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Extended Abstract 

Introduction 

Over time, criminologists have found that specific locations influence the occurrence of crime. 

As in the past few decades, spatial analysis theories in criminology have shifted from focusing 

on the motivation of criminals to study crime points. In fact, some locations have a greater 

chance of occurring due to the physical and environmental characteristics as well as the social, 

cultural, and economic features of the inhabitants; on the contrary, some places are a barrier to 

criminal opportunities. Therefore, it can be said that identifying the factors in the incidence of 

crime is the first step in combating social depravity, because by eliminating these factors or 

reducing their effects can prevent or at least reduce the level of delinquency in society. Pakdasht 

has been subject to rapid physical and demographic growth bans over the past few decades due 

to the growth of informal housing and disrupted urban development, and the physical 

characteristics of the city have had an impact on environmental quality in terms of crime. 

Therefore, the key question in the present study is as following: what is the relationship between 

the physical texture of the city and the patterns of robbery crimes occurrence in Pakdasht? For 

this purpose, to analyze the pattern, extent and distribution of urban crime, the relationship 

between the physical texture of the city and the pattern of robbery crimes has been investigated. 

 
Methodology 

The research method of this study is descriptive-analytical and in terms of purpose is an applied 

one. Also is based on library and field studies. The statistical population of this study was 302 

cases of robbery. Mapping Clusters toolkit from ArcGIS software was used for spatial 

distribution and spatial representation of hot and cold physical textures of Pakdasht .Also to 

explore the pattern trends affecting physical parameters (passages width, building life, 

construction quality, size of discrete components, passages lighting, passage coverage, presence 

of demolished buildings, physical quality and building materials) on crimes, GWR was used. 

 
Results and Discussion  

The distribution of the robbery crimes perpetration place in the city shows that they have a 

cluster pattern in the central part of the city. Accordingly, the pattern of delinquency in Pakdasht 

city and most of the crimes of robbery occurred near the main streets and the central part of the 

city and other areas of the city have a lower crime density than these neighborhoods, which is 
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evidence of the accumulation of delinquency patterns in certain areas of the city. hotspots have 

also been formed from Shahid Motahari Street Clock Square to Mamazani Head. There is also a 

focal point behind the municipality (Elihiya), that one of the reasons could be the high level of 

burglary of residential homes. Another pattern is in the sand and branch area, which is the 

informal settlement area. In this regard, the Local R2 coefficient for the model of impact of 

physical indicators on crime occurrence in Pakdasht is between (0/39 – 0/00), which means that 

the correlation between the independent variable (physical indicators) and the dependent 

variable (crime) is high in red areas of the city and contrariwise. In fact, locally and spatially, it 

indicates that the extent of the influence of physical indicators on crime is greater. For example, 

in areas of the city with poor lighting, crime rates are also high. Therefore, the greatest impact 

of physical factors and the interdependence between the framework and the occurrence of crime 

are in the marginal areas of the city that constitute the old texture areas of the city, as well as in 

areas known as worn-out and informal settlement. 

 
Conclusion 

According to the physical indicators of Pakdasht informal settlements (passage width, 

construction life, construction quality, size of segments, lighting and passages, passage 

coverage, presence of demolished buildings, dominant physical quality in the neighborhood and 

building materials), physical factors are directly related to occurrence of a crime. As such, the 

greatest impact of physical factors and the relationship between framework and crime 

occurrence has taken place in the marginal areas (Elahiyeh Phase 2 and Ghoute and Jito 

crossroads) and near the worn-out and informal settlement of the city (Zeinabieh and 

Imamzadeh Ghoueh) and the central district is less correlated with the predisposing physical 

factors due to its location in the downtown area and to some extent the importance of safety 

issues in buildings. The coefficient (Local R2) on impact of physical indicators on crime 

occurrence model in Pakdasht shows in terms of  locally and spatially that the effect of physical 

indicators on crime occurrence is greater so that the most influence of physical factors and 

dependence between framework and crime occurrence has occurred in the suburbs near the 

worn-out texture and informal housing of the city due to the specific conditions of the 

turbulence and worn-out texture, and crime rates have been high in areas of the city where 

illumination and lighting are inadequate. 
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 پاکدشت شهر کالبدیدر بافت  ی جرم خیزهاکانونتحلیل فضایی 
 

 ، ایرانتهران، شهید بهشتیریزی شهری، دانشگاه دانشیار جغرافیا و برنامه - 1النتریمحسن ک

 ، ایرانتهران، رانتهریزی شهری، دانشگاه دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه - وحید عباسی فالح

 ، ایرانرانته، تهرانریزی شهری، دانشگاه دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه - یعقوب ابدالی

 ، ایرانهرانت، تهرانریزی شهری، دانشگاه جغرافیا و برنامهدانشجوی دکتری  – خواهیساسحا یدهم

 
 12/02/1399پذیرش مقاله:                                                  12/10/1398دریافت مقاله: 

 
 چکیده
ناسـایی جـرائم شـهری بـه شامروزی است و تحلیـل فضـایی  شهرهای اکثر مشکالت و مسائل ازجمله بزهکاری

نمایـد. شـهر های جرم خیز و درنهایت به تغییر شرای  نابهنجار کمک میالگوهای رفتاری مجرمانه، کشف کانون
وردپژوهش عنوان محـدوده مـباالیی را داشته است لذا بـه نسبتاًپاکدشت با توجه به آمار وقوع جرائم سرقت رشد 

توصـیفی ـ تحلیلـی مبتنـی بـر  یشناسدف کاربردی و ازلحاظ روشپژوهش حاضر به لحاظ ه شده است.انتخاب
سرقت بوده است که  ئمجرافقره  302جامعه آماری این پژوهش میدانی است.  هاییو بررس یامطالعات کتابخانه
( در 1395تـا  1392های )جرائم سرقت تعطـیالت عیـد نـوروز سـال 16/1/1395تا  26/12/1392در دوره زمانی 

 9 کالبـدی بـا هاییـزی از شـاخصخجرم یبرای کشف رونـد الگـو است. دادهشهر پاکدشت رخ ونیقان محدوده
 شـشپو معـابر، ییو روشـنا نـور ساختمانی، اندازه قطعات تفکیکـی، تیفیک بنا، عمر )عرض معبر، شاخص اعم از

افیـایی یون وزنـی جغرسـی مخروبه، کیفیت کالبدی و مصالح ساختمان( با اسـتفاده از رگرهاساختمان وجود معابر،
)GWR( میزان ضریب تعیین محلی  .شده استاستفاده(2Local R)  ی کالبـدی بـر هاشاخص ریتأثدر مورد مدل

صورت محلی و فضـایی نشـان ها درواقع به. نتایج یافتهدهدیم( را نشان 000/0 -39/0رخداد جرائم عددی بین )
هایی از شهر کـه میـزان قوع جرائم مثبت است و در قسمتهای کالبدی در ودهد که میزان اثرگذاری شاخصمی

 روشنایی و نورپردازی نامناسب بوده، میزان وقوع جرائم نیز باال بوده است.
 

 .پاکدشت شهر سرقت، خیز، جرم هایکانون کالبدی، بافت واژگان کلیدی: 
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 مقدمه
 خـود، ارکـابت و مهـارت قـدرت، همه بشر با هک ایمسئله است. امروز یشهرها ثرکا التکمش و مسائل ازجمله یارکبزه

چنان ـه  (.2: 1387،ورکیعبـاس) بکاهـد آن انـواع مختلـف و زانیـم از و شـود روزیپ آن با مبارزه در است نتوانسته هنوز
سـابقه تخلـف و رود و بسیاری از کشورها با رشـد بیهای جامعه معاصر به شمار میهای بزهکاری یکی از دغدغهفعالیت

هـای لذا دگرگونی سـریع محـی  یکـی از ویژگی .(Ackerman & Murray,2004:423) باشندزهکاری روبرو میب
هـای کالبـدی برخـی الگوهـای شـود. قرارگاهو بناهای جدیدی سـاخته می هامحلهبنیادی زمان ماست، هرروز شهرها و 

هـای اجتمـاعی را برخی الگوهای رفتاری و نقشکنند و ساکنین خود تحمیل می های اجتماعی نوینی را بررفتاری و نقش
(. 18:1385،کـامران نیـا) بخشـدجهت و ابعاد جدیدی بر رفتـار سـاکنین خـود می تقویت و برخی دیگر را تضعیف کرده و

ت حاصـل د نسبت به هـم شـناخ. وقتی افراشودمیگمنامی افراد سبب بروز جرائم و انحرافات در فضاهای شهری  واقعبه
؛ بـه دهنـدمیصوصی انجـام خدر فضاهای عمومی مرتکب جرم شوند و این کار را در فضای  توانندنمیدیگر  کرده باشند

ن، ی و شـایگاذوالفقـار) داردهمین دلیل وجه فضایی و کالبدی شهر برای کاهش و تخفیف جرائم شهری اهمیت خـاص 
 یارهــابــا رفت یهر  شــیفضــا و محــ هــت دارد، رابطـیاهم یشـهر جرائم یایجغراف یآن ه در بررس ؛ و(7: 1390

 ییایـافطالعــات جغرـر بــه میـاخ دهـهچنـد  یـه طـکن موضوع یا درواقعو ناهنجار آن( اسـت.  یاز نوع منف) اجتماعی
زمـان  با فضـا و ینجاررابطه ناه مطالعهجـرم و  یـانکو م ییل فضایتحل یبرا یاست، چارچوب عملـ شدهافزوده یشهر

 شدند متوجه شناسان رمج گذشت زمان، با درواقع (.84: 1382،همکارانپوراحمـد و ) نمایدمیه شـهرها فـراهم در محدود

 در ییفضـا لیـتحل هـایتئوری گذشـته، دهـه چند که درطوریبه د.باشنمی تأثیرگذار جرم وقوع بر خاص هایمکان که

و انتشـار  (؛95: 1391تـاو،بر) یافـت انتقـال یبزهکـار وقـوع نقاط به مطالعه مجرمان زهیانگ یرو بر دیتأک از شناسیجرم
مجرمانه تمایل  هایلیتفعای مجرمانه از قبیل زمان و محل وقوع جرائم برای شهرهای بزرگ نشان داده است که هاداده

جنـایی بـاال  هایفعالیت، مناطقی با اندشدهی بزهکاری نامیده هاکانونبه قرارگیری فضایی به سمت مناطقی را دارند که 
بـه دلیـل  هامکانی بعض درواقع (.Lloyd & Farrell,2013:23) است شدهاحاطهکم  هایفعالیتکه توس  مناطق با 

 فرصـت بیشـتری وکالبدی و محیطی و هم نین خصوصیات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ساکنان، امکـان  هایویژگی
: 1394،همکـارانصـادقی و مجرمانـه هستند) هایفرصتازدارنده مانع و ب هامکانبرای وقوع جرم دارند، برعکس بعضی 

زه بـا زهکـاری، نخسـتین گـام مبـاربشناسایی عوامل بـروز  تردیدبیگفت،  توانمیبنابراین با توجه به مسائل فوق ؛ (66
یشـگیری پی از ارتکاب بزهکار توانمیاجتماعی است، چراکه با از بین بردن این عوامل یا کاهش اثرات آن  هایرویکج

پیشینه پژوهش در زمینه جغرافیای  طورکلیبه (.10-9: 1389تیلور و هارل،)نمود و یا حداقل از میزان آن در جامعه کاست
 ؛(459: 1369شکویی،) گرددبازمی 19در نیمه اول قرن  "کتله و گری"فرانسه  هایاکولوژیستجرم را مطالعات نخستین 

ه شـهری بـا توجـه بـ هـایمحی ر دن مکتبی بوده اسـت کـه جـرائم شـهری را شناسی شیکاگو، نخستیمکتب جامعه و
ر سـاکنان بود کـه رفتـا اقتصادی، اجتماعی و کالبدی مناطق متفاوت شهر بررسی کرده است و بر این عقیده هایویژگی

 جرائم بروز در رهاشه کالبدی ساختار روازاین (.16: 1385،نیاکامران) است مطالعهقابلشهری  هایمحی شهری در قالب 

بزهکـاری  خـاص مکـانی و زمـانی الگوهـای گیریبه شـکل منجر مکانی هایمشخصه در تغییر و دارد به سزاییتأثیر 
لبدی و جمعیتـی در طـی چنـد رشد سریع کا موازاتبهدر شهر پاکدشت  (.112: 1393،زادهمرصوصی و صفرعلی) شودمی

کالبـدی شـهر  هـایویژگیه گسیخته شهری به وقوع پیوسته اسـت و دهه گذشته رشد مناطق اسکان غیررسمی و توسع
اسـخ حاضـر در پ پـژوهش کلیدی درؤال لذا س کاهش داده است هاییپهنهبر وقوع جرم را در  مؤثرکیفیت محیطی  ازنظر

 دپاکدشـت وجـو سـرقت در شـهر جرائمبافت کالبدی شهر و الگوهای رخداد  است که چه ارتباطی میان سؤالدادن این 
شـهر بـه  فـت کالبـدیدارد؟ بدین منظور، جهت تحلیل الگو، میزان و نحوه پراکنش جرم خیزی شهری و ارتباط آن با با

 .است شدهپرداختهبررسی و ارتباط آن با الگوی جرائم سرقت 
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 مبانی نظری
 جـین .اسـت مرتب  وبزجیک جین و نیومن اسکار مطالعات به محیطی طراحی و جرائم از پیشگیری زمینه در پایه مطالعات
 پرداختـه امنیـت دربـاره خود یهادهیا بیان به "آمریکایی بزرگ شهرهای زندگی و مرگ" عنوان با خود کتاب در جیکوبز
 فضـاها از سـاکنان ماننـد هابـهیغر آن در که باشدمی کاربری اختالط دارای و نفوذپذیر و باز یها یمح حامی وی است،
 کنترل مکانیسم از بخشی عنوانبه خیابان بر ناظر چشمان عنوانبه ساکنان کنار در هابهیغر رحضو از که کنندیم استفاده
 کنـدیم مطـرح "دفـاع قابل فضاهای " عنوان با خود کتاب پایه بر نیومن اسکار (.1388)جیکوبز، شودیم استفاده طبیعی
 آن دنبـال بـه مقصودشـان بـه نیـل برای جرمانم که را گمنامی همان دقیقاً فضا یک در افراد از عده کثیری حضور که

 دسترسی همراه با کاربره، تک یها یمح تراکم، کم یهامکان در جرائم بروز نیومن، ازنظر بنابراین؛ کندیم هستند ایجاد
ن، نیـومباشـد ) کـم توانـدیم تشخیص دهند، را مزاحم افراد و هابهیغر توانندیم ساکنان که جایی ،هابهیغر برای محدود
 خود با را زیادی تجاری جرائم یهاابانیخ بود معتقد جیکوبز، نظریهبرخالف  نیومن گفت توانیم کلی مقایسه در (.1975
 نتیجـه و داد انجـام جـرائم میـزان وها سـاختمان ارتفـاع و اندازه روی بر آماری و سیستماتیک کار او. آورندیم همراه به
کـه  یبـاره تـا زمـاندراین یگریمطالعه د .دارد جرم برافزایش مستقیمی تأثیرها تمانساخ ارتفاع و اندازه افزایش ردیگیم
 یطور محـدودسـرقت از منـازل و بـه یطور خاص بر روبه یانجام داد صورت نگرفته بود. و 1995شو در سال  مونیس

وجـود نـدارد کـه  ییاحد فضـامتغیر و چیباشد که همی نیا انگریب یمطالعات و جهیمطالعه کرده است. نت لیسرقت اتومب
 یرهـایدر ادغام بـا متغ رهایاز متغ یکند اما برخ ینیبشیمحتمل بودن سرقت را پ ییو با احتمال باال یمطور حتبتواند به

به هر نحو که از انسان سر بزند، دارای بستر زمـانی و مکـانی اسـت ایـن ویژگـی  جرائممقوله . باشندیتر مشاخص گرید
زهکاری جنبه جغرافیایی پیدا کند. بزهکار، بزه دیده، رفتار مجرمانه و ظرف مکانی و زمانی آن، هر بـزه شود تا بمی موجب

(. لذا انواع فضاهای شهری، کاربری و کـارکرد شـهر 158: 1388همکاران،کند )شاهیوندی و را از دیگر رفتارها متمایز می
کننده بزهکاری و برخـی دیگـر مـانع و هری مستعد و تسهیلدر بروز جرم یا پیشگیری از آن مؤثرند، برخی از فضاهای ش

 عنوانبهی جرم خیز شهری هامحدودهسابقه شناسایی و تحلیل  (.85: 1390سعدنژاد و عظیمی،ادیبی) بازدارنده آن هستند
ن سـال اخیـر در بـین تحلیلگـرا 15مفاهیمی است که طـی  ازجملهو  گرددیبازممیالدی  1980رویکردی علمی به دهه 

دستاوردی معتبر برای مقابله با انحرافات اجتماعی و پیشگیری از  عنوانبهشهری اهمیت بسیار یافته است و امروزه  جرائم
های جـرم خیـز های اولیـه بررسـی محـدودهرسد ایـده(. به نظر می80: 1386وقوع جرم مطرح است )کالنتری و توکلی،

سـال پـیش مرسـوم  200آن در ادارات پلیس به شیوه دستی از حـدود که تهیه  1های پونزیترسیم نقشه جهیدرنتشهری 
در محدوده جغرافیایی تابعی از شرای  مکانی محل وقـوع بـزه، عامـل  جرائمتوزیع  ازآنجاکهباشد.  گرفتهشکلشده است، 

نـه بـر روی نقشـه زمان، انگیزه و توانایی بزهکار و نحوه پراکنش اهداف مجرمانه است، بنابراین نشان دادن وقایع مجرما
ای خاص و بعضـاً رنگی این نتیجه را در برداشت که توزیع بزهکاری به تمرکز و تراکم در محدوده عالئمشهرها با پونز یا 

کند، گرچه حدس های کوچکی از سطح شهر گرایش دارد، یا این توزیع پراکنده است و از الگویی خاص پیروی نمیبخش
های جـرم خیـزی شـهری های سـاده محـدودهسال اخیر تحلیل 100رسید و احتماالً طی فوق دور از واقعیت به نظر نمی

 2سال گذشته افرادی چـون برانتینگهـام 30شهری یا افسران پلیس صورت گرفته است و طی  جرائمپژوهشگران  وسیلهبه
های در آثـار و نوشـته 1986در سـال  5و پـریش 1980در سال  4، ابی و هریس1975در سال  3، کرو1981و  1975در سال 

های جـرم خیـز را مطـرح سـاختند ی خاص شهری، تحلیـل محـدودههامحدودهخود با ورود به بح  تراکم بزهکاری در 
(Weisburd et al,2004:34) در سال « برگر»و « گارتین»، «شرمن»مشخص پژوهش در این زمینه را  طوربه. لیکن

(، در 1989های جرم خیز توس  ایشان مطرح گردید. شرمن و همکاران )انونانجام دادند و برای نخستین بار واژه ک 1989

                                                           
1. Pin Maps 

2. Brantingham 

3. Crow 

4. Abeyie and Harries 

5. Parish 
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 گرفتـهانجامهـای شـهری درصـد کانون 3/3نی با پلیس تنها از های تلفدرصد تماس 50مطالعه شهر میناپلیس دریافتند 
 موردتوجه هاآنپژوهش  تأملقابلتحقیق شرمن و همکاران او، و نتیجه  پسازآن .(Sherman et al,1989:37)است 

در کشـورهای  ژهیوبـهسایر پژوهشگران قرار گرفت و موجب شد تا تحقیقات زیادی در مـورد شـهرهای دیگـر جهـان و 
هـای جـرم خیـز شـرمن و صورت گیرد که تمامی این مطالعات نتایج مشـابهی در برداشـت و مطالعـه کانون افتهیتوسعه

هـای معینـی از شـهر تمرکـز تنهـا در مکان جرائمای از مالحظهتعداد قابلهمکاران را تأیید کرد. این مطالعات نشان داد 
 طوربـهی جرم خیز شـهری اداره پلـیس شـهر نیویـورك اسـت کـه هامحدودهپیشتازان تحقیق در زمینه  ازجمله. ابدییم

ه کار گرفته است های راهبردی برای کاهش بزهکاری بریزیسیستماتیک رویکرد فوق را در تحلیل بزهکاری و در برنامه
(Bratton & Knobler,2009:45). هایی در این زمینه با حمایت موسسه ملی دادگستری هم نین مجموعه پژوهش
ی جـرم هامحـدودهمعتبر پژوهشی پیرامون شناسایی و تحلیل  مؤسسات ازجملهآمریکا صورت گرفته است.  متحدهاالتیا

گلیس است. در پایگاه اینترنتی مرکز فوق، نتایج چندین مطالعه موردی خیز، مرکز کاهش بزهکاری وابسته وزارت کشور ان
در بخـش  1990این مطالعات، تحقیقی است کـه در سـال  ازجملهاست.  قرارگرفته مندانعالقهدر این زمینه در دسترس 
در ایـن  شدهمانجاهای درصد کل سرقت 18 دهدیماست. نتایج تحقیق فوق نشان  گرفتهانجامکریدور جنوب شرق لندن 

جـری » 2004. در سـال (Home Office,2003:26)اسـت  متمرکزشـدهدرصد از کل بخش فوق  6محدوده تنها در 
هـای جـرم خیـز و تحلیـل زمـانی و مکـانی در پژوهشی فنونی را برای شناخت ترکیب فضایی و زمـان کانون« راتکلیف
ان پلیس کمک کرد تا برای مقابله بـا بزهکـاری و تعیـین های وی به فرماندههای جرم خیز استفاده نمود. پژوهشکانون

 یک راهبرد مناسب برای پیشگیری از جرم اقدام نماید.
های دیگر مردم برای درخواسـت کمـک، بیشـتر بـا پلـیس ای که نسبت به محدودهدرواقع محدوده های جرم خیزکانون

فیایی است که میزان بزهکاری یک مکان یا محدوده جغرا(. این واژه بیانگر 63: 1389،همکارانپرهیز و ) گیرندتماس می
خانـه کیتواند بخشی از یک شهر، یک محله، چند خیابان مجاور و حتی ممکن است در آن باالست. حدود این مکان می

های کوچک با تعـداد کان(. در تعریفی دیگر این اصطالح را معادل م57:1387،ورکیعباس) یا یک مجتمع مسکونی باشد
. درواقـع نقـاط (181: 1388میرکتولی و وطنـی،) اندانستهسال د بینی، حداقل در یک دوره زمانی یکم زیاد قابل پیشجر

ی مجرمانـه بـه هافرصـتفزایش مستقیم تمرکز ی جرم و جنایت هستند که با اهاخوشهدهنده نحوه قرارگیری داغ نشان
 -ر اسـاس روش فضـایی یـا فضـاییب صرفاًهای جغرافیایی ونبر این اساس کان(. Miller et all,2016) ندیآیموجود 
بسـتگی از هم هسـتند، نـواحی کـه هـاگروهاحی و یا های شناسایی نوتکنیک صرفاًی فضایی هاکانون ؛ وباشندیمزمانی 

رفته م قرارگزدیک به هفضایی محلی باالیی برخوردارند، یا زمانی که حوادث مشابهی در یک فضا و در یک دوره زمانی ن
أکید بر ماهیت محـی  تاین رویکرد به دنبال کشف ظهور الگوهای جرم با  (.Law et al,2015:3) آیدباشند به وجود می

کـه بـه دنبـال سـت تـا اینادر وقوع جرم است. این دیدگاه بیشتر به دنبال آن است که کجا و چه زمانی جرم اتفاق افتاده 
جه داشت کـه نقـاط جـرم خیـز دارای ماهیـت (. البته باید تو8: 1392،همکارانبرتاو و ) های مربوطه باشدمجرم و انگیزه

هـای زمـانی مختلـف وجـود بازه رهـای جغرافیـایی درو نیاز به بررسـی مـداوم دادهپویاست و همواره ثابت نیستند، ازاین
نحـوه پراکنـدگی اعمـال طورکلی در این مطالعات چگونگی پیـدایش، کیفیـت و (. به45: 1389،همکاراندارد)ابراهیمی و 

های اجتماعی، اقتصادی مجـرم و محـل های مکانی محل ارتکاب جرائم و شاخصمجرمانه و تلفیق این اطالعات با داده
های احتمالی وقوع ناهنجاری در محـدوده شـهر فـراهم بینی محلهای جرم خیز، پیشسکونت او، امکان شناسایی کانون

زهکاری و تواند به کاهش میزان جرائم در سطح شهر و پیشگیری از بکل مؤثری میشود. درنهایت این اطالعات به شمی
های جرم خیز تمرکـز ن(. درواقع زمانی که افسران پلیس بر کانو49: 1392،همکارانافزایش ایمنی کمک نماید)احمدی و 

 (.Ariel & Partridge,2016:439) نظم هستندها قادر به کاهش جرائم و کنترل شرای  بیکنند، آنمی

 

 روش پژوهش
و  یاتوصـیفی ـ تحلیلـی مبتنـی بـر مطالعـات کتابخانـه یشناسپژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ روش
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 26/12سرقت بوده است که در دوره زمانی از تاریخ  جرائمفقره  302جامعه آماری این پژوهش میدانی است.  هاییبررس
است که از دفتر تحقیقات کاربردی ناجـا  دادهشهر پاکدشت رخ قانونی در محدوده 95و  94، 93، 1392های سال 16/1تا 

 کالبـدی هایاثرگـذاری شـاخصبـرای کشـف رونـد الگـو  جنوب شرق استان تهران واقع در شهر ورامین اخذشده است.
ی هاسـاختمان وجود عابر،م پوشش یی معابر،و روشنا نور ساختمانی، اندازه قطعات تفکیکی، تیفیک بنا، عمر عرض معابر،)

رگرسیون  .شده استاستفاده (GWR)مخروبه، کیفیت کالبدی و مصالح ساختمان( بر جرائم از رگرسیون وزنی جغرافیایی 
سـازی نمـوده و بـه مـا امکـان شـوند را مدلوزنی جغرافیایی رواب  بین متغیرهایی که با عوارض جغرافیایی مربـوط می

هـای دهـد. روشگذارنـد را میامعلوم و فهم بهتر عواملی که بر روی یـک متغیـر تـأثیر میبینی مقادیر متغیرهای نپیش
گیری دهند که رواب  بین متغیرها را بررسی نموده و میزان شـدت و ضـعف آن روابـ  را انـدازهرگرسیون به ما امکان می

 Cardozo et)معرفـی کردنـد  نمـاییم. کـارلتون، براندسـون و فودرینگهـام اصـطالح رگرسـیون وزنـی جغرافیـایی را

al,2012).  صـورت شوند. رگرسـیون خطـی عمـومی بهیمی فضایی در فرایندی ایستا فرض هادادهدر رگرسیون خطی
 :(Mennis,2006)( است 1رابطه )
 (:1رابطه )

 
           , , , i k ik i

k

Y x i n      0 1 2
 

 k ،xikای متغیر خمین برتپارامتر  βkضریب ثابت،  i ،β0 مشاهدهمتغیر وابسته برای  شدهزدهارزش تخمین  Yiدر اینجا 
هـا در شـده اسـت. تخمـین پارامترصورت نرمال توزیعشود بهیمجزا خطاست که فرض  εiو  iامین متغیر برای  kارزش 
 (.2در فضا ثابت است. رابطه ) هامدل گونهنیایری گاندازه
 (:2رابطه )

 T TX X X Y



1

 
صـورت رابطـه این مـدل به اصلی جوهرهب رگرسیون عمومی است. یافته چارچومدل رگرسیون وزنی جغرافیایی گسترش

 ( است.3)
 (:3رابطه )

    , ,               , , , i i i k i i ik iy u v u v X i n      0 1 2 
است  i نقطهدر هر  k(u,v)βتابع پیوسته از  k(ui,vi)βدهد، امین نقطه در فضا را نشان می iمختصات  (ui,vi)جایی که 

ی امنطقهشده پارامترهای ی دادههادادهخطاست. برای مجموعه  جز εiو  i نقطهمتغیرهای توضیحی در  Xi1,…, Xipو 
k(u,v)β  ی هـاوزنشـود. یم زدهبا استفاده از مراحل حداقل مربعات وزنـی تخمـینWij  بـرایj=1,2, …, n  در هـر
 آید.یم به دستی ادادهو دیگر نقاط  iای از فواصل بین نقاط یوستهپتابع  (ui,vi)موقعیت 
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 شده است.( حاصل4) رابطهی است. هر سطر از امنطقهاین ماتریس، ماتریس پارامترهای 

 (:4رابطه )

       
´

T Ti X W i X X W i Y



1

 
 W(i)متغیـر وابسـته و  Yس متغیرهـای مسـتقل، مـاتری Xدهندة سطرهای مـاتریس، نشان i=1,2, …, pکه طوریبه

 ( است.5صورت رابطه )وزنی فضایی و به n×n ماتریس

                                                                                         (:5رابطه ) W , , ,i i ini diagW W W 1 2 
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باید بـرای هـر  W(i)رو وزنی ثابت نیست. ازاینین زدن حداقل مربعات است، اما ماتریس تخم( 4) رابطهدر  زدنتخمین 
دارای وزن  iی نزدیک بـه ادادهدهد. نقاط را نشان می iدر موقعیت  داده نقطهتقریبی از هر  Wijمحاسبه شود و  i نقطه

 ین،ترمتـداولسـت. ای کردنـ فیتعرنسبت به نقاط دورتر است. توابع وزنی متفاوتی  β(i)بیشتری در تخمین پارامترهای 
 قـوع یافتـه در بافـت شـهر پاکدشـتجـرائم وبرای تعیین نوع توزیـع است.  bi-squareتابع کرنل گاووسی و تابع وزنی 

که  آیدی( به دست م6یق رابطه )از طر Moran’s Iشده است. استفاده Moran’s I، تصادفی و پراکنده( از ابزار یا)خوشه
های منطقـه، تعداد چندضـلعی nشده در معادله است، انس نمونه مشاهدهواری 2sاست،  جرائم وقوع یافتهمیزان  xijدر آن 

wij که و هنگامی کندیماتریس وزن فضایی یک محله که در اطراف خودش را تعریف مi  وj شـده هدهبرابر با صفر مشا
ر فضـایی مبتنـی بـ یهـاکـه وزنوجود دارد: یکی این هایساست. دو روش برای شناسایی وزن ماتر 1برابر با  cijباشند 

یه بـر مبنـای . روش متداول مبتنی بر تعریف یـک همسـا(ESRI,2016)پیوستگی فضایی و میزان فاصله از هم باشند 
میـزان  هـای فضـاییاشتراکات مرزی است. در این مطالعه، وزن فضایی مبتنی بر همبستگی به کار گرفته شد کشف الگو

 ArcGIS 10.4.1افـزار با استفاده از نرم Moran’s Iدهمبستگی فضایی بر اساس خو جرائم وقوع یافته در شهر پاکدشت
باشـد  1، اگر متوسـ  فاصـله کمتـر از شودیصورت زیر انجام مها بهنترین همسایگی پلی گوانجام شد. محاسبه نزدیک

وزیـع باشـد ت 2و  1، اگـر فاصـله متوسـ  بـین شـودیه مدر نظر گرفتـ یاصورت خوشهشده بهتحلیل هاییژگیتوزیع و
صـورت پراکنـده در نظـر گرفتـه باشد توزیـع به 2تر از و اگر متوس  فاصله بیش شودیصورت تصادفی در نظر گرفته مبه
 .(Jacquez & Greiling,2003a; Zhang & Tripathi,2018) شودیم

  :(6رابطه )

 

 
 Hot Spot Analysis) سرد بافت کالبدی شهر پاکدشتی داغ و هاکانونو نمایش فضایی هم نین برای توزیع فضایی 

(Getis- Ord Gi*) از ابزار )Mapping Clusters موجود در  یاز مجموعه ابزارهاSpatial Statistics Tools  مربوط
 دسـرو در کجـا  داغکه مقادیر عوارض جغرافیایی در کجا  دهدیشده است. این ابزار نشان ماستفاده ArcGISافزار به نرم
 که کدام عوارض دارای مقادیر بسیار متفاوت از پیرامونشان هستند. دهدی، هم نین نشان ماندشدهیعتوز
 

 محدوده مورد مطالعه
مجموعـه و بـه  نیـا یتهران است که در جنوب شرق یهشتگانه مجموعه شهر یهااز حوزه یکیپاکدشت  یحوزه شهر
را بـا تهـران  یشـهر حوزه نیمشهد )جاده خراسان( ا -سمنان  -تهران شهر تهران قرار دارد. جاده  یلومتریک 25فاصله 
 نیـهـزار هکتـار مسـاحت دارد. در ا 3/8آن، حـدود  یشنهادیشده پ قیدر محدوده تدق ،یحوزه شهر نیا .کندیمرتب  م
ضـر وجـود دارد. در حـال حا یرشـهریغ یتیجمع یهاکانون ی)شهر پاکدشت( و تعداد معدود یمرکز شهر کیمحدوده، 

و  یو در افـق طـرح هژمـون باشـدیمربوط به شهر پاکدشـت م یحوزه شهر یاقتصاد یهاتیو فعال تیبخش اعظم جمع
و نقش حوزه و شهر  گاهیکه جا ییتا جا شودیم شتریب یتا حد یدر حوزه شهر تشهر پاکدش یعملکرد - یتیتسل  جمع
پاکدشـت )پلشـت(، مامازنـد و قوهـه،  ییهسـته روسـتا شـهر از پـنج نیـ. اشودیم گریکدیهمانند  یادیز اریتا حدود بس

شـد و در  لیتشـک 1368مامازند، پاکدشت )پلشت( و قوهـه در سـال  یکه ابتدا از روستاها افتهی لیتشک ریآباد و پخاتون
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ت را به آن اضافه کرده اسـ ریپ یروستا 1375آباد و در اواخر سال خاتون ی، روستا1369آن در سال  ییادامه توسعه فضا
نفـر  236000شـهر پاکدشـت جمعیتـی معـادل  1395جمعیت سال  بر اساس ؛ و(29: 1388طرح جامع شهری پاکدشت،)

(. طبق آمار رسمی دفتر تحقیقات راهبردی شـهر ورامـین واحـد 1395مرکز آمار ایران، است )داده جمعیت را در خود جای
فقـره سـرقت را شـامل  302شده کـه درمجمـوع بندیدسته طبقه 14جنوب شرق استان تهران جرائم ارتکابی سرقت در 

ها و روسـتاهای شـهر پاکدشـت را در داده اسـت و شهرسـتانشود. همه جـرائم در حـوزه قـانونی شـهر پاکدشـت رخمی
شهر پاکدشت  قانونی در محدوده 1395الی  1392های سال 16/1تا  26/12تاریخ  گیرد. این جرائم در بازه زمانی ازبرنمی
 (.1395دفتر تحقیقات کاربردی ناجا واحد جنوب شرق استان تهران،) است دادهرخ
 

 
 . موقعیت محدوده موردمطالعه1شکل شماره 

 هابحث و یافته
 انتظامی قیقات کاربردیسیستم دفتر تح در موجود آمار پایه بر پاکدشت شهر محدوده در ارتکابی جرائم به مربوط اطالعات

 قـانونی در محـدوده 95و  94، 93، 1392های سـال 16/1تا  26/12 تاریخ از که افرادی اساس این بر است، گردیده اخذ

 برای آگاهی(، اجرایی )پلیس احدهایو های پاکدشت وکالنتری در و اندمرتب  با سرقت شده جرائم شهر پاکدشت مرتکب

 اندپیوسـته وقـوع قانونی شـهر بـه دودهمح در که اند و تنها جرائمیقرارگرفته موردبررسی شده است،تشکیل پرونده هاآن

ودرو و قطعات خودرو، دسته شامل اماکن خصوصی و عمومی، منزل و مغازه، خ 14در  کلیه جرائم .است قرارگرفته ارزیابی
 باشـد.بری، موتورسـیکلت، سـرقت احشـام و سـایر جـرائم میقاپی و کش زنی، جیـبتجهیزات برقی و مخابراتی، کیف

شـده اسـت. بـا صورت فضایی ثبتفقره جرم به 302پایگاه اطالعات مکانی و در  استخراج جرائم این به مربوط اطالعات
امـاکن  ا بیشترین فراوانی وب کلتیموتورس( ازنظر درصد فراوانی نیز بزه قطعات خودرو، خودرو و 1ی جدول )هاافتهتوجه ی

د و سـرقت مغـازه و درصـ 37,7و موتورسـیکلت بـا  وعمومی و تجهیزات برق با کمترین فراوانی قرار دارند. سرقت خودر
 اند.درصد بیشترین درصد وقوع را به خود اختصاص داده 4/36با اماکن خصوصی 

 

 . درصد و فراوانی وقوع جرائم سرقت در شهر پاکدشت1 شماره جدول

 درصد فراوانی نوع جرم

 4/36 110 مغازه و اماکن خصوصی

 5/14 44 مسکونی

 7/37 114 کلتیموتورسدرو و قطعات خودرو، خو

 9/2 9 اماکن عمومی و تجهیزات برق

 9/4 15 یزنقاپکش زنی و 

 100 302 کل جرائم

 ( 1395تحقیقات کاربردی ناجا شهر ورامین، ویژه جنوب شرق استان تهران، دفتر) :منبع

 

نقاط منفرد در پایگاه داده مکـانی  صورتبه جرائمارتکابی ابتدا محل وقوع این  جرائمتحلیل فضایی و جغرافیایی  منظوربه
در سطح شهر پاکدشت اسـتخراج و بـر  جرائمهای تحلیلی )آماری و گرافیکی( الگوی فضایی این و با استفاده مدل رهیذخ
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 جـرائمقـرار گرفـت. بررسـی توزیـع فضـایی محـل ارتکـاب  موردسـنجش زیـجرم خهای گیری مکاناین اساس، شکل
های خاصـی از جم باالی نقاط بر روی نقشه بیانگر تمرکز و تجمع آشـکار جـرائم در محـدودهآن است که ح دهندهنشان

دهنده این نکته مهـم و اساسـی اسـت کـه بخش مرکزی شهر پاکدشت است. نحوه پراکندگی محل ارتکاب جرائم نشان
 تعداد جرائم با روند افزایشی از جنوب و جنوب شرقی شهر پاکدشت به سمت بخش مرکزی است.

 

 جرائممرکز متوسط و بیضی انحراف معیار کل 

  و های آماری گرافیک مبنا شامل آزمون مرکـز متوسـ، مدلموردبررسی جرائمبرای سنجش توزیع فضایی و مرکز ثقل 
م میـانگین مبنـایی تمـا صـورتبهاسـت. مرکـز متوسـ ، مکـان مرکـزی را  قرارگرفته مورداستفادهبیضی انحراف معیار 

ا مرکـز کند. بیضی انحراف معیار، با استفاده از انحراف معیار فاصله مکـان هـر جـرم تـی مشخص میهای بزهکارمکان
های مکان ( مرکز میانگین و بیضی انحراف معیار2کند. در شکل )میانگین، پراکندگی، جهت و موقعیت آن را مشخص می

، الگوهـای ادشـدههـای آمـاری یز آزمونهای حاصـل انقشـه بر اساساست.  شدهدادهدر شهر پاکدشت نشان  جرائمکل 
 اریسبتا حدود  شتشهر پاکددر  افتهیمرکز متوس  کل جرائم وقوع فضایی بزهکاری در شهر پاکدشت به شرح زیر است: 

مـع ج یسـی داراکـل جـرائم موردبرر اریـانحراف مع یضیمنطبق است. ب پاکدشت شهر جنوب ییایبر مرکز جغراف یادیز
 یبـا گسـتردگ یمحـدود یهـامحدوده در بخش نیا یمجموعه جرائم ارتکاب دهدمیمر نشان ا نیاست، ا یادیز یشدگ

امـر  ایـن ارنـد.د بخش مرکزی جنوب شهر پاکدشتبه سمت  شیگرا یجرائم ارتکاب شتریاست و ب وستهیکمتر به وقوع پ
 در جنوب شهر پاکدشت بیشتر است. جرائمدهد که احتمال وقوع نشان می

 

 
 شهر پاکدشت جرائمهای کل رکز متوسط و بیضی انحراف معیار مکان. م2 شماره شکل

 

 بندیآزمون خوشه

 ازجملهترین همسایه بندی و شناسایی الگوهای فضایی بزهکاری وجود دارد، شاخص نزدیکچند روش برای آزمون خوشه
در یک محدوده جغرافیـایی بندی است. این شاخص روشی ساده برای آزمون تمرکز بزهکاری های خوشهترین آزمونمهم

. است 56/0شود برابر سرقت می جرائمامل انواع که ش جرائمترین همسایه در پراکندگی کل است. میزان شاخص نزدیک
ایـن  Zقـدار ای دارد. گفتنی است با توجه به مدر شهر پاکدشت توزیع خوشه جرائمبر این اساس مقدار توزیع فضایی کل 

عـدد منفـی  Zرود. هرچه نمره ترین همسایه به کار میزدیکرای بررسی و صحت آزمون ناست و ب -571/14که  جرائم
 (.3و شکل  2ن کرد )جدول همسایه اطمینا نیترکینزدی نتیجه آزمون شاخص درستبهتوان ی باشد میتربزرگ
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 Zهمسایه و نمره  نیترکینزد. شاخص 2 شماره جدول

 Pارزش  Zنمره  همسایه نیترکینزدشاخص  نوع جرم

 000/0 -571335/14 561707/0 جرائمکل 

 

 
 همسایه کل جرائم شهر پاکدشت نیترکینزد. شاخص 3 شماره شکل

 

 Iخودهمبستگی فضایی موران جهانی 

در فضا و مکان است. این تحلیل بـه بررسـی  هایدهتوزیع و پراکنش عوارض و پد یخودهمبستگی فضایی یکی از ابزارها
و توزیع عوارض در فضا را با توجه به موقعیت مکانی و خصیصـه  پردازدیکانی دو مقدار جغرافیای مم -همبستگی فضایی

 ,Goovaerts & Jacquez) شودیبررسی م Moran’s I. خودهمبستگی فضایی در متغیرها با استفاده از دهدیانجام م

2004; Jacquez & Greiling,2003a,2003b همبستگی فضایی منفی کامـل برای خود -1(. رتبه یک شاخص از
( اسـت و مقـدار صـفر کـه یا+ برای خودهمبستگی فضایی مثبت کامل )خوشـه1)پراکنده یا یک الگوی منظم( است و 

بـیش  Moran’s Iوتحلیل حاصـل از دهنده عدم خودهمبستگی فضایی )الگوی تصادفی فضایی( است. نتایج تجزیهنشان
ابـزار خودهمبسـتگی فضـایی  .دهـدیرا نشـان م جـرائمبـودن  یایعی خوشـه( الگوی تـوز3از مقدار صفر است. جدول )

و  Z: شاخص موران، شاخص مـورد انتظـار، واریـانس، مقـدار دهدیارزش را به دست م 5( Iمثال موران جهانی عنوان)به
ای استفاده بالقوه در عنوان مقادیر خروجی مشتق شده بردسترسی هستند و به( قابل4. نتایج این مقادیر در شکل )Pمقدار 
 058719/0بـرای ایـن مطالعـه  Iکـه منحنـی جهـانی مـوران  دهـدی( نشان م4. شکل )شوندیها یا متون منتقل ممدل

که برابر با  Z( است. با توجه به مقدار یادهنده یک خودهمبستگی فضایی مثبت )الگوی خوشهشده است که نشانگزارش
انتخاب و منجر شده  یااز یک الگوی خوشه یاتمال دارد که چنین الگوی خوشهدرصد اح 10است کمتر از % 300767/8
 .(p <.10)باشد 

 

 Moran’s Iتوسط  جرائم. الگوی توزیعی 3 شماره جدول

 Zمقدار  Pمقدار  Iمقدار موران  الگوی توزیعی

 300767/8 000000/0 058719/0 یاخوشه
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 I جهانی موران یاتوزیع خوشه .4شماره شکل

 

 نقاط سرد و داغتوزیع فضایی 

کـه  دهـدی، هم نین نشان ماندشدهیعکه مقادیر عوارض جغرافیایی در کجا زیاد و در کجا کم توز دهدیاین ابزار نشان م
و یـک  Pو مقـدار  Zکدام عوارض دارای مقادیر بسیار متفاوت از پیرامونشان هستند. برای انجـام ایـن مسـئله از مقـدار 

خوبی که برای خـواص آمـاری به *Getis- Ord Gi. پردازدیدهنده نوع خوشه برای هر عارضه است مانگر که نشنشان
عنوان نقـاط داغ و نقـاط که بعضی مواقع به کنندیاند و برای توصیف همبستگی فضایی از الگوهایی استفاده مشدهساخته

فضایی  یر باشند، شاخص موران داللت بر خودهمبستگهای باال نزدیک یکدیگ. برای مثال اگر ارزششوندیسرد نامیده م
 جرائمعنوان نقطه تمرکز )داغ( نامیده شود در تحلیل های باال ممکن است بهمثبت نسبتاً باال دارند که این طبقه از ارزش

منظور بـه درصد اولویت متغیر خواهد بـود. 99درصد اولویت تا سطح  90ارزش پیکسلی سطح  Pو  Z ریبا استفاده از مقاد
 Mapping( از ابـزار Hot Spot Analysis (Getis- Ord Gi*)) از جـرائم( بـرای *Getis- Ord Giانجـام تحلیـل )

Clusters موجود در  یاز مجموعه ابزارهاSpatial Statistics Tools افزار مربوط به نرمArcGIS شـده اسـتاستفاده .
ساختمانی به تفکیک از سطح خیلی کـم تـا خیلـی زیـاد  یهالوكصورت وکتوری است که در آن بخروجی این تحلیل به

 اند.مشاهدهاند که به تفکیک رنگ قابلشده یبنددسته وقوع جرمجهت مقابله هرگونه  یزیربرای برنامه
 

 
 نقاط داغ و سرد جرائم سرقت در شهر پاکدشت. 5 شکل شماره
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در محـدوده طیفـی  پاکدشـتشـهر  یکالبداز بافت  یتوجهقابل یهاقسمت کنیمی( مشاهده م5) شکلطور که از همان
باشـد کـه یمردی سـپاکدشـت دارای نقـاط شـهر  شمالی غربیای که بخش گونهاند بهمتوس  تا خیلی پایین قرارگرفته

کدشـت بخش مرکزی جنوب شـهر پا این وضعیت در اما ،در این محدوده است دهنده پایین بودن سطح وقوع جرائمنشان
دن وقـوع گرفته و گویـای بـاال بـوست. درواقع نقاط داغ و کانون جرم خیز شهر پاکدشت در این محدوده شـکلمتفاوت ا

بندی مقابله با وقوع جرائم در سطح شهر پاکدشت را بـا توجـه بـه یتاولو( وضعیت 4جرائم در این محدوده است. جدول )
 دهد.یم( نشان 5شکل )

 

 *Getis- Ord Gi داغ شهر پاکدشت ی سرد وها. وضعیت کانون4 شماره جدول

 درصد مترمربع مساحت وضعیت

 0 0 %99نقاط سرد در سطح 

 80/1 7745 %95نقاط سرد در سطح 

 87/5 25285 %90نقاط سرد در سطح 

 67/59 256874 نقاط خنثی

 83/5 25080 %90نقاط داغ در سطح 

 44/11 49247 %95نقاط داغ در سطح 

 39/15 66270 %99نقاط داغ در سطح 

 100 430501 مجموع

 
 به روش تخمین تراکم کرنل جرائمتحلیل فضایی 

شده است، نحوه پراکندگی فقره جرائم مرتب  با سرقت در شهر پاکدشت را نشان داده 302 ای( تراکم نقطه6-6در نقشه )
رکزی ائم سرقت در بخش مدهنده این نکته اساسی است که جرمحل ارتکاب جرائم مرتب  با سرقت در سطح شهر نشان

ئم و بیشـتر جـرا به خود گرفته است. بر این اساس، الگوی بزهکاری حاکم در شـهر پاکدشـت یاخوشهشهر یک الگوی 
داده است و سایر مناطق شهر نسبت به ایـن محـالت از های اصلی و بخش مرکزی شهر رویسرقت در مجاورت خیابان

شـت اسـت. شهر پاکد لب گواه به تجمع الگوهای بزهکاری در مناطق خاصی ازتراکم جرائم کمتری برخوردارند و این مط
ر مامـازن سـخیابان شـهید مطهـری تـا  یدان ساعتمهایی نیز از تراکم بیشتر سرقت در مامازن اتفاق افتاده است. کانون

گرفته لهیـه( شـکلا) گرفته است که بازار شهر پاکدشت در منطقه قرارگرفته است. هم نین کانونی پشت شهرداریشکل
وهـه ن و ماسـه و قشـدیگر در منطقـه  سرقت زیاد منازل مسکونی باشد و الگوهایی تواندیم آناست که یکی از دالیل 
بری را زنی، کـش زنـی و جیـبیی سرقت قاپ( توزیع فضا6-3باشد. نقشه )های غیررسمی میاست که منطقه سکونتگاه

داده هـایی رویکانمی اصلی شهر و هاابانیخای در درصد جرائم نقطه 90از بینیم بیش طور که میدهد. هماننشان می
بعـد از  تراحتره دلیل فرار ی اصلی را بهاابانیخمجرم  هیثاناست که اوالً تراکم جمعیت و واحدهای تجاری وجود دارد و 

زن(، سـر مامـا) ریخیابان مطه. طبق این نقشه بیشتر جرائم مربوطه در بخش مرکزی شهر و حوالی کندیمجرم انتخاب 
تـوان داده است، به دنبال چرایی این پاسخ در نگاه اول میهای اصلی آن رویو میدان آبادخاتون ،قوهه بلوار امام خمینی،

های قاپیدن و کش ازحد در این قسمت از شهر در مقاطع زمانی مختلف و استفاده از فرصت شلوغی برای بزهشلوغی بیش
جـاری و نکتـه بعـد وجـود امـاکن ت کنـدیم ترراحتی بزرگ که فرار مجرم را بعد از جرم هاابانیخآید و زدن فراهم می

قت اقدام بـه باشد که سارقین با استفاده از شلوغی و ارزش اجناس و فراهم شدن زمینه سرمختلف که مملو از اجناس می
های سـاعت افراد در انداختن ریگریق کش زنی و حتی سرقت چه سواره از طریق قاپیدن با موتورسیکلت و چه پیاده از ط

 نمایند.های خلوت میافت جمعیت در کنج



 1399 بهار، 1، شمارۀ 3، دورۀ پایدار شهرفصلنامه                                                                                                          118

 
 قت بر اساس روش تخمین تراکم کرنل. توزیع فضایی انواع جرائم سر6 شماره شکل

 

یی سرقت اماکن خصوصی و مغازه نمایان شده است. طبـق ایـن روش دو خوشـه مربـوط بـه ( توزیع فضا5-6در شکل )
هـای هعـداد مغازمیـدان شـعبه( کـه ت) ت مغازه آشکارشده است اولی در بخش مرکزی شهر و حوالی میدان آزادگـانسرق

باشـد. طبـق هـای متعـدد میتجاری باالست و دومی مربوط به بلوار سپاه و خیابان اصلی این محله است که دارای مغازه
شـن و ماسـه کریمـی(، ) منطقه قوهه، محله بهـارانسرقت  ( توزیع فضایی سرقت منازل مسکونی پراکندگی4-6شکل )
یی سرقت امـاکن عمـومی و ( توزیع فضا1-6اند. در شکل )بیشترین مورد سرقت را گزارش کرده 2، الهیه فاز 1الهیه فاز 

مقـداد  دانیم ،آزادگان دانیم ،آبادخاتونهای تجهیزات برق الگوی اصلی جرائم سرقت تجهیزات برق را در محدوده محله
بیابان است در اثر خلـوتی  و منطقهها که روبه کارگاهآباد خاتونای رسد نواحی حاشیهدهد و به نظر مینشان می و بهاران

الگـویی  وباشد، هم نین در منطقه جنوبی شهر بر روی محله بهاران نیـز خوشـه محی ، مکان مناسبی برای این بزه می
و مقـداد  نآزادگـادارد و میدان  آبادخاتوندوده ویژگی مشابهی چون محله رسد این محمشابه نمایان است که به نظر می

یی سرقت خودرو ( توزیع فضا2-6. بر اساس شکل )زنندیمدامن  ها و تجهیزات برق بر این امرنیز به دلیل وجود فروشگاه
 آن ـه باشـد؛دشـت میای سرقت خودرو و قطعـات خـودرو در شـهر پاکو موتورسیکلت نمایانگر تراکم یکنواخت و خوشه

ای بودن و تراکم آن در بخش مرکزی شهر است. خوبی نمایان است گستردگی پدیده فوق در سطح شهر و لکن خوشهبه
امل های اصلی شهر و حـوزه اطـراف آن را شـی مقداد و میدانمترستیبسر مامازن(، ) این بخش شامل خیابان مطهری

کیفیت اجتماعی و  جیتو و قوهه که ازنظر راهسه و محله یبر و و را نیز داراستو پارك خودر وآمدرفتشود که بیشترین می
 و آبـادخاتون ،1 تر نیز مربوط به چهار محله پارك معلم، الهیه فـازکالبدی در سطح پایینی قرار دارند. چهار خوشه کوچک

گیرد و پا قرار میتادان و سارقین خردهقطعات و وسایل خودرو مورد سرقت مع ها بیشتر سرقتدوراهی یبر، در این محدوده
 باشد.جیتو می راهسهای است بخش ای از شهر که دارای الگوی خوشههم نین الگوی سرقت موتورسیکلت در تنها نقطه

 

 جغرافیایی وزنی رگرسیون تحلیل

 اینجا در. است شدهستفادها جغرافیایی وزنی رگرسیون روش از تحقیق این در فضایی وقوع جرم، یهایوابستگ به توجه با 
 تیـفیک بنـا، عمـر کالبـدی )عـرض معبـر، هایمسـتقل شـاخص متغیرهای و است جرائم به وقوع پیوسته وابسته متغیر

ی مخروبـه، کیفیـت کالبـدی و هاسـاختمان وجـود معابر، پوشش یی معابر،و روشنا نور ساختمانی، اندازه قطعات تفکیکی،
. مقادیر این پارامتر بـین صـفر تـا یـک بـوده و باشدیمبیانگر مناسب بودن برازش  R2مصالح ساختمان( هستند. پارامتر 

 (Local R2)خوبی برازش شده است. میزان ضریب تعیین محلـی که مدل به دهدیمباشد نشان  ترکینزدهرچه به یک 
( و 5جدول ) دهدیما نشان ( ر00/0-39/0ی کالبدی بر رخداد جرائم در شهر پاکدشت بین )هاشاخص ریتأثدر مورد مدل 

( کـه بـه رنـگ قرمـز 7یی از شـکل )هاقسـمت( از رنگ آبی به قرمـز اسـت. 7(، گستره این ضریب در شکل )7شکل )
دهنده باال بودن میزان ضریب تعیین محلی است، این بدان معناست که همبستگی میـان متغیـر مسـتقل نشان انددرآمده
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باالسـت و بـرعکس. درواقـع  انددرآمده)جرائم( در نقاطی از شهر که به رنگ قرمز های کالبدی( و متغیر وابسته )شاخص
های کالبـدی در وقـوع جـرائم که میزان اثرگذاری شـاخص دهدیمنشان  (Spatial) و فضایی (Local)صورت محلی به

یی از هاقسـمتی مثال در بیشتر است و در نقاطی از شهر که به رنگ آبی درآمده است این اثرگذاری کمتر بوده است. برا
 شهر که میزان روشنایی و نورپردازی نامناسب بوده، میزان وقوع جرائم نیز باال بوده است.

 

 ائمو رابطه آن با رخداد جر ریتأثی کالبدی و ها( شاخصGWR) برآورد مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی . 5شماره جدول

 شدهتعدیل Sigma AlCc R2 R2 طول باند P-value متغیر

 295/0 308/0 385/4337 570/1 110/1757 +5/2_-5/2 های کالبدیکل شاخص

 264/0 269/0 378/4378 604/1 064/1626 +5/2_-5/2 عمر بنا

 245/0 251/0 322/4407 623/1 064/1626 +5/2_-5/2 کارهوجود ساختمان نیمه

 245/0 250/0 084/4408 624/1 064/1626 +5/2_-5/2 عرض معبر

 262/0 268/0 718/4381 605/1 064/1626 +5/2_-5/2 و روشنایی نور

 231/0 236/0 779/4429 639/1 064/1626 +5/2_-5/2 اندازه قطعات تفکیکی

 242/0 247/0 415/4412 627/1 064/1626 +5/2_-5/2 کیفیت ساختمان

 256/0 262/0 110/4391 612/1 064/1626 +5/2_-5/2 پوشش معبر

 254/0 278/0 224/4401 601/1 064/1626 +5/2_-5/2 مصالح ساختمان

 248/0 231/0 112/4320 635/1 064/1626 +5/2_-5/2 کیفیت ساختمانی

 

و  2ز هر )الهیـه فـاشـ( بیشترین تأثیر عوامل کالبدی و وابستگی بین کالبد و وقوع جرم در مناطق حاشـیه 7طبق شکل )
عنوان بافـت دهند و هم نـین منـاطقی کـه بـهل میت قدیمی شهر را تشکیراه جیتو( که مناطق با بافمنطقه قوهه و سه

شـده اسـت اند )خیابان زینبیه و امامزاده قوهه( که به رنگ قرمز نشانان دادهشدهفرسوده و اسکان غیررسمی شهر شناخته
 قرار دارد.

 

 
 ی کالبدی در وقوع جرائمهاشاخص (Local R2) ضریب تعیین محلی .7شماره شکل

 

 گیریتیجهن
بـرای  متعـدد یهایزیربرنامـه تهیـه بـر عـالوه کـه کنـدیم کمک مدیران به که است ییهاروش از یکی سناریونویسی
 در را مختلفـی موضـوعات بنـابراین و داشـته آینـده رویدادهای سایر به نسبت درستی یریگجهت غیرمترقبه، رویدادهای
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 در را امکـان ایـن آن یهـایژگیو و شـرای  بررسی و آینده برای حتملم سناریوهای ترسیم دهند. قرار خود کانون توجه

 از یبـرداربهره هم نـین و پیشـرو تهدیـدهای بـا رویارویی منظوربه را خود تا دهدیم قرار و برنامه ریزان مدیران اختیار

ه گردشـگری اسـتان بـر توسـع مـؤثر سناریوهای تدوین حاضر پژوهش هدف این راستا آماده سازند. در آینده یهافرصت
 541قـوی و  سـازگاری بـا سـناریو 5 کـه داد نشان تحقیق نگاری بوده است. نتایجکهگیلویه و بویراحمد با رویکرد آینده

روی توسـعه  پـیش قـوی سـناریوی 5 درمجموعپیش روی توسعه گردشگری استان قرار دارد.  ضعیف سازگاری با سناریو
 توسـعه برای امیدوارکننده وضعیت دهندهنشان این که اندقرارگرفته یت مطلوبوضع در سناریوها استان، بیشتر گردشگری

 درصـد 33مطلوب،  وضعیت وضعیت(، 28) درصد 47 ی قوی،وهایسناراحتمالی در  وضعیت 60 استان است. از گردشگری
 سناریوی گاری قوی،ساز با سناریوهای بین از .بحرانی دارند وضعیت درصد هم 20 مطلوب و نسبتاً وضعیت(، وضعیت 20)

بعدی  مرتبهدر  3و  2است. سناریوی شماره  برگرفتهدر  استان توسعه گردشگری آینده برای را هاتیوضع بهترین 1 شماره
 4شماره  . سناریویرندیگیمنظر  در استان برای توسعه گردشگری را موجود روندهمهم وضعیت آینده و  که رندیگیم قرار

 تیـدرنها. ردیـگیممطلوب قـرار  نسبتاًو در وضعیت  ردیگیمرای توسعه گردشگری استان در نظر بیشتر روند موجود را ب
. با توجـه بـه نتـایج شودیمی بحرانی برای توسعه گردشگری استان هاتیوضعشامل  که ردیگیمقرار  5سناریوی شماره 

ه صنعت گردشگری استان قرار دارد که از سناریوی قوی و محتمل پیش روی توسع 5از تحقیق که نشان داد  آمدهدستبه
صـنعت گردشـگری در  توسعهراهبرد  نیترمهم توانیمسناریو در وضعیت مطلوبی قرار داشتند،  3سناریو نیز تعداد  5این 

 ی پیشنهادی در ایـنهابرنامه نیترمهمی و برنامه محوری انتخاب کرد. بنابراین ریپذرقابتاین استان را راهبرد مبتنی بر 
دستیابی به راهبرد نهایی مبتنی بر برنامه محـوری و  تیدرنهاپژوهش جهت هدایت صنعت گردشگری به مسیر درست و 

 در عوامل زیر برشمرد: توانیمی را ریپذرقابت
  ؛استان بودجهافزایش سهم گردشگری از 
 ؛افزایش و ارتقاا کمیت و کیفیت تورهای گردشگری 
 ی؛رساناطالع یهاشبکه توسعه یبخشتنوع 
 ؛پویایی مطلوب تعامالت سازنده بین نهادها 
 ؛ایجاد و توسعه دفاتر گردشگری 
 مختلف؛ یجاد و ارتقاا امنیت گردشگران با همکاری نهادهایا 
  ؛و حمایت از گردشگری یزیربرنامه نهیزم دربازنگری دولت 
 تفریحی موجود؛ حف  و نگهداری از مراکز 
  ؛موجود یامنطقه ونقلحملنگهداری و حف  شبکه 
  ؛شهری موجود ونقلحملنگهداری و حف  شبکه 
  ؛طرح جامع گردشگری هیتهتسریع در 
 ؛موجود یهارساختیز یاستانداردساز 

 

 منابع
ورونویی  هایدیاگرامتفاده از تحلیل جغرافیایی جرم با اس (1389محمدرضا )، پورکیوان ؛ابراهیمی، محمدرضا؛ جاویده، مصطفی (1

 .40-59.صص ،10، شماره 3فصلنامه کارگاه، سال  ،جرم خیزپویش نقاط  ایرایانهرویکردهای  شناسیروشو 
شـهرداری  17ر منطقـه تحلیل فضایی الگوهـای بزهکـاری د (1392کالنتری، محسن ) ؛، فرانکالدینیسیفاحمدی، سجاد؛  (2

 .47-72 .صص ،31، شماره 13فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال  ،تهران

مـورد ) طراحـیالبـدی و کتبیین امنیت در محی  شهری بر مبنای پارامترهای  (1390اد، فاطمه و عظیمی، آزاده )ادیبی سعدنژ (3
 .81 -105.صص ،15شماره ، 4دوره فصلنامه آمایش محی ،  ،شهر بابلسر(

 .94 -125 .صص،19شماره  ،5 سالفصلنامه کارگاه،  ،بر ارتباط مکان و جرم درآمدی (1391) عیسیبرتاو،  (4

فصلنامه مطالعات پیشگیری از جـرم، سـال  ،پلیسی مکان محور در پیشگیری از جرم هایفعالیتکارایی  (1391) عیسیبرتاو،  (5
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 .83 -116.صص ،24، شماره 7

کارگیری رویکـرد بررسی الگوهای سرقت مسـکونی بـا بـه (1392) علیگلی،  ؛عسگری، علی برتاو، عیسی؛ حاجی نژاد، علی؛ (6
ی، سـال راهبردی امنیت و نظم اجتماع هایپژوهشفصلنامه  ،فضایی )مطالعه موردی: شهر زاهدان( هایدادهتحلیل اکتشافی 

 .1 -23.صص ،6، شماره 2
ی الگوهای بزهکـاری در منطقـه (. بررسی جغرافیای1389، سجاد )نیارادیم ؛پرهیز، فریاد؛ مشکینی، ابوالفضل؛ غالمی، علیرضا (7

وره جدیـد، اجتمـاعی، د ت امنیتفصلنامه مطالعا ؛اموال مسروقه( خریدوفروشجرائم  موردمطالعهآباد )اسکان غیررسمی اسالم
 .55 -81.صص ،25شماره 

 هایپژوهش. فصلنامه رافیایی جرائم در شهر تهرانبررسی جغ (1382کالنتری، محسن ) ؛پوراحمد، احمد؛ رهنمایی، محمدتقی (8
 .81 -98.صص ،44، شماره 35جغرافیایی، دوره 

 :، زنجـان، سـمیهترجمـه کالنتـری، محسـن و قزلبـاش ،محی  کالبدی و بزهکاری (1389ادل وی ) ،تیلور، رالف بی و هارل (9
 .کلک آذرانتشارات 

 ، تهران: مؤسسه(انمترجم افالطونی، آرزو و پارسی حمیدرضا) ،آمریکایی بزرگ شهرهای وزندگی مرگ (1388) جین جیکوبز، (10
 تهران. دانشگاه انتشارات

، 4منیـت انتظـامی، سـال فصلنامه نظـم و ا ،بررسی جغرافیایی جرم در شهر تهران (1390ری، حسین و شایگان، فریبا )ذوالفقا (11
 .1 -23.صص ، 2شماره

شهری شهر اصفهان.  تحلیلی بر توزیع فضایی جرائم در مناطق (1388)شیخی، حجت  ؛شاهیوندی، احمد؛ رئیسی واتانی، رضا (12
 .153 -182 صص ،4، شماره 11دانش انتظامی، سال 

 .انشگاهیانتشارات جهاد د :تهران  ،جغرافیای اجتماعی شهرها )اکولوژی اجتماعی شهر( (1369شکویی، حسین ) (13
ریـق تحلیـل کیفیـت محـی  طنقاط از  یزیخجرمپتانسیل  بینییشپ (1394الریمیان، تایماز ) ؛ینحس ین؛ ذبیحی،نگ صادقی، (14

، شـماره 6، سـال یامنطقـهشهری و  یهاپژوهشفصلنامه مطالعات و  ،شهر اصفهان( گانه 14شهری )نمونه موردی: مناطق 
 .65 -86.صص ،27

فاده از سـامانه اطالعـات شـهر قـزوین بـا اسـت جـرم خیـز هـایکانونشناسایی و تحلیل فضایی  (1387، الهام )ورکیعباسی (15
هنمـا: استاد را کارشناسی ارشد، نامهپایانمواد مخدر در شهر قزوین(.  سوامصرف)نمونه موردی: بزه قاچاق و  GISجغرافیایی 

 دانشگاه زنجان. کالنتری، محسن،
محـالت مرکـزی شـهر نگری جرم در شهر شیراز )مطالعـه مـوردی: تحلیل الگوهای فضایی و آینده (1385، جالل )نیاکامران (16

 ان.ی، مصطفی، دانشگاه شهید بهشتی تهرمؤمنکارشناسی ارشد، استاد راهنما:  نامهپایانشیراز(. 
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