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 چکیده
های کالبدی و محیطی اثیرگذار در بروز بزهکاری، ویژگیعوامل تجمله از 

ها ها و رابطه بین توزیع آنشکل و نوع کاربریهای وقوع جرم است. مکان

های اجتماعی موثر ی است که در رشد آسیبدر سطح شهر از جمله موارد

است. از جمله کالنشهرهایی که با این بحران مواجه است، شهر اهواز  بوده

باشد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر نوع و میزان می

محله کاربری اراضی شهری در شکل گیری الگوهایی فضایی بزهکاری در 

روش تحقیق این پژوهش واز انجام شده است. شهر اه( 15)کالنتری کمپلو 

وقوع جرم در محدوده  فراوانیمقایسه تطبیقی با توجه به  وتحلیلی -توصیفی

مجموعه جرایم سرقت در محدوده این پژوهش جامعه آماری مورد مطالعه 

ها دادهبه منظور تجزیه و تحلیل  باشد.تحقیق می 1390سال در  15کالنتری 

نتایج پژوهش . ه استاستفاده گردید GISمحیط کی در های گرافیاز تحلیل

با مرکز جغرافیایی  محله کمپلوداد مرکز متوسط جرایم ارتکابی در نشان 

های اصلی شناسایی محدوده کالنتری )خیابان انقالب( منطبق است. کانون

ان آیت اهلل اطراف بیمارست ، بنی هاشم،های لشکر، کیانخیابان جرم، شده

ترین میزان سرقت در با توجه به اینکه بیش باشد.میینال غرب کرمی و ترم

نوع و میزان کاربری  توان گفتهای مسکونی رخ داده است. میبریرار کاکن

تکاب جرایم در ایجاد زمینه و شرایط ار 15اراضی در محدوده کالنتری 

 .سرقت تاثیر داشته است

فضایی، اهواز، ، کاربری اراضی، الگوی بزهکاری :کلیدیواژگان
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Abstract  

One of the effective factors in the occurrence of 

delinquency is the physical and environmental 

characteristics of the places where the crime is 

committed. Forms and types of the land use and the 

relationship between their distribution in the city are the 

factors which have beeneffective in the development of 

social damage. Ahvaz is one of the major cities in Iran 

faced with the crisis. Therefore, this study aimed to 

examine the effect of types and the extent of urban land 

use on forming the spatial patterns of delinquency in 

police station no.15 inCamploo, Ahvaz. This study was 

done using a descriptive-analytical methodology. 

According to the comparative frequency of crime in the 

area under study, the population of the research was 

theft crimes within police station no.15 in 2011. To 

analyze the data, graphical analyses in GIS environment 

were used. The results of this study showed that the 

average center of the crimes committedwas Camploo 

region with the geographical center ofpolice station no. 

15. The main detected sites of committed crimeswere 

Lashgar, Kian, Banihashem, around Ayao-allah Karami 

hospital and the west terminal. Since the most theftshad 

been occurred in the vicinity of residential areas, it was 

included that types and the extent of land usewere 

effective in creating the context of theft crimes in police 

station no.15. 

Keywords: delinquency, land use, spatial pattern, 

Ahvaz, Camploo. 
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 مقدمه

ها اجتماعی شهرها و تبدیل شدن آنو  کالبدیبا گسترش 

 به مراکز ناهمگن اجتماعی و فرهنگی، میزان ناهنجاری

اجتماعی و افته است. محیطهای شهری نیز افزایش ی

اجتماعی  افراد، ساختارهای نامناسب شغلی، ناکامیمسکونی 

 های شهری و رشد، زمینه بروز آسیبو فقر اقتصادی

 ها را فراهم کرده استگسیخته ناهنجاریه و لجامرویبی

(Pishgahifard, 2011: 82). ها،  با گسترش این آسیب

رود و مردم در  بازد و جرایم باال میامنیت رنگ می

های اجتماعی محتاطانه عمل کرده و با هر اتفاقی  کنش

شود و در نتیجه ترس و دلهره در آنان دو چندان می

  .(Kamali, 2011: 73) ندکن احساس ناامنی می

بنابراین التفات به مقوله امنیت شهری از آن جهت اهمیتی    

شهرها نه تنها موجب  مضاعف دارد که افزایش جرم در کالن

ایجاد ناامنی، هرج و مرج و آشفتگی زندگی شهروندان شده، 

بخش عمومی جامعه بودجه و هزینه  بلکه باعث شده که

دستگیری را صرف کشف جرایم،  کالن، نیرو و زمان بسیاری

ها  داری و مجازات آن های قضایی و نگهمجرمین، رسیدگی

ای بر های مادی و معنوی گستردهه هزینهمسئلنمایند، که این 

 (Rahimi , 2006: 5).گذارد جامعه می دوش

های  ثابت نموده است با افزایش پیچیدگیچنانچه تجربه   

های کنترلی از جمله مجرد به ابزار ءجوامع شهری، اتکا

های قضایی برای مقابله با ناهنجاری پلیس و دستگاه

زیرا ایجاد احساس  ،اجتماعی راهی به مقصود نخواهد برد

 امنیت از طریق گماشتن پلیس به عدد جمعیت ساکن،

با . (Khaledi, 2009: 7) منطقی و امکان پذیر نخواهد بود

تاثیر متغیرهای تجرایم، تحجغرافیاییکه توزیعاینتوجه به

محل و زمان وقوع بزه، مرتکب جرم و قربانی بزه قرار 

ها و مطالعات نشان داده است که در برخی محیط ،دارد

 هایها به دلیل ساختار کالبدی خاص و همچنین ویژگیمکان

تری اجتماعی، اقتصادی ساکنان آن امکان و فرصت بیش

ها مانع مکانبرای وقوع جرم دارند، در نقطه مقابل برخی 

 های مجرمانه هستند. همین امر موجبو بازدارنده فعالیت

بزهکاران در انتخاب محل بزهکاری خود به دنبال کم شود تا می

ها و شرایط مکانی برای ترین فرصتخطرترین و مناسب

 .(Kalantari &.., 2007: 76)ارتکاب عمل مجرمانه باشند

محیطی است که نوع ها و تسهیالت در واقع وجود این فرصت

 کند.و میزان بزهکاری را در سطح شهر تعیین می

 ها دروجود برخی از کاربری ،اندمحققان دریافته 

سزایی دارد. مطالعاتی  خیز تاثیر به های جرم گیری کانون شکل

که به تازگی در ارتباط با کاربری زمین و جرم انجام شده، 

میزان یا نوع جرم را های مختلف کاربری زمین بر تاثیر مولفه

در این  .(McCord & Ratcliffe, 2009: 17)کندتایید می

ریزی کاربری اراضی نقش اساسی و کاربرد  راستا برنامه

زیادی در تغییر و اصالح شرایط محیطی جهت حذف 

 .(Ghasri, 2011: 176)های بزهکاری داردفرصت

با کشف نفت در استان خوزستان و اهمیت روزافزون  

صنعت در اقتصاد، کم کم زمینه برای هجوم مهاجرین این 

جویای کار به شهر اهواز به عنوان مرکز استان فراهم 

 1359گردید. همچنین با شروع جنگ تحمیلی در سال 

رشد جمعیت شهر اهواز ناشی از عوارض جنگ دچار 

و افزایش یافت. به موازات افزایش  گردید دگرگونی شدید

وامل، این شهر با انواع و گسترش جمعیت و سایر ع

است ها مواجه شده ها و ناهنجاریمشکالت و آسیب

(Karmalachab, 2010: 18) .دیگر یکی از  به عبارت

ترین مشکالت شهر اهواز در حال حاضر میزان بسیار  مهم

های اجتماعی در این نجاریباالی جرم و جنایت و ناه

عیت وقوع اینکه وض با توجه به در این میان باشد.شهر می

و بخشی از  6کمپلو )که بر منطقه  در محله جرایم سرقت

در مقایسه شهرداری شهر اهواز منطبق است(،  2منطقه 

های گذشته روند نسبت به مدت مشابه سالتطبیقی 

و از طرفی این موضوع باعث سلب  افزایشی داشته است

 در این راستا .امنیت در محدوده مورد مطالعه گردیده است

خیز و  های جرمژوهش ابتدا به شناسایی کانوناین پ

. چگونگی توزیع سرقت در این منطقه پرداخته است

بررسی تاثیر نوع و میزان کاربری اراضی شهری در سپس 
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در محدوده جرایم سرقت شکل گیری الگوهایی فضایی 

 انجام شده است. 15کالنتری 

 مبانی نظری

 شهری )شیکاگو(شناسی  بوم مکتب

گذار این مکتب اصوال تحت تاثیر بنیان رابرت پارک

 اندیشه داروین، زیمل و کنش متقابل نمادی قرار داشته

و کوشش کرد تا تشبیهی میان محیط طبیعی و محیط 

 یشناس گذار جامعه اجتماعی برقرار سازد، در واقع او بنیان

انحرافات اجتماعی  شاگردانش در موردشهری بود. او و 

م باالتر جرم و جنایت را دارند در مناطق شهری که ارقا

 مکتب شیکاگو در تبیین انحرافات اند. هتحقیق نمود

اجتماعی بر متغیرهایی که با پدیده، شهرنشینی ارتباط 

داشت نظیر زبان، قومیت، مهاجرت و تراکم جمعیت تاکید 

 20شناسان مکتب شیکاگو از آغاز قرن  اند. جامعهنموده

ر خودکشی، طالق و برخی از رفتارهای انحرافی نظی

فحشا را در شهر شیکاگو مورد بررسی قرار دادند و 

شناختی مانند سن، بعد  هدفشان درک تاثیر عوامل جمعیت

خانوار، تراکم و مهاجرت و عوامل بوم شناختی نظیر 

سازمانی  ها بر بیقومیت، نژاد و محل سکونت بود. آن

لعه را مورد مطا اجتماعی تاکید نموده و جرم و بزهکاری

  .(Ahmadi, 2004: 63)ویژه قرار دادند

شناسی جنایی یا اکولوژی عبارت است از: تاثیر  بوم 

زیستگاه فردی، محیط زیست فرد در رفتار مجرمانه 

فرد. زیستگاه مفهوم کلی است که شامل اوضاع و 

شود احوال و شرایط خاص محل زندگی فرد می

(Najafi Abrndabady, 1999, 15).  

اسی جنایی یعنی بررسی تعامل و کنش شن پس بوم

متقابل بین فرد و شرایط محیط زیست او یا تاثیر 

شرایط محیط زیست او در رفتار وی، با این مقدمه باید 

شناسی جنایی تا اندازه زیادی ریشه در  گفت که بوم

 70دود همان تفکر کتله دارد. شاو و مکی بعد از ح

ددا به ت، مجگذش گری میسال که از مطالعات کتله و 

پرداختند. شاو و مکی شناسی  بوم ومسائل اکولوژی 

ها و گیاهان )محیط زیست( انسانشناسی  بوم میان

ام دادند و گفتند همان گونه که اگر جای انمقایسه

گیاهان از نظر خاک مساعد، فضای کافی، هوای 

پژمرده  ،کنندغیرآلوده و ... در مضیقه باشند رشد نمی

عادی را خواهند ر حال زندگی غیرشوند و در همی

ها انسانشناسی  بوم ها وداشت. محیط در قلمرو انسان

اختالل نامساعد بودن شرایط محیط زیست ایجاد 

 .(parhiz, 2010: 29)کند می

 های جرم خیزنظریه کانون

، "شرمن"را اولین بار  "خیز کانون جرم"اصطالح 

مکانی  برای تحلیل 1969در سال  "برگر"و  "گارتین"

. این اصطالح بیانگر ندمورد استفاده قرار داد ،بزهکاری

که میزان بزهکاری در  ،مکان یا محدوده جغرافیایی است

تواند بخشی از حدود این مکان می آن بسیار باال است.

چند خیابان مجاور یکدیگر و حتی خانه یا  ،شهر، محله

. (Nazariyan, 2013: 64)مجتمعی مسکونی باشد

های جرم خیز آن را  ز در تعریف کانونبرخی نی

های کوچک با تعداد جرم زیاد قابل معادل مکان

 اند زمانی یک ساله دانسته ورهد بینی، حداقل درپیش

(Ebadinezhad et al, 2009: 130). 

4اک 
 گیریچهار مفهوم اساسی زیر را در شکل و همکاران، 1

 .(Eck et al, 2009: 160) اندخیز موثر دانسته های جرمکانون

 وجود امکانات و تسهیالت بزهکاری .1

 های مکانیویژگی .2

 اهداف مجرمانه .3

 بزهکار .4

خیز بر آن تاکید  های جرمطرفدارن نظریه کانونآنچه  

 ها در نتیجه همگرایی و ترکیبدارند، این است که مکان

5اهداف مجرمانه، قربانیان بالقوه جرم
و بزهکاران در یک  2

                                                           
4. Eck 

5. Potential Victims 
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که در نهایت موجب پیدایش  دشونمحدوده ایجاد می

 شودها میاین مکانحداکثر فرصت و امکان بزهکاری در 

(Kalantar & Ghezalbash, 2009: 82). 

 نقش شاخص کاربری اراضی شهری در تامین امنیت

های محاط کننده آن بستگی امنیت یک فضا به کاربری

 هایدارد و باید تدابیری برای کاهش اثرات منفی کاربری

های و نیز کاربری و متروک که مشکل ساز هستند خلوت

 . (Saidnia, 1999: 13)ناسازگار با هم اندیشده شود

های معتقد است که بهترین محیط ،فرانسیس تیبالدز 

شوند  می  ها ادغامها کاربریهایی هستند که در آنشهری، آن

 آید.ها به وجود میها و تخصصو طیف متنوعی از فعالیت

ها ها و فعالیتبندی و تفکیک کاربری دیگر، منطقه به عبارت

ها، ادغام کاربری های شهری است.علت اصلی مرگ عرصه

ها و چه در سطح خیابانهای ایمن و پویا را چه در محیط

آورد و علت جذابیت و امنیت های منفرد پدید میساختمان

های تواند افراد مختلف را در زمانعمومی این است که می

خواند. این کار نه ه تلف و برای اهداف گوناگون به خود بمخ

شود، بلکه تنها سبب افزایش تحرک و پویایی محیط می

 سازدهای عمومی را نیز فراهم مینظارت غیررسمی به عرصه

(Tybaldz, 2004: 54). 

 عملکردی چند هایبندیمنطقه، مختلطهای وجود کاربری 

، کننده، رشد و تعالی تواند یکی از ابزارهای تضمینمی

ایمنی و امنیت برای عابرین، حاضرین و ناظرین باشد. در 

ساعته در شهرها  24کارگیری اصطالح فضاهای ه واقع ب

در جهت عملی نمودن از طریق کنترل و نظارت و پرهیز 

از خالی شدن فضا از جمعیت بوده که از طریق ترکیب 

 های موثری قدمشدن این فاکتور توان در عملیعملکردها می

 .(Yazdani et al, 2011: 14) برداشت

های تفریحی در یک خیابان شهری نظیر تنوع فعالیت 

از جمله مواردی روها و ...، های پیادههنرهای همگانی، کافه

هستند که به احساس امنیت و کاهش ترس از جرم در 

ها با تشویق و جذب انجامند. این فعالیتها منتهی می خیابان

دم به استفاده از عرصه همگانی، به افزایش نظارت خیابان مر

 .Van Melik et al, 2007: 28))کندکمک می

ها را در ای از پژوهشگران وجود انواع کاربریعده 

اند. شرمن، خیز موثر دانستههای جرمگیری کانونشکل

گارتین و برگر از جمله کسانی هستند که به ارتباط نوع 

اند های جرم اشاره کرده ری کانونگیکاربری و شکل

(Sherman, 1989: 27-55). 

7هیلر و سهباز 2010در سال 
الگوهای جرایم سرقت و  1

های شهر لندن مورد بررسی قرار دزدی را در شبکه خیابان

ها با استفاده از نظریه فضاهای قابل دفاع نیومن دادند. آن

فضای جرایم را با پارامترهای فضاهی عمومی در مقابل 

های فرار و تراکم هکنندگان مختلف، راخصوصی، استفاده

که نتایج پژوهش آنها نشان داد  .ها تحلیل کردنددر خیابان

 هایی که رو به خیابان و دردر مناطق مسکونی، خانه

اند، هایی که از هر دو طرف دید دارند قرار گرفتهگوشه

ایی که از ه افتد، خانه و مغازهدزدی و سرقت کم اتفاق می

های فرار دارای موقعیت خوبی هستند  لحاظ دسترسی و راه

گیرند. در فضاهای در معرض سرقت قرار می تربیش

اتفاق  ترکمخصوصی نسبت به فضاهای عمومی سرقت 

ن فضاها مشخص و کنندگان از ای افتد زیرا استفادهمی

 .(Hillier & Sahbaz, 2010)شناخته شده هستند

های چین  در شانگ 2011که در سال  در تحقیق دیگری 

8ونگانجام شده، ژ
و همکارانش الگوهای جرم را در مناطق  2

مورد ارزیابی قرار  GISهای( با استفاده از متروپلیس )شانگ

های ها کانوندادند و به این نتیجه دست یافتند که میدان

های هستند و جرایم به تدریج با فاصله خیز شانگ جرم

یابند و در بخش مرکزی ها کاهش میمیدان گرفتن از این

 چنین روابط تنگاتنگی بین پایداری همیابند، شهر افزایش می

 از اراضی وجود دارد، و چگونگی استفاده جمعیت ناپایداریو 

    .(Zhong et al, 2011) دی تاثیر داردر جرایم شانگها

                                                           
7. Hillier & Sahbaz 

8. Zhong 
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9ونگ
(، در پژوهش خود در یکی از 2013و همکاران ) 1

های ایالت متحده با استفاده از الگوی افتراق شهرستان

به ارزیابی توزیع فضایی جرم  (GD Patterns)مکانی 

در  HOTها نشان داد مدل پرداختند. نتایج پژوهش آن

عمل کرده  HSAتر از مدل شناسایی نقاط جرم خیز دقیق

 . (Wang et al, 2013)است

به بررسی نوع کاربری  (،1390)قصری و همکاران  

گیری الگوی  اراضی و نحوه استفاده از اراضی در شکل

اند. نتایج در بخش مرکزی شهر تهران پرداخته بزهکاری

ها ست که نوع و میزان کاربریها بیانگر این اپژوهش آن

یی در الگوهای بزهکاری سزاه در این بخش از شهر تاثیر ب

های ی مختلف داشته است. تمرکز کاربریهادر کاربری

در بخش مرکزی موجب تراکم بیش از حد تجاری 

ماعی های اجتو افزایش ناهنجاری جمعیت در طول روز

 .(Ghasri et al, 2011)در این بخش شده است

در پژوهشی با  1390حیدری و همکاران در سال  

به این  "پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی"عنوان 

های مختلف که با توزیع متعادل کاربریدست یافتند نتیجه 

توان باعث افزایش نظارت در سطح شهر از یک سو، می

اجتماعی در مناطق خلوت شهر و از سوی دیگر باعث 

 ها درکاهش تراکم بیش از حد جمعیت و فعالیت

توان از بروز های متراکم شهر شد و بدین طریق می بخش

 .(Heydari et al, 2011) جرایم پیشگیری کرد

، در مقاله خود به بررسی رابطه (1392)کالنتری و جباری  

گیری الگوهای نوع و میزان کاربری اراضی شهری در شکل

نتایج  شهر تهران پرداختند. ،19در منطقه فضایی بزهکاری 

ها در ها حاکی از آن است که نوع و میزان کاربریپژوهش آن

سزایی در الگوهای بزهکاری داشته ه این بخش از شهر تاثیر ب

 درصد از 9/1های تجاری و اداری که حدود بریاست. در کار

 ین میزان جرایمتربیشدهد، کل مساحت منطقه را تشکیل می

 .(Kalantari &..., 2013) مورد مطالعه واقع شده است

                                                           
9. Wang 

نشان داد  (،1393)و همکاران  الدیننتایج پژوهش سیف  

شهر تهران، به  17نطقه پراکنش جرایم مواد مخدر در م

نتایج آزمون پیرسون  بوده است. همچنینای صورت خوشه

به اد که با توجه دبین متغیر کاربری و درصد جرم نشان 

مقدار ضریب همبستگی رابطه معناداری بین متغیر نوع 

شهرداری تهران  17کاربری و جرایم ارتکابی در منطقه 

ها، به ویژه کاربری مسکونی یوجود دارد و با افزایش کاربر

در این  یافته است. عداد جرایم افزایشو تجاری و اداری ت

های پیشین با استفاده از نرم  نیز همچون پژوهش پژوهش

رافیایی به بررسی تاثیر کاربری غافزار سیستم اطالعات ج

  اراضی در وقوع جرم پرداخته شده است.

متمایز های پیشین  این پژوهش را از سایر پژوهشآنچه  

ی در ی جرم زا و فرهنگهاکاربریاثرگذاری بررسی  ،کندمی

 .(Sayfodin, 2014) باشدمیزان وقوع جرم در منطقه می

 روش تحقیق

و  یکاربرد-یاحاکم بر پژوهش حاضر توسعه یکردرو

 یندر ا .باشدمی یلیتحل -یفیروش انجام آن توص

محله کمپلو  یزجرم خ یهاکانون ییابتدا به شناسا پژوهش

نوع  یرتاث یبررسسپس . شده است پرداخته (15 یکالنتر)

 ییالگوها یریگدر شکل یشهر یاراض یکاربر یزانو م

. جامعه آماری انجام شده استمحله در  یبزهکار ییفضا

محله کمپلو )بخشی این پژوهش مجموعه جرایم سرقت در 

 12بازه زمانی در شهرداری شهر اهواز(  6و  2از مناطق 

به جرم  های مربوط داده باشد.می ( تحقیق1390ماهه )سال 

بر حسب زمان و مکان وقوع از دفتر تحقیقات کاربردی 

است. سپس به  تظامی استان خوزستان تهیه گردیدهنیروی ان

ای جرایم موقعیت نقطههای آماری منظور انجام تحلیل

های ارتکابی در محدوده مورد مطالعه با استفاده از برداشت

گردید. در  آوری و اقدام به ایجاد پایگاه دادهمیدانی جمع

های بزهکاری از داده گرافیکی تحلیل به منظور انجامنهایت 

سیستم در محیط  (Crime Analysis) افزار جانبی نرم

 (.1نمودار شد) اطالعات جغرافیایی استفاده
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مدل مفهومی فرآیند انجام پژوهش .1 نمودار

 معرفی محدوده مورد مطالعه

از به عنوان یکی از شهرهای بزرگ ایران و مرکز شهر اهو

در شهرستان اهواز و استان خوزستان از نظر جغرافیایی 

 40درجه و  48دقیقه عرض شمالی و  20درجه و  31

. وسعت شهر اهواز در دقیقه طول شرقی قرار گرفته است

کیلومتر مربع، در محدوده  222محدوده قانونی شهری 

 895ع و در محدوده استحفاظی کیلومتر مرب 300خدماتی 

  .(Armed Forces…, 2005: 3) کیلومتر مربع است

محدوده مصوب شهر اهواز در  1390بر اساس آمار سال

نفر و در محدوده خدمات  1112021 استانداری دارای

ت بوده است. نفر جمعی 1210618شهری شهرداری دارای 

 رایدا و اداری استانبه عنوان مرکز سیاسی  اهوازشهر 

 هایتفاوتکه از نتایج آن  .باشد های مختلف می قومیت

، عواطف و احساسات و ها سلیقهفرهنگی و گوناگونی 

 .(Department of…, 2012)باشد می قومیهای  تعصب

 17این شهر دارای  1390 بندی سال اساس تقسیمبر 

کالنتری در سطح شهر است. محدوده مورد مطالعه در این 

( در محله کمپلو) 15اظیه کالنتری فپژوهش حوزه استح

 4600544)منطق کمپلو( با  15باشد. کالنتریاهواز میشهر

ثانیه  41دقیقه و  19درجه،  31متر مربع مساحت در 

طول   ثانیه 45دقیقه و  38درجه،  48عرض شمالی و 

شرقی قرار دارد. حوزه استحفاظیه این کالنتری از شمال 

وار شصت متری و در شرق به بلوار قدس، از جنوب به بل

از فلکه سه راه خرمشهر تا پل راهنمایی و از سمت غرب 

گردد که شامل محالت کمپلوی به راه آهن محدود می

هزار   135شمالی و جنوبی است. جمعیت ثابت آن حدود 

باشد هزار نفر می 190نفر و جمعیت شناور حدوده 

((Office of Applied Research…, 2011( ،1شکل.) 

 بیضی انحراف معیار تراکم کرنل

 انتخاب موضوع از دیدگاه و پایگاه علم جغرافیا

 هاعیین فراوانی وقوع جرایم در انواع کاربریت

 بررسی تاثیر شاخص کاربری اراضی در شکل گیری الگوی جرم

 تعیین تاثیر شاخص کاربری اراضی در شکل گیری الگوهایی فضایی بزهکاری

 بررسی الگوی توزیع فضایی جرم

 های جرم زا تعیین کاربری

 های فرهنگیتعیین کاربری
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 در شهر اهواز (15کالنتری محله کمپلو ) موقعیت. 1شکل 

1390 ،مرکز تحقیقات کاربردی نیرو انتظامی استان خوزستان منبع:

 هایافته
های  دلیل پیچیدگیزستان بهخوشهر اهواز مرکز استان

ساختاری و کارکردی و نیز شرایط خاص به مانند؛ هدف 

های اخیر، سال ای قرار گرفتن در طیهای تودهمهاجرت

صنایع جانبی، موقعیت  وجود منابع عظیم نفت و گاز و

استراتژیکی و همچنین گوناگونی اقوام و مرزی و ژئو

ای برای برخوردها قبایل ساکن در این شهر ظرفیت بالقوه

است. به های جمعیتی در آن به وجود آوردهو درگیری

ترین مشکالت این شهر در حال  عبارتی یکی از مهم

باالی جرم و جنایت و ناهنجاری اجتماعی نرخ اضر ح

لذا نکته در خور اهمیت در این خصوص، شناسایی  است.

چگونگی توزیع جرم در این شهر و های جرم کانون

کالبدی در محدوده مورد  -تحلیل مشکالت محیطی

جهت اتخاذ  مطالعه است. تا بدین طریق مقدمات

رل بزهکاران فراهم ها و تدابیر الزم به منظور کنتسیاست

 گردد.

 

تحلیل نوع و میزان جرایم سرقت در محدوده کالنتری 

 (محله کمپلو) 15

تعداد کل جرایم ارتکابی سرقت در  ،1بر اساس جدول

ماهه  12( در بازه زمانی محله کمپلو) 15محدوده کالنتری 

ها برای آن ، که در فرماندهی انتظامی استان1390در سال 

 فقره733نتظامی تشکیل شده، پرونده قضایی و ا

 باشد. نوع جرم می 11بوده است. که مجموعا شامل 

 فراوانی هر یک از جرایم سرقت در محدوده کالنتری

ترین دهد سرقت منزل بیش)محله کمپلو( نشان می 15

 میزان وقوع را در بین دیگر جرایم ارتکابی در محله کمپلو
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آماری مورد  دارا است. به عبارت دیگر در میان جامعه 

باشد فقره می 200% از جرایم که برابر با 27بررسی حدود 

مربوط به سرقت از منزل بوده است. در مرتبه دوم بزه 

از % 5/20 سرقت از محتویات خودرو قرار دارد که بالغ بر

دهد. سرقت فقره تشکیل می 150جرایم فوق را با تعداد 

ر مراتب درصد د 9سیم برق و موتورسیکلت هر کدام با 

 (.1)جدولاست بعدی قرار گرفته

ین نوع سرقت در محدوده ترکم، 2بر اساس نمودار

فقره،  18شامل سرقت تلفن همراه با  15کالنتری 

 % بوده است. 5/2معادل

دهد که در محدوده این آمارهای موجود نشان می   

های اتفاق افتاده سرقت منزل ترین سرقتکالنتری بیش

ه مسئلز عوامل اصلی در رابطه با این بوده است. یکی ا

 بوده است.  15وجود بافت مسکونی در محدوده کالنتری 

های  چنین از دیگر عوامل تاثیرگذار شکل ساختمان هم

های این محدوده به صورت مسکونی است، اکثر ساختمان

 ویالیی بوده که ضریب امنیتی بسیار پایینی دارند.

نی انواع جرایم سرقت در محدوده فراوانی و درصد فراوا .1جدول 
 1390در سال  15کالنتری 

 نوع سرقت فراوانی درصد فراوانی

 سایر 22 3

4/9  سیم برق 69 

3/27  سرقت منزل 200 

 سرقت خودرو 44 6

 اماکن خصوصی 29 4

2/8  کیف قاپی 60 

3/6  عنفه سرقت ب 46 

5/9  موتور سیکلت 70 

5/20  سرقت محتویات خودرو 150 

5/2  سرقت تلفن همراه 18 

4/3  سرقت مسلحانه 25 

 جمع کل 733 100

 1390مرکز تحقیقات کاربردی نیرو انتظامی استان خوزستان،  منبع:

 

 

 

 

 

 

 

 

1390در سال  15فراوانی و درصد فراوانی انواع جرایم سرقت در محدوده کالنتری  .2نمودار 
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محله ) 15بررسی الگوی توزیع جرایم در محدوده کالنتری 
 (کمپلو

 روش تخمین تراکم کرنل

آزمون تخمین تراکم کرنل برای نمایش تراکم جرایم به شکل 

 ،4شکل یک سطح پیوسته بسیار مناسب و ضروری است. در

 خیز )جرایم سرقت( محدوده کالنتری های جرمکانون

( بر اساس روش تخمین تراکم کرنل به محله کمپلو) 15

مشخص گردید  س این شکلبر اسا .کشیده شده است تصویر

 وگردیده  جرایم مرتبط با سرقت در کل محدوده پخش

های داغری )لشکر(،  های اصلی شناسایی شده خیابانکانون

هاشم و اطراف بیمارستان آیت اهلل کرمی و  هاتف )کیان(، بنی

 (.2باشد)شکل  ترمینال غرب )میدان انقالب( می

 
 با استفاده از 15جرایم سرقت در محدوده کالنتری های تمرکز توزیع فضایی کانون .2شکل 

1390منبع: مرکز تحقیقات کاربردی نیرو انتظامی استان خوزستان: روش تراکم  

 روش مرکز متوسط و بیضی انحراف معیار

، نشان دهنده مرکز متوسط و بیضی انحراف معیار 5شکل

محله ) 15های جرایم سرقت در محدوده کالنتری مکان

 دهد:ت که موراد زیر را گزارش می( اسکمپلو

بر  محله کمپلومرکز متوسط جرایم ارتکابی در  .1

و به خصوص،  15مرکز جغرافیایی محدوده کالنتری 

 خیابان انقالب منطبق است.

محله بیضی انحراف معیار کل جرایم سرقت در  .2
 شرقی است که حاکی از توزیع فضایی -، غربیکمپلو

 یو روندشرقی  جنوب -جرایم در جهت شمال غربی
دهد الگوی دارد. همچنین نشان می شهر یعمود بر روند کل

 به این جهت گرایش دارد. 15اصلی کل جرایم کالنتری 

با توجه به نتایج آزمون، بیضی انحراف معیار کل  .3
دهد که  می  را تحت پوشش قرار محله کمپلومحدوه 

 .(3)شکل نشان از پراکنش جرایم در کل محدوده است
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  15مرکز متوسط و بیضی انحراف معیار جرایم سرقت در محدوده کالنتری  .3 شکل

1390منبع: مرکز تحقیقات کاربردی نیرو انتظامی استان خوزستان: 

های فضایی جرم در محدوده مورد مطالعه نتایج تحلیل 

وقوع جرم در شهر اهواز را دارد. از بسیار نشان از میزان 

توان به رایم در این شهر میجمله عوامل موثر در وقوع ج

 موارد زیر اشاره کرد:

شهر اهواز به دلیل مرکزیت سیاسی، وجود مراکز صنعتی  

و نفتی در آن، موقعیت مرزی که این شهر داشته و نیز 

نگ تحمیلی؛ باعث ورود مهاجرین در دوره حوادثی مانند ج

های مختلف زمانی به این شهر شده و رشد آن را از حالت 

ارج کرده است. با توجه به موارد فوق باید اضافه طبیعی خ

های و کرد توسعه کالبدی و بدون برنامه، کمبود زیرساخت

 گی مشکالتامکانات برای رفع نیاز جمعیت میلیونی، گسترد

تالقی اقوام و قبایل گوناگون و شرایط آب و  نشینی، حاشیه

 هوایی خاص در این منطقه، شهر اهواز را واجد شرایط کافی

 برای بروز انواع انحرافات و جرائم کرده است.

 های پلیس، به عنوان پیشخوانها و ایستگاهکالنتری 

ن مهم پیشگیری از جرم به شمار نیروی انتظامی از ارکا

آیند، که به طور مستقیم در تامین امنیت شهروندان دخیل  می

هستند. دسترسی سریع و به موقع به این مراکز در جوامع 

این مراکز با ایجاد امنیت و  میت بسیاری دارد.شهری اه

آسایش جسمی و روانی شهروندان، نقش مهمی در توسعه 

لیس شهرها دارند. بدیهی است که خدمات رسانی به موقع پ

به مردم بیش از هر چیز نیازمند استقرار مراکز پلیس در 

مکان مناسب است تا مامورین بتوانند در اسرع وقت و 

شهری و نیز  بدون توجه با موانع و محدودیت های محیط
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ین آثار منفی بر زندگی ساکنین شهر به محل ترکمبا ایجاد 

 سند و اقدامات امدادی انجام دهند.حادثه بر

بطه وقوع جرم با میزان و ترکیب کاربری اراضی تحلیل را

 15در محدوده کالنتری 

های ترین عوامل تاثیرگذار در بروز ناهنجاریاز مهم

های  مکان تسهیالت محیطی مکانی وهایویژگی اجتماعی،

ها و رابطه بین وقوع جرم است. شکل و نوع کاربری

ر ها در سطح شهر در وقوع انواع جرایم تاثیتوزیع آن

سزایی دارد، از سوی دیگر توزیع نامتعادل کاربری  هب

اراضی در سطح شهر سبب توزیع ناموزون جمعیت و 

شود. این موضوع در کاهش نظارت اجتماعی ها میفعالیت

و افزایش ناامنی و وقوع بزهکاری موثر است. در این 

ی اراضی شهری در بخش از پژوهش نوع و میزان کاربر

یی بزهکاری مورد مطالعه قرار فضا گیری الگویشکل

ها گرفته است. در این ارتباط جرایم وقوع یافته در خیابان

نه و معابر با استفاده از تحلیل مجاورت در محیط ساما

ترین کاربری مجاور هر اطالعات جغرافیایی برای نزدیک

 بزه در نظر گرفته شده است.

ه های مختلف محدودوقوع انواع جرایم سرقت در کاربری

 (محله کمپلو) 15کالنتری 

های  جرم در کاربری اینقطه توزیع فضایی ،4شکلدر 

)کمپلو( نمایش داده شده  15مختلف محدوده کالنتری 

است. بررسی نوع و میزان کاربری اراضی در محدوده 

حاکی از آن است که، بیش از نیمی از کاربری  15کالنتری 

دهد به یاراضی این بخش را کاربری مسکونی تشکیل م

 92درصد از مساحت این محدوده و  29/55ای که گونه

ها را فضای مسکونی به خود درصد از تعداد کل کاربری

نقل وهای حملاختصاص داده است. در مرتبه بعد کاربری

درصد مساحت  16های مسافربری قرار دارد که و پایانه

 شود. می ها را شاملکل کاربری

 
 15اربری های محتلف محدوده کالنتری ای جرم در کیی نقطهتوزیع فضانقشه  .4شکل
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با در نظر گرفتن تعداد جرایم وقوع  ،2بر اساس جدول 

شود در کاربری مسکونی یافته در هر کاربری، مالحظه می

را  15درصد از مساحت محدوده کالنتری  3/55که حدود 

زان جرایم مورد مطالعه واقع ترین میدهد، بیشتشکیل می

فقره بزه مورد  733تر از کل شده است. به عبارت دقیق

درصد )بیش از نیمی از  2/59فقره معادل  434مطالعه، 

رخ  محله کمپلوهای مسکونی جرایم ارتکابی( در کاربری

رسد سهم قابل توجه کاربری می داده است. به نظر

معیت و وجود مسکونی در این محدوده، تراکم باالی ج

عوامل تسهیل کننده کالبدی به عنوان عوامل ایجاد کننده 

بزه سرقت در این محدوده بوده است. از سوی دیگر 

مشخصات فوق به عنوان نوعی مانع و بازدارنده برای 

انجام کنترل رسمی و غیر رسمی نهادها مقابله با این 

نامشروع و مجرمانه بوده است، موجب  هایفعالیت

نوع بزه سرقت در این محدوده   ترینکه بیش گردیده

 سرقت منزل باشد. 

های  تجاری از دیگر کاربری-کاربری مختلط مسکونی 

مسئله دار در زمینه وقوع بزه سرقت است. این کاربری که 

شود را شامل می محله کمپلودرصد از مساحت  7/2تنها 

از جرایم مورد بررسی بوده  9/13محل وقوع بیش از 

های حمل و نقل، درمانی و با توجه به اینکه کاربریاست. 

ازدحام  های پر رفت و آمد و پرفضای سبز از کاربری

های مهم این محدوده است باشند، از کاربری جمعیت می

که ارتکاب جرایم سرقت در آن قابل توجه بوده است. در 

فقره بزه برابر  32و  37، 48ها به ترتیب این نوع کاربری

چنین  هم درصد از جرایم رخ داده است. 4/4و  5 ،5/6با 

و تعداد  محله کمپلونتیجه بررسی سایر کاربری اراضی در 

 .آورده شده است ،2ارتکاب جرایم سرقت در جدول

 1390در سال  15های محدوده کالنتری فراوانی وقوع جرایم در انواع کاربری .2جدول 
 کاربری حت کاربریمسا درصد فراوانی تعداد جرم درصد فراوانی

2/1  اداری 2/151474 3/3 9 

4/1  آموزشی 1/114654 5/2 10 

7/0  انبار 4/113257 5/2 5 

4/1  بایر 829/962 02/0 10 

5/6  حمل و نقل و مسافربری 8/761773 6/16 48 

1/0  تاسیسات و تجهیزات 99/20739 5 1 

8/1  تجاری 09/32521 7/0 13 

4/1  اهتعمیرگ 05/32708 7/0 10 

5/  در حال ساخت 66/10435 2/0 4 

 درمانی 1/46452 1 37 5

8/0  مخروبه و متروکه 82/17638 4/0 6 

 فرهنگی 8239 2/0 0 0

4/4  فضای سبز 4/192891 4/4 32 

2/2  های کوچککارگاه 6/133439 9/2 16 

9/13  تجاری –مسکونی  7/124940 7/2 102 

4/0  مذهبی 755/9583 2/0 3 

2/57  مسکونی 2544006 3/55 419 

3/  انتظامی –نظامی  48/47378 1 2 

8/0  ورزشی 82/74288 6/1 6 
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ها و نحوه بررسی وقوع جرایم در هر یک از کاربری 

دهد نوع نشان می 15ضی در محدوده کالنتری استفاده از ارا

گیری الگوی ارتکاب بزهکاری  ها در شکلو میزان کاربری

ین جرایم سرقت تربیشو  است موثر بوده در این محدوده

های مسکونی رخ  در کنار کاربری 15در محدوده کالنتری 

 داده است.

 زا و پرتراکم های جرمبررسی کاربری

گیری الگوی نوع و میزان کاربری اراضی در شکلشک  بی

سزایی دارد. برخی از  هزندگی و فعالیت شهروندان تاثیر ب

ها شلوغ بوده و نهای شهری به دلیل نقش خاص آکاربری

 محیط مناسبی برای ارتکاب جرم هستند. 

 ،7( بر اساس شکلمحله کمپلو) 15در محدوده کالنتری 

ترین های پر ازدحام مشخص گردیده است. از مهمکاربری

های پرتردد، پایانه مسافربری سیاحت در میدان سه کاربری

هر باشد که  می راهی خرمشهر و ایستگاه قطار در بلوار سپاه

جایی به این مراکز  هروزه تعداد زیادی مسافر، به منظور جاب

کنند. جهت ایجاد محیطی آرام و امن برای مسافران مراجعه می

 باشد.نیازمند دسترسی به مراکز انتظامی در مواقع ضروری می

از دیگر مراکز ایجاد کننده ازدحام جمعیت مراکز ورزشی  

ا محل تجمع جوانان برای ها به دلیل اینکه اکثر)این کاربری

باشد نیازمند امنیت اجتماعی تفریح و اوقات فراغت آنان می

در این محدوده است، که شامل: سوله استادیوم  .هستند(

ورزشی در خیابان بصیر و بهاران، خانه کشتی در خیابان 

 امیرکبیر و مجموعه ورزشی در خیابان شهرداری است.

شان و شلوغ بودن تصادیها نیز به دلیل نقش اقبازارچه 

م و شلوغ های پرازدحاها در این منطقه از کاربریآن

بازارچه فعال در این منطقه  پنج ،7هستند. با توجه به شکل

توان به موارد زیر ها میترین این بازاچهوجود دارد. از مهم

اشاره کرد: بازارچه خشایار در خیابان زینب، بازار کیان در 

رچه میوه و تره بار فروشی کیان در خیابان کیان، بازا

 خیابان شصت متری شیلنگ آباد، بازار خیابان پورکیان

 .های تجاری فعال در حاشیه خیابان لشکرکاربریو 

ثر اک است، مشخص گردیده ،7طور که بر روی شکلهمان

های پرتراکم جمعیت قرار های جرم در کنار کاربریکانون

  دارند.

های پرتراکم جمعیت وجود کاربری توان گفتبنابراین می 

 (.5)شکل محدوده موثر بوده است در میزان وقوع جرم
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طور که در تصاویر مشخص است از مشکالت همان    

ها دم ساماندهی آنها در این محدوده عاصلی این بازارچه

بدون نظارت ها در کف خیابان واکثر این بازارچه است.

که از نظر بهداشتی اند. عالوه بر اینشهرداری ایجاد شده

رو نیز رو با سوارهاستاندارد نیستند باعث تداخل پیاده

 (.2و1تصاویر است ) گردیده

  

 
 بازارچه خشایار .1تصویر 

 

 
در خیابان شصت متریبازارچه کیان  .2تصویر 
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 های مذهبی و فرهنگیبررسی کاربری

در جوامع مختلف شناخت جرم و بزهکاری به طرز تفکر 

و فرهنگ و پشرفت و عقب ماندگی جامعه بستگی دارد 

(Mafi, 1999: 133)شهر ریزان شهری معتقدند که. برنامه

باید مکان همبستگی اجتماعی و فرهنگی باشد، تا 

زیستی، مشارکت و انند امکانات همفضاهای شهری بتو

آرامش را برای زندگی اجتماعی پدید آورند. فقر فضاهای 

 فرهنگی و مذهبی در شهرها موجب کاهش کیفیت

های فرهنگی و اجتماعی و اعتقادی شده و معضل شاخص

اعتمادی، گسترش بزرگ شهری از جمله افزایش حس بی

، را جرم و جنایت، افزایش عدم احساس امنیت و...

  گردد.موجب می

کالبد و ساختار شهر اساسا باید با در نظر گرفتن    

کارکردهای فرهنگی و مذهبی در فضاهای شهری توسعه 

های فرهنگی و اعتقادی در فضاهای کند. غفلت از جنبه پیدا

 خشونت و پرخاشگری کاری، تشویقبزهشهری عامل 

 .(Ebadinezhad et al, 2009: 13)شود  شناخته می

ی موجبات با توجه به اینکه امکانات و خدمات فرهنگ   

کنند. قرارگیری رشد ذهنی و معنوی افراد را فراهم می

بت جمعیت در شهرها در کاهش متناسب این مراکز به نس

های اجتماعی تاثیرگذار خواهد بزهکاری و ناهنجاریمیزان 

، به معرفی مراکز فرهنگی در محدوده 6 شکل بود.

بر اساس این  )محله کمپلو( پرداخته است. 15 کالنتری

شکل تنها یک واحد مرکز فرهنگی به نام کتابخانه عمومی 

،  تنها 2با توجه به جدول شماره  در بلوار قدس قرار دارد.

های فرهنگی درصد از محدوده تحت پوشش کاربری 2/0

باشد. محاسبات انجام شده در محدوده نشان داده است می

ین ترکمهای فرهنگی وع جرم در کنار کاربریکه میزان وق

میزان را به خود اختصاص داده و برابر صفر درصد بوده 

های فرهنگی نقش  توان گفت کاربریاست. بنابراین می

  اند.تاثیرگذاری در کنترل وقوع جرم در منطقه داشته

در این منطقه با توجه به اینکه بخش غالب منطقه را    

ی تحت پوشش قرار داده است و تراکم های مسکونکاربری

های  سرانه کاربری جمعیت در این محدوده زیاد است.

 فرهنگی متناسب با تراکم جمعیت نبوده است. بنابراین

توان از جمله دالیل وقوع جرم در این محدوده را کمبود می

های فرهنگی به نسبت تراکم جمعیت در محدوده  کاربری

 دانست.
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 گیری نتیجهبحث و 

های  امروزه افزایش بزهکاری در شهرها یکی از چالش

ی مسوالن و مدیران شهری است که بیش از پیش عمده

ها را با این موضوع درگیر کرده است. رشد بزهکاری و آن

های علمی، صنعتی و  افزایش موج جرایم بر اثر پیشرفت

نقل، ناتوانی رشد پدیده شهرنشینی، ارتباطات و حمل و 

نهاد کیفری را در مهار موج بزهکاری روشن کرده است. 

مجرمان در انتخاب زمان و مکان  ،دهد ها نشان میبررسی

ترین و کم کنند و مناسببزهکاری کامال منطقی عمل می

 ها و شرایط را برای اعمال مجرمانه برخطرترین مکان

از طرف دیگر وجود برخی امکانات و  گزینند. می

کاری سهیالت شهری مانع و بازدارندهی ارتکاب بزهت

کاری ها امکان بزهی مقابل در برخی مکاننقطهاست و در 

-های کالبدی مکانتر است. حال با شناسایی ویژگیآسان

 مناسبهای

توان از بروز بسیاری از بزهکاری و با تغییر این شرایط می

مکان ها در سطح شهر پیشگیری نمود و یا اناهنجاری

 ارتکاب آن را دشوار ساخت.

ل و و در شهر اهواز به دلیل وجود مسائمحله کمپل 

مشکالتی همچون فرسودگی بافت و بناها، تراکم باالی 

های نامناسب، دسترسی آسان به جمعیت، زیرساخت

ها  مناطق حاشیه نشین، کیفیت نازل محیطی انواع آلودگی

واجه است. در و... با نرخ باالی بزهکاری بویژه سرقت م

های مسکونی که به  این میان بافت کالبدی ناکارآمد محله

های داخل سادگی به افراد بیگانه اجازه ورود به همه بخش

دهد، در کنار عدم انسجام اجتماعی و فقدان بافت را می

روحیه مشارکت محلی در ساکنین در راستای افزایش 

 حس تعلق، مالکیت و ایجاد حس مسئولیت جمعی در

به عنوان موارد تاثیرگذار که به ندرت در  بافت مسکونی

محالت مسکونی این بخش مشاهده شده است. در مقابل 

حاکم بودن احساس بیگانگی بر فضای محالت این بخش 

از شهر که به شدت نیز رو به گسترش است، سهم به 

سزایی در افزایش میزان بزهکاری در محله کمپلوی شهر 

 اهواز داشته است.

نتایج بررسی  های بخش اول پژوهش،مطابق یافته 

الگوی توزیع جرم در شهر اهواز نشان داده است، جرایم 

مرتبط با سرقت در کل محدوده پخش گردیده و  

های داغری های اصلی شناسایی شده خیابان کانون

هاشم و اطراف بیمارستان آیت )لشکر(، هاتف )کیان(، بنی

یدان انقالب( بوده است و اهلل کرمی و ترمینال غرب )م

مرکز متوسط جرایم ارتکابی در محله کمپلو بر مرکز 

 جغرافیایی محدوده کالنتری )خیابان انقالب( منطبق است.

بیضی انحراف معیار کل جرایم سرقت در چنین  هم 

 شرقی است که حاکی از توزیع-محله کمپلو، غربی

و جنوب شرقی  -فضایی جرایم در جهت شمال غربی 

 دارد.  شهر یعمود بر روند کل یدرون

بررسی نوع کاربری و نحوه استفاده از اراضی در  

گیری الگوی بزهکاری در منطقه مورد مطالعه بیانگر  شکل

ها در این نکته مهم و اساسی است که نوع و میزان کاربری

سزایی در الگوهای بزهکاری در  این بخش از شهر تاثیر به

به طوری که تمرکز ست. های مختلف داشته اکاربری

-های مسکونی در این بخش موجب گردیده بیشکاربری

ترین میزان وقوع جرم در این محدوده سرقت از منزل 

ه پایین بودن ضریب مسئلباشد. از جمله دالیل اصلی این 

های امنیت مساکن به دلیل شکل ویالیی ساختمان

 باشد. مسکونی می

ها نقش خاص آن های شهری به دلیلبرخی از کاربری 

شلوغ بوده و محیط مناسبی برای ارتکاب جرم هستند و 

برخی دیگر موجب کاهش میزان جرایم هستند. از 

های پرتردد در این محدوده، پایانه ترین کاربری مهم

مسافربری سیاحت در میدان سه راهی خرمشهر و ایستگاه 

 باشد.ها میقطار در بلوار سپاه، مراکز ورزشی و بازارچه

های از جمله عوامل تشدید شرایط ایجاد جرم این کاربری

چنین با توجه به نتایج به دست آمده  اند. همدر منطقه بوده
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ها در  های فرهنگی و نقش این کاربریدر بخش کاربری

فرهنگی  توان گفت وجود کاربریکاهش میزان جرم می

  تواند در بهبود امنیت در منطقه تاثیرگذار باشد.جدید می

نتایج به دست آمده در این پژوهش با نتایج سایر  

(، حیدری 1390(، قصری )2011محققان از جمله ژونگ )

( که شاخص 1393)الدینی( و سیف1390)(، کالنتری1390)

اند، کاربری اراضی را در وقوع میزان جرم تاثیرگذار دانسته

 همخوانی دارد.

طالعه از با عنایت به مشکالت متعدد در محدوده مورد م 

نظر کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، به منظور 

های مناسب کاهش میزان جرایم به کارگیری سیاست

ساماندهی و توانمندسازی ساخت و ساز کالبدی و توسعه 

اجتماعی در دستور کار مدیران شهری و سایر مسئولین و 

تواند در پیشگیری و کاهش میزان جرم دست اندکاران می

 .ود مورد مطالعه تاثیرگذار باشددر محد

 راهکارها

در راستای اهداف پژوهش و با توجه به شرایط کالبدی 

مورد مطالعه پیشنهادهای اجرایی  وضع موجود محدوده

 به صورت موضعی ارائه شده است.

های انتظامی های گشتایجاد و افرایش فعالیت -

و تخصصی پلیس آگاهی در مناطق جرم خیز 

بندی نامنظم در ها و زمانتیکمحدوده با تاک

 طول ایام هفته، ماه و سال.

همراه سازی اقشار مختلف جامعه در مشارکت  -

برای پیشگیری و تامین امنیت اجتماعی در 

مبارزه با جرایم بسیار مفید و موثر است. بدین 

منظور به کارگیری تدابیری جهت تقویت 

هایی که به حس اعتماد بین مردم و دستگاه

پردازند، ضروری  ی از وقوع جرم میپیشگیر

 رسد. به نظر  می

اختصاص ردیف بودجه مستقل از سوی دولت  -

های به نیروی انتظامی جهت انجام طرح

 پژوهش به منظور پیشگیری از وقوع جرم.

اخذ نظرات انتظامی و امنیتی از نیروی انتظامی  -

توسط شوراهای شهر در جهت تصویب 

 سکن وهای توسعه و سازماندهی م طرح

 شهرسازی.

ین میزان وقوع جرم در تربیشبا توجه به اینکه  -

سرقت منزل بوده است  15محدوده کالنتری 

هایی که در گردد، طراحی ساختمان پیشنهاد می

خیابان قرار دارند به شکل مشرف بر  لبه

 خیابان باشند.

های یک منطقه نباید با توجه به اینکه ورودی -

باشند پیشنهاد ویژگی دعوت کنندگی داشته 

نشین  گردد، معابر اصلی که به مناطق حاشیه می

گردند با استفاده از موانع مسدود منتهی می

 کننده مانند حصار و نرده محدود گردند.

ورودی محله کمپلو طوری طراحی گردد که  -

 باعث کاهش سرعت خودرو گردد.

های ناسازگار در پاالیش کارکردی فعالیت -

وده پایانه مسافربری محالت آهن افشار، محد

 15ها در محدوده کالنتری سیاحت و بازارچه

 )محله کمپلو(. 

هایی که پتانسیل وقوع جرم و نا امنی را کاربری -

های مسافربری(، در دارند )همچون پایانه

های قابل رویت که نظارت عمومی در  مکان

 آن بخش است استقرار گردند.

تکیه های گردشگری، پذیرایی با افزایش نقش -

بر هویت کالبدی به ویژه رونق بخشیدن به 

ها و فضاهای شهری در ایام تعطیل و شب
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های فعال شبانه در ورودی تزریق کاربری

 محالت.

تراکم  15با توجه به اینکه در محدوده کالنتری  -

است، ایجاد فضاهای تفریحی  تربیشجمعیت 

و فراغتی سالم، برای پر کردن اوقات فراغت 

یر فراوانی در پیشگیری از جرم ساکنان، تاث

 دارد.

سرا های بایر وسیع به پارک، فرهنگتبدیل زمین -

های پرورشی و جبران کمبود سرانه و کانون

  .فرهنگی و تفریحی در محله کمپلو
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