انگلستان استافورد در جرم از پیشگیری مرکز توسط جرم از

 .است گرفته قرار پذيرش مورد
 مهیا باور با بزه ارتکاب به تقارن تمايل از جرم که است گرفته قرار تأيید مورد واقعیت اين که است مديدی مدت الف(

 .شودمي  حاصل بزه، ارتکاب فرصت بودن
 کاهش را بزهکاران در جرم ارتکاب ل بهمی است ممکن اجتماعي نیروهای ساير و انتظامي نیروی وجود که حالي در ب(

 فرصت. سازدمي وادار جرم از پیشگیری مؤثر کاهش به را خودمجرمان جرم از پیشگیری هایتکنیك اعمال دهند،

 هاقفل محافظ، بدون هایساختمان تاريك، های خیابا مانند شوند،مي آشکار جرم خطرات يا هشدارهای جرم در مجرمانه

 زمینة هر يا خصوصي و عمومي ضعیف مسکن هایپروژه ضعیف، طراحي دارای شهری تسهیالت یف،ضع هایصندوق و

 عموماً جرم مباشرين که نکته اين درک با .رود باالتر امنیتي ريزیفقدان برنامه دلیل به جرم خطرات هاآن در که ديگری

 در هاشمار فرصت بین ایرابطه که است يمنطق باور اين کنند،مي طي را جرم به منتهي ترين مسیرهای مقاومت کم

 .باشد داشته وجود محل آن در بزهکارانه اقدامات شمار و معین منطقة يك

 محدوده مورد مطالعه
نفر، بزرگترين نقطه شهری استان قزوين  299220هکتار و جمعیتي در حدود  2/2922 شهر قزوين نیز با مساحت  

کیل شده است، که چهار منطقه آن در جنوب و دو منطقه ديگر در شمال شود که از شش منطقه شهری تشمحسوب مي
زنجان واقع شده است. مناطق پنج و شش شهر قزوين نیز به دلیل فقدان )اندک بودن( جمعیت و فضای  -اتوبان قزوين

ه چهار است که باشند. بزرگترين منطقه اين شهر در جنوب اتوبان، منطقه شمارر شکل يافته فاقد ارزش اطالتي ميتغیی
باشد. مناطق دو، سه و يك به ترتیب در مرتبه بعدی از حیث مساحت دارا ميبیشترين مساحت را در بین ساير مناطق 

ر ساکن در منطق قرار دارند. توزيع جمعیت در اين شهر از مساحت مناطق تبعیت ننموده و بیشترين جمعیت و تعداد خانوا
اند. تراکم عیت و خانوار قرار گرفتهچهار و سه به ترتیب در مرتبه بعدی از حیث تعداد جم اند و نواحي يك،دو استقرار يافته

ين هکتار، به ترتیب بیشترين و کمترنفر در 2/98و در ناحیه چهار با  هکتارنفر در 2/229عیت در منطقه يك با ناخالص جم
گانه شهر قزوين )جنوب اتوبان( ر مناطق چهارباشد. میانگین تراکم ناخالص جمعیت ددارا مي 2209تراکم را در سال 

که بخش  طوریه دهد، بباشد. اين وضعیت عدم توزيع مناسب جمعیت در سطح مناطق را نشان ميدر هکتار مي 3/229
اند و بالعکس بخش اندکي متری برخوردار است استقرار يافتهای از جمعیت منطقه در ناحیه يك و دو که از سطح کعمده

  اند. باشد، اسکان يافتهر که از مساحت زيادی برخوردار ميدر منطقه چها از جمعیت
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  شهر قزوين در ايران موقعيت استان و .6شكل 

 پژوهشي هايافته
 هاي جرايم در شهر قزوينائه نقشهار
 GIS را در نرم افزار  ای در حالي که پهنه جمعیت شهرهاتا با استفاده از تحلیل خوشه در فرم کاربردی ذيل برآن شديم  

در  نحراف معیار برای آن را ترسیم نموده ون وارد کرده ودر اين قسمت بیضي اوارد کرده ايم انواع مختلف جرايم را در آ
 پردازيم:ها ميهای مختلف جرايم در اين نقشهشه بندی نسبت به تقسیم بندی حوزهنقشه بعدی با استفاده از ابزار خو

 

 
 اييي انحراف معيار همراه نمايش خوشهاکن خصوصي بصورت بيضسرقت ام .2 شكل
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خوشه بندی و بیضي  ،ای، نقطهزوين به صورت تراکم جمعیتنمايشگر سرقت داخل خودرو در شهرستان ق (3شکل ) 
منطقه انحراف معیار که مرکز بیضي انحراف در خیابان خیام واقع است و بعلت وجود مراکز تجاری و اداری بیشمار در اين 

نمايد و همچنین افرادی که خودروی خود را در اين ا ترغیب به دزدی از اين مناطق ميو ازدحام خودرو سارقین خودرو ر
نمايند با تصور اينکه در اين مناطق به علت کثرت جمعیت سارقین کمتر اقدام به خیابان و مناطق اطراف آن پارک مي

به منطقه ذکر شده به شدت کاهش زی مالك خودرو بخاطر اعتماد کاذب سرقت خودرو خواهند نمود لذا سطح ايمن سا
 يابد.مي

 

 
 اينحراف معيار به همراه نمايش خوشهسرقت کش روزني بصورت بيضي ا .9 كلش

ها و اعتماد کاذب افراد متردد در اين مناطق به عدم حضور ر بسمت مناطق تجاری و تجمع مغازهبا توجه به انحراف معیا  
باشد که باعث جلب توجه عیت باال در طول ساعات روزانه ميها به کش روزني به خاطر تردد جمن و اقدام آنسارقی

 روزني در اين مناطق گرديده است. سارقین به کش

 
 ايف معيار به همراه نمايش خوشهسرقت خودرو بصورت بيضي انحرا .9 شكل
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بیضي انحراف در خیابان فردوسي واقع است و بعلت وجود نمايشگر سرقت خودرو در شهر قزوين که مرکز  (2شکل )
نمايد و ا ترغیب به دزدی از اين مناطق ميمراکز تجاری و اداری بي شمار در اين منطقه و ازدحام خودرو سارقین خودرو ر

ن مناطق به نمايند با تصور اينکه در ايخیابان و مناطق اطراف آن پارک ميهمچنین افرادی که خودروی خود را در اين 
علت کثرت جمعیت سارقین کمتر اقدام به سرقت خودرو خواهند نمود. لذا سطح ايمن سازی مالك خودرو بخاطر اعتماد 

 يابد.ب به منطقه ذکر شده بشدت کاهش ميکاذ

 
 اينحراف معيار به همراه نمايش خوشهنقشه سرقت کيف قاپي بصورت بيضي ا .3 شكل 

ها و اعتماد کاذب افراد متردد در اين مناطق به عدم حضور بسمت مناطق تجاری و تجمع بانكبا توجه به انحراف معیار   
باشد. که باعث جلب توجه یت باال در طول ساعات  روزانه ميها به کیف قاپي به خاطر تردد جمعسارقین و اقدام آن

 .باشد(ابان فردوسي ميبیضي خی)مرکز انحراف معیار  سارقین به کش روزني در اين مناطق گرديده است

 
 ايخوشه يضي انحراف معيار به همراه نمايشسرقت مغازه بصورت ب .1 شكل
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های متعدد و عدم توجه صاحبان اين اماکن ها و فروشگاهسمت مناطق تجاری و تجمع مغازهه با توجه به انحراف معیار ب  
)مرکز بیضي انحراف در خیابان  نمايندمراکز تجاری مي ها وها و فروشگاهاطق سارقین  اقدام به سرقت مغازهدر اين من

 .خیام واقع است(

 
 ف معيار به همراه نمايش خوشه ايسرقت منزل بصورت بيضي انحرا .7 شكل

اهالي ساکن در اين منطقه اکثرا قشر متوسط بوده که اهمیت کمتری به ايمن سازی منزل خود به خاطر کم ارزش تر 
توجه سارقین فعال که اين باعث کاهش سطح ايمني ای منازل مسکوني گرديده و باعث جلب  بودن امکانات منزل داده

 .در خیابان دهخدا واقع است( معیار )مرکز بیضي انحراف گردددر اين حوزه مي

 
 ايشهمراه نمايش خوه راف معيار بهسرقت موتور سيكلت بصورت بيضي انح .2 شكل
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سد که در مناطقي که تردد وسايل نقلیه زياد است افرادی که در طول روز تردد زيادی ر( به نظر مي0)با توجه به شکل   
نمايند و از آنجا که ضريب امنیتي موتور سیکلت بسیار پايین است شاهد دارند از موتور سیکلت استفاده ميدر اين مناطق 

سطح مالي افراد ساکن در آنجا استفاده از  افزايش دزدی در اين مناطق هستیم و لذا در مناطق دورتر به علت پايین بودن
 .)مرکز بیضي انحراف در خیابان عدل واقع است( موتور سیکلت دارای افزايش چشمگیری است

با محیط  که حاصل ترکیب اطالعات میداني GISهای ترسیم شده در محیط وجه به اطالعات بدست آمده و نقشهبا ت  
راف مراکز تجاری های پرتراکم تر و شلوغ تر در اطايم انجام شده در محدودهبیشتر جرشود نرم افزاری است مشخص مي

متراکم و  های جرم خیز با نواحيباطي معنادار باهم دارند و کانوناند. به عبارتي وقوع جرم و نوع محیط ارتبازار انجام شده
 باشند. شلوغ جمعیتي هم سطح مي

 گيري نتيجه 
ان ندوهرشدوش مالي بر ، جسمي، حيروسنگین ت لطما، بدبینيو مني احس ناد يجاابر  وهجتماعي عالی اهاریناهنجا  

و سیع فعالیت ومنه د داجووبا ويم اجرخ کاهش نردر نتظامي و اقضايي م نظاد تا عملکرد شوسويي موجب ميده و از نها
ات ثرايا کاهش دن بین بردر از سعي م و جروز مل براشناسايي عوز يربااز دمد به نظر برسد. رآناکان، جه کالدبوف صر
ران هد بزهکادمين نشات ست. تحقیقاه اجتماعي شناخته شدا هاییرکاهش ناهنجای و پیشگیرر هکارامهمترين  هاآن

يط اشرو  هاصتمناسب ترين فرو کم خطرترين ل نبادبه و نمايند غلب منطقي عمل ميم اجرن مان و زامکب نتخادر ا
ها صتفراد تعددارای که دگیرشکل ميهايي نشهرها کانووده محددربدين ترتیب ، هستندری ابزهکای ماني برو زمکاني 

نظريات موجود مانند  توان گفت که بنابردر واقع مي ست.ی اباالترر يم بسیااجراد تعدآن به تبع و مجرمانه بیشتر اف هدو ا
ها و ظريات ديگر محیطي برخي از محدودهن نهای جرم خیز و نظريه تراکم جمعیت و وقوع جرم و همچنینظريه کانون

و بزه بیشتری نسبت  های کالبدی، اجتماعي و اقتصادی مستعد بروز جرمی شهری به دلیل داشتن برخي ويژگيهامکان
 شود ارتباط مکان با وقوع جرم است. ی که در اين تحقیق نیز مشاهده مياها هستند. مسئلهبه ساير مکان

شود که انجام اعمال مجرمانه و محیط شهری و يا های استخراج شده مشاهده ميتحقیق و نقشههای با توجه به يافته  
ايم که بیشترين میزان وقوع در اين تحقیق به اين نتیجه رسیدهبه عبارتي مکان وقوع جرم ارتباط معناداری باهم دارند. 

با  29گر آن است که در زمینه جرايم امنیتي؛ کالنترینجرم و مکان آن نواحي مرکزی قزوين بوده است. نتايج پژوهش بیا
های بعدی قرار دارند، در زمینه جرايم به ترتیب در مرتبه 22و  23، 22، 22 هایجرايم در مرتبه اول و کالنتری بیشترين

ر زمینه دارای بیشترين جرايم است و در نهايت د 22و  22، 23، 29های با بیشترين و کالنتری 22اقتصادی؛ کالنتری
توان مي های بعدی قرار دارند.در مرتبه 22و  29،22، 23هایو کالنتری 22جرايم اجتماعي؛ بیشترين مورد در کالنتری 

دلیل اصلي اين امر را شلوغي و تراکم زياد در اين مناطق، قشربندی اجتماعي خاص شهر و بي دفاع بودن فضاهای 
با توجه به نتايج  ها باشد.عمال مجرمانه در اين نواحي بیشتر از ساير قسمتشهری دانست. که باعث شده تا میزان انجام ا

 باشد:به دست آمده در اين پژوهش پیشنهادهای زير مطرح مي
 شهری؛ نشین حاشیه و فقیرنشین مناطق فیزيکي و کالبدی بهسازی .2
 شهرنشینان؛ تمامي برای شهر سطح در قدرت و ثروت درآمد، عادالنه فضايي توزيع .3

 شهری؛ مسائل ازايجاد جلوگیری جهت شهری حهای طر اجرای و تهیه در مردمي مشارکت از تفادهاس .2

 مختلف اقشار دسترسي و)وتفريحي بهداشتي آموزشي، فرهنگي،( شهری مختلف هایکاربری متناسب توزيع .2

 ها؛کاربری اين به شهری

 ها؛آن ايجاد از وجلوگیری فضاها ناي با مبارزه برای الزم اقدامات انجام و خیز جرم فضاهای شناسايي .9
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 شهری؛ حومه اراضي کشاورزی در وسازها ساخت از جلوگیری و محیطي زيست استانداردهای رعايت .0
 مناسب؛ مسکن به نشینان دستیابي حاشیه جهت شرايطي ايجاد و مسکن و زمین بازی بورس از جلوگیری .9

 شهر؛ تمام مردم برای کار و ايمني ،درآمد سرپناه، آب، غذا، قبیل از اساسي نیازهای برآوردن .0

 .(فقیرنشین شهری مناطق خصوص به)  شهر ساکنان فرهنگي و آگاهي سطح افزايش .5

 موجود، هایظرفیت افزايش و سطح شهر در عمومي نقل و حمل وسايل به آسان دسترسي امکان و کیفیت ارتقای .28

 شهروندان؛ نیاز آسان و سريع برآوردن منظور به

 رساني خدمات و های اقتصادیزيرساخت توسعه شهری: فرسوده و قديمي هایبافت دهي امانس و سازی بهینه .22

 شهری؛ اقتصادی امنیت افزايش و زايي جهت اشتغال در فعالیت و شهری

 قرار همگان دسترس در خدمات که اين ایگونه به درماني، خدمات و عمومي بهداشت مناسب سطح حداقل داشتن .23

 گیرد؛

 توسعه به ويژه توجه و هوا( و آلودگي بصری صوتي، های)آلودگي هاآلودگي و شهری ترافیك به ربوطم مسائل حل -22

 شهری؛ پايدار

 :زير اقدامات طريق از شهری دفاع بدون فضاهای ايجاد از جلوگیری -22

 که شهری نهای مبلما قرارگیری مکان در تغییر ديد فضا، قابلیت و روشنايي میزان بردن باال فضا، فرم در تغییر 

 هاآن کردن محصور طريق از حذف شکل فروشي(، روزنامه و تلفن های باجه )مانند هستند تجمع شهروندان محل

 فضاهای مطلوب از استفاده ها،ازآن هاخواب کارتن مانند افرادی استفاده از يا جلوگیری فرورفته فضاهای L و U و

 عملکرد نوع و میزان با فضا حجم و وسعت هماهنگ کردن فضا، نکرد پر برای هوايي هایپل هایپايه زير خالي

 .هامانند اين و آن در جاری

 تمرکز میزان از کاستن بزرگ، بازارهای حواشي خصوص در به ها،آن تجمع محل و دستفروشان بساط برچیدن 

 و... عملکرد با آن کردن هماهنگ به کالبدها صاحبان طريق واداشتن از جمعیت

 و... شان کردن محصور يا رهاشده هایکاربری ساختمان تغییر متروکه، هایساختمان کردن فعال 

 منابع

های جرم خیز شهر زنجان با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیايي . شناسايي و تحلیل کانون(2202). توکلي، مهدی
GIS دافوس(، تهران ستاد، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه علوم انتظامي، دانشکده فرماندهي و(.  

)نمونه موردی: سرقت از منزل در  های جرم و بزهکاریفضايي کانون -ررسي و تحلیل مکانيب .(2253). ريحان، محمد
 . 228-282(، 32) 0 ، فصلنامه دانش انتظامي آذربايجان غربي .(GISشهر ارومیه با استفاده از 

  .دانشگاهي انتشارات جهاد ان:تهر. شهر اجتماعي جغرافیای. (2205). حسین شکوئي

 .انتشارات سمت :تهران اول، جلد .شهری جغرافیای در نو هایديدگاه .(2299). حسین شکوئي

رابطه جرم و تراکم جمعیت تحلیل  .(2252). ، پرهیز، فرياد، مهدنژاد، حافظ، قمری، مصطفي ومحمدی، کاوهشمس، مجید
)مطالعه موردی، منطقه اسکان غیر رسمي اسالم  GISالعات جغرافیايي های آماری با استفاده از سامانه اطدر بلوک

 . 20-25(، 0) 2، ريزی شهریبرنامه مجله پژوهش و  .آباد زنجان(

 نشريه هنرهای .)نظريه محیطي( در پیشگیری از رفتارهای ناهنجار شهری نقش شهرسازی .(2200). صالحي، اسماعیل
 .229-239، 25، زيبا



 6931، پاييز و زمستان 2اول، شماره مهندسي جغرافيايي سرزمين،  دوره                                                                                                                                               71

 

قوع های جرم خیز در و. بررسي و تحلیل نقش کانون(2205). پرهیز، فرياد و زاده، سلمان، انصاریقرقالیباف، محمدبا
 .25-33(، 288) 22، هاماهنامه شهرداریجرايم شهری، 

 .نشر فرهنگ صبا تهران: .شهری و روستای( ،ای)منطقه ريزیهای کمي در برنامهمدل. (2252). کالنتری خلیل

گیری الگوی های جرم خیز در شکل. نقش ابرکانون(2205). محمدرضا ،سرمد و ياني عبدالههند ،کالنتری، محسن
(، 2) 9، فصلنامه مطالعات مديريت انتظامي .آباد شهر بیرجندمورد مطالعه ايستگاه بازرسي علي فضايي بزه کاری

902- 902.  

 فصلنامه مطالعات پیشگیری .جرم خیز شهریهای شناسايي و تحلیل کانون .(2200). کالنتری، محسن و توکلي، مهدی
 .288-99(، 3) 3، نشريه پلیس پیشگیری نیروی انتظامي، از جرم

-کتری رشته جغرافیا و برنامهد رساله .مناطق شهر تهرانبررسي جغرافیايي جرم و جنايت در  .(2208). کالنتری، محسن

  .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). موسوی، میرنجف

فصلنامه مطالعات امنیت  .)اجتماعي( باني توسعه امنیت عموميطراحي مدل و تبیین اصول و م .(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 

http://www.geos542.com/


 77                                                                                                                   همكاران     و نصيري  -... با  استفاده از  خيز هاي جرمفضايي جرم و مكان -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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ambigous/

