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Abstract  
The change in spatial development patterns from agriculture life into 
industry and then, service sector, and in response, changes in spatial 
paradigms of settlement and development, has led to concentration of 
population and resources of development in cities and mega cities. This 
concentration is followed by contradictions and conflicts in interests and 
behavior which can be a contextual preparation for crime along with making 
improvement in higher degrees of quality in life, especially when physical 
development of city lacks a comprehensive spatial planning. Thus, this 
research aimed to study crime patterns and its spatial analysis in urban and 
peri-urban areas and their application urban planning. On a descriptive-
analytical approach and by applying meta-synthesis, it investigates prior 
research articles on related domain. Results show that factors such as 
population density and social ecology can prepare opportunities for crime, 
but different communities respond to such opportunities in different patterns. 
Comparing results within Iranian cities to other global locations made it 
clear that the research on patterns of crimes in Iranian cities is distinct from 
foreign countries’ cities both in terms of form and content. The results and 

conclusions of this article can be used by urban planners and managers in 
formulation and implementation of spatial plans and policies especially for 
high-risk areas. 

Keywords: Crime, Urban Area, Urban Management, Urban Planning, Meta-
Synthesis. 
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و  یشهر یها جرم در محدوده ییفضا عیتوز یقیتطب یبررس

 بیبا روش فراترک یراشهریپ

 

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یشهر تیریمد اریدانش   انیغالمرضا کاظم

  

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یشهر تیریکارشناس ارشد مد  یاکبر دیجمش

  

  چکیده
زندگیکشاورزیحرکت اسکان،سپسوصنعتبهاز و الگوهایفضاییتوسعه تحولدر خدماتو

اینتمرکزدرفضاو.نمودتوسعهمطرحجمعیتوتمرکزمنابعتجمعمراکزمثابهبهشهرهاراوکالنشهرها

تضادازناگزیرسرزمینکه بازیگرانوتنوع، رفتار و منافع ترکیب، ارتقایبرعالوهاست،تعارضدر

کهمواردیدرویژهبهبسترسازیاینپیامدهای.باشدجرمگیریشکلبرایبستریتواندمیزندگیکیفیت

شودمینمایانبیشترباشد،فضاییریزیبرنامهبدونکالبدیرشد الگوهایبررسیباهدفپژوهشاین.

.گرفتهاستشهریانجامریزیدربرنامهپیراشهریواستفادهازآنوشهریهایمحدودهدرجرائمفضایی

همچونعواملیکههستنداینیدمؤنتایج.است فراترکیبوروشآن،تحلیلی-توصیفیرویکردپژوهش،

وتراکم رفتارامانمایند،ایجادجرمارتکاببرایهاییفرصتتوانندمیاجتماعیاکولوژیجمعیت

شهرهایوضعیتیمقایسه.کندنمیپیرویثابتیالگویازهافرصتاینبامواجههدرمختلفاجتماعات

بهخارجیوداخلیپژوهشگرانتوسطجرائمپراکندگیبررسینمودکهروشنجهاننقاطدیگروایران

نتایجترخارجی،کاربردیتحقیقاترویکردوبودهمتفاوتمحتواییوشکلیلحاظ دردنتوانمیاست.

قرارموردتوجهشهریواقداماتاجراییبرایارتقایامنیتشهریهایتوسعههاوبرنامهتدوینسیاست

 .دنگیر

  .بیفراترک ،یشهر یزیر برنامه ،یشهر تیریمد ،یشهر ینواح جرم، :ها واژهکلید
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  مقدمه

میانهدر،آغازشدهصنعتیانقالبازکهاجتماعیوسیاسیاقتصادی،گستردهتحوالت

توسعهتکاپویدرسپسورسیدهاوجبهجهانیجنگدوگذارانازپسوبیستمقرن

سمتبهچشمگیرسرعتیبارابشرگرفتوخودبهنوگرایانهصورتیآوریفنودانش

دادسوقشهرنشینی جمعیتازدرصد55حدودامروزهمتحد،مللسازماناعالمبربنا.

UN,2018)کنندمیزندگیشهرهادرجهان ومدرنصنایعشمولبااقتصادحجم(.

خدماتمحصوالت،روزهرواستگسترشبهروسرعتبهکالنشهریگستردهخدمات

بهراانسانینیازهایازبازتعریفیزندگی،سبکاین.کندمیمعرفیراجدیدبازارهایو

منظرازهموکیفیتمنظرازهممکرروپیوستهصورتبهکهنیازهاییدارد؛خودهمراه

ییهاآندنیا،سرتاسردربزرگوکوچکشهرهزارانمیاندراما؛یابندمیتوسعهکمیت

تحولاینشهرهادیگرازبیشهستند،منزلتوقدرتثروت،عالیوجوهمصادیقکه

بشرزندگیسبکدربزرگتحوالتشاهدهمشهرهاکالن.کشندمیدوشبهرابزرگ

ازاآنبرایمحرکیموتورهموهستند آنرونی. برایفرصتیعنوانبههمتوانمیراها

هایآسیبانواعبرایتهدیدیهمودانستبشرزندگیکیفیتتوسعهواقتصادیرشد

.نوظهوروکهنه

اجتماعی،ماهیتدلیلبهخاصحالتدرشهرهاکالنوعامحالتدرشهرها

انحرافاتوهاآسیب،جرائمبیرونیانواعبرایبروزونمایشبستریجمعیتیوفضایی،

هستنداجتماعی اختصاصی و عمومی فضاهای همدر . شهرها،فیزیکیگسترشبازمان

همبصریوصوتیهایآلودگیهوا،آلودگیترافیک،وجمعیتتراکممانندمشکالتی

کهباشندتحوالتیساززمینهتوانندمیهموهستندآسیبوتناسبعدمازهاییگونهخود

.شوندمتنوعجرائمبهمنجر

درمانعیعنوانبهوبودهاجتماعییهایناهنجاروهارویکجازبخشیشهریجرائم

تعرضموردخطرِاحساسوناامنیحسایجادباتوانندمیشهریتعادلوانتظامتأمینراه

:5835مدیری،)باشندشهرعمومیفضایدرمردمحضوریتهدیدکنندهگرفتن،قرار
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وذوالفقاری)دارندارتباطشهرتوسعهدرجهباشهریجرائمگفتتوانمیبنابراین(؛51

5831شایگان، :8 ومیزانافزایشیاکاهشدرتوانندمیشهردرایتوسعهتحوالتو(

باشندمؤثرجمعیتبهجرائمنسبت بامعماریوشهرسازیکهدهندمینشانهابررسی.

بهدارندارتباطجرموقوعمیزان . تاریکوترددکمشهریهایمحیطنمونه،عنوان

اموالیامخدرمواددوفروشیخربرایمناسبیمحلومعتادانتجمعمحلبهتوانندمی

شوندتبدیلمسروقه ومنفیاجتماعیرفتارهایباشهریمحیطوفضارابطهبنابراین،؛

:5833خداکرمی،واشکیتی)دارداهمیتشهریجرائمجغرافیاییبررسیدرناهنجار

رویکردهایبرنامهرونیازا(.813 آنزیربرنامهریزیشهریو، یکاربریزمینمرتبطبا

می که دارند شرایطمحیطی تغییر و اصالح کاربردیدر و بهنقشاساسی منجر تواند

حذففرصت )ارغان، شود بزهکاری و جرم برای مکانی 5835های تحقیقات(.551:

شاهدشهرگوناگونمناطقوهابخشکههستندواقعیتایننشانگرگرفتهصورتمتنوع

هستندجرمآمارازمتفاوتیمیزان 1155)لینینگپژوهشمثال،عنوانبه. :545 مشخص(

ونکوورشهرکالنهایخیاباندرصد41حدودساله،55بازهیکطولدرکهاستکرده

.اندنبودهجرمیگونهچیهشاهدابداًکاناداکلمبیایبریتیشایالتدر

منجرشهرینواحیدرجرمتوزیعخصوصدرگرفتهصورتمتنوعتحقیقاتمطالعه

این.جغرافیاییومحتواییپراکندگینخست،:شودمیاهمیتحائزمسئلهدوشناساییبه

هاآنپیشنهادیراهکارهایشودمیباعثوبردهسؤالزیرراتحقیقاتجامعیتویژگی،

نباشندکاربردییموردبررسشرایطازمتفاوتشرایطیدر هایداوریپیشدوم،مسئله.

متأثرینوعبهخودکهبودهجرائمبامواجههدرمدیرانوپژوهشگرانتوسطگرفتهصورت

هاموقعیتدیگربهخاصموقعیتیبرایشدهارائههایحلراهنادرستبسطواولمسئلهاز

منجرتنهانهکهکندهدایتتصمیماتیاتخاذیسوبهراشهریمدیراناستممکناستو

.نمایندتسهیلوتسریعراآنگسترشوتوزیعروندبلکهنشوندجرمکنترلبه

باشهریهایمحدودهدرجرمفضاییپراکنشتحلیلوشناسایی،رونیازا

نظربهضروریمتنوعهایپژوهشهاییافتهتحلیلوترکیبطریقازجامعرویکردی

آنجامعتحلیلوهایافتهترکیبزیرارسد،می هایقضاوتدامندرشدنگرفتارازها
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طریقازکهاستآنبرروپیشپژوهش.دهدمینجاتجانابهتصمیماتاتخاذونادرست

نمایدتحلیلرافوقمسئلهدوپیشین،هایپژوهشفراترکیب سؤال اینپژوهشاصلی.

چگونهجهانوایرانپیراشهریوشهریهایمحدودهدرجرائمفضاییتوزیعکهاست

تجمعبامقابلهبرایفرصتیتواندمیپرسش،اینبهپاسخاست؟ نقاطبرخیدرجرائم

مدیرانمقتضیتصمیماتبرایراراهونمودهفراهمخیزجرمهایکانونظهوروشهری

پیشگیریشهری الزامات نمودن لحاظ بامواجههوو برنامهجرائم برایدر آتی ریزی

.نمایدهموارشهرها

 چارچوب نظری

جرممکانوجرمقربانیمجرم،قانون،عاملچهارشهری،جرائمجغرافیاییبررسیدر

بخشیدننسقونظمبرایکهاستضوابطیمجموعهمعنیبهقانون.هستندموردتوجهبسیار

باهاسازمانومردمودولتجامعه،افرادروابطدرانسانیاعمالورفتارشکلونوعبه

قانوندرشدهحیجرائمتصرازیکیمرتکبکهاستفردیمجرم،.شودمیوضعیکدیگر

باشداجتماعافرادازفردییاو(غیرمنقولیامنقولمال)شیءتواندمیجرم،قربانی.شود

واقعهکهاستمکانیوزمانیخاصمحدودهجرم،مکان.استشدهواقعمجرمهدفکه

(.5831:34همکاران،وپوراحمد)استدادهرخآندرمجرمانه

زیستیمحیطواقتصادیاجتماعی،کالبدی،عواملریتأثتفسیرمعنیبهفضاییتحلیل

رافضادهیسازمانامکانوبودهمختلفهایمکاندرانسانیهایفعالیتپراکنشنحوهبر

کندمیفراهم برخیوقوعفضاییالگوی. .داردهمبابسیاریهایشباهتجرائم

هاآنکاربریکهدهدمیرخشهرهاازمناطقیدربیشترسرقتودزدیمثال،عنوانبه

تانیزدارندمختلطکاربریکهمناطقیدرسرقترخدادتعدادوشیوه.باشدتجاریعمدتاً

جرمدیگرانواعازبسیاریدرشباهتایناما؛کنندمیپیرویمشابهالگوهایازحدودی

نیستمحسوس اینمورددر. قابلنظریمالحظاتبرخیجرائم هستندتوجه نقش.

قضاییعدالتبرحاکمهایسیاستوجرمهایفرصت رسیدگی در نظریاتیازجمله

بایدکههستند De Melo, 2015: 314)گیرندقرارموردتوجه هایزمینهاثرگذاری(.
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هستندعواملیازدیگراینمونههمسایگانمیاناجتماعیپیونداهمیتوجرمبرفرهنگی

باشندتأثیرگذارآنضمیمهخشونتمیزانوجرمنوعبرهموتعدادبرهمتوانندمیکه

(Quick et al., 2018: 23.)

نرخدرجغرافیاییتغییراتشناساییبرایجهانیتحقیقاتکهاستسال551ازبیش

شوندمیانجامجرم 5833)خداکرمیواشکیتی. :813 پراکندگیبامرتبطهاینظریه(

.5:اندنمودهتقسیمدستهسهبهراجرائممیزانونوعباجمعیتتراکمرابطهوشهریجرائم

وشناختیبومنظریه.8جمعیت؛تراکمباجرمارتباطنظریه.1خیز؛جرمهایکانوننظریه

.جمعیتی

برگروگارتینشرمن،توسطباراولینخیز،جرمهایمکانواژه قرارمورداستفاده

محله،شهر،یکتواندمیکهخاصمحدودهیکدربزهکاریمیزانبودنباالبروگرفت

نمودتأکیدباشدمسکونیخانهحتییاخیابان تمرکزدلیلنظرانصاحبازبسیاری.

5835همکاران،وبازرگاندانند)میعاملسهترکیبوهمگراییرابزهکاریهایمکان

(:5831نقلازمشکینیوهمکاران،

مجرمانهاهدافوجود•

مجرمانهاعمالدرباالمهارتوانگیزهبابزهکارانوجود•

مسئوالنومردمسویازمناسبکنترلومراقبتنبود•

وزندگیبهمردمسایرهمانندمجرمانکهمعتقدنداندیشمندانبرخیمقابل،نقطهدر

عملارتکابدرصددروزمرهزندگیحیندروهستندمشغولشهرسطحدرخودکار

دربیشتردارندقرارافراداینمجاورتدرکهاشیایییاافرادعتاًیطبوهستندمجرمانه

(.5835:81همکاران،وبازرگان)دارندقراربزهکاریمعرض

مانندشناسانیجامعهتوسطشیکاگومکتبشناختیجمعیتوشناختیبومنظریه

استشدهمطرحپارکرابرت براجتماعیانحرافاتتبییندرشیکاگومکتبمتفکران.

عواملتأثیردرکهدفشانوداشتندتأکیدشهرنشینیپدیدهبامرتبطمتغیرهای

ونژادقومیت،مانندشناختیبومعواملوخانواربعدوتراکمسن،مانندشناختیجمعیت

(.5831:58همکاران،وپورموسوی)استبودهشهریانحرافاتوجرائمبرسکونتمحل
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دانندمیعقالنیانتخاببرمبتنیراآنجرم،ازاقتصادیهایتحلیل بنابراین،؛

منافعواقتصادیمسائلاساسبرعقالنیانتخابنظریهطبقجرمتوزیعوپراکندگی

تشریحراعقالنیانتخابنظریه(5831:85)همکارانوجانکیمحمودی.استشخصی

رامجرمعملنظریه،ایناساسبرودانندمیجرمانتخاببرایمجرمدالیلوانگیزهکننده

،گریدعبارت؛بهدانندمیویفردیخصایصهمچنینومجرمانهرفتارهایویژگیازمتأثر

هموسنجدمیراآنرسیدننتیجهبهاحتمالوبزهموقعیتهمجرم،ارتکاببرایبزهکار

.دهدمیقرارمدنظرراخودهایضعفوهاتوانایی

نقشکهبزرگیشهرهایوشهرهاکالندربزهکاریوجنایتجرم،وضعیتبررسی

مرکزوکانوناینکهبرعالوهشهرهااین.استاهمیتحائزبسیاردارندرامنطقهمرکزیت

تمرکزنقطهبهتوانندمیهستند،منابعجذب شوندتبدیلگوناگونجرائم مثال،عنوانبه.

5835)همکارانومحسنیتحقیقنتایج :85 هنجارهایرعایتعدمکهدهدمینشان(

واخالقافول،توجهجلبمتولیان،توسطقوانیننادرستاجرایدیدگی،بزهترافیکی،

ابعاددرعواملاینهمگی.هستندخیابانیخشونتدرتأثیرگذارعواملازجملهگراییقوم

ازانحرافمیزانرفتنباال.شوندمیتیرؤشهرهاکالنازبسیاریدرمحسوسومشهود

صحیحتعریفزیرابگذارد،اثرشهریزندگیکیفیتبراستممکنجامعههایارزش

همکاران،وشفیعا)استوابستهجامعهمرسومهایارزشوفرهنگبهزندگیکیفیت

5831 تضعیفیابردنبینازباتواندمیخاصمنطقهیاشهریکدرجرمتجمعو(

.نمایدواردجدیآسیبهاارزشوفرهنگاستواریبهپهنهآندراجتماعیپیوندهای

درمهمعواملتوانمیگرفته،صورتهایپژوهشونظریاتعمدهگرفتننظردربا

نمودبندیتقسیمکلیدستهدودرراجرمجغرافیاییتوزیع انگیزهکهعواملیاول،:

بیشتررامجرمانهفعالیتفرصتکهعواملیدوم،ودهدمیافزایشراجرمارتکاب

رامرتبطنظریاتتوانمیاساس،همینبر(.Ackerman & Murry, 2004:424)کنندمی

:دادقرارکلییدستهدودرنیز

جرم،ارتکابفرصتنظریه.الف

.کنندمیتبیینراجرائموقوعهایانگیزهکهنظریاتی.ب
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آنوقوعکهاستجرمتحلیلدرایپایهنظریاتازیکیجرمارتکابفرصتنظریه

 ,Hannon)دهدمینسبتدواینتقابلفضایبهقربانی،ومجرمهایویژگیبرعالوهرا

درواقع2002 راجرمارتکابفرصتکهفضاییدرقربانیومجرمحضوریزمانهم،(.

شودمیجرمارتکاببهمنجراستنمودهفراهم 5335)کوک. ایندرجرمارتکاب(

»استدادهشرحصورتاینبهواقتصادیتوجیهبارانظریه سایربودنثابتفرضبا:

جهتدرتالشواحدهرازایبهنهایینتیجهبهدستیابیاحتمالدرافزایشمتغیرها،

کهاستباوراینبروی.«شودمیجرائمکلیمیزاندرافزایشبهمنجرمجرمانهخواست

رفتارباکهبودهبالقوهمجرمانحسابگرانهعقالنیتدرتردیدمعنیبهگزارهاینکردنرد

نیستسازگارانسانعقالنی بهرامجرمانهرفتارجرم،ارتکابفرصتنظریهبنابراین،؛

با.(Cook, 1986بهنقلازHannon,2002)کندمیمنتسباوحسابگریوبشرعقالنیت

کهیدرصورتودهدمیانجامفایده-هزینهارزیابیابتدامجرمرویکرد،اینگرفتننظردر

مغتنمآمدهوجودبهفرصتباشد،غالبآنیهزینهبرجرمارتکابازحاصلیفایده

اهمیتحائزنکتهدو.استمجرمانهعملآنبهاقدامبالقوه،مجرمعقالنیانتخابواست

بهمحدودومدتکوتاهبسیارجادشدهیافرصتاینکهنخست:دارندوجودرویکردایندر

 Van)رودمیدستازشرایط،درتغییراندکیباوبودهجرمبالقوهنقطهپیرامونیفضای

Dijk, 1994: 106)،جرائممیزانافزایشوهافرصتافزایشمیانارتباطاینکهدوم

همنیستخطیهمواره . بهارتکابموجود،هایفرصتافزایشبازمان صورتجرائم

نقطه،ایندر.برسدفرصتاشباعنقطهبهتاکندمیپیداادامهمشخصحدیتاوغیرخطی

دیگرآنافزایشکهشودمیزیادقدرآناحتمالیمجرمانبهموجودهایفرصتنسبت

(.Hannon, 2002: 366)نمایدنمیایجادبالقوهمجرمبرایخاصیجذابیت

عنوانبهرامختلفیعواملجرم،وقوعهایانگیزهبامرتبطنظریاتدیگر،سویاز

نمایدمیمعرفیجرمارتکابدرانگیزشیعوامل یزمینهاستممکنعواملاین.

ازمتفاوتیانواعبهمنجراساسهمینبروباشندداشتهفرهنگییااجتماعیاقتصادی،

شوندجرائم شدهمعرفیجرمارتکابدرمهمانگیزشیعواملازیکیعنوانبهبیکاری.

Kleck & Chiricos, 2002)است ازمالیدرآمددادندستازدلیلبهبیکارفرد(.
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درموضوعهمین.استمحرومزندگیبرایازیموردنحداقلیالزاماتوامکاناتبسیاری

بااکندمیتقویتراسرقتنظیریجرائمارتکابانگیزهاو جرمارتکابانگیزه،حالنی.

نیستاقتصادیهمیشه Anderson, 1999مانند)تحقیقاتبرخی. جایگاه،نظیرعواملی(

برخیارتکاباصلیانگیزهعنوانبهراقانونخالفعملیانجامازحاصلاحترامواعتبار

 دانندمیجرائم وخطرپذیریمیزاندرتمایزافراد،شخصیتیهایتفاوتدیگر،بعضی.

(؛Zuckerman, 2007مانند)دانندمیقانونخالفاقداماتعاملراهیجانبههاآنعالقه

وجذابنفسهفیافرادبرخیبرایجرمارتکابدرنهفتهمخاطرات،گریدعبارتبه

Burt & Simons, 2013: 1327)استانگیزهیجان یجنبهکهیجرائمهمچنین،(.

طبقاتییانژادیطلبیبرتریوتبعیضنظیرهاییانگیزهاستممکندارندتهاجموخشونت

نژادی،تعصباتنشانگرکهشوندمیمعرفیجرائمیعنوانبهگرانفرت.جرائمباشندداشته

 :McDevitt et al., 2002)باشندذهنیوجسمیمعلوالنعلیهیاقومیتیجنسیتی،مذهبی،

303 عواملوژنتیکیوفیزیکیوضعیتمانندفردیعواملترکیبمحققان،ازبرخی(.

زاجرمداخلیعواملعنوانبهراحقارتاحساسوهوشیکمترس،حساسیت،مانندروانی

(.5833:553همکاران،وشاهیوندی)نمایندمیمعرفی

 طرفراانگیزشینظریاتتوانمینظریات،طیفدوایننگاشتباودرمجموع

عرضهطرفعنوانبهراجرمارتکابفرصتنظریهودانستجرمارتکاببرایتقاضا

متغیردواینهمیشهکهشوددقتاستالزماما،(Cohen & Felson, 1979)نمودمعرفی

 Hannon, 2002)کنندنمیعملهمازمستقلکامالً میزاندرتواندمیفرصتوجودو(

دراستممکنشهرییهابافتوهامحدودهازبرخی.درواقعباشدمؤثرفرددرانگیزش

جرمارتکاببرایرابیشترییهازهیانگوفرصتزمانهمدوهریاومکانیازمانبردار

بروزاحتمالهامحدودهوهابافتایندرجهیآورند.درنتفراهمبزهکارانومجرمانتوسط

بافتشدخواهدبیشتربزهکارانهرفتارهایوجرممشاهدهو وپیرامونیمرکزی،یها.

یاهیحاش باشندتوانندیمفضاهانوعاینازجمله یدوگانهگرفتننظردربامقالهاین.

فضاییهایویژگیوشرایطنمودنلحاظباوپایهنظریچارچوبعنوانبهفرصت-انگیزه
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هایمحدودهوشهرهادرجرائمفضاییتوزیعتحلیلبهگوناگونهایموقعیتدرمتفاوت

 .پردازدمیجهانمختلفنقاطدرهاآن

 شناسی روش

کهاستتوصیفی-تحلیلیپژوهش،اینانجامرویکرد.استکاربردینوعازپژوهشاین

شوندمیتحلیلوآوریجمع،«فراترکیب»روشازاستفادهباآنهایداده فراترکیب.

وهاتئوریمبنایبرجدیدهایتئوریایجادبرایآنازکهاستتحقیقروشازایگونه

هاییافتهمقایسهازگرفتنبهرهباقبلیهایپژوهشتحلیلوتفسیریاموجودادبیات

شودمیاستفادههاآنیکپارچگیحفظضمنمختلف هدف،(1111)بکنظربامطابق.

.استموضوعیکپارچگیمبنایبرکیفیهاییافتهازخالقانهتفسیرفراترکیب،ازاصلی

استحاکمفراترکیببرنگاهنوعدویطورکلبه کپارچهی»رویکردعنوانبااولنگاه.

نقاطشناساییبرتکیهباپیشینمطالعاتکردنیکپارچهوگردآوریآوری،جمعبر«کننده

یکپارچهباالاعتمادقابلیتبامتغیرهاییاساسبرراهاآنوداردتأکیدهاآندرمشابه

کندمی برقبلیمطالعاتتأویلوتفسیربرداردنام«تفسیریترکیب»کهدومرویکرد.

5834همکاران،ونادری)داردتأکیدمقایسهمبنای رویکرددوهرحاضرپژوهش(.

.استکنندهکپارچهیرویکرداصلیبرتأکیدامااست،نمودهلحاظرافراترکیب

حوزهدرکههستندهاییپژوهشومطالعاتمجموعهتحقیق،اینآماریجامعه

جهانوایراندرهاآنپیرامونیمناطقوشهرهادرجرمفضاییومکانیجغرافیایی،توزیع

گرفتهانجام بهاند. درمتعددیکلیدواژگانها،پژوهشاینبهدستیابیوشناساییمنظور

گرفتندقرارجستجوموردعلمیمعتبرهایپایگاهفضای هاآنپرکاربردترینوترینمهم.

فضاییتوزیع»؛«جرمجغرافیاییتوزیع»،«شهردرجرمتوزیع»ازاندعبارتفارسیزباندر

«جرمفضاییتحلیل»و«جرم وcrime""کلیدواژگاننیزانگلیسیزباندر.

"Spatialanalysis of crime"دراینمرحله،پژوهشگرانبه.گرفتندقرارجستجومورد

اند.درهاراحذفنمودهبررسیمقاالتپرداختهودرهرمرحلهازبازبینی،تعدادیازآن

برمبنایکلیدواژگان قرارگرفت،سپسموردمطالعهگاماول،چکیدهمقاالتیافتهشده
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 چکیده آنمقاالتیکه شدند مرتبطتشخیصداده بازبینیموردمطالعهکاملطوربهها و

 اند،انتخابشدند.محققانمعتبروموردتأییدبودهازنظرومواردیکهقرارگرفته

انجام معیار مبنایچهار بر اعتبارسنجیمحتواییمقاالترا بازبینیو پژوهشگران،

دقتدر»،«هاآوریدادهجمع»،«اهدافپژوهش»ازاندعبارتاند.اینچهارمعیارکهداده

ها،درارزیابیاعتبار،دقتواهمیتمطالعه«هابیانواضحوروشنیافته»و«لیوتحلهیتجز

وکاربردآنکاررفتهبه طیازپس(.5835:881هاموردتأییدقرارگرفتهاست)کمالی،

نهایتاً اعتبارسنجی، و ارزیابی زبانبهپژوهش55وفارسیزبانبههشپژو18مراحل

درهاآنشرحکهشدنددادهتشخیصمرتبطهاپژوهشازمورد41مجموعاًیعنیانگلیسی

.استآمده5شمارهجدول

 در این پژوهش شده استفادهاسناد  .0جدول 

 عنوان پژوهش پژوهشگر/پژوهشگران ردیف

حسینذوالفقاریوفریباشایگان5

(5831)

بررسیجغرافیایجرمدرشهرتهران

احمدپوراحمد،محمدتقیرهنمایو1

(5831محسنکالنتری)

درشهرتهرانجرائمبررسیجغرافیایی

فیروزمحمودیجانکی،فاطمهوحید8

(5831دستجردیومحمدبارانی)

)مطالعه جرم مکان انتخاب بر سکونت محل مجاورت تأثیر

تهران(موردیجرمسرقتدرشهر

اصغرقنبریوعلیشماعی،علی4

(5831شاهیمیرزا)محمدعین

تحلیلفضاییجرائمشهریدرمناطقبیستودوگانهکالنشهر

تهران

معصومهپازکی،داوودشیخیو5

(5835مختاریوردخانی)

یررسمیغهایبرمیزانافزایشجرمدرسکونتگاهمؤثرعوامل

ت()مطالعهموردی:شهرپاکدش

کاربری(5835عباسارغان)5 در بزهکاری و جرم جغرافیایی بررسی و هایتحلیل

(میکررباطشهری)مطالعهموردی:شهر

سارااشکیتیونبیخداکرمی8

(5833)

مطالعهموردیبررسیجغرافیایجرمدرکالن شهرهایایران:

شهرتهران

محسنکالنتری،احمدپوراحمد،3

پورقلیسارااهللیعقوبابدالیو

(5838)

کانون )مطالعههایجرمتحلیلفضاییکیفیتزندگیدر خیز

موردی:بخشمرکزیشهرتهران(



 1741پاییز |  22 هشمار | هفتمسال  |یا و منطقه یتوسعه شهر یزیر برنامه  فصلنامه  | 05

 عنوان پژوهش پژوهشگر/پژوهشگران ردیف

یوحسینرحیمیآبادیزنگعلی3

(5833نادر)

(GISتحلیلفضاییجرمدرشهرکرج)بااستفادهاز

ترسازجرم)مطالعهموردی:شهرایورابطهبینساختارمحله(5831حبیباحمدیوعلیعربی)51

کرج(

احمدشاهیوندی،رضارئیسیوانانی55

(5833وحجتشیخی)

درمناطقشهراصفهانجرائمتحلیلیبرتوزیعفضایی

زادههریسوعبدالرضاباللمحسن51

(5838راد)فرجی

شهرتبریزگانهدهتحلیلفضاییتوزیعجرمدرمناطق

اصغرضرابیوبهناممسعودتقوایی،58

(5833مغانیرحیمی)

برمیزانجرمدرمناطقمختلفشهرشیرازمؤثربررسیعوامل

حبیباحمدی،مریمسروشوحسین54

(5833افراسیابی)

ترسازجرمدرمناطقجرمخیزشهرشیراز

مهدیبازرگان،محمدرحیمرهنما،55

محمداجزاءشکوهیوسیدهادی

(5835زرقانی)

کانون فضایی تحلیل و درشناسایی سرقت خیز جرم های

شهرمشهدکالن

مشهد(-جغرافیایتطبیقیپاتولوژیشهری)وین(5883الهمافی)عزت55

محمدحسینسرائیوسیدمصطفی58

(5834حسینی)

مکانیجرمدرشهریزد-تحلیلفضایی

مسلمحدیدی،بیتاحامد،کاوهنادری53

(5834)وژیالقزوینه

مکانی پراکنش تحلیل و در-بررسی خیزی جرم فضایی

GISهایشهرکرمانشاهبااستفادهازمحله

امیناکبری،امیرملکی،محمدجواد53

(5835بختیرستمی)زاهدیوشاه

فضایی شهرجامعه-تحلیل در منزل از سرقت جرم شناختی

کرمانشاه

اسماعیلنصیری،احسانگلمهرو11

(5838محمدحسنرحمانی)

خیزهایجرمتحلیلفضاییجرمومکان

مطالعهموردی:بزهسرقتدرشهرقزوین

بهناممغانیرحیمی،محسن15

پورخسروانیومهدیخداداد

(5835)

وقوعجرمسرقتدر ارزیابیتوزیعفضاییونقشمحیطدر

مناطقچهارگانهشهرکرمان

فیروزیمحمدحسنیزدانی،ابراهیم11

(5838مجندهوجوادهاشمی)

اردبیل شهر سرقتدر جرائم پراکنشفضایی الگوی بررسی

خیزسرقتشناساییکانونجرممنظوربه

سیدجلیلنبویرستاقی،ناصربیات،18

ابراهیمرجبیتاجامیروسیدجعفر

امانهقاپیدرشهرساریبااستفادهازستحلیلفضاییجرمکیف

اطالعاتجغرافیایی
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 عنوان پژوهش پژوهشگر/پژوهشگران ردیف

(5838ساداتی)

سیدباقرحسینیومحسنکاملی14

(5835)

عواملمحیطیمؤثربروقوعجرائمشهری)جرمسرقت(

شهرقم8و5مطالعهموردی:منطقه

وند،مریمعلیشجاعیان،محمدآدینه15

(5835آزادبختونورابیات)

پهنه و کانونشناسایی )سرقتبندی جرم وقوع مسلحانه(های

5838تا5831هایشهراهوازبینسال

یوسفبیانلوومحمدکریممنصوریان15

(5835)

رابطهتراکمجمعیتبامیزانونوعجرم

جرم،خشونتواحساسامنیتدرفضاهایعمومیشهر(5835آتوسامدیری)18

13Silas Nogueira de Melo et 
al., (2015)

Crime concentrations and similarities in 
spatial crime patterns in a Brazilian context 

13Riccardo Valente (2019)Spatial and temporal patterns of violent 
crime in a Brazilian state capital: A 
quantitative analysis focusing on micro 
places and small units of time 

81Shannon J. Linning (2015)Crime seasonality and the micro-spatial 
patterns of property crime in Vancouver, BC 
and Ottawa, ON 

85Ashok K. Dutt and G. 
Venugopal (1983) 

Spatial patterns of crime among Indian cities 

81A.L. Nelson et al., (2001)Identifying micro-spatial and temporal 
patterns of violent crime and disorder in 
British city center 

88Matthew Quick et al., 
(2018)

Crime-general and crime-specific spatial 
patterns: A multivariate spatial analysis of 
four crime types at the small-area scale 

84Keith Harries (2006)Extreme spatial variations in crime density in 
Baltimore county, MD 

85Danielle M. Fenimore 
(2019)

Mapping harmspots: An exploration of the 
spatial distribution of crime harm 

85Yanqing Xu et al., (2018)The impact of street lights on spatial-
temporal patterns of crime in Detroit, 
Michigan 

88William V. Ackerman and 
Alen T. Murray (2004)

Assessing spatial patterns of crime in Lima, 
Ohio 

83John R. Hipp et al., (2017) Studying neighborhood crime across 
different macro spatial scales: the case of 
robbery in 4 cities 

83Charlie Catlett et al., 
(2019) 

Spatio-temporal crime predictions in smart 
cities: A data-driven approach and 
expriments 



 1741پاییز |  22 هشمار | هفتمسال  |یا و منطقه یتوسعه شهر یزیر برنامه  فصلنامه  | 04

 عنوان پژوهش پژوهشگر/پژوهشگران ردیف

41Zhanjun He et al., (2020) Discovering the joint influence of urban 
facilities on crime occurrence using spatial 
co-location pattern mining 

45Corey S. Sparks (2011) Violent crime in San Antonio, Texas: An 
application of spatial epidemiological 
methods 

41John R. Hipp (2016) General theory of spatial crime patterns 

نواییکلیدواژگانوبراساسهمهاآنهایمختلف،پسازشناساییودسترسیبهپژوهش

 دستهموردبررسمفاهیم جرم بسترساز عوامل عنوان با موضوعی گروه چهار در بندیی

از:تراکمجمعیت،مهاجرتواسکانغیررسمی،محیطواندعبارتشدند.اینچهارگروه

دسته این مبنای اجتماعی. اکولوژی و کالبدی شیوهامکانات و مفهومی ارتباط بندی،

کلیدواژه اثرگذاریمفاهیم پراکندگی بر فراترکیبجرائمای و تحلیل درنهایت، است.

مقاالتبراساساینچهارگروهصورتگرفت.

فی و آماری اسنادبندی توصی دسته

 قلمرو زمانی

ازموضوعاینکهدهدمینشانگرفتهصورتهایپژوهشزمانیقلمروبررسی

استشهریشناسیآسیبحوزهپژوهشگرانروزبههایدغدغه گرفتهصورتتحقیقات.

تعداد،ازنظراخیرهایسالدرجرمفضاییوجغرافیاییپراکندگیبامرتبطمقوالتدر

نمودهجلبخودبهراشهریمطالعاتمحققانازبسیاریتوجهوداشتهصعودیروند

چناناست . فارسیمقاالتدرفراوانیبیشتریناست،مشخص1شمارهجدولدرکه

8بهقبلمشابهدورهدرفراوانیاینواستمقاله58با5833الی5834زمانیبازهبهمربوط

یابدمیتقلیلمورد ازمورد3وبودهحاکمانگلیسیزبانبهمقاالتدرمشابهیروند.

 .اندشدهانجام1111الی1155زمانیبازهدرهاپژوهشمورد55مجموع
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 ها در قلمرو زمانی توزیع پژوهش. 2جدول 

 درصد فراوانی بازه زمانی 

 داخلی

5833-58345885%

5838-5833855%

5833-5834551%

5%1ماقبلو5838

%1854جمع

 خارجی

2016-2020 353%

2011-201588%

2006-201058%

2005 and before88%

%5585جمع

%511 41کل

 قلمرو جغرافیایی

گیرندمیبردرراشهرهاکالنحوزهگرفتهصورتتحقیقاتاکثر 18ازمورد53.

.دارندتمرکزشهرهاکالنبرخارجیموردپژوهش55ازمورد5وداخلیموردپژوهش

شهرکالنیکمحدودهکلتحقیقاتاینازبعضیجغرافیاییقلمرووآماریجامعهالبته

کنندمیبررسیراشهرکالنیکمناطقیانواحیازبخشیدیگر،برخیواست قلمرو.

دلیلبهامانیستندپرشمارجمعیتیازنظرکهاستشهرهاییبهمربوطهاپژوهشازتعدادی

هستنداهمیتحائزاجتماعیواقتصادیجغرافیایی،موقعیت حوزهدرهاپژوهشاین.

در.اندشدهتقسیممورد1باکوچکشهرهایومورد8بااستانمراکزدستهدوبهداخلی

محدودکوچکشهرهایعنوانبامورد8بهتحقیقاتاینخارجی،هایپژوهشحوزه

ازمورددوهمچنین.استبزرگشهرچندخارجی،هایپژوهشازمورد4قلمرو.اندشده

 .اندگرفتهانجامالمللیبینیاملیسطحدرتحقیقاتاین
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 یموردبررسها در قلمرو محدوده فضایی  توزیع پژوهش. 3جدول 

 درصد فراوانی قلمرو جغرافیایی 

 داخلی

%5348شهرکالن

%855مرکزاستان

%15شهرکوچک

%54 18جمع

 خارجی

%54 5شهرکالن

%88شهرکوچک

%451منطقهشهری

%15یالمللنیبملی/

%5585 جمع

%41511کل

 کلیدواژگان

کلیدواژه پژوهشمورداستفادههای بردر تمرکز و اهمیت میزان بیانگر مختلف، های

 جدولشماره شناساییاولویتدستهمنظوربه4مقوالتمختلفاست. درکاربندیو ها

اینپژوهش دادهمحققانیاستکه انجام را ها اقداممنظوربهاند. سه تدویناینجدول،

 کلیدواژگان برگردان اول، است: گرفته برخیسیانگلانجام حذف دوم، فارسی، به ی

س و شهرها( نام )مانند اصلی موضوع به مرتبط غیر یکپارچهکلیدواژگان سازیوم،

 کلیدواژگانمشابهبههمدرقالبگروهکلیدواژگان.

 ها در پژوهش کاررفته بهکلیدواژگان . 4جدول 

 فراوانی گروه کلیدواژه

11جرم

1بزهکاری

4تراکم

58الگویجرم/الگویفضایی/توزیعفضایی/پراکندگی/جغرافیایجرم

3تحلیلفضاییجرم

4فضا/مکان
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 فراوانی گروه کلیدواژه

54خیزخیز/محل/محله/محالتجرمخیزی/کانونجرمجرم

8سازمانینظمی/بیبی

4امنیت/امنیتعمومی

1پلیس

8اکولوژی

1جغرافیایاجتماعی

8یشهری/مسکن/طراحیمحیطیزیربرنامه

8کاربریاراضی

1یررسمیغنشینی/سکونتگاهحاشیه

8ترسازجرم

54و...:سرقت،خشونتجرائمعناوین

 ها داده لیوتحل هیتجز

عاملبسترسازدادهلیوتحلهیتجزساختارمندیمنظوربه قالبچهار عناوینتحلیلدر ها،

امکانات محیطو اکولوژیاجتماعی، غیررسمی، اسکان مهاجرتو تراکم، شامل جرم

دسته شدهکالبدی اثرگذاریبندی نوع و مفهومی ارتباط اساس بر مذکور عوامل اند.

براساسجرائموتوزیعشدهیمعرفعنوانعواملبسترسازبهجرائمبرپراکنشکلیدواژگان

 مورد عامل پژوهشلیوتحلهیتجزاینچهار است. گرفته یکازقرار هر هایمرتبطبا

یقرارگیرند.جدولشمارهموردبررستوانندذیلیکیاچندعاملایمیمفاهیمکلیدواژه

می5 تبیین را موضوع این می، کلیدواژه هر همچنین، درنماید. انگیزشی نقشی تواند

شرایط،انگیزهوفرصتبرحسبارتکابجرمداشتهباشد،فرصتیبرایآنفراهمنمایدیا

 متأثرنماید.زمانهمطوربهرا
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 های انگیزشی یا فرصتی بندی کلیدواژگان بر اساس عوامل بسترساز و کارکرد دسته. 4جدول 

 ها دواژهیکل

 عوامل

تراکم  کارکرد

 جمعیت

مهاجرت و 

اسکان 

 غیررسمی

اکولوژی 

 اجتماعی

محیط و 

امکانات 

 کالبدی

فرصتیتراکمجمعیتی

فرصتیفضا/مکان

خیزی/کانونجرم

خیزخیز/محل/محله/محالتجرمجرم
فرصتی

انگیزشی اکولوژی

فرصتیسازمانینظمی/بیبی

فرصتیامنیت/امنیتعمومی

فرصتیپلیس

انگیزشیاجتماعیجغرافیای

فرصتیشهرسازی/مسکن/طراحیمحیطی

فرصتیکاربریاراضی

یررسمیغنشینی/سکونتگاهحاشیه
–انگیزشی

فرصتی

انگیزشیترسازجرم

:سرقتجرائمجرم/بزهکاری/عناوین

و...


–انگیزشی

فرصتی

الگویجرم/الگویفضایی/توزیع

فضایی/پراکندگی/جغرافیایجرم
    

–انگیزشی

فرصتی

    تحلیلفضاییجرم
–انگیزشی

فرصتی

 تراکم جمعیت

راجرائموقوعفراوانیوجمعیتتراکممیانمثبتهمبستگیوجودتحقیقات،ازبسیاری

ارتباطبا(5831:8)شایگانوذوالفقاری.(5831کنند)مانند:شماعیوهمکاران،میتأیید

میزانمیانکردنبرقرار کهاندنمودهمطرحراادعااینشهر،توسعهدرجهوجرائم
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محلنشینحاشیهیامتراکمهایمحله کمشهروندانسکونتکه وجرمهستند،درآمد

تعلقهامحلهاینبهزندانیانبیشترودهدمیرخدیگرنقاطازبیشهامحلهایندرجنایت

همکناردرمنازلگرفتنقرارچگونگیوشهریتراکمنوعووضعیتهاآنباوربه.دارند

جرمبروززمینهکهسازدمییاگونهبهرافیزیکیمحیطوشدهموجبراجمعیتتراکم

شهریمحیطتراکمرابطهکهدهدمینشانآماریمقایسه،رونی.ازاشودمیفراهمآندر

باقضیهعاممعنایبه بهشهریجرائم استسهیمقاقابلمستقیمصورت نتایجاساسبر.

بیشترینآنتحقیق که5و8،4هایسرکالنتریدرترتیببهجرائمها، شرقدرعمدتاً

سنتیومتراکمفیزیکیبافتبهتوانمیراموضوعاین .دهندمیرخهستندواقعتهران

جنوبیمناطقبامقایسهدرجمعیتباالتررقمنیزو(غربیمناطقبامقایسهدر)تهرانشرق

غربازتهرانشرق،گریدعبارت؛بهدادنسبت(هستندمتراکمفیزیکیازنظرنیزهاآنکه)

تراکمانطباقاینتوانمیبنابراین؛استترپرجمعیتشهراینجنوبازوترمتراکمتهران

 .دانستجرمرقمافزایشباعثراجمعیتو
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 (23: 0331پراکندگی جغرافیایی جرم در شهر تهران )ذوالفقاری و شایگان، . 0شکل 

کرجشهرکالنگانهدهمناطقدرجرمبررسیبا(5838:534)نادررحیمیوآبادیزنگی

آندهندمیرخبیشترشهراینپرجمعیتنواحیدرجرائمکهاندرسیدهنتیجهاینبه ها.

ودهدمیرخرفتاریواجتماعیاصطکاکمحدوده،یکدرجمعیتافزایشبامعتقدند

پرتراکمنواحیومناطقآندرناهنجاررفتارهایبروزافزایشموجبساکنانمنافع
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محسوباجتماعیکنترلموانعازیکیعنوانبهازدحاموجمعیتفشارهمچنین،.شودمی

عاملیعنوانبهوشودمیافرادروابطناهمگونیویختگیگسازهمموجبکهاستشده

کندمیعملجرمبروزدرمثبتومؤثر نیزاصفهانشهرکالندرگرفتهصورتنتایج.

همبستگیجنسازمعنادارایرابطهجرمتعدادوجمعیتتراکمبینکهکندمیمشخص

(.5833:585همکاران،وشاهیوندی)داردوجودمثبت

باجمعیتتراکمرابطهودارنداینازمتفاوتنظریتحقیقات،برخی،حالنیباا

،(1153:13،81)کوئیکوهمکارانتحقیقدر.دانندنمیمستقیمراجرمارتکابمیزان

بزرگلندندرجرمفضاییالگویبرمؤثرمستقلمتغیر4ازیکیعنوانبهجمعیتتراکم

شدهسنجیدهکمیصورتجرائمبهانواعازیکهرباآنرابطهوقرارگرفتهیموردبررس

وداردمنفیرابطهجرمانواعتمامیباجمعیتتراکمکهاستبودهاینحاصلنتیجه.است

در.استترپایینهاآندرجمعیتتراکمکهدهندمیرخلندنازمناطقیدربیشتر،جرائم

هایویژگیعنوانبهدوستیهایشبکهومتقابلاعتماداجتماعی،همبستگیبرتحقیقاین

استشدهاشارهایمحلهوکوچکفضاهایدرساختاری گونهنیاتوانمیبنابراین؛

یامحلهیزیستهایژگیوواصولحفظبازمانهماگرجمعیتتراکمکهنموداستدالل

عملجرمبازدارندهعاملعنوانبهتواندمیباشداجتماعیهمبستگیبرمبتنیروابطو

هماگرامانماید، دگرگونمحلهفضاییساختاروهویتجمعیت،تراکمبازمان وشده

یابیناززیستیمشترکمحدودهیکعنوانبهآنبهنگاهومحلهبهتعلقحس و رود

محله جرائمنرخاحتماالًایجدیدومتراکموبدونمشخصاتمذکورشکلگیرد،اساساً

.رفتخواهدباالمحلهآندر

بهراآنودانندنمیکلیقاعدهیکراجمعیتتراکمباجرمرابطهتحقیقات،برخی

نوع دانندمیوابستهجرائم توسطگرفتهصورتپژوهشنتایجاساسبرنمونه،عنوانبه.

1153)فنیموره درجمعیتتراکم،(آمریکامتحدهاالتیاپایتخت)واشنگتنشهردر(

موضوعاینکهشودمیشهروندانمیانبیشتربرخوردهایبهمنجرشهرمرکزیمناطق

وتعارضافزایشبرایبیشتریهایفرصتمتعاقباً بااکندمیایجادجرائم این،حالنی.

 برمشتملبیشترجرائم قابلپیامدهایباخفیفجرائم وشوندمی-سرقتمانند-تحمل
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مرکزازدورترفضاهاییدرعموماً-قتلمانند-جبرانرقابلیغپیامدهایباشدیدترجرائم

 .دهندمیرخاست،کمترآنجادرجمعیتتراکمکهشهر

 مهاجرت و اسکان نامتعارف

کالن وروستاهایدورونزدیکهستند. کانونجذبمهاجرازشهرها ،حالنیبااشهرها

خدماتمناسب و کار به نیتدستیابی با کالنمهاجرانیکه رهسپار میتر شوند،شهرها

شهرراندارند.ازسویدیگر،انطباقبامحیطمعموالًتوانپرداختهزینهزندگیدرکالن

نیزبرایمهاجرانیازفرهنگواجتماعمتفاوتدرزمانیفرهنگیکالن-اجتماعی شهرها

نیست میسر کوتاه سکونترونیازا. شهر مرکز از معینی فواصل در عموماً گروه این ،

هاکهگاهغیررسمیهستندبهمیزانبسیارکمیبااصولشهرسازیکنند.اینسکونتگاهمی

ازامکاناتوتسهیالتشهریکمتریبهره مندهستندوکنترلاجتماعیبرانطباقدارند،

استفادهنمود.جرائمعنوانمأمنیبرایتخلفاتوانبهتوهامیآناننیزکمتراستوازآن

دراینمناطقبیشترباشد.جرائمتوانانتظارداشتکهمیزانپسمی

5835نتایجتحقیقبازرگانوهمکاران) نشانمی85: دهدکهرابطهمستقیمیبین(

شهرمشهدوجودسرقتدرکالنجرائمنشینومیزانوقوعمناطقدارایمحالتحاشیه

اند(دربررسیمیزانجرمدرشهرپاکدشتدریافته5835:554دارد.پازکیوهمکاران)

بی رشد درآمد، بودن پایین همچون معضالتی سطحکه بودن پایین و جمعیت قاعده

شدهاسترمتعارفیغنشینیونقاطسکونتیخودرووگیریحاشیهآوریمنجربهشکلفن

یناشیازفشاروختگیگسازهمعالوهبههبادگرگونیساختارارزشیوالگوهایرفتاریک

زیربنایی، عوامل اینتحقیق، در است. شده جرم افزایشبروز به جمعیتمنجر ازدحام

عنوانعواملمهمدرکالبدی،امنیتیوحقوقیبه-اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،ساختاری

اند.بررسیعواملایشناختهشدههایغیررسمیوحاشیهکونتگاهافزایشمیزانجرمدرس

بیشترینمؤثر اینواقعیتاستکه نشانگر نیز کرمان شهر سرقتدر جرم درجرائمبر

اند.ساکناناینمناطقاکثراًمهاجرانینشینرخدادهمناطقیبابافتعمدتاًقدیمیوحاشیه
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نقاطبه دیگر از روستهستندکه اینمناطقساکنشدهویژه در اها عموماً یربومیغاندو

(.5835:588هستند.)مغانیرحیمیوهمکاران،

درشهرستانبالتیمورواقعدرایاالتمریلندجرائم(توزیعجغرافیایی1115هریس)

مشخصاست،مرزهای1درشکلشمارهکهچنانیقراردادهاست.موردبررسآمریکارا

بالت شهر محدوده بیشترینمیزان شاهد جرائمیمور اینمرزها مرزهایخصوصبههستند.

اندوهایاخیربودهشرقیوغربیشهر،مناطقیهستندکهمسیرتوسعهفیزیکیشهردرسال

اقتصادیناتوانهستندازنقاطداخلیبهازنظرافرادیکه هایشهرهستند.بهعبارتیحاشیه

میسمتنقاطحاشیه رانده شهر ای که حرکتگروهی عنوانطوربهشوند. با تاریخی

شناختهمی-اقلیتجرم سازازشهربهشونددرقالبفرآیندصادرنمودنعناصرجرمگرا

یکهناتوانیجسمییایهاآن،فقیرتریندستهازفقرا،یعنیحالنیبااشود.حومهمعرفیمی

هیچتحصیالتیندارندوامکاناستخدام همچناندرشانیبراروحیدارند، وجودندارد،

مانند.اینتجمعدربلندمدتمنجربهکاهشیابهعبارتیفرارجمعیتمرکزشهرباقیمی

 شده، شهر مراکز میهاآناز سکنه خالیاز زیرساخترا آن دنبال به نماید، را نابودها

(.Harries, 2006:405کند)نمودهوبستریبرایجرمفراهممی
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 (Harries, 2006:408در شهر بالتیمور، آمریکا ) جرائمپراکندگی جغرافیایی . 2شکل 

وشهرهاکالنبهمهاجرتجریان،یک.استجریاندونتیجهاسکانغیرمتعارفبنابراین

.هاحاشیهبهشهرکالندرونیمناطقازخروجدیگر،جریانوشهردیوارهایپشتتوقف

استشهرداخلینواحیدرسکونتفرهنگی-اقتصادیتمکنعدمجریان،دوهریریشه

اجتماعیواقتصادینظامجذبکهفردی.شوندمیجرائممیزانافزایشبهمنجردوهرو

امکاناتازضرورتاندازهبهتواندنمیوشودنمیشناختهشهروندیکعنوانبهنشود،شهر

بازارازوابستهصورتبهوشدهساکنشهرمحدودهازخارجبنابراین،؛شودمندبهرهشهری

مهاجرتازقبلفرهنگینظامازکهمهاجرفرددیگر،سویاز.نمایدمیاستفادهشهرکار

ازگسیختگیوهویتبحراندچارگیردمیقرارجدیدفرهنگینظامدروقتی،جداشده

احساسانزواطلبی،،.درمجموعراندمیحاشیهبهرااومسئلههمینکهشودمیارزشینظام

واقتصادیمنظرازیررسمیغبخشدراشتغالوشغلیثباتیبیفقر،فرهنگی،بیگانگی

وراندهحاشیهبهراافرادکههستندعواملیاجتماعیمنظرازهاارزشتعارضوسوادیکم
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فرصت وذوالفقاری)نمایدمیشهریفضاهایدرانحرافویروکجیهازهیانگوها

(.5831:51شایگان،

 اکولوژی اجتماعی

درشهرهایجرائم،تحقیقیجامعازسویداتوونوگوپالدرخصوص5338درسال

(.دراینتحقیقبهدلیلماهیتخاص5338کشورهندصورتگرفتداتوونوگوپال)

راموردتأکیدویژهقراردادندوبادر5یفرهنگخردهکشورهندوتنوعفرهنگیآن،مناطق

مرتبطباخشونتبهایننتیجهرسیدندکهوقتییکجرائمنظرگرفتننقشمرکزیبرای

نیزدرآنرشدنمودهوجرائمآمیزشناختهشود،سایرخشونتجرائمنمرکزعنواشهربه

می یابندازدیاد می؛ حاکم پهنه یک در خشونت و جرم از جوّی وقتی شود،یعنی

خودخودبه دیگر برای میجرائمزمینه پیشفراهم این بر موضوع این البته فرضشود.

(.Dutt et al., 1983: 228ت)استواراستکهجرمبازتولیدکنندهجرماس

بافتاجتماعیمعموالًهاکهشاهدتنوعقومیهستندشهرهاومناطقومحالتیازآن

،احتمالرونیازامندهستند.ناهمگندارندوازانسجاموهمبستگیاجتماعیکمتریبهره

بهدرآنجرائمرخدادن بیشتراست. نتیجهتحقیقسرائیوحسینی)عنوانها :5834مثال،

555 بیانگرایناستکه555، نزاعودرگیریبیشتردرمناطقیازشهریزدرخجرائم(

ویژهاتباعافغاناست.دهندکهپذیرایاقواممختلفبهمی

عنوانعواملارینیزبهالبتهعالوهبرتنوعقومی،پایینبودنسطحتحصیالتوبیک

حالنیباا(.5838:541شوند)نبویرستاقیوهمکاران،ایدرنظرگرفتهمیاجتماعیزمینه

 ارتکاب در تحصیالت سطح که نمود دقت باجرائمباید افرادی دارد. دوگانه اثری

پایین وتحصیالت جعل نظیر جرائمی اما هستند، نزاع همچون جرائمی معرض در تر

هایینظیرکاربارایانهوبرداریمالیمتضمنداشتنسطحباالتریازسواد،مهارتکاله

(.5834:518،513هوشوزیرکیاست)سرائیوحسینی،
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 محیط و امکانات کالبدی

شرایطمحیطفیزیکیباشد.یکیازشرایطیکهجهیدرنتتوزیعفضاییجرمممکناست

می جرم توزیع در امکاناتمؤثرتواند و تأسیسات تجهیزات، فقدان یا وجود باشد،

هایموجودبرایزیرساختیدرشهراست.ایننظریهبانظریهتناسبمیزانجرمبافرصت

ارتکابجرمنیزسازگاریدارد،بدینمعنیکهمجرمانگرایشبهایندارندکهفضایی

ارتباطمستقیمباتجهیزاتشهریمتناسبباجرمبرایخودپیداکنند.چنینفضاییمعموالً

و نظر تحت کمتر عموماً باشند زیربنایی کافی امکانات فاقد که فضاهایی زیرا دارد،

 درجه و کاملیتشانیاهممحافظتبوده و حسینی است. کمتر شهری مدیران برای نیز

بابه(براینباورهستندکهساختارنامناسبشهریدرمحالترابطهمستقیمی5835:155)

 دارد. شهرها در ناامنی آمدن گونهدرواقعوجود که، دارند وجود فضایی بستر از هایی

میجرائمارتکاب تشدید تسهیلو .کنندرا عنوان مولد»چنینفضاهاییممکناستبا

هایمتفاوتیدارند،هردوشاهدشناختهشوندکهاگرچهمکانیزم«1جاذبجرم»یا«5جرم

اندکهوجودهستند.بسیاریازتحقیقاتاینموضوعراتأییدنمودهجرائمتعدادباالییاز

 ایستگاه برخیامکاناتزیربناییمانند فقدان پارکونقلحملیا تهیهعمومی، امکان یا

موادمخدرومشروباتالکلیبرمیزانارتکابجرمدریکمنطقهتأثیرگذاراست.

 )نتایجتحقیق همکاران و 1111هه جنوبایالتپنسیلوانیای( در فیالدلفیا شهر در

یبهتجمعافرادوابستهاست.برطورجدبهجرائمدهدکهرخدادبرخیازآمریکانشانمی

 زیرساختی امکانات مجاورت در سرقت جرم اساس، مدرسه،رمسکونیغهمین مانند ی

خوشه پارککه تجاریو میمراکز جمعیتایجاد استایاز بیشتر اینکنند پسدر .

هاییهامکانحالت،وجوداینامکاناتباافزایشجرمهمبستگیدارد.همچنین،بیمارستان

دهند،هاقرارمیهایخوبیدراختیارآنشوندوفرصتمناسببرایمجرمانمحسوبمی

ماربه،افرادبیاًیثانمرکزیشهرواقعهستندوپرتراکمهایشلوغوعمدتاًدرمکاناوالًزیرا

تریهستند.دلیلضعففیزیکیطعمهمناسب
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همبستگیمعموالً،برخیازتجهیزاتکهازجنسامکاناتتأسیساتیهستندحالنیباا

به دارند. جرم رخداد با )مثال،عنوانمنفی همکاران و 1153ژو میزان ارتباط باجرائم(

یقراردادند.موردبررسآمریکاهارادرشهردیترویتدرایاالتمیشیگانروشناییخیابان

دهندهاییرخمیبیشتردرمکانجرائمدهدکهدرحالتکلی،هانشانمینتایجتحقیقآن

مندهستند.کهازروشناییکمتریبهره

بدینمعنینیستکهجرمفقطدرچنینمناطقیرخمیاینهمبستگی دهد،زیراها

نمیایپیچیدهاستوابعادگوناجرمپدیده توانبهقطعیتگفتکهوجودیاگوندارد.

مؤثرعدموجودبرخیازامکاناتوتجهیزاتشهریدروقوعیاجلوگیریازوقوعجرم

( همکاران و هه اما مجاورت1111است، ترکیبو چگونگی که هستند باور این بر )

توانندهامیآنتجهیزات،تأسیساتوامکاناتشهریدرکنارهموبهعبارتی،پیکربندی

 باشد.مؤثردرازدیادیاکاهشجرم

 خیز های جرم ظهور کانون

خیزبرایتوصیفیکمکانبامیزانباالیجرموبزهکاریاصطالحمکانیاکانونجرم

برایاینکهیکاستکهمی تواندشاملیکخیابان،یکمحلهیاحتییکشهرباشد.

سهعنصرزمانیومکانی ارتکابجرم،ازیموردنجرمرخبدهد، انگیزه فردیبا هستند:

وفقداننگهبانیوکنترلمناسب.هدفدارایجذابیتبرایمجرم

اندکهیشکلگرفتهاگونهبهدربخشقبلیذکرشد،برخیازمناطقشهریکهچنان

آن در عنصر سه این دارند، تقارن برای بیشتری امکان جاذبجرمرونیازاها یا مولد

مکان نقاطمولدجرم از منظور )مهستند. افراد زیادیاز تعداد که برهاییهستند شتمل

آن در چنینمجرمان( در بالقوه مجرمان مترو. اتوبوسیا ایستگاه مانند دارند، تجمع ها

وازآنبهرهمیهاییفرصتمکان شناسایینموده برعکس،هایارتکابجرمرا گیرند.

دراختیارشودکهفرصتهاییگفتهمینقاطجاذبجرمبهآنمکان هاییبرایجرمرا

بالقوه میمجرمان قرار میآنجهیدرنتدهند، جذب خود سمت به را مانندها کنند،

بنابراین،عنصراصلیدرنقاطمولدجرم،؛هایتاریکواقعدربافتفرسودهشهریکوچه
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 عنوانتواندبهفقدانکنترلونگهبانیمناسبمیکهیدرحالوجودمجرموقربانیاست،

(.He et al., 2020ود)عنصراصلیدرنقاطجاذبجرمشناختهش

بررسیکانون5838کالنتریوهمکاران) با شهر51و55خیزدرمنطقههایجرم(

نابسامانی اقتصادیو ساختارهایاجتماعیو در بزهکاریرا منشأ هایحاصلازتهران،

وآن مکانیمناسببرایجرم زمانیو بستر وجود بیانکردندکه و نمودند جستجو ها

 آن، محیطمرورزمانبهتکرار جرمیک کانون به را میجغرافیایی تبدیل نماید.خیز

ویژگیرونیازا ، بروز در شهری محیط ساختاری جرائمهای ایجادمؤثربسیار و است

شرایطمحیطیمی شود.اصالحاتدر الگوهایرفتاریمجرمان در تغییر به منجر تواند

امنیتدرشهروندانکیفیتزندگیراعاملمهمیدرکنترلاجتماعیوایجادحسهاآن

درکاهشنرخشکلدانستندواصالحفضاهایبی هایجرمگیریکانوندفاعشهریرا

تلقینمودند.مؤثر

 
 (Catlett et al., 2019:68تراکم جرم در شهر شیکاگو ). 3شکل 
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درنیویورکو5(نقاطداغجرم1153توسطکتلتوهمکاران)گرفتهانجامدرپژوهش

آمریکابااستفادهازیکالگوریتمشناساییمتحدهاالتیاشهربزرگدرشیکاگو،دوکالن

اینالگوریتم، مطابقبا خیزدرشهرشیکاگوشناساییعنوانمناطقجرممنطقهبه3شدند.

مشخصشدهاست،محدودهبزرگیازنواحیمرکزی8شمارهشکلدرکهچنانشدند.

ترینکانونجرممشخصشدهاست.عنوانبزرگ(بهCDR11رنگقرمزوعنوانشهر)با

عنوان با CDR2مناطقمشخصشده نظرجرمCDR3و از خیزیدرمناطقیهستندکه

رتبهبعدیقراردارند.

نمایدکهمناطقمیانیشهرسازیهمینروشدرشهرنیویورکنیزمشخصمیپیاده

ناحیهکوچکدیگردر5عالوهبهونواحیجنوبیمنهتن)مشتملبرمرکزتجاریشهر(

کانون شهر، شمالی مناطق شماره شکل هستند. اصلیجرم ترسیم4های را نواحی این

شخصاست،بخشیکهبهرنگقرمزدرآمدهاستکهدراینتصویرمطورهمانکند.می

می منهتن جنوب و مرکز شامل بهو بزرگشود جرمعنوان تجمع شهرترین در خیزی

می شناخته مناطق مجاورتبا در و CDR2شود بعدیCDR3و رتبه در که دارد قرار

خیزیهستند.جرم
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 (Catlett et al., 2019:71تراکم جرم در شهر نیویورک ). 4شکل 

دهندکهانجاماعمال(درشهرقزویننشانمی5838:585نتایجتحقیقنصیریوهمکاران)

دلیل به مناطقمرکزیاینشهر همدارندو ومحیطشهریارتباطمعناداریبا مجرمانه

بی فضاهای وجود و خاصشهر اجتماعی مکانقشربندی به جرمدفاع تبدیلهای خیز

شهراهواز(نیزبابررسیسرقتمسلحانهدرکالن5835:55نوهمکاران)اند.شجاعیاشده

بهاندومحدودهبهنتایجمشابهیرسیده خیزشناساییعنوانکانونجرمیمرکزیشهررا

نموده اردبیل شهر در که دیگر تحقیقی در دوگرفتهانجاماند. استکه مشخصشده ،

محله عنوان با محل محلهههایحاشیمجموعه داراینشینو اینشهر مرکزی هایهسته

دهند.علتاینموضوعبههایجرمراشکلمیخیزیبودهوکانونمیزانباالتریازجرم

کوچهویژگی بر مشتمل بافتارگانیکآشفته اینمحالتبا تنگوهایفیزیکی های

 و بازراهجهیدرنتباریک و است شده داده نسبت فراوان درروی فضاییهای طراحی

عنوانعاملیمهمهابهامکاننظارتساکنانمحله،دیدنودیدهشدنتوسطآنمنظوربه
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 مخفی فضاهای افزایشنظارتبر شدهمنظوربهدر تشخیصداده کاهشریسکجرم

محله ساکنان توانمندسازی بهاست. حاشیهها مناطق در بهسازیویژه و بازطراحی نشین،

منظوربهعواملیهستندکهازجملهگانیکوافزایشحستعلقاجتماعیمحالتبابافتار

اند)یزدانیوهمکاران،کاهشتمرکزجرمدرمناطقکانونیدرشهراردبیلپیشنهادشده

5838 می551: را عوامل این به(. برنامهتوان در که عواملی برایعنوان آتی ریزی

اطکانونیجرمدرنظرگرفت.شهرهاوشهرهاییباظرفیتظهورنقکالن

 گیری؛ مقایسه و تطبیق وضعیت در ایران و دیگر کشورها بحث و نتیجه

 جغرافیایی پراکندگی و فضایی توزیع تحلیلجرائمشناسایی دادهو از حاصل هایهای

ریزیبرایتوزیعمنابعوچگونگیتوزیعجرمبهمدیرانشهریکمکشایانیدربرنامه

آن طرحتخصیص در میها شهری توسعه آتی وهای توزیع وضعیت بررسی نمایند.

رایهمازمنظدرایرانودیگرنقاطجهانبارویکردمقایسهجرائمپراکندگیجغرافیایی

نتایج منظر از هم و کشور خارجاز داخلو در تحقیقاتصورتگرفته دامنه روشو

حائزاهمیتاست.آمدهدستبه

ازمنظرشیوهودامنهکارپژوهشیبایدگفتکهتحقیقاتصورتگرفتهدرایران

داده خاصبا متغیرهای و مضامین به محدود کامالًهای نظیر-دسترسقابلمشخصو

مناطقداخلآنشهر-راکندگیجرمسرقتبررسیپ یا جغرافیایییکشهر درگستره

شوند.ایندرحالیاستکهبرخیازتحقیقاتصورتگرفتهدرنقاطدیگرجهانبامی

فصلی توزیع نظیر متنوع متغیرهای نمودن 5ترکیب جغرافیایی توزیع )مانند:جرائمو

Linning et al., 2015; Valente, 2019رسندوبرخیتریمیتروجامعنتایججالب(به

درمحدودهدویاچندشهرگسترشمی دیگرنیزپژوهشرا  ,.Hipp et alدهند)مانند:

2017; Catlett et al., 2019همبراعتبارنتایجافزودهمی کهازاینطریق، شودوهم(

مقایسه و تطبیقی تحلیل برای میبستری فراهم ای میوعدرمجمآورد. گفت، توان

هایبهکارگرفتهوهمهاوتکنیکهایداخلیهمازمنظرمبانینظری،همروشپژوهش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Seasonality 
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گراوتکرارشوندههستندوتر،جزمعواملموردتأکیددرقیاسباتحقیقاتخارجیسنتی

حلیبدیعگشاییوتمرکزبررویکردهاوعملکردهاییکهمنجربهارائهراههاافقدرآن

.شودیمکمتردیده

واعتناهستند:توجهقابلازتحقیقاتمختلف،چندنکتهمهمشدهحاصلازمنظرنتایج

درجرائمعنوانعاملیمهمبرایافزایشنرخبهدرمجموعتراکمجمعیتدرایران

 است)مافی، شده گرفته 5883نظر منصوریان، و بیانلو همکاران،5835؛ و شاهیوندی ؛

یا5834؛حدیدیوهمکاران،5838راد،زادههریسوفرجی؛محسن5833 (،زیراعموماً

پذیردکهمنجربهتغییردرساختارفضاییوباپدیدهمهاجرتهمراهاستوازآنتأثیرمی

ازبینمیامحلهدهوهویتفرهنگیمحالتش بابافتیوهمبستگیاجتماعیرا برد،یا

گیریدرمناطقمرکزیوهستهاولیهشکلعموماًقدیمیوفرسودهشهریمالزماستکه

است،زیراتراکمترینسبامادرتحقیقاتخارجی،مواجههبااینپدیده؛شودشهرواقعمی

کالبدیمحالتوتحکیم–حفظساختارزیستیتوانددرصورتجمعیتیازسوییمی

تعاملمیانساکنانمحلهوفضاهایکوچکشهریمنجربهارتقایامنیتعمومیشدهو

هایبیشتربهدلیلایجادفرصتصورتنیاغیرجلوگیریکندودرجرائمازرخدادن

تراکمجمعیتیوبنابراین،درشهرهاییکه؛برایمجرمانمنجربهافزایشنرخجرمشود

داتیبرتمههایمبتنیهاناشیازهویتوکارکردذاتیمحلهویاتراکمساختمانیدرآن

اینفرصت-نههجومواسکانبیبرنامهجمعیت–ریزیوطراحیشهریبودهبرنامهمؤثر

برایریزانومدیرانشهریوجودداردکهازامکانبالقوههمبستگیاجتماعیبرایبرنامه

 ارتقایامنیتمحلهوشهراستفادهنمایند.

خصوص اجتماعیریتأثدر بستر و اکولوژی -عامل نقاطجرائمفرهنگی در نیز

می دیده اشتراکاتی مختلفجهان مهمازجملهشود. یکهانهیزمترین در جرم رواج ی

یکهاگونههبریزینشدهدرآنمنطقهاستمنطقهخاص،اختالطوامتزاجفرهنگیبرنامه

هایرفاهیهایفرهنگیمتفاوت،زیرساختهایاگرایشپیشازاستقرارافرادیازقومیت

وتعامالتاجتماعیدرآنمنطقهایجادنشدهباشد.درچنینشرایطی،کنارهمقرارگرفتن

وشدهلیتبدهاافرادبهدلیلمحدودبودنمنابعومنافعبهجدلوتعارضبرایتصاحبآن
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دهد.دراینموقعیت،افرادبهعبارتی،تساهلورواداریجایخودرابهتقابلوتضادمی

یازندهایغیرقانونیوحتیغیراخالقیدستمیبرایتملکسهمبیشتریازمنابعبهروش

یابد.همچنین،عالوهبراثرمستقیمدرمنطقهافزایشمیدادهرخجرائم،تعدادگونهنیبدو

اف بیجرائمزایشمیزانبر ناهمگونیقومیتیو افزایشمیزان، به سازمانیاجتماعیمنجر

(.اینحسترسدر5831:58شود)احمدیوعربی،ترسازجرمدرساکنانمحالتمی

می وبلندمدت است)احمدی اجتماع کل زننده هم بر که شود رفتاری به منتج تواند

 5833همکاران، منج55: نهایتاً و آسیب( توسطافراد ترکمحله و تخلیه به یار پذیرتر

دفاعوکانونجرمتبدیلنماید.یکیدیگرازعواملتوانمندترشدهوآنجارابهفضایبی

بهمشترکزمینه است. فقر نقاطجهان تمامی در جرم ساز تحقیق نمونه، اسپارکزعنوان

دهددربرخیمناطقشهریکهنسبتآنتونیودرآمریکانشانمیدرشهرسن(1155:818)

فقرهستنداحتمالبیشتریبرایرخدادنجرموجوددارد.تفاوترخطیزبیشتریازجامعه

تسهیالتشهرینیزسکونتگاه امکاناتو برخورداریاز میزان محالتمختلفدر و ها

هااست)اکبریوهمکاران،هاوساکنانآنسازبروزنابرابریاجتماعیمیاناینمحلهزمینه

ریزیشهریبرایشهرهاییکهویژگیملدربرنامهبنابراین،توجهبهاینعا؛(5835:855

باهمهاینتفاسیر،نابرابریدرآن بسیارضروریوحائزاهمیتاست. هامحسوساست،

ایینقاطجهانیکساننیست.بعضیازعواملزمینههایبسترسازفرهنگدرهمهویژگی

هایاجتماعیمرتبطدیبینی،سبکزندگیوآزاهایفرهنگیمشتملبرجهانبهویژگی

تواندمثال،مصرفآزادمشروباتالکلیوموادمخدردربرخیجوامعمیعنوانهستند.به

 پژوهشنلسوخشونتجرائمبسترساز با مطابق باشد. 1115)نآمیز شهرهای154: در )

بیشتردرکاردیفوورکستردرکشورولز،جرمخشونتدرخیابان هایمرکزیشهرها

دهدواکثرمجرمانصبحدوشنبهرخمی5عصرجمعهتا5خرهفتهیعنیازساعتایامآ

 اند.افرادیهستندکهالکلمصرفنموده

توسعه و رفاه سطح زندگی، محیط کیفیت میان معناداری میزانارتباط با یافتگی

(نشاندادنددرمناطقیکهکیفیت5833:85ارتکابجرموجوددارد.تقواییوهمکاران)

نیزباالتربودهاست.جرائمتربودهومحیطکالبدینابساماناست،میزانسکونتگاهپایین
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اینمنا در آشناییباافرادیکه دلیلعدم به که افرادیهستند طقساکنهستندعمدتاً

ازسطحدرآمدیپایینحرفهوتخصصجذباقتصادشهرنمیهرگونه تریبهرهشوند،

بهمشاغلغیررسمیرویمیمی آورند.اینگروهاگرتوانمندنشدهوتوسطبرندومتعاقباً

بهسمتج جبراً رائمیمانندسرقتوخشونتگرایشبخشمولداقتصادجذبنشوند،

،اینارتباطدرترافتهیتوسعهکنند.اگرچهاینموضوعجهانیاست،امادرجوامعپیدامی

(دربررسیتوزیعاپیدمولوژیکجرمدرشهر1155شود.اسپارکز)سطحباالتریدیدهمی

درنظرگرفتهسن همبستگیمیانسالمتومشکالتاجتماعیرا پژوهشآنتونیو، است.

بررسیجرمدرمناطقمختلفچهارشهربزرگآمریکامنظوربه(1158هیپوهمکاران)

را1وثباتسکونت5فرانسیکووهانولولو(،ناهمگونینژادیآنجلس،ساکرامنتو،سن)لس

یافتگیومیزانرسدتوسعهبهنظرمیدرمجموعاست.درنظرگرفتهمؤثرعنوانمتغیرهایبه

 جرم توسعهکامالًارتکاب اما هستند، وهمبسته سطوح مختلفجهان نقاط در یافتگی

منطقهجنبه ملی، اختالفسطحتوسعه ایوشهریباعثتفاوتمیانهایمتفاوتیدارد.

می جرم بر اثرگذار زیرساختمتغیرهای ایجاد مرحله در توسعه که جایی هایشود.

 میزان بر زندگی اقتصادی کیفیت مانند متغیرهایی باشد، صنعتی و جرائماقتصادی

اثرگذارترهستند ؛ اثرگذاریمتغیرهایمروربهاما توسعه، رشدو مراحلاولیه از گذر و

محسوس جرم ارتکاب در میفرهنگی فقدانتر موضوع، این اهمیت علیرغم شود.

ارتباطتوسعپژوهش که هایجامع پراکندگی شهریو مشهودجرائمه کنند بررسی را

 محققانبازماندهاست.ازنظررسداینموضوعاست.بهنظرمی

می نظر وبه مکان به برچسبجرم القای از محققان تحقیقاتخارجی، در رسد

درصرفاًکنندومکانراخودداریمیجرائمانتسابیکالگویمشخصبرایارتکاب

فرص موجد میقالب جرم ارتکاب آن.ت عامل نه و رویکردشناسند در موضوع این

بازمانهمفرآیندیبهجرمبیشترمشهوداست.درچنینرویکردی،پتانسیلمهاجمیامجرم

بررسی دارند، جرم وقوع مقابل در نقشمحافظ که نیروهایی وضعیت و جرم قربانی
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استریزیبرایشهرهااهمیتدارداینهبنابراینآنچهدربرنام؛(Hipp, 2016:2شود)می

(درشهر1155ملووهمکاران)نتایجتحقیقدییاینعواملجلوگیریشود.زمانهمکهاز

مختلفدرنقاطجرائمکامپیناسبرزیلنشانگراینهستندکهمشابهتدرالگوهایفضایی

خیابان برخی گرفتن نظر در با البته نیست. یکسان شهر این بهگوناگون جامعهها عنوان

برخیمشابهتآماریومقایسهآن درسطحیفراترامکانهایاولیهدیدهمیها اما شود،

متمرکزدرنواحیطوربهجرائم،برخیدرواقعهاوجودنداشتهاست.استخراجالگودرآن

دیگرکهدرنقطهدیگریازشهرمتمرکزجرائمدهندامامشابهتیباخاصیازشهررخمی

البتهوالنته)هستندنشاننمی (دربررسیتوزیعفضاییوزمانیجرمخشونت1153دهند.

شایداین است. نتایجمشابهیرسیده به برزیلیعنیفلورینوپرسنیز در درشهریدیگر

 به بتوان را دادموضوع نسبت جنوبی آمریکای در زندگی سبک و ماهیت این؛ اما

اجتنابنمایند.ترمیهایخاصومتباینالزامتحقیقاتبیشتردراینزمینهراروشنویژگی

نتیجه وبرچسباز فراهممیگیریعجوالنه را وپژوهشبیشتر فرصتمطالعه کند.زنی،

نشود،ناخودآگاهساکنانآنمکاننیزازمعی«مکانجرم»وقتیمکانبابرچسبدرواقع

تلقیمی عمومیمجرم منظرافکار آنمکانومتعاقباًشوند، انتظامیبا نیروهایامنیتیو

تواندیاینطرزتلقیوبرخوردمیکنندونتیجهایمجرمانهبرخوردمیساکنانآنبهشیوه

خیزیبیشترتبدیلبستریبرایجرمیامنجربهخروجافرادازآنمکانشدهوآنجارابه

 را او فرد، حضور صورتتداوم در یا پذیرشبرچسبجرائمیارتکابسوبهکند، و

 دهد. سوق استخراجرونیازامجرم در محققان است الزم خاص، الگوی تعمیم و

تحلیلفضاییجرائماجتماعیبرای-جغرافیایی –شهریو جرم برحسبمکانیوقوع

هامکان یشهریهایزیربرنامهیوگذاراستیسعنوانمبناییبراییشهریبههابافتو

هانهیزمبهتوجهیباحتیاطودقتعلمیبیشتریبهخرجدادهکردهوازتجویزهایعامو

وریپذبیآسیهاگروهشدنزندگیترسختنهادیوشرایطمتنوعفضاییکهخودبه

 نابکنند.اجتشودیمشهریمنجردهیدبیآس
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اجتماعیبرایپیشگیریو–چارچوبیازالزاماتفضاییضروریاستتادرنهایت

هایشهریدریریزیوطراحشهرهاوشهرهایبزرگدربرنامهدرکالنجرائممواجههبا

شهریمقیاس منطقه و سازمانفضاییکلشهر فضاهایشهریتا خرده هایمتنوعیاز

همینشدهنیتدو در امنیتشهریقرارگیرد. ومالکعملنهادهایمسئولمدیریتو

الزاماتکلیذیل اینپژوهش، برمبنایترکیبتفسیریصورتگرفتهدر چارچوبو

شوند:ریزیبرایشهرهایمذکورپیشنهادمیزداییدربرنامهمایهجرمعنواندرونبه

یکهجمعیتوفعالیتاگونهبهاضیریزیکاربریاردهیفضاییوبرنامهسازمان -

به بافترا در هاینوسازویژه مبنایاختالطمکانی بر توزیعهازمانیکاربری–شهری

دفاعوگیریفضاهایبینمودهوازتراکمبیشوکمترازحدجمعیتوساختمانوشکل

 سازجرموبزهکاریجلوگیرینماید.فرصت

منطقه - رویکرد براتخاذ پتانسیلنامهایدر لحاظنمودن زاییوهایجرمریزیو

پیراشهریویهامحدودههایخزشیوجهشیازمرکزشهربهزداییناشیازحرکتجرم

 شهریکالن

-  و فرصتریگبهرهشناسایی از ی طریق از جرم کاهش وزیربرنامههای ی

برداربهره از کالبدیهاطیمحی -ی مانع ریگشکلاجتماعی فرصتو بروزهازهیانگی ی

 جرم

فضاها، - ترویج و فعالیتتقویت رفتارهای و امحلهها با متناسب یهاگونهی

ورمتعارفیغمختلفمحالتشهریاعمازمحالتتاریخی،معاصرومتعارف،معاصرو

تثبیتوپرهیزازجابجاییساکنانمحالتواستفادهازنظارتاجتماعیباهدفهامانندآن

 جرائمعنوانعاملکنترلیوبازدارندهواعتمادهمسایگیبه

عادالنهدرصورتبههایآموزشعمومیوتوانمندسازیتخصصیتدوینبرنامه -

 هایکارآفرینیاجتماعیتوسعهبرنامهعالوهبهمناطقوطبقاتمختلفجامعه

هریهایشهریومحیطکالبدیدرنواحیگوناگونشتوسعهمتوازنزیرساخت -

امکاناتشهریبهباهدف برخورداریاز نواحیحاشیهبرقراریعدالتدر در ایوویژه

 هایغیررسمیسکونتگاه
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-  عمومی شهری فضاهای اجتماعیباهدفتوسعه تعامالت فرهنگی-برقراری

 یهمبستگیاجتماعینظیرفرهنگسراهاوسرایمحالتکنندهتقویت

اجتماعیاین-وبهبودوضعیتفیزیکیشناساییدقیقنقاطمولدوجاذبجرم -

برنامهمناطقازطریقترکیببرنامه کارآفرینیبا آموزشی، هایانتظامیوریزیفضایی،

 مدتوبلندمدتکنترلیدرافقمیان

-  منفیبرایزنبرچسباجتناباز یشهریهامحدودهیورواجشهرتوآوازه

 هافیوجرمخیزازآنخاصواجتنابازنهادینهشدنتصویروتصورمن

 سپاسگزاری

 پژوهش عالمهاین دانشگاه از هستند مایل پژوهشگران است. نداشته مالی حامی هیچ

پژوهشیآنتقدیروتشکربهعملآورند.-یبهدلیلفضایعلمیئطباطبا
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