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 چکیده 
ترین معضالت اجتماعی در اکثر شهرهای جهان است مهم ازجملهبزهکاری 

گذارد. این مقاله که بر زندگی افراد تأثیرات منفی روحی، جسمی و مالی می
تحلیل فضایی بزهکاری در بافت ناکارآمد محله شهید هرندی در  باهدف
حلیلی و است. روش تحقیق در پژوهش حاضر ت شده انجامتهران  12منطقه 

تطبیقی است و برای شناسایی و درک الگوهای مکانی بزهکاری در محله 
های آماری و گرافیک مبنا در محیط سامانه اطالعات هرندی از آزمون

از میزان و نوع جرائم  ازیموردنکه اطالعات  شده استفاده GISجغرافیایی 
های ت. یافتهاس اخذشدهی از نیروی انتظامی تهران بزرگ ها آنکتابخ صورت به

در محله هرندی  زیجرم خهای دهد که کانونپژوهش حاضر نشان می
است. از سوی دیگر باال بودن میزان شدت  شده عیتوزتصادفی  صورت به

های خالی و متروکه و همچنین کمبود فرسودگی، نفوذناپذیری باال، وجود زمین
توزیع جغرافیایی نوع شهروندان، در افزایش  ازیموردنهای یا نبود برخی کاربری

گیری الگوهای فضایی بزهکاری مؤثر بوده است. به نظر و میزان جرائم و شکل
رسد با بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و اصالح فیزیکی و کالبدی می

های متر و ایجاد راه در رو برای کوچه 6فضاهای مسکونی، تعریض معابر زیر 
جاد فضاهای تفریحی و فراغتی سالم ی مراکز انتظامی و ایابی مکانبست، بن

 گونه نیاپذیری امکان آسیب توان میجهت افزایش نظارت رسمی در این محله 
 را کاهش داد. جرائممحالت و میزان وقوع 
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Abstract 
Crime is one of the most important social problems in many 

cities in the world that has negative psychological, physical 

and financial impacts on the lives of people. The purpose of 

this paper is to investigate the spatial analysis of crime in the 

urban obsolete texture of Harandi neighborhood in district 12 

of Tehran. The research method in this study is an analytical 

and adaptive, also graphic and statistical tests based on GIS 

were used for identifying and understanding the patterns of 

crime in the Harandi neighborhood that required information 

on the amount and type of crimes has been obtained from a 

library of Tehran police. The findings of research showed that 

crime center in the Harandi neighborhood are randomly 

distributed. On the other hand, the high rate of severity of 

exhaustion, high impermeability, the presence of vacant and 

abandoned lots and the lack of some required land use of 

citizens have been effective on increasing the geographical 

distribution of the type and extent of crime as well as the 

formation of spatial patterns of crime. It seems that it is 

possible to reduce the vulnerability of such neighborhoods 

and the incidence of crime by the improvement and 

renovation of deteriorated texture, modifying physical 

residential spaces, widening the passages under 6 meters, 

creating escape path for streets impasse, locating police 

centers and creating healthy leisure and recreational spaces to 

increase official supervision in the neighborhood. 
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 مقدمه

شهرها، افزایش کالن ژهیو بهامروزه در تمامی شهرهای جهان، 
های مهم است و به یکی از دغدغه کننده نگراننرخ جرم و جنایت 

رهبران و مقامات سیاسی، اجتماعی و شهروندان، نهادها، 
رسد در قرن حاضر است. به نظر می شده لیتبداقتصادی جوامع 

های نامطلوب شهری مشکالت بسیاری را برای امنیت محیط
 مؤثرهای اجتماعی و در رشد آسیب است شهروندان ایجاد کرده

با گسترش فیزیکی و  که طوری به .(73: 1390اند )کمالی، بوده
به مراکز ناهمگن جمعیتی،  ها آن شدن لیتبداجتماعی شهرها و 

نیز های شهری اجتماعی و فرهنگی، میزان ناهنجاری
محیط اجتماعی و مسکونی افراد، ، چنین هم .است افتهی شیافزا

ساختارهای نامناسب شغلی، ناکامی اجتماعی و فقر اقتصادی، 
 ختهیگس لجامرویه و های شهری و رشد بیزمینه بروز آسیب

ها را فراهم کرده است )پیشگاهی فرد و همکاران، ناهنجاری
 جرائمبازد و نیت رنگ میها، ام(. با گسترش این آسیب82: 1390

های اجتماعی محتاطانه عمل کرده و رود و مردم در کنشباال می
 جهیدرنتشود و می دوچندانبا هر اتفاقی ترس و دلهره در آنان 

(. بنابراین یکی از 73: 1390کنند )کمالی، می ناامنیاحساس 
موانع حضور مردم در فضاهای شهری احساس عدم امنیت است 

 (.12-13: 1385)مدیری، 
اخیر  قرن مینکشور ایران نیز همانند اکثر کشورهای دنیا طی 

های زیادی به خود دیده است، ۀ شهرنشینی دگرگونینیدرزم
گسترش شهرنشینی و افزایش  ،مهاجرت از روستا به شهرها

جمعیت شهری باعث شده است تا میزان انحرافات اجتماعی نیز 
(. 3: 1389ستمی و همکاران، نرخ باالیی به خود بگیرد )بیات ر

در هشت شهر بزرگ ایران برای  شده انجامی نظرسنج که طوری به
% ساکنان این 81، تعیین میزان احساس امنیت آنان نشان داد

امنی، که برخی از عوامل ایجاد نا کنندامنی میشهرها احساس نا
 (.88: 1381اند )طاهرخانی، علل محیطی داشته

 است بوده توجه قابلآن  جرائمکه میزان  شهرهای ایران ازجمله
و به دلیل مرکزیت کشوری و ویژگی الگو بودن آن نیاز به توجه 

دفاع تهران است. فضاهای بی شهر ،ی در این زمینه داردتر بیش
در شهر تهران به دلیل رشد و گسترش فیزیکی و جمعیتی از 

این در  ؛است افتهی شیافزاو تخریب مناطق قدیمی بسیار  سو کی
-میان محله شهید هرندی )محله دروازه غار سابق( یکی از محله

که  است( 12منطقه  4های واقع در بخش مرکزی تهران )ناحیه 
اقتصادی طوالنی امروزه  -بقه تاریخی و حتی اجتماعیاس باوجود

 شده لیتبدشهر تهران  بیپرآسدار و مسئلههای به یکی از محله
فرا یا  رهاشدهیک محله  عنوان بهه ی که از آن محلا گونه بهاست 

اجتماعی، کالبدی، اقتصادی،  مسائلدارای  زوال روبهو  دهیپاش
 برند.نام میمحیطی و امنیتی حاد زیست

 قرارگرفتهدر اعالمیه جهانی حقوق بشر، امنیت در ردیف آزادی 
این حقوق و برقراری امنیت در  نیتأممسئول  یهاو دولت است

لنگ در مدل نیازهای انسانی، امنیت را شهرها هستند. جان 
ی خود بند میتقسیکی از نیازهای اساسی در مرتبه دوم  عنوان به

نیز شهری  جرائم  .(Carmona et al,2003: 10)دهد قرار می
های بسیار گزافی در سطوح فردی، اجتماعی موجب تحمیل هزینه

ین بنابرا .(Mc Collister et al, 2010: 90)گردند میو ملی 
اهمیتی مضاعف دارد که  جهت ازآنبه مقوله امنیت شهری  التفات

، ناامنیموجب ایجاد  تنها نه شهرها کالنافزایش جرم در 
و آشفتگی زندگی شهروندان شده، بلکه باعث شده که  ومرج هرج

بخش عمومی جامعه بودجه و هزینه کالن، نیرو و زمان بسیاری 
های قضایی رسیدگی، دستگیری مجرمین، جرائمرا صرف کشف 

های هزینه مسئلهاین  . لذا،نمایند ها آنو نگهداری و مجازات 
گذارد )رحیمی، ای بر دوش جامعه میمادی و معنوی گسترده

با توجه به گستردگی شهرنشینی و رواج  ،رو نیازا(. 5: 1385
ساز امنی اجتماعی در شهرها مطالعه موضوع امنیت، عوامل زمینه نا

یابد ای تقویت امنیت در شهرها ضرورت میآن و راهکاره
 (.28: 1388)کامران و شعاع برآبادی، 

های ساختاری و کارکردی و محله هرندی به دلیل پیچیدگی
شرایط خاص کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حاکم بر آن، 

های اجتماعی مواجه است. به با نرخ باالی جرم و ناهنجاری
ن مشکالت این محله میزان باالی جرم و ترییکی از مهم ،عبارتی

بنابراین این پژوهش به ؛ جنایت و ناهنجاری اجتماعی است
شناسایی و درک الگوهای مکانی بزهکاری در سطح محله با 

های آماری و گرافیک مبنا در محیط سامانه استفاده از مدل
 .پردازدمی (GIS)اطالعات جغرافیایی 

 

 روش تحقیق
که در آن تطبیقی است  -ه حاضر تحلیلیروش تحقیق در مقال

برای شناسایی و درک الگوهای مکانی بزهکاری در سطح محله 
های آماری و گرافیک مبنا در محیط سامانه اطالعات از مدل

های آماری ترین آزمونمهم است. شده استفاده (GIS)جغرافیایی 
 آزمون مرکز متوسط و بیضی انحرافدر این پژوهش  استفاده مورد

بندی، شاخص های خوشهمعیار بوده است و از بین آزمون
به کار  زیجرم خهای ترین همسایه برای شناسایی کانون نزدیک
های آماری، برخی عالوه بر آزمون  است. در این پژوهش شده گرفته

روش تخمین تراکم کرنل  ازجملههای آماری گرافیک مبنا از روش
 جرائمهای مربوط به داده اطارتب نیدرااست.  شده گرفتهبه کار 

ای در محدوده محله هرندی در وقایع نقطه صورت به موردمطالعه
 است. شده گرفتهنظر 
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است. جامعه آماری  شده استفاده GISسیستم اطالعات جغرافیایی 
مرتبط با سرقت است که در دوره  جرائمپژوهش مجموع کل 

وسته است و ماهه در محدوده محله هرندی به وقوع پی کزمانی ی
 .ثبت شدند 12در کالنتری منطقه 

 

 موردمطالعهمحدوده 
تهران قرار دارد.  یشهردار 12منطقه  4 یهدر ناح یمحله هرند

شهر  حالتم ترین یخیو تار ترین یمیاز قد یکیکه  حلهم ینا
 یناست. ا ، در مرکز تهران قرارگرفتهشود یتهران هم محسوب م

از  ی،مولو یابانشمال به خ شوش، از یابانه از جنوب به خحلم
شود که  یم محدود خیام یابانبه خ رباز غ خیابان ری و شرق

. (1)نقشه  شده است در قلب تهران واقعگفت  توان میدرواقع 
محدوده  درصد 2/3هکتار وسعت ) 140ه با حلم ینچنین ا هم

شهر(  کالن یتدرصد جمع 3/7) یتجمع نفر 27000تهران( و 
 تهران( را پوشش یخی)مرکز تار یران ناصرچهارم ته از سه یشب

 400% سطح محله بیش از 27از سوی دیگر بیش از  .دهد یم
ارشد و )سال قدمت دارد  200% از بافت بیش از 73سال و 

 .(114: 1393 درویشی فرد،

 

 
 12در منطقه  موردمطالعهموقعیت محدوده  .1نقشه 

 

 پیشینه پژوهش در جهان و ایران
محیط  ریتأثدیشمندان مباحثی را در ارتباط با موضوع از دیرباز ان

چنین،  هم اند.های اجتماعی اختصاص دادهجغرافیایی بر ناسازگاری
ی، بررسی طورکل بهتوجه و عالقه به تحلیل فضایی و مکانی و 

رابطه مکان و جرم طی چند سال اخیر در محافل علمی جهان 
 که طوری ؛ به(Anselin et al, 2000: 213) است افتهی شیافزا

های در حوزه جرم و فرصت گرفته انجامبسیاری از تحقیقات 
العمل پیشگیری محیطی از جرم محیطی در اصل بخشی از دستور

 (.346: 1387کالرک و جعفریان، شود ) می محسوب
ۀ جغرافیای جرم را به کارهای اولیه نیدرزمسابقه پژوهش 

2و گری  1کتله"فرانسه های اکولوژیست
 19در نیمه اول قرن  "

( که برای نخستین بار 45: 1369)شکویی،  دهندنسبت می
های آماری پیرامون محیط های مبتنی بر اصول و روشبررسی

های این دو اکولوژیست متولد شد جغرافیایی و جرم، در پژوهش
 (.54، 1380)کالنتری، 

ها در خصوص افزایش امنیت در شهرها با آغاز بروز نظریه
میالدی به بعد در آمریکا  60از دهه  توان میبه محیط را توجه 

                                                                        
1. Quetelet 
2. guerry 
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در  1961نخستین کسی است که در سال  3دانست. جین جاکوبز
 "مرگ و حیات شهرهای بزرگ آمریکایی"اثر خود تحت عنوان 

به این موضوع پرداخت و او معتقد بود که نظارت معمولی 
ه با کند به طوری کشهروندان به قابلیت حیات شهر کمک می

امکان کنترل  توان میریزی مناسب شهری طراحی و برنامه
اجتماعی برای پیشگیری از جرم و جنایت را فراهم کرد. به 

های مربوط به ، جاکوبز بود که نخستین جرقه4ی جفریعقیده
چگونگی ارتباط شرایط محیطی با پیشگیری از جرم را بیان کرد 

(Jeffery & Zahm, 1993: 332). 
میالدی جفری اولین کسی بود که عبارت  1969در سال 

را به کاربرد و به  5پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی
ریزی شهری و طراحی ساختارهای شهری و واحدهای برنامه

 دیتأککنترل و پیشگیری از جرم و جنایت  منظور بههمسایگی 
های طبیعی شهروندان و نظر جفری، مراقبت اساس برداشت. 

و فضاهای شهری عامل  ها آنصولی و صحیح ساختمطراحی ا
گفت کتاب  توان میچنین  شهری است. هم جرائممهم کنترل 

گیری این نگرش نیز در شکل 6فضای مقاوم نوشته اسکار نیومن
 (.22: 1390ای داشته است )جیسون و ویلسون، و نفوذ ویژه ریتأث

در (، در پژوهشی پنج جرم را 2011) همکارانشو  7اردوغان
و به این نتیجه  قراردادندو تحلیل  موردبررسیکشور ترکیه 

غیر  صورت بههای مجرمانه در زمان و مکان رسیدند که فعالیت
ی که جرائم جز به جرائمچنین، همه  افتد. همتصادفی اتفاق می

کشور ترکیه بر روی  در مربوط به اسلحه گرم و سرد هستند،
و در غرب و جنوب غرب  اند شده عیتوزای خوشه صورت بهماتریس 

 جرائمهای بزرگ هست که دلیل آن وقوع خوشه صورت بهترکیه 
و همکاران  8ونگ باشد. ی و سرقت در این مناطق میبردار کاله

ی ایالت متحده با ها آناز شهرست دریکی(، در پژوهش خود 2013)
به ارزیابی  (GD Patterns)استفاده از الگوی افتراق مکانی 

حاکی از آن  ها آنی جرم پرداختند و نتایج پژوهش توزیع فضای
از مدل  تر قیدقدر شناسایی نقاط جرم خیز  HOTاست که مدل 

HSA .عمل کرده است 
(، در پژوهش خود تحت عنوان تغییر در 2017جان و کوین )

سطح جرم بین شهرهای کوچک و بزرگ به این نتیجه رسیدند 
نی نژادی و قومی جرم نیز که با افزایش نابرابری درآمد و ناهمگو

به چشم  تر بیشیابد و این نابرابری در شهرهای بزرگ افزایش می
(، نیز در تحقیقی تحت عنوان شرایط 2017آید. مارس و جنز )می

                                                                        
3. Jacobs.J 
4. Jeffery 
5. CPTED 
6. Newman. O 
7. Erdoghan 
8. Wang 

ای مهاجرت، جرم و جنایت: شواهدی از یک سیاست منطقه
تخصیصی در آلمان به این نتیجه رسیدند که میزان جرم و جنایت 

ای دارد، با افزایش میزان تراکم ی به شرایط منطقهبستگی زیاد
جمعیت در مناطقی که میزان زیادی از مهاجران خارجی در خود 

 یابد.جذب نموده است جرم نیز افزایش می
در ایران نیز عالوه بر ترجمه بخشی از مطالعات صورت گرفته 

مطالعات  ازجملهاست که  گرفته انجامدیگر کشورها مطالعاتی نیز 
اشاره  ،(1389) به مقاله بیات رستمی و همکاران توان می تأخرم

ند شهرهایی که از رویکرد طراحی افتی دستکرد که به این نتیجه 
محیطی استفاده کردند در مبارزه با بزهکاری و افزایش ایمنی و 

چنین، در پایان  ی داشتند. همتر بیشآسایش مردم خود توفیق 
ی معابر و محالت در برابر یی برای توانمندسازها شنهادیپ

های یافته بزهکاری از طریق طراحی محیطی مطرح نمودند.
 ازجملهدهد که (، نشان می1390همکاران )پژوهش کالنتری و 

های مطرح درزمینۀ تحلیل و تبیین رابطه مکان و دیدگاه
بزهکاری، نگرش پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی است 

با اصالح نوع طراحی واحدهای  توان میو مطابق این نگرش 
آن از ارتکاب  جوار همهای مسکونی و با در نظر گرفتن محله

 علیه اموال پیشگیری کرد. جرائم
پیشگیری "عنوان (، در پژوهشی با 1390همکاران )حیدری و 

به این نتیجه رسیدند که با "از جرم از طریق طراحی محیطی
، سو کر از یهای مختلف در سطح شهتوزیع متعادل کاربری

باعث افزایش نظارت اجتماعی در مناطق خلوت شهر و از  توان می
ها در جمعیت و فعالیت ازحد شیبسوی دیگر باعث کاهش تراکم 

 جرائماز بروز  توان میی متراکم شهر شد و بدین طریق ها بخش
ای (، در مقاله1390) یمیعظسعدی نژاد و  یبیاد پیشگیری کرد.

های کالبدی شهر بابلسر را از دید شاخصامنیت در سطح محالت 
دهد که  نشان می ها آنو نتایج پژوهش  قراردادندمورد تحلیل 

دارای  موردبررسیی ها شاخصاز منظر  15و  5، 4، 3محالت 
کالبدی پیشگیری جرم را دارا  بافرمبهترین شرایط در ارتباط 

جهت  هاین استانداردتر کمچنین، محالتی که دارای  هم باشند. می
شهر بابلسر  در موج چهارم توسعه درواقعکاهش بروز جرم هستند 

شدند و محل سکونت افراد  گرفته شکلدر قالب اضطرار  عمدتاً
 باشند. می درآمد کم

(، در مقاله خود به بررسی رابطه نوع 1392) یجبارکالنتری و 
گیری الگوهای فضایی و میزان کاربری اراضی شهری در شکل

شهر تهران پرداختند و نتایج پژوهش  19منطقه بزهکاری در 
ها در این بخش حاکی از آن است که نوع و میزان کاربری ها آن

بسزایی در الگوهای بزهکاری داشته است و در  ریتأثاز شهر 
درصد از کل مساحت  9/1های تجاری واداری که حدود کاربری

 العهموردمط جرائمین میزان تر بیشدهد، منطقه را تشکیل می
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 است. شده واقع
 عنوانای تحت (، در مقاله1395چنین، زیاری و همکاران ) هم

: موردمطالعهدفاع شهری در سطح محله )بررسی فضاهای بی"
های به این نتیجه رسیدند که بین بلوک"محله هرندی تهران(

دفاع بودن فضاها تفاوت زیادی وجود دارد بی ازنظرمختلف محله 
دفاع حاکی از فضاهای بی ازنظرمحله هرندی بندی و نتایج پهنه

ترین بلوک محله پارک هرندی و فضاهای دفاعمنطبق بودن بی
 باشد.اطراف آن می

 

 مبانی نظری
 نهاده گام جدیدی مرزهای به شهری جغرافیای مطالعات امروزه

گشوده  شهر مسائل بررسی زمینه در را نوینی های افق و است
 عادالنه توزیع اجتماعی، رفاه زندگی، کیفیت به توجه ،لذا .است

 وسازهای ساخت و فضا تأثیر به توجه امکانات، و ثروت درآمد،
 و جرم جغرافیایی بررسی اجتماعی، و فردی رفتارهای در شهر

 طراحی چنین هم و شهرها در اجتماعی های ناهنجاری و جنایت
 جرائم سطح کاهش و جرم از پیشگیری برای شهری محیط
 مباحث نوین و جدید در نظر گرفت. ازجمله توان یمرا  شهری

 از شهرها حوزه در جرائم فضایی و جغرافیایی تحلیل
 مسائل از جنبه این تا در تالش است که است نوینی های گرایش
 و ابزار بر تکیه با و دهد قرار موردمطالعه را امروز بشر شهری
 های ناهنجاری با مقابله جهت جغرافیایی تحلیل های فناوری

مناسب ارائه  راهکارهای و راهبردها جرم از و پیشگیری اجتماعی
 دهد.
 با و کند می زندگی مشخصی مکان و زمان قالب در فرد هر
 یها آنمک با درگیر خود اجتماعی و فردی های کنش به توجه
 زندگی او با اجتماعی شیوه به که است باکسانی تعامل در و خاص

 تأثیر چنین هم و او اساسی رکردهایکا ایفای بنابراین کنند، می
. دارد قرار فضا این در او پیرامون محیط و اجتماع فرد، بین متقابل
 و منفی نوع از اجتماعی رفتارهای با شهری محیط و فضا رابطه

 جرائم جغرافیای ازجمله مباحثی است که در بررسی آن ناهنجار
 به اخیر دهه چند طی که موضوع این دارد؛ درواقع اهمیت شهری

عملی معینی  چارچوب است شده افزوده شهری جغرافیای مطالعات
 ها ناهنجاری رابطه مطالعه و جرم مکانی و فضایی تحلیل برای را
 .نماید می فراهم شهرها محدوده در را زمان و فضا با

 نحوه و کیفیت پیدایش، چگونگی مطالعات این در طورکلی، به
 موردبررسی شهر جغرافیایی هدر محدود مجرمانه اعمال پراکندگی

تلفیق  و مجرمانه اعمال فضایی نمایش کمک به و گیرد می قرار
 و جرائم ارتکاب محل مکانی های داده با اطالعات این

 امکان او، سکونت محل و مجرم اقتصادی اجتماعی، های شاخص

 احتمالی های محل بینی پیش ،9خیز جرم های کانون شناسایی
 این درنهایت،. شود می فراهم شهر دودهمح وقوع ناهنجاری در

 در جرائم میزان کاهش به دتوان می مؤثری شکل به اطالعات
 دینما کمک ایمنی افزایش و بزهکاری از پیشگیری و شهر سطح

 جرائم جغرافیایی های بررسی در .(63-64: 1380 کالنتری،)
 ء شی) 12دیده بزه ،11مجرم ،10قانون کلیدی عامل چهار به شهری

 که مکانی و زمانی خاص محدوده) 13جرم مکان و( صشخ یا
 شود می تأکید بسیار( افتدمی اتفاق آن در مجرمانه وقایع

 .(64: 1380 کالنتری،)
 خاص کالبدی ساختار دلیل به ها آنمک برخی است مسلم آنچه

 و امکان آن ساکنان اقتصادی اجتماعی، های ویژگی چنین هم و
 برخی مقابل نقطه در رند،دا جرم وقوع برای یتر بیش فرصت

 امر همین. هستند مجرمانه های فرصت بازدارنده و مانع ها آنمک
 به خود بزهکاری محل انتخاب در بزهکاران تا شود می موجب
 برای مکانی شرایط و ها فرصت ترین مناسب و خطرترین کم دنبال

 .باشند مجرمانه عمل ارتکاب
 کننده تسهیل و آورنده وجود به مکانی شرایط شناسایی بنابراین،

 آن تبدیل و شرایط این تغییر برای رهنمود ارائه و ها فرصت این
 ترین مهم از 14اجتماعی های ناهنجاری برابر در مقاوم فضاهای به

 محسوب شهرها در جنایت و جرم جغرافیایی های بررسی اهداف
 بررسی ضمن شود می سعی مطالعات این در رو، ازاین. شود می

 عوامل میان وابستگی آن، تحلیل و مجرمانه اعمال یفضای توزیع
 در 15خیز جرم یها آنمک اقتصادی اجتماعی، شرایط و محیطی
 با تهیه طرفی، از. شود مشخص جغرافیایی های محدوده

 اجتماعی های حوزه و زندگی فضای رابطه بزهکاری یها نقشه
 بینی پیش وسیله بدین و مشخص شود ناهنجار رفتارهای با شهر

 شهر های محدوده برخی در جرائم انواع وقوع های محل حتمالیا
 .(65: 1380 کالنتری،) گردد می پذیر امکان

 

 نظریات مرتبط با بزهکاری

 جمعيت تراکم با جرم ارتباط نظريه

 با مستقیمی رابطه جنایت و جرم افزایش نظریه، این مطابق

                                                                        
9. Hot sopots 
10. Law 
11. Offender 
12. Target (victim) 
13. Place 
14. Defensible space 
15. Hotspots 
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 رسیبر در ،1آنگلز 1968 سال در. دارد جمعیت تراکم افزایش
 اثبات را جمعیت تراکم و جرم بین ارتباط کالیفرنیا خیابانی جرائم

 در ها فعالیت تراکم و جرم افزایش وجود به معتقد چنین هم نمود و
 (.80 :1380 کالنتری،) شد شهر یها آنخیاب
 

 سازمانی اجتماعی و آنومیبی

یک دید کلی، جرم شامل رفتاری است مخالف نظم  اساس بر
رتکب آن را در معرض مجازات یا اقدامات تأمینی اجتماعی که م

(. 143:1369دهد )گلدوزیان، )ترتیبی، مراقبتی و درمانی( قرار می
های مشترک ای اجتماعی است که بر نقض ارزشجرم، سازه

جامعه توسط یک فرد یا گروه داللت دارد. افزایش جرم و تنوع آن 
تعارض دارد، بلکه با اصول نظم اجتماعی  تنها نهدر جوامع شهری 

به همراه خود، هدر رفتن منابع اقتصادی، سرخوردگی شهروندان و 
آورد و با کاهش کلی در کیفیت زندگی را به ارمغان می وخامت

کند های زندگی اجتماعی را تهدید میامنیت اجتماعی، پایه
 نظری، چارچوب ازنظر(. 37: 1387)احمدآبادی و همکاران، 

 عنوان تحت آن از که) آنومی و اجتماعی یسازمان بی های نظریه
 نظری و تحقیقی های سنت از( شود می یاد نیز فشار نظریه

 موضوع ها آن که این لحاظ به آمدند. اگرچه، وجود به متفاوتی
 از هرکدام شوند، منظور می فصل یک در معموالً دارند، مشترکی

 اییهمنو ایجاد منها را اجتماعی هماهنگی و ثبات نظم، ها آن
 جرم بروز منشأ را هماهنگی عدم و نظمی بی که درحالی دانند، می

 .کنند می محسوب انحراف و
 درون در نظام خرده یا اجتماع، جامعه، یک) اجتماعی یک نظام

 اجتماع نظام یک عنوان صورتی تحت در( جامعه یک
 و هنجارها در زمینۀ که شود می توصیف هماهنگ و یافته سازمان
 وجود داشته رأی اجماع درونی و نظر اتفاق نوعیهای آن  ارزش
 تعامل و آید وجود به قوی همبستگی اعضا چنین، میان هم .باشد

 برعکس،. یابد جریان آن در منظم ای گونه به اجتماعی
 وجود به خللی آن اجتماعی انسجام و همبستگی در که درصورتی

 و اجزا بین یا شود زوال دستخوش آن در اجتماعی کنترل با آید،
 و سازمان بی نظامی آید، وجود به پراکندگی و تفرقه آن عناصر

 (.2004 ،2سلرز و آکرز) شود می توصیف( نابسامان) آنومیک

 

 3شکسته هاي پنجره نظريه
 به عمومی های مراقبت که است شده اثبات خوبی به نکته این
 عدم طرفی از چنین، هم شود. می جرم کاهش موجب زیادی میزان

 ها، خرابه آشغال، وجود مانند محیطی ریختگی هم به و مراقبت

                                                                        
1. Angels 
2. Akers & Sellers 
3. Broken windows Theory 

تکدی  و مستی ولگردی، خشن، و ادبانه بی رفتارهای برخی انجام
 ارتباط. شود می جرم افزایش موجب ها آنمک این در گری

 نظریه به جرم افزایش با ریخته هم به و خشن شهری های محیط
 وسیله به شود که این نگرش می تعبیر شکسته های پنجره

 شده است. ارائه 1982 سال در 5(کلینگ) و 4(ویلسون)
 نبود نشانه ساختمان، یک شکسته های پنجره دیدگاه، این طبق
 های واپایش نبود و باشد آنجا می در جمعی و فردی کنترل

 تا منتظرند که است مجرمینی برای سبز چراغ مثابه به اجتماعی
. شوند جرم رتکبم ها آنمک این در و شمرده غنیمت را فرصت
 های پنجره و در سکنه، بدون تجاری و صنعتی یها آنساختم

 کثیف عمومی های محوطه مخروبه، و دار ترک دیوارهای شکسته،
 این در را جرم وقوع احتمال شهر مناطق برخی در آشغال از پر و

 های محیط برخی دهد می نشان این و دهد می افزایش ها آنمک
 باشد می جرم ارتکاب برای وهبالق مجرمینی جاذب خاصی

 .(82: 1380 کالنتری،)

 

 6مجرمانه سفر نظريه
 های بررسی در توان می را مکانی های تئوری نظری مبانی 

 پایه بر مجرمانه سفر دیدگاه. قرارداد مورداستفاده جرم جغرافیایی
 ارتکاب برای مجرمین سفرهای فاصله و مکان عامل دو بررسی

 اولین برای مجرمانه سفر اصطالح گرچه. است استوار خود، جرم
 سابقه ولیکن شد، گرفته کار به 1980 سال در هریس توسط بار

 وی. گردد برمی 1932 سال در 7وایت پژوهش به ها بررسی این
 اموال علیه جرائم ارتکاب برای مجرمانه سفرهای در دریافت
 مثل) اشخاص علیه مجرمانه سفرهای نسبت به دورتری مسافت

 این به دیگری مطالعه در 8تیونر. شود می طی( وجرح ضرب و قتل
 محل از گرفتن بافاصله مجرمانه سفرهای که رسید نتیجه

 تعداد بین دیگر، عبارت به. یابد می کاهش مجرمین سکونت
 رابطه مجرمین زندگی محل از بعد مسافت و مجرمانه سفرهای
 این است که دیگر اهمیت حائز شود و نکته می مشاهده معکوس

 ارتکاب، شیوه جرم، نوع چون عواملی به مجرمانه فاصله سفرهای
 دارد بستگی( مالی جرائم در) اموال ارزش حتی و انجام زمان

 .(82 - 84: 1380 کالنتری،)
 

 پيشگيري از جرم
را چنین تعریف  "پیشگیری"فرانسوی، شناس جرمگسن 

                                                                        
4. wilson 
5. kelling 
6. Journey to crime 
7. white 
8. Tuner 
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 استثناء به)پیشگیری شامل مجموعه تدابیر سیاست جنایی "کند می
ی جزئشود که غایت انحصاری یا الاقل تدابیر نظام کیفری( می

ی مجرمانه از طریق ها قدامآن، تحدید امکان وقوع مجموع ا
 ها آنمتحمل کردن  تر کمکردن، دشوارتر کردن یا  رممکنیغ

(. درواقع این رویکرد بر 17: 1378)نجفی ابرندآبادی، "است
ل طراحی تأکید دارد، در اصل جلوگیری از جرائم بر پایه اصو

-از محیط توان میروشی برای بهبود بهره بری محیط است که 

های شهری به شکلی بهینه، بهره جست )پوراحمد و همکاران، 
1395 :116.) 

 

 9جرم برابر در طراحی نظريه
 طریق از جرم پیشگیری نظریه گیری شکل با زمان هم تقریباً
 مشابهی های تئوری تانیابری علمی جامعه در محیطی، طراحی
 در یالدیم 1980 دهه خالل در پوتیز که طوری به. گردید مطرح
 برای: داشت اظهار جرم علیه طراحی عنوان با خود کتاب

 امکان با یها آنمک به بایستی شهری جرائم وقوع از جلوگیری
 توجه( سریع خروج امکان چنین هم و) مجرمین سریع دسترسی

 جرائم وقوع در مهمی عامل ها آنمک این چراکه شود؛ کافی
 در مؤثر را شهر کالبدی مشخصات برخی دیدگاه این. هستند
 فضاهای ساخت برای شهر طراحان به دانسته و جرم وقوع
 .(88: 1380 کالنتری،) دارد هایی توصیه جرم برابر در تر مقاوم

 

 10جرم برابر در مقاوم فضاي نظريه
 پیشگیری های ندیشها راستای در و میالدی 1970 سال در
 مقاوم فضای دیدگاه 11نیومن اسکار محیطی طراحی طریق از جرم

 مشخصات وی. نمود مطرح را( دفاع قابل فضای) جرم برابر در
 و جرم کاهش در مؤثر شهری فضاهای اجتماعی و کالبدی

 ایده این وی نظر به. کرد بیان را ها آن از مردم استفاده چگونگی
( ساخت باز) ساخت در کند می مکک شهر محیط طراحان به

 رفتارهای کنترل در را شهروندان نوعی به کالبدی فضاهای
 از بیش مردم خودیاری به نظریه این در. نمایند سهیم اجتماعی

 در کالبدی طراحی چنین هم و دهد می اهمیت دولت، مداخله
 است شده توجه بسیار مردم طبیعی نظارت سطح افزایش

 .(89 :1380 کالنتری،)
 

 

                                                                        
9. Design Against Crime 
10. Defensible space 
11. Oscar Newman 

 12منطقی انتخاب نظريه
 1986 سال در 14(کالرک) و 13(کرتیش) توسط نظریه این

 ریسک که دارد اشاره بزهکارانی به و شده است مطرح میالدی
 هدف انتخاب از قبل بزهکارانه عمل ارتکاب در را ای پیچیده

 رسیدن برای مکان یک انتخاب برای منطقی مبنای سنجند و می
 به کامالً کار این برای که (11: 2005 چانگ،است ) هدفشان به

 عمل انجام برای مکان امکانات و ها جاذبه زمان، جرم، نوع
 قرار و دسترسی امکان نگهبان، حضور عدم. اندیشند می مجرمانه

 اتومبیل مثل) مجرمانه اهداف جرم و وجود ارتکاب محل از سریع
 هایی فرصت( مخدر مواد فروش جرم در مشتری یا سرقت جرم در

 منطقی شکل به لذا دهد، می افزایش را جرم احتمال که است
 جرم افزایش موجب مکان یک در تر بیش جرم های فرصت وجود

دهد )کالنتری،  میزان جرم را کاهش می ها فرصت این شدن کم و
1380 :89.) 

 

 هایافته

 جرائمای توزیع نقطه
محل  ارتکابی، ابتدا جرائمتحلیل فضایی و جغرافیایی  منظور به

 رهیذخنقاط منفرد در پایگاه داده مکانی  صورت به جرائموقوع این 
های تحلیلی )آماری و گرافیکی( الگوی و با استفاده از مدل

در سطح محله استخراج و بر این اساس،  جرائمفضایی این 
قرار گرفت. بررسی  موردسنجش زیجرم خی ها آنگیری مکشکل

 تر بیشآن است که  دهنده ننشا جرائمتوزیع فضایی محل ارتکاب 
یا  ها آنهایی که نوسازی در در حاشیه محله و در بخش جرائم

ین تر بیشباشند. صورت گرفته، می تر کمصورت نگرفته است و یا 
میزان وقوع جرم در محله هرندی در اضالع شمالی، جنوبی و 

صورت  جرائمای کل توزیع نقطه ،2شرقی آن بوده است. در نقشه 
 شده است. ده مرتبط با سرقت در محله هرندی نشان دادهش گرفته

                                                                        
12. Rational ChoiceTheory 
13. Cornish 
14. Clarke 
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 صورت گرفته مرتبط با سرقت در محله هرندی جرائمای کل توزیع نقطه .2نقشه 

 جرائممرکز متوسط و بیضی انحراف معیار کل 
ی، موردبررس جرائمسنجش توزیع فضایی و مرکز ثقل  منظور به
رکز میانگین و بیضی های آماری گرافیک مبنا شامل آزمون ممدل

است. مرکز میانگین، مکان  قرارگرفته مورداستفادهانحراف معیار 
ی بزهکاری ها آنمیانگین مبنایی تمام مک صورت بهمرکزی را 

کند. بیضی انحراف معیار، با استفاده از انحراف معیار مشخص می
فاصله مکان هر جرم تا مرکز میانگین، پراکندگی، جهت و 

 کند.شخص میموقعیت آن را م
کل ی ها آنمرکز میانگین و بیضی انحراف معیار مک ،3نقشه  در

 یها نقشه اساس براست.  شده  دادهدر محله هرندی نشان  جرائم
، الگوهای فضایی بزهکاری در ادشدههای آماری یحاصل از آزمون

 محله هرندی به شرح زیر است:
در شرق وقوع یافته در محله هرندی  جرائممرکز میانگین کل 

است.  شده واقعدر مجاورت خیابان ری  درواقعکه  باشدمحله می
وقوع یافته دارای کشیدگی به  جرائمبیضی انحراف معیار کل 

دهد این امر نشان می و جنوب غربی است -سمت شمال شرقی
 تر بیشها در محله هرندی در این جهت جرائمکه احتمال وقوع 

 است.

 
 سرقت محله هرندی جرائمی کل ها آنضی انحراف معیار مکمرکز متوسط و بی .3نقشه 
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 بندیآزمون خوشه
بندی و شناسایی الگوهای فضایی چند روش برای آزمون خوشه

 ازجملهترین همسایه بزهکاری وجود دارد، شاخص نزدیک
بندی است. این شاخص روشی ساده های خوشهترین آزمون مهم

 .باشد میوده جغرافیایی برای آزمون تمرکز بزهکاری در یک محد
که  جرائمترین همسایه در پراکندگی کل میزان شاخص نزدیک

مقدار  ،. بر این اساساست 94/0شود برابر می جرائمشامل انواع 

)نه در محله هرندی توزیع تصادفی دارد  جرائمتوزیع فضایی کل 
با توجه به  که است ذکر قابلو  تصادفی( کامالًای و نه خوشه
برای بررسی و صحت  .است -53/0که  جرائماین  Zمقدار 

عدد  Zهرچه نمره که  رودترین همسایه به کار میآزمون نزدیک
ی نتیجه آزمون شاخص درست به توان میی باشد تر بزرگمنفی 

 (.1همسایه اطمینان کرد )جدول  نیتر کینزد

 Zهمسایه و نمره  نیتر کینزدشاخص  .1جدول 
 Zنمره  همسايه نيتر کينزدشاخص  نوع جرم

 -53/0 94/0 جرائمکل 

  

 به روش تخمین تراکم کرنل جرائمتحلیل فضایی 
جرائم  یها کانون صیمنظور تشخ و به ادشدهیروش  اساس بر

 ArcGIS طیمحاسبات در مح نیا محله هرندیدر محدوده 
کل جرائم  ییفضا عیتوز یبررس با .است شده گرفتهانجام 

 نیروش تخم اساس برو  له هرندیمحدر محدوده  یموردبررس
؛ دیگرد دییتأ گرید یبه نحو یآزمون قبل جیتراکم کرنل، نتا

صورت  محدوده به نیدر ا موردبررسیجرائم  عیتوز که طوری به
( گردآمده است، یو نه کامالً تصادف یا )نه خوشه یتصادف

از جرم  ینرمال عیبا توز موردمطالعهتمام محدوده  گرید عبارت به
نقاط  یعنیدارد  یا به خوشه شینقاط گرا یاست و در بعض مواجه

 نقطه جمع شده است. کیجرم در 
نسبتاً متراکم در  زیکانون جرم خ کیطبق نقشه تراکم کرنل، 

 است. گرفته شده شکل ی ری، مولوی و شوشها آنابیمحدوده خ
 یتجار یها یکاربر به توان می ها آنخیاب نیمهم ا یها یژگیاز و

 چنین هماشاره کرد.  و دوچرخه کلتیموتورس چون بازارهم واداری
تمرکز  یها محدوده گریاز د خودروفروش لوازم  یها مغازه

و  مولوی ابانیمخصوصاً اطراف خ ها آنمک نیاست. ا یبزهکار
 زیادی تی، روزانه جمعمنتهی به این خیابان و محله یها محدوده

و فروشگاه در  گاهشیصورت نما و درواقع به کند یرا به خود جلب م
جذب  یرا برا یمساعد طیمح تهران شهر یبخش مرکز
درون  یها . کوچهآورند یمنظور ارتکاب بزه به وجود م بزهکاران به

مناسب و عدم نظارت  ینبود دسترس لیبه دل بافت محله هرندی
امن  یطیمح ،یسیمنظم پل یها و نبود گشت یررسمیو غ یرسم

نشان  ،4نقشه  طور که . همانکنند یارتکاب بزه فراهم م یرا برا
از مرکز کانون به اطراف  یریتعداد دستگ راتییدهد دامنه تغیم

 است. شده دادهبه روشن نشان  رهیبارنگ ت

 
 مرتبط با سرقت محدوده محله هرندی با استفاده از تخمین تراکم کرنل جرائمتوزیع فضایی کل  .4نقشه 
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 گیرینتیجهبحث و 

ی های عمدهزهکاری در شهرها یکی از چالشافزایش ب ،امروزه
را با این  ها آن ازپیش بیشو مدیران شهری است که  مسئوالن

 جرائمموضوع درگیر کرده است. رشد بزهکاری و افزایش موج 
های علمی، صنعتی و رشد پدیده شهرنشینی، پیشرفت براثر

، ناتوانی نهاد کیفری را در مهار موج ونقل حملارتباطات و 
ضرورت دست یافتن به  لذاکرده است؛  مشخصکاری بزه

را در  زا جرمهای عوامل دیگر که ریشه ی پیشگیرانهها قداما
رسد. کنند در این زمینه الزم به نظر میمحیط بررسی می

دهد که مجرمان و بزهکاران در انتخاب زمان ها نشان میبررسی
کنند و یمنطقی عمل م کامالًو مکان بزهکاری )عمل مجرمانه( 

و شرایط را برای اعمال  ها آنمک نیخطرتر کمترین و  مناسب
وجود برخی امکانات و  ،. از طرف دیگرگزینند برمیمجرمانه 

ی ارتکاب بزهکاری است و در  بازدارندهتسهیالت شهری مانع و 
تر است. امکان بزهکاری آسان ها آنی مقابل در برخی مکنقطه

ی مناسب بزهکاری ها آنلبدی مکهای کاحال با شناسایی ویژگی
ها در از بروز بسیاری از ناهنجاری توان میو با تغییر این شرایط 

 سطح شهر پیشگیری نمود و یا امکان ارتکاب آن را دشوار ساخت.
 شده گرفتهی صورت ها آندر رابطه با مطالعات اسنادی و کتابخ

اره کرد به مقاله زیاری و همکاران اش توان مینیز در محله هرندی 
دفاع شهری در سطح محله هرندی که به بررسی فضاهای بی
های دهد که بین بلوکنشان می ها آنپرداخته و نتیجه پژوهش 

. دفاع بودن فضاها تفاوت زیادی وجود داردبی ازنظرمختلف محله 
های صورت گرفته تفاوت پژوهش حاضر با سایر پژوهش درواقع

جرائم صورت گرفته  اساس بردر این است که در این پژوهش 
مرتبط با سرقت به تحلیل فضایی سطوح محله هرندی و با 

های جرم خیز در محله استفاده از سطوح آلوده شناسایی کانون
 است. شده پرداختههرندی 

ارتکابی  جرائممرکز متوسط مجموع  ،های پژوهشمطابق یافته
 در محدوده محله هرندی تا حدودی بر مرکز جغرافیایی غرب

 شده واقعمحله هرندی منطبق است و در نزدیکی خیابان ری 
در مرکز شمال  باًیتقرنیز  جرائماست. بیضی انحراف معیار کل 

که دهد است. این امر نشان می قرارگرفتهشرقی و جنوب غربی 
کانونی و متمرکز  صورت به تر کمدر فضاهایی با گستردگی  جرائم

است که باعث شده است  مجرائد و این وزن نپیوندبه وقوع می
بیضی انحراف معیار به سمت مرکز محله گرایش داشته باشد. با 

 است که شده مشخصهمسایه  نیتر کینزداستفاده از شاخص 
در محدوده محله هرندی از الگوی  جرائمپراکندگی مجموع 

 در دهدکند و نشان میای پیروی میتصادفی و تا حدودی خوشه
ح محله هرندی محل تمرکز های خاصی در سطمحدوده

کند و در نقطه از الگوی متمرکز پیروی می که بزهکاری است
 ازنظرمقابل، با حرکت از بخش غربی به داخل محله تا حدودی 

 شود.، پاک محسوب میشده بررسی جرائمارتکاب 
جرم های های کانونبرای شناسایی و تحلیل ویژگی ،چنین هم

است.  شده استفادهتراکم کرنل محله هرندی از روش تخمین  زیخ
جرم های ترین کانوناین روش مشخص گردید، مهم اساس بر
دفاع، ی بر فضاهای بیموردبررس جرائمدر ارتباط با  زیخ

های و پنجره خورده ترکی مخروبه، دیوارهای ها آنساختم
 شکسته منطبق است.

 

 راهکارها
افزایش رسد راهکارهای زیر در کنترل بزهکاری و به نظر می

 محله هرندی مؤثر باشد: زیجرم خهای امنیت در محدوده
 ؛های فرسوده در محله هرندیها و پارسلبلوک نوسازی 
 بافت فرسوده محله مرکز معابر و ایجاد محیطی امن در  تعریض

 بست؛های بنراه در رو برای کوچه هرندی و ایجاد

 از  تر شبیهای پلیس بر پایه استفاده به فعالیت بخشی اولویت
که  صورت نیبد (GIS)های نوین اطالعات جغرافیایی فناوری

که از تحقیقات زیربنایی در  زیجرم ختحلیل جرم بر مبنای نقاط 
رابطه با جرم و مکان است و تهیه نقشه جامع بزهکاری که 

هوشیار و پاسخگو نگه  جرائممسئوالن را نسبت به رشد 
ار وسیعی در جهت تهیه قابلیت بسینیز از این سیستم  ،دارد می

ی بزهکاری و تحلیل الگوهای ها نقشهای، تهیه پایگاه داده
های وقوع جرم در آینده و یا تخصیص جرم، شناسایی محل

 ؛محل اقامت بزهکاری برخوردار است

 ی دارای تمرکز ها آنی و احداث مراکز انتظامی در مکابی مکان
 باالی جرم در محله؛

 ن محله هرندی در قالب مشارکت و تشویق ساکنی سازی همراه
 ر پیشگیری و تأمین امنیت اجتماعی؛در ام

 علل  بنا بردر طراحی فضاهای گم و فاقد دید بصری که  تغییر
علل فیزیکی و کالبدی، نبود روشنایی و آشکار  ازجملهمختلف 

ا برای نشدن جرم به علت تاریکی که فضاهای مناسبی ر
 کنند؛ارتکاب بزه فراهم می

 های مداربسته؛ی خاص با دوربینها آنبرخی مک کنترل 

 ی فیزیکی ختگیر هم بههای کالبدی و نظمیبین بردن بی از
های ، پنجرهخورده ترکی مخروبه، دیوارهای ها آنمثل ساختم

ی باعث جذب بزهکاران و اعمال غیرقانونی نوع بهشکسته که 
هایی از نشانه ها آنکه در  ها آناین مکو  شودمی ها آن

دهد ساکنین آن مکان توجهی و خرابی وجود دارد نشان می یب
ی دارند و از مشارکت و محافظت تر بیشپذیری احساس آسیب
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بنابراین، نظم و کنترل اجتماعی در  ؛انداجتماع خود کنار کشیده
ند زمینه ایجاد توان میها این شاخصو  بسیار پایین است ها آن

ای هستند که ساکنین عالقه هاییجرم را فراهم کنند زیرا نشانه
با بزهکاری ندارند تا خطر بزهکاری را در محل  مواجهه به

 کاهش دهند؛ موردنظر

 های فضاهای تفریحی و فراغتی سالم، ساختن سالن ایجاد
ی ها آنای و بسیاری از مکهای محلهورزشی، کتابخانه، پارک
فراغت ساکنان خصوصاً جوانان  اوقاتتفریحی جهت پر کردن 

 ین محله که تأثیر فراوانی در پیشگیری از جرم خواهد داشت.ا
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