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  چكيده
تر وقوع جرايم مرتبط با مواد مخدر در شـهر زنجـان، از               ي، و از همه مهم    هاي اجتماع   بروز انواع ناهنجاري  

انـدركاران قـضايي و       اي براي مديران شهري و دسـت        مشكالت عمدة اين شهر در مقطع كنوني و دغدغه        
هـا در شـهر زنجـان و          اين پژوهش با هدف تحليل سـازمان فـضايي ايـن ناهنجـاري            . انتظامي آن است  

هـاي   منظور مقابله و كنترل محدوده كننده ارتكاب اين جرايم و به  و عوامل تسهيلشناسايي الگوهاي مكاني  
. هاي آماري و گرافيكي و سامانه اطالعات جغرافيايي انجـام گرفتـه اسـت               آلوده به آنها، با استفاده از مدل      

ـ                     ع روش پژوهش در اين مقاله تحليلي و تطبيقي است و براي شناسايي و تحليـل الگوهـاي فـضايي توزي
بنـدي و     هاي مركز متوسط، بيضي انحـراف معيـار و آزمـون خوشـه              جرايم در سطح شهر زنجان از آزمون      

جامعه آماري پژوهش حاضـر     . ترين همسايه و تخمين تراكم كرنل استفاده شده است          هاي نزديك   شاخص
ند سـال  سـاله ـ از فـروردين لغايـت اسـف      تمامي جرايم مرتبط با مواد مخدر است كه در دوره زماني يك

دهـد كـه توزيـع     نتيجه پژوهش نشان مي.  ـ در محدوده قانوني شهر زنجان به وقوع پيوسته است 1383
ترين كـانون     كند و مهم    اي و متمركز پيروي مي      فضايي جرايم مورد بررسي در شهر زنجان از الگوي خوشه         

انطبـاق يافتـه    ) آبـاد   جفن(سيم    جرايم مرتبط با مواد مخدر در شهر زنجان بر منطقه اسكان غيررسمي بي            
هاي پرمسئله شهر زنجان از نظر كالبدي، جمعيتي و با نرخ باالي تـراكم و بـا                  اين منطقه از محدوده   . است

اي كـه     هاي خدماتي و تجهيزات و تأسيسات شـهري اسـت، بـه گونـه               هاي زياد از نظر سرانه      محدوديت
بـه نظـر    . و يا با كمبود شـديد مواجـه اسـت         هاي ضروري يا در اين منطقه وجود ندارد           بسياري از كاربري  

نيـاز    هاي اجتماعي در اين محدوده از منظر جغرافيايي، رسد كه براي افزايش ايمني و كاهش ناهنجاري   مي
بخـشي بـه سـرانه     به طراحي مجدد فضاهاي بدون دفاع، ساماندهي فضاهاي متروك و رها شده و تعـادل             

  .شود يش از همه احساس ميها در اين محدوده از شهر زنجان ب كاربري
  

  . سيم، زنجان خيز، جرايم مرتبط با مواد مخدر، الگوي مكاني، بي كانون جرم: ها واژه كليد
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  مقدمه
ترين   از ديرباز شناسايي عوامل محيطي و مكاني بروز جرم و سعي در از بين بردن اين عوامل و يا كاهش تأثيرات آن مهم                      

هاي اجتماعي به هر نحو كه        ها شناخته شده است، چرا كه ناهنجاري         وقوع ناهنجاري  راهكار افزايش ايمني و پيشگيري از     
از اين رو تفـاوت     . سازد  از انسان سر بزند داراي بستر و ظرف مكاني و زماني است كه اين رفتارها را از يكديگر متمايز مي                   

 متفـاوت   يِي الگوهـاي فـضايي، زمـان      گيـر   در ساختار مكاني و خصوصيات رفتاري افراد در كنار عامل زمان موجب شكل            
  هـاي كالبـدي،     دهد كه برخـي از فـضاهاي شـهري بـه دليـل ويژگـي                ها نشان مي    بررسي. گردد  جرايم در واحد مكان مي    

عكس، برخـي از فـضاها مـانع و بازدارنـده ارتكـاب               شان، ميزان يا نرخ بزهكاري بيشتري دارند؛ و به          اجتماعي و اقتصادي  
از طرفي نيز به تحقيق ثابت شـده اسـت كـه مجرمـان در ارتكـاب جـرم اغلـب دسـت بـه                         . تندجرايم در درون خود هس    

ها و شرايط مكـاني و زمـاني بـراي            ترين فرصت   خطرترين و مناسب    ترين، كم   زنند و به دنبال ساده      هاي منطقي مي    انتخاب
ترين محل را براي انجـام عمـل         ، و به همين خاطر در محدوده شهرها مناسب        )89،  1380كالنتري،  (ارتكاب جرم هستند    
ها و اهداف مجرمانه      گيرند كه داراي فرصت     هايي شكل مي    گزينند، بدين ترتيب، در سطح شهرها حوزه        مجرمانه خود برمي  

كالنتـري،  (شـود     اطـالق مـي   » 1خيـز   هاي جرم   كانون«تبع آن تعداد جرايم باالتري هستند و اصطالحاً به آنها           بيشتر و به    
ها و تحليل مشكالت كالبدي، خـصوصيات   نكته در خور اهميت در اين خصوص، شناسايي اين كانون   . )78،  1386توكلي،  

هـا    هاست، تا بدين طريق بتوان به اتخاذ سياست         كنندگان از اين محدوده     فرهنگي و اجتماعي ساكنان و كاربران يا استفاده       
وجـود آورنـده يـا     اد تغييـرات اساسـي در عوامـل بـه    تـر اينكـه بـا ايجـ         مهم. و تدابير الزم براي كنترل بزهكاران پرداخت      

پـذير بـراي تبـديل آنهـا بـه فـضاهاي مقـاوم در برابـر                   هاي جرم و طراحي مناسب فضاهاي آسـيب         كننده فرصت   تسهيل
بنا به مراتب مذكور و با هـدف شناسـايي و   . گردد ، امكان پيشگيري از وقوع بسياري از جرايم شهري فراهم مي     2بزهكاري

كوشد تا به اين      مصرف و قاچاق مواد مخدر در شهر زنجان، مقاله حاضر مي            خيز بزه سوء    هاي جرم   افيايي كانون تحليل جغر 
  :پرسش پاسخ دهد

  هاي تمركز جرايم مرتبط با مواد مخدر شهر زنجان چگونه است؛ و عوامـل مكـاني   ترين كانون   توزيع جغرافيايي مهم  
  اند؟  رايم مرتبط با مواد مخدر در محدوده شهر زنجان كدامكننده ارتكاب ج كننده و تسهيل مؤثر، ترغيب

، باالترين ميـزان جـرايم      )25،  1384كالنتري،  (با توجه به آمار رسمي منتشر نشده و همچنين تحقيقات انجام شده             
 شهر  مصرف و قاچاق مواد مخدر است كه اين         هاي اخير، پس از بزه درگيري و نزاع، سوء          ارتكابي در شهر زنجان طي سال     

منظـور كنتـرل و مقابلـه بـا ايـن             هاي اجتماعي دچار مشكل جدي ساخته و دستيابي بـه راهكارهـايي بـه               را از نظر آسيب   
كننده ارتكاب جرايمي چون خريد       كننده يا ترغيب    شك شناسايي علل مكاني تسهيل      بي. ناهنجاري را ضروري ساخته است    
اي در  كننده وقوع اين جرايم تأثير عمده  عوامل محيطي تسهيلمصرف و سعي در حذف   و فروش، حمل و نگهداري يا سوء      

انـدركاران برقـراري      گذاران و دست    سياست  از سويي،   . افزايش ايمني و كاهش ميزان يا نرخ اين جرايم در سطح شهر دارد            
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1. Hotspots or Hot Crime Spots 
2. Defensible Space 
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 مخـدر را در محـدوده       هاي ارتكاب جرايم مرتبط با مواد       توانند مكان   اين پژوهش بهتر مي   نظم و امنيت با استفاده از نتايج        
همچنين مـديران   . ها متمركز سازند    شهر زنجان تحت كنترل درآورند و نيرو و امكانات و تجهيزات خود را بر اين محدوده               

هاي تمركز ايـن      هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي موجود در محدوده         توانند به تحليل عوامل كالبدي و زمينه        شهري مي 
هـاي   بدين ترتيب تـشخيص محـدوده  . ريزي كنند  بين بردن يا كاهش تأثيرات اين شرايط برنامه       جرايم بپردازند و براي از      

گردد، و در نهايت امكان بهتـري نيـز بـراي تعقيـب و دسـتگيري قاچاقچيـان                خيز در آينده ميسر و ممكن مي        مستعد جرم 
  .آيد اي فراهم مي دار و حرفه سابقه

هاي تمركز جرايم مـرتبط بـا مـواد مخـدر در              ف تحليل جغرافيايي كانون   ترين اهدا   هاي ياد شده، مهم     بنا به ضرورت  
  : اند از شهر زنجان عبارت

 در زمينـه تحليـل     )GIS(تحليل مكاني و فضايي بزهكاري با استفاده از فنـاوري سـامانه اطالعـات جغرافيـايي                  •
 مسائل و مشكالت اجتماعي شهر زنجان؛ و 

مصرف مواد مخدر در شهر  براي كنترل و پيشگيري از بزه قاچاق و سوءجويي و ارائه راهكار عملي  كمك به چاره •
ترين راهكارهاي علمي و الگوهاي محيطـي كـاهش ميـزان      زنجان، با رويكردي علمي براي دستيابي به مناسب       

  .مصرف مواد مخدر در شهر مورد مطالعه جرم قاچاق و سوء
  : گيرد در مقاله حاضر، اين فرضيه مورد بررسي قرار مي

مـصرف و قاچـاق مـواد مخـدر شـهر زنجـان بـر منـاطق پرازدحـام و متـراكم شـهر و              خيز سوء   هاي جرم   كانون •
 .هاي با ساختار كالبدي نامناسب و با امكان كنترل رسمي و غيررسمي كمتر، انطباق يافته است محدوده

  
  مباني نظري

گيـري از نظريـه        نـوزدهم مـيالدي و بـا بهـره         مطالعه رابطه مكان و بزهكاري به شيوه امروزين علمي در نيمه اول قـرن             
سپس اين انديشه را ديگـر انديـشمندان        .  از پيشروان اين تفكر بودند     3»گري« و   2»كتله«.  آغاز شد  1»اكولوژي اجتماعي «

ليكن از  .  در اوايل قرن بيستم ميالدي دنبال كردند       5»كي  مك« و   4»شاو«پيرو مكتب اكولوژي اجتماعي شيكاگو همچون       
اي به مطالعه نقش محيط در بزهكاري و در           سو، توجه و عالقه فزاينده       ميالدي بدين  1960ويژه از دهه       قبل و به   چند دهه 

وي در اثـر  .  از جمله پيشگامان اين ايده بـود 6»جيكابز«. نقطه مقابل تأثير شرايط محيطي در پيشگيري جرم شكل گرفت      
 انتشار يافت، به مطالعه نوع طراحي شهرها        1961 كه در سال     »زندگي و مرگ شهرهاي بزرگ امريكا     «معروف خود با نام     

هـاي طبيعـي و معمـولي مـردم در پيـشگيري از جـرم پرداخـت         و تأثير آن در كاهش بزهكاري و همچنين تأثير مراقبـت    
  ).56، 1380كالنتري، (
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1. Social Ecology 
2. Quetele 
3. Guerry 
4. Show 
5. Mckay 
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 بـا بزهكـاري شـهري       شناسان براي مقابله    هاي پيشگيرانه جرم    طي دو دهه اخير در نگرش و سياست          عالوه بر اين،  
بايستي مكـان  » بزهكار«مطابق اين نگرش، براي پيشگيري از جرم، عالوه بر  .  و مهمي به وقوع پيوسته است       تغيير عمده 

هاي مجرمانه در محيط جغرافيايي، امكان بـه حـداقل رسـاندن نـرخ       وقوع بزه نيز مورد تأكيد قرار گيرد تا با حذف فرصت          
  ).Weisburd, 2004, 62(بزهكاري فراهم گردد 

 ؛هاي او در بزهكاري اسـت  شناسي سنتي در پي شناخت مجرم و انگيزه در اين زمينه برانتينگهام معتقد است كه جرم   
هاي فردي يـا شخـصي بزهكـار مطالعـه كـرد و بـه جـاي مجـرم و             توان بزه را بدون در نظر گرفتن انگيزه         كه مي آنحال  
  ).Brantingham & Brantingham, 1990, 17-49(آن را مدنظر قرار داد هاي او، بزه و شرايط مكاني ارتكاب  انگيزه

از جملـه   . دهنـد   نمايد، اين است كه تمامي رفتارهاي بشري در مقطع مكاني و زماني خاصي رخ مـي                 آنچه مسلم مي  
 اهميـت   نكتـه درخـور   . گيرد  هاي اجتماعي است كه در بستر مكاني و زماني منحصر به فرد شكل مي               اين رفتارها كجروي  

تحقيقـات  . اينكه توزيع جغرافيايي جرايم تحت تأثير متغيرهاي محل و زمان وقوع بزه، مرتكب جرم و قرباني بزه قرار دارد        
هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي       هاي شهر به علت ساختار كالبدي ويژه و مشخصه          دهد كه در برخي از مكان       نشان مي 

هـاي   ، امكان و فرصت بزهكاري بيشتر است؛ و بـه عكـس، در برخـي از محـدوده        ها  كنندگان اين مكان    ساكنان و استفاده  
  ).Greenberg & Rohe, 1984, 48-61(شهري به دليل وجود موانع و شرايط بازدارنده، ميزان بزهكاري اندك است 

بزهكاري  براي تحليل مكاني     1969در سال   » برگر«و  » گارتين«،  »شرمن«را اولين بار    » خيز  كانون جرم «اصطالح  
اي جغرافيـايي اسـت كـه ميـزان بزهكـاري در آن بـسيار             اين اصطالح بيانگر مكان يـا محـدوده       . مورد استفاده قرار دادند   

يكديگر و حتي خانـه يـا مجتمعـي مـسكوني           تواند بخشي از شهر، محله، چند خيابان مجاور           حدود اين مكان مي   . باالست
بينـي،    پـيش قابـل   هاي كوچك با تعـداد جـرم زيـاد            ، آن را معادل مكان    »خيز  هاي جرم   كانون«برخي نيز در تعريف     . باشد

مركز كاهش بزهكاري متعلق به وزارت كشور انگلـستان،  ). Taylor, 1998, 3(اند  ساله دانسته حداقل در دوره زماني يك
 متوسط باالتر اسـت و يـا        اي جغرافيايي كه در آن وقوع بزه از حد          ناحيه: كند  ميگونه تعريف     را اين » خيز  هاي جرم   كانون«

هـاي   كانون«مطابق اين تعريف، . اي كه وقوع بزهكاري در آن در مقايسه با توزيع جرم در كل ناحيه متمركزتر است            ناحيه
 مـورد مطالعـه را در خـود     هاي مشخص و معيني هستند كه سهم زيادي از كل جرايم در كل محـدوده            محدوده» خيز  جرم

  ).4، 1386كلي، كالنتري، تو(اند  جاي داده
 مردم ساكن در آنهـا       هاي ديگر،   داند كه در قياس با محدوده       اي مي   را محدوده » خيز  هاي جرم  كانون«نيز  » كالرك«

توانند ميزان جـرايم محلـي را    خيز مي هاي جرم از نظر او كانون. گيرند  منظور درخواست كمك، بيشتر با پليس تماس مي       به
  ).15، 1378فلسون، كالرك، (افزايش دهند 

فراينـد نمـايش،    » خيـز   هـاي جـرم     كـانون «توان دريافت كه تحليل جغرافيـايي         با در نظر گرفتن تعاريف مذكور، مي      
شـود ضـمن      هاي تراكم و تمركز بزهكاري در سطح شهرهاست و بدين طريق سعي مـي               شناسايي و تعيين حدود محدوده    

منظور حذف يا كاهش تأثير اين عوامل پرداخـت و            اي مناسب به  ه  شناسايي عوامل اين تمركز، به ارائه راهبردها و سياست        
  .ها در آينده پيشگيري كرد از وقوع بزه در اين محدوده
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هـاي تمركـز بزهكـاري در         ، دليـل توزيـع مكـان      1بسياري از صاحبنظران و از جمله طرفداران نظريه فعاليت روزمره         
خيـز    هاي جـرم    گيري كانون   اند كه موجب شكل      زير دانسته  گرايي و تركيب سه عامل      هاي خاص جغرافيايي را هم      محدوده

  : شود مي
  وجود اهداف مجرمانه؛ ) الف
  وجود بزهكاراني كه انگيزه و توان مهارت كافي براي انجام عمل مجرمانه را دارند؛ و ) ب
، 1388، كالرك، سونلف(نبود مراقبت و كنترل مناسب براي مقابله با اقدامات مجرمانه از سوي مردم و مسئوالن ) ج

11.(  
خيـز را بـه ايـن نكتـه مهـم نـسبت               هاي جـرم    گيري كانون   در نقطه مقابل، برخي از انديشمندان عامل اصلي شكل        

اند و در حين انجـام امـور روزمـره            دهند كه مجرمان همانند ساير مردم به زندگي و كار و تفريح در سطح شهر مشغول                 مي
يعي است افراد يا اشيايي كه در مجاورت محل كار يـا زنـدگي و فعاليـت ايـن                   درصدد ارتكاب عمل مجرمانه هستند و طب      

گيرند؛ و به عكس، افراد يـا امـوال يـا بـه عبـارت ديگـر اهـداف         بزهكاران قرار دارند، بيشتر در معرض بزهكاري قرار مي       
بـدين ترتيـب   . قـرار دارنـد  بزهكـاران  اند كمتر در معرض اقدام مجرمانـه ايـن    هاي دورتر واقع اي كه در محدوده     مجرمانه
 و يـا   گيرند كه در مجاورت و نزديكي محل سكونت يا فعاليت  هايي شكل مي    خيز شهري عمدتاً در محل      هاي جرم   محدوده

  .تفريح بزهكاران قرار دارند
شـرمن،  «. اند خيز شهري مؤثر دانسته   هاي جرم   گيري كانون   ها را در شكل     اي از پژوهشگران وجود برخي كاربري       عده

 ,Sherman(انـد   ها اشـاره كـرده   گيري كانون از جمله كساني هستند كه به ارتباط نوعي كاربري و شكل» گارتين و برگر

1989, 27-55.(  
هـاي    گيري كانون    اصلي شكل  عاملريختگي فضايي و فقدان انسجام اجتماعي را          عده ديگري از صاحبنظران به هم     

هـاي   اظهار داشتند شرايط محيطي چون وجود سـاختمان     » 3ماكسي فيلد «و  » 2اسكوگان«از آن جمله،    . اند  خيز دانسته   جرم
هاي اجتماعي چون نزاع و شرارت        هاي مخروبه و در كنار آن وجود كجروي         متروك و خالي از افراد ساكن، فضاها يا مكان        

 همچنين تـشويق و  و اشكال مختلف خشونت و يا مصرف مواد مخدر و مشروبات الكلي و ولگردي باعث افزايش ناامني و   
چهـار مفهـوم   » 4اك«و » ويزبـرد «در اين ميان ). 221همان، (شود  ها مي ترغيب افراد به بزهكاري بيشتر در اين محدوده     

  : اند خيز مؤثر دانسته هاي جرم گيري كانون اساسي زير را در شكل
  .امكانات و تسهيالت مناسب بزهكاري) الف
 گشت و نگهبان، نبود مديريت صحيح بر مكان و وجـود برخـي               نبودِ ،حت را چون دسترسيِ : 5هاي مكاني   ويژگي) ب

  .كند هاي خاص مي امكانات در آن، مجرمان را ترغيب به جرم و جنايت در برخي از مكان
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Routine Activity 
2. Skougan 
3. Makes field 
4. Eck 
5. Site Features 
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  .نمايد  ميبوجود اموال يا اشيايي كه براي بزهكاران مطلو: 1اهداف مجرمانه) ج
ن توانايي و انگيزه كافي براي عمل مجرمانه از ديگر عوامل مـؤثر در  وجود تعداد بيشتر بزهكاران و داشت : 2بزهكار) د
  ).160، 1388اك و همكاران، (خيز است  هاي جرم گيري كانون شكل

گفته كه بـر پايـه نقـش محـيط و شـرايط       هاي پيش گردد كه تمامي نظريه با توجه به آنچه ذكر گرديد، مالحظه مي      
امـا آنچـه كـه    ـ اند، تا حدودي به يكديگر شباهت دارنـد    خيز ارائه شده اي جرمه مكاني و اجتماعي محيط در ايجاد كانون

در نتيجـه همگرايـي و تركيـب اهـداف          هـا     خيز بدان تأكيد دارند، آن است كه اين مكان          هاي جرم   طرفداران نظريه كانون  
جب پيدايش حـداكثر فرصـت و       گردد و در نهايت مو       و بزهكاران در يك محدوده ايجاد مي       3مجرمانه، قربانيان بالقوه جرم   
  .شود ها مي امكان بزهكاري در اين مكان

  
  پيشينه پژوهش

گردد و از      ميالدي بازمي  1980 شهري به عنوان رويكردي علمي، به دهه         4خيز  هاي جرم   سابقه شناسايي و تحليل محدوده    
افته است و امروزه بـه عنـوان         سال اخير در بين تحليلگران جرايم شهري اهميت بسيار ي          15جمله مفاهيمي است كه طي      

هاي  رسد كه ايده به نظر مي. دستاوردي معتبر براي مقابله با انحرافات اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم مطرح شده است
 كه تهيه آن در ادارات پليس به شيوه دستي          5هاي پونزي    ترسيم نقشه  ةخيز شهري در نتيج     هاي جرم    بررسي محدوده  ةاولي

از آنجا كه توزيع جـرايم در محـدوده جغرافيـايي تـابعي از              . ل پيش مرسوم شده است، شكل گرفته باشد        سا 200از حدود   
شرايط مكاني محل وقوع بزه، عامل زمان، انگيزه و توانايي بزهكار و نحوه پراكنش اهداف مجرمانه است، بنابراين نـشان                    

توانست به اين نتيجه منتهي شود كه توزيع بزهكاري           ميدادن وقايع مجرمانه بر روي نقشه شهرها با پونز يا عالئم رنگي             
به هر حال اين حدس دور از       . هاي كوچكي از سطح شهر گرايش دارد        اي خاص و گاه بخش      به تمركز و تراكم در محدوده     

وسيله پژوهشگران جرايم     خيز شهري به    هاي جرم    محدوده ةهاي ساد    سال اخير تحليل   100رسد و طي      واقعيت به نظر نمي   
 7، كرو 1981 و   1975 در سال    6 سال گذشته افرادي چون برانتينگام     30شهري يا افسران پليس صورت گرفته است و طي          

هاي خود با ورود به بحث تـراكم    در آثار و نوشته    1986 در سال    10، و پريش  1980در سال    9 و هريس  8، ابي 1975در سال   
البته به ). Weisburd, 2004, 1(خيز را مطرح ساختند  مهاي جر هاي خاص شهري، تحليل محدوده بزهكاري در محدوده

 آنـان بـراي       انجـام دادنـد و هـم       1989در سـال    » برگـر «و  » گارتين«،  »شرمن«طور مشخص پژوهش در اين زمينه را        

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Crime Targets 
2. Offender 
3. Potential Victims 
4. Hotspots Analysis 
5. Pin Maps 
6. Brantingham 
7. Crow 
8. Abeyie 
9. Harries 
10. Parish 
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  و همكارانش در مطالعـه شـهر مينيـاپوليس دريافتنـد     » شرمن«. خيز را مطرح كردند  هاي جرم   نخستين بار اصطالح كانون   
 ,Sherman et al., 1989(هاي شهري انجام گرفته است   درصد كانون3/3هاي تلفني با پليس تنها از  رصد تماس د50

از آن پس تحقيق شرمن و همكاران او و نتيجه درخور تأمل پژوهش آنها مورد توجـه سـاير پژوهـشگران قـرار                       ). 27-55
تمامي اين مطالعات نتايج مـشابهي  صورت گيرد كه   گرفت و موجب شد تا تحقيقات زيادي در مورد شهرهاي ديگر جهان             

اين مطالعات نشان داد كه تعداد زيادي از جـرايم تنهـا            . در بر داشت و مطالعات شرمن و همكارانش را مورد تأييد قرار داد            
  .يابد هاي خاص و معيني از شهر تمركز مي در مكان

طـور    ، اداره پلـيس شـهر نيويـورك اسـت كـه بـه             خيز شـهري    هاي جرم   از جمله پيشتازان تحقيق در زمينه محدوده      
كـار    هاي راهبردي براي كاهش بزهكاري بـه        ريزي  مند اين رويكرد را در تحليل بزهكاري و در برنامه           سيستماتيك يا نظام  

هايي در اين زمينه با حمايت مؤسسه ملـي   همچنين مجموعه پژوهش). Bratton & Knobler, 1998, 36(گرفته است 
در زمينـه شناسـايي و تحليـل        از جملـه مؤسـسات معتبـر پژوهـشي          . الت متحد امريكا صورت گرفته است     دادگستري ايا 

از جمله مطالعات اين مركز، تحقيقـي  . خيز، مركز كاهش بزهكاري وابسته به وزارت كشور انگليس است         هاي جرم   محدوده
  دهـد    نتـايج ايـن تحقيـق نـشان مـي         .  در بخش كريدون در جنوب شرق لندن انجام گرفته است          1990است كه در سال     

 Home( درصد از كل بخش مذكور متمركز شده است 6/0هاي انجام شده در اين محدوده تنها در   درصد كل سرقت18

Office, 2003.(  
.  انجام گرفـت   2004پژوهش ديگر، مطالعه جرايم مرتبط با مشروبات الكلي در مركز شهر ناتينگام است كه در سال                 

اهبردهاي مورد استفاده در كشور انگليس براي كـاهش بزهكـاري در مركـز شـهر و نـواحي تجـاري آن                      در اين تحقيق ر   
هـا و مراكـز       فروشـي   دهد كه افزايش تعامل و مشاركت بين پليس و مديريت مشروب            اين تحقيق نشان مي   . بررسي گرديد 

ها   ب كاهش بزهكاري در اين محدوده     تواند موج   و حضور و مراقبت بيشتر پليس مي      ) ها  عشرتكده(مصرف مشروبات الكلي    
تر  گيري نقاط آلوده پژوهش ديگري در شهر كمبريج با هدف شناسايي، تشريح و هدف). Hopkins, 2004, 53-66(گردد 

نتايج اين بررسي نشان داد كه فراوانـي مـسيرهاي دسترسـي بـه فـرار                .  انجام شد  1995بزه سرقت در اين شهر، در سال        
تر در ايـن      هاي آلوده   گيري محدوده   ترين عامل شكل    خيز به محل سكونت بزهكاران، مهم       احي جرم بزهكاران و نزديكي نو   

هاي مناسبي براي بزهكاران به منظور ارتكاب بـزه فـراهم بـوده كـه                 خيز فرصت   به ديگر سخن، در نقاط جرم     . شهر است 
  ).Bennett, 1995, 113-123(ها شده است  گيري اين محدوده منجر به شكل

 سـال اخيـر، كتـب و مقـاالت زيـادي در زمينـه رويكـرد            10هاي موردي ياد شده و عمومـاً طـي            ه بر پژوهش  عالو
 و همكارانش در    1»اك«،  1999در اين ميان مطالعات برانتينگام در سال        . خيز به رشته تحرير درآمده است       هاي جرم   كانون
 و  1992هـاي      و همكارانش در سـال     4»وايزبرد«،  1995، در سال    3»اسپيلمن«،  2000، در سال    2»ران سك «،  2000سال  
  . اهميت بيشتري دارند2000 و 1994

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Eck 
2. Roncek 
3. Spillman 
4. Weisburd 
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  روش تحقيق
روش تحقيق در مقاله حاضر تحليلي ـ تطبيقي است و براي شناسايي و درك الگوهاي مكاني بزهكاري در سطح شـهر از   

هـاي   تـرين آزمـون   مهـم . ه شده اسـت  استفاد)GIS(مبنا در محيط سامانه اطالعات جغرافيايي  هاي آماري و گرافيك     مدل
هاي    بوده است و از بين آزمون      3 و بيضي انحراف معيار    2، فاصله از انحراف معيار    1آماري مورد استفاده، آزمون مركز متوسط     

در ايـن پـژوهش   . خيز به كار گرفته شده است  هاي جرم    براي شناسايي كانون   5ترين همسايه   ، شاخص نزديك  4بندي    خوشه
 به كـار گرفتـه شـده    6مبنا از جمله روش تخمين تراكم كرنل هاي آماري گرافيك ماري، برخي روش آهاي    ونعالوه بر آزم  

اي در محدوده قـانوني شـهر زنجـان در            هاي مربوط به جرايم مورد مطالعه به صورت وقايع نقطه           در اين زمينه داده   . است
  .نظر گرفته شده است

نقطـه مركـز    . كنـد   رك الگوهاي كلي و عمومي بزهكاري كمـك مـي         هاي آماري يكپارچه به تحليلگران در د        روش
توان به عنوان معياري تقريبي براي مقايسه توزيع فضايي انواع گوناگون جرم يا براي بررسي وقوع يك نوع                    متوسط را مي  

 نحـوه   تواند بـه تـشريح سـطح و         شاخص فاصله از انحراف معيار مي     . هاي زماني مختلف به كار گرفت       جرم خاص در دوره   
هاي بزهكاري بيـشتر   هر چه اندازه فاصله از انحراف معيار بيشتر باشد، پراكندگي داده   . هاي مجرمانه كمك كند     توزيع داده 

اندازه و شكل بيـضي، ميـزان پراكنـدگي را          . وسيله بيضي انحراف معيار نشان داد       توان به   سطوح پراكندگي را نيز مي    . است
مفيدترين آزمون آماري جـامع، آزمـون       . دهد  ي حركت رفتارهاي مجرمانه را نشان مي      وسو  كند و امتداد آن سمت      معين مي 

تـرين همـسايه    شاخص نزديك. رود بندي در توزيع بزهكاري به كار مي چندين روش براي آزمون خوشه. بندي است  خوشه
ون تجمع بزهكـاري در   ترين همسايه، روشي ساده و سريع براي آزم         شاخص نزديك . بندي است   هاي خوشه   از جمله آزمون  

ها بـه     هاي جرم با گروهي از داده       واقعي داده ترين همسايه، توزيع      در آزمون شاخص نزديك   . هاي جغرافيايي است    محدوده
  ). 15، 1388اك و همكاران، (شود  قاعده مقايسه مي همان تعداد نمونه و با توزيع بي

به صورت سطح پيوسته، روش تخمـين تـراكم كرنـل           هاي بزهكاري     تصوير كشيدن داده    ترين روش براي به     مناسب
يابي و هموارسازي سطوح پيوسته است كه تعداد نقاط جرم درون شعاع  هاي درون اين روش از جمله روش    . چهارگانه است 

آورد كه نمايانگر حجم يا تراكم توزيع         اي به وجود مي     كند و سطح هموار و پيوسته       وجو را با هم جمع مي       تعيين شده جست  
  ).26همان، (م در محدوده مورد مطالعه است جر

 و بـراي تحليـل تطبيقـي و      Office//Excelافـزار     اي از نـرم     كيل پايگـاه داده   شگفتني است در اين پژوهش براي ت      
 در Caseافزار   و نيز نرمCrime Analysisافزار جانبي   و نرم)GIS(افزارهاي سيستم اطالعات جغرافيايي  گرافيكي از نرم

  . استفاده شده استArc GISمحيط 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Mean Center 
2. Standard Deviation Distance 
3. Standard Deviation Ellipse 
4. Tests for Clustering 
5. Nearest Neighbor Index (NNI) 
6. Quartic Kernel Density Estimation 
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مصرف مـواد مخـدر بـوده كـه در دوره زمـاني پـژوهش در                  جامعه آماري اين پژوهش مجموعه جرايم قاچاق و سوء        
نوع . اي مجرمانه براي آن پرونده و سابقه تشكيل شده است محدوده قانوني شهر زنجان به وقوع پيوسته و به عنوان واقعه      

شـماري اسـتفاده شـده و        همچنين در اين بررسي از روش تمام      . 1 آورده شده است   1ل  و درصد فراواني اين جرايم در جدو      
  .سال مورد بررسي قرار گرفته است  تمامي وقايع مجرمانه ارتكابي در شهر زنجان در طول يك

  1383نوع و ميزان جرايم ارتكابي در شهر زنجان در سال . 1جدول 
  اندرصد فراواني جرايم در شهر زنج  نوع جرم  رديف

  4/18  شرارت، درگيري و چاقوكشي  1
  1/18  اعتياد و سوءمصرف مواد مخدر  2
  8/14  ايجاد مزاحمت خياباني  3
  5/14  قاچاق مواد مخدر  4
  5/11  رابطه نامشروع خياباني  5
  9/7  رابطه نامشروع جنسي  6
  3/3  سرقت از منازل  7
  1/3  سرقت وسايل نقليه  8
  9/2  فروش كاالهاي ممنوعه  9
  6/1  رقت از مغازهس  10
  5/1  قاچاق كاال  11
  2/1  خريد و فروش اموال مسروقه  12
  6/0  بري زني و جيب كيف  13
  4/0  هاي دولتي سرقت از مكان  14
  2/0  قتل  15
  0/100  مجموع  16

  .1384 كالنتري، :منبع  
  

  معرفي شهر زنجان
اين شهر قدمتي طـوالني     . صادي استان زنجان است   اندام كشور، و مركز سياسي و اقت        شهر زنجان از جمله شهرهاي ميانه     

هاي تاريخي مختلفي را پشت سر گذاشته تا به شكل امروزي درآمده  هاي رشد و تكامل خود فراز و نشيب   دارد و طي دوره   
  .است

المللـي تهـران ـ تبريـز و مـرز       شهر زنجان بر سر راه يكي از محورهاي توسعه در سطح كشور، منطبق بـر راه بـين  
نزديكـي بـه   . گان قرار گرفته است و نقش توقفگاهي و منزلِ مناسبي براي بار و مسافر در اين قـسمت از كـشور دارد             بازر

پايتخت و چند شهر مهم ديگر چون قزوين، كرج، تبريز و همدان موقعيت و شرايط مناسبي را براي جذب سرريز جمعيت،                     
  .فعاليت و سرمايه براي اين شهر پديد آورده است

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درج نشده و تنها به ذكـر درصـد فراوانـي ايـن جـرايم اكتفـا         اي مالحظات، تعداد جرايم ارتكابي در شهر زنجان در اين مطلب              با توجه به پاره   . 1

  .گرديده است
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ويـژه ارتفاعـات شـمالي و همچنـين           هاي توپوگرافيك و به      سيماي شهر در طول رشد آن تحت تأثير ويژگي         بافت و 
  ).29-48، 1383مهندسين مشاور آرمانشهر، (گزيني شهر در كنار رودخانه زنجانرود بوده است  مكان

آهـن و     ه، اسـتقرار خـط    وجود ارتفاعات در شمال و شمال شرقي شهر و نيز افت شديد شيب در نزديكي بستر رودخان                
فقدان زمين كافي براي گسترش فضاهاي شهري و در نهايت وضعيت خاص توپوگرافي اراضي جنـوب كـه بالفاصـله بـا            

ترين عوامل عدم گسترش و توسعه فيزيكـي شـهر در            شود، از مهم    شيب تند و اختالف ارتفاع شديد به رودخانه منتهي مي         
  .مده توسعه شهر در جبهه شمالي صورت گرفته استاي كه ع جبهه جنوبي بوده است، به گونه

 درصـد از جمعيـت اسـتان        3/36 نفـر    349713، شهر زنجان با جمعيت      1385طبق نتايج آخرين سرشماري در سال       
 همواره رو بـه افـزايش    1385 تا سال    1345طبق آمار موجود، جمعيت اين شهر از سال         . زنجان را در خود جاي داده است      

.  گنجانـده شـده اسـت   1385 تـا سـال   1345 تحوالت رشد جمعيت شهر زنجان از سـال  3 و 2 هاي لدر جدو. بوده است 
 1355-65 درصد و بيشترين ميـزان آن در دهـه      02/0 به ميزان    1375-85كمترين ميزان رشد جمعيت اين شهر در دهه         

  . درصد بوده است94/7به ميزان 

  1345-85هاي   طي سالجمعيت شهر زنجان و جمعيت شهري استان زنجان. 2جدول 

  1385  1375  1365  1355  1345  جمعيت

  349713  286295  215261  100351  58714  شهر زنجان
  559340  429013  317113  144612  82596  جمعيت شهري استان

  52/62  73/66  88/67  39/69  09/71  نسبت جمعيت شهر زنجان از كل جمعيت شهري استان
   مركز آمار ايران:منبع

  

  1335-85هاي  شد جمعيت شهر زنجان و جمعيت شهري استان طي سالر. 3جدول 
  1375-85  1365-75  1355-65  1345-55  رشد جمعيت
  02/2  89/2  94/7  5/5  شهر زنجان

  69/2  07/3  17/8  76/5  جمعيت شهري استان
   مركز آمار ايران:منبع

  
ني در روند شهرنشيني شده و با رشد        زنجان از جمله شهرهاي كشور است كه طي دو دهه اخير دچار مشكالت فراوا             

اين رشد بيشتر ناشي از مهاجرت از نقاط مختلف استان بـه شـهر زنجـان             . اي مواجه بوده است     جمعيتي و كالبدي گسترده   
هـاي روسـتا ـ شـهري اسـت، سـبب افـزايش جمعيـت شـهري           ها كه بيشتر از نوع مهاجرت اين نوع مهاجرت. بوده است

بروز مـشكالتي چـون عـدم تـوازن بـين جمعيـت و              ). 48،  1373مكملي،  ( شده است    1365-75هاي    خصوص در سال    به
گيري   تر شكل   هاي اجتماعي و از همه مهم       روي  وشد، كج   امكانات شهر، تراكم باالي جمعيت، كمبود مسكن، مشكالت آمد        

  .رويه در اين شهر است هاي بي مناطق اسكان غيررسمي از جمله پيامدهاي ناگوار مهاجرت
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  ها افتهي
هـاي كيفـري نيـروي        هـاي ايـن پـژوهش از پرونـده           بيان شد، داده   مباني نظري و روش تحقيق    گونه كه در بخش       همان

 فرمانـدهي انتظـامي اسـتان        معاونت مبارزه با مواد مخدر، معاونت اطالعات و آگـاهي         (انتظامي و واحدهاي اجرايي مرتبط      
مصاديق جرايم مرتبط با مواد مخدر تهيه، توليد، خريـد  . ج گرديده است  استخرا) 30/12/83 لغايت   1/1/83زنجان از تاريخ    

 درصـد از  33طبق بررسي، جرايم ياد شـده   .  آن بوده است   1مصرف  و فروش، نگهداري و حمل مواد مخدر و همچنين سوء         
اي   قطـه  توزيـع ن   1در شـكل    . كل جرايم ارتكابي در محدوده شهر زنجان طي دوره زماني پژوهش را تـشكيل داده اسـت                

بـه منظـور تحليـل فـضايي و جغرافيـايي جـرايم             . جرايم مرتبط با مواد مخدر در شهر زنجان به تصوير كشيده شده است            
هاي تحليلي  صورت نقاط منفرد در پايگاه داده مكاني ذخيره شد و با استفاده از مدل    ارتكابي، ابتدا محل وقوع اين جرايم به      

هـاي    گيـري كـانون     جرايم در سطح شهر استخراج گرديد و بر ايـن اسـاس شـكل             الگوي فضايي اين    ) آماري و گرافيكي  (
  .خيز جرايم مرتبط با مواد مخدر مورد سنجش قرار گرفت جرم

  
  
  
  
  
  

  

  

  1383اي جرايم مرتبط با مواد مخدر در شهر زنجان در سال  توزيع نقطه. 1شكل 
   و نگارندگان1383 مهندسين مشاور آرمانشهر، :منبع       

  

مبنـا شـامل آزمـون مركـز          هاي آمـاري گرافيـك      وزيع فضايي و مركز ثقل جرايم مورد بررسي، مدل        براي سنجش ت  
  .ميانگين و بيضي انحراف معيار مورد استفاده قرار گرفته است

بيـضي  . كنـد  هـاي بزهكـاري مـشخص مـي     مركز ميانگين، مكان مركزي را به صورت ميانگين مبنايي تمام مكـان          
ز انحراف معيار فاصله مكان هر جـرم تـا مركـز ميـانگين، پراكنـدگي، جهـت و موقعيـت آن را                       انحراف معيار، با استفاده ا    

هاي جرايم مـرتبط بـا مـواد مخـدر در              مركز ميانگين و بيضي انحراف معيار مكان       3 و   2هاي    در شكل . سازد  مشخص مي 
وهـاي پراكنـدگي و جهـت آن در     هاي نـسبي در الگ      ها بيانگر تفاوت    تفاوت ميان بيضي  . شهر زنجان نشان داده شده است     

هاي آماري ياد شده، الگوهاي فضايي بزهكـاري در   دست آمده از آزمون هاي به براساس نقشه. هاي مختلف جرم است   داده
  :اند شهر زنجان بدين شرح

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Drug Abuse 
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مصرف مواد مخدر در شهر زنجان تا حدود زيادي بر مركز جغرافيـايي شـهر زنجـان منطبـق                     مركز ميانگين بزه سوء   
. و بيضي انحراف معيار مربوط به اين جرم نيز در امتداد جنوب شرقي ـ شمال غربي شهر زنجان كشيده شـده اسـت   است 

هاي شرقي شهر زنجان منجر به كشيدگي اين بيضي در اين جهـت شـده    رسد كه وزن جرايم ارتكابي در محله به نظر مي 
هاي نزديك به بخـش مركـزي شـهر            مخدر در محله   موادمصرف    دهد كه احتمال وقوع جرم سوء       اين امر نشان مي   . است

  .زنجان بيشتر است
مركز ميانگين جرم قاچاق مواد مخدر ـ اعم از خريد، فروش، حمل و نگهداري اين مواد ـ بـه مركـز ميـانگين جـرم       

مـصرف   بيضي انحراف معيار آن نيز بر بيضي انحراف معيار جرم سـوء           . مصرف مواد مخدر بسيار نزديك است       عتياد و سوء  ا
  .مواد مخدر انطباق دارد و در امتداد جنوب شرقي ـ شمال غربي شهر كشيده شده است

هـاي نزديـك بـه     مصرف مواد مخدر، وقوع جرايم مرتبط با قاچاق مواد مخدر نيز در محلـه  بنابراين همانند جرم سوء  
  .بخش مركزي شهر زنجان بيش از ساير مناطق شهر بوده است

  
  
  
  
  
  
  
  

  )1383سال (در شهر زنجان ) اعتياد(مصرف مواد مخدر  بيضي انحراف معيار سوءمركز متوسط و . 2شكل 
   و نگارندگان1383 مهندسين مشاور آرمانشهر، :منبع    

  

  
  
  
  
  
  
  

  

  )1383سال (مركز متوسط و بيضي انحراف معيار بزه قاچاق مواد مخدر در شهر زنجان . 3شكل 
  دگان و نگارن1383 مهندسين مشاور آرمانشهر، :منبع          
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  بندي  آزمون خوشه
 ترين همـسايه  بندي و شناسايي الگوهاي فضايي بزهكاري وجود دارد، كه شاخص نزديك چندين روش براي آزمون خوشه  

)NNI(   اين شاخص روشي ساده و سريع بـراي آزمـون تمركـز            . آيد  بندي به شمار مي     هاي خوشه   ترين آزمون    از جمله مهم
هـاي مجرمانـه توزيـع        تـوان دريافـت كـه آيـا داده          سرعت مي   با اين آزمون به   . تهاي جغرافيايي اس    بزهكاري در محدوده  

  . يا نه است خيز شكل گرفته  دارند؛ و آيا كانون جرم1اي خوشه
مصرف و قاچاق مـواد مخـدر شـهر زنجـان بـا اسـتفاده از آزمـون آمـاري شـاخص              نتايج آزمون جرايم ارتكابي سوء    

ترين همسايه در پراكندگي نقـاط مربـوط بـه            ميزان شاخص نزديك  .  شده است   گنجانده 4ترين همسايه در جدول       نزديك
براساس اين مقدار توزيع نقاط اين جـرايم از         .  است 48/0 و   46/0مصرف و قاچاق مواد مخدر به ترتيب برابر با            جرايم سوء 

اي بـودن   انگر خوشـه تر از يـك، بيـ   ترين همسايه كوچك اي است، چرا كه نتيجه آزمون شاخص نزديك   نظر آماري خوشه  
است و براي بررسي  -18/23 و -54/26 اين جرايم كه به ترتيب Zگفتني است با توجه به مقدار . هاي مجرمانه است داده

بنابراين . اي كامل دارد    رود، اين جرايم در محدوده شهر زنجان توزيع خوشه          ترين همسايه به كار مي      صحت آزمون نزديك  
هـاي    دهـد محـدوده     كند و نـشان مـي       اي پيروي مي    واد مخدر در شهر زنجان از الگوي خوشه       با م دگي جرايم مرتبط    نپراك

هـاي   كند و در نقطه مقابل، بخش خاصي در سطح شهر زنجان محل تمركز بزهكاري است و از الگوي متمركز پيروي مي             
  . شود  محسوب مي2هاي پاك زيادي از شهر از نظر ارتكاب اين جرايم محدوده

  ترين همسايه براي جرايم مرتبط با مواد مخدر در شهر زنجان يج تحليل شاخص نزديكنتا. 4جدول 
 Zنمره   (NNI)ترين همسايه  شاخص نزديك  جرم  رديف

  -54/26  46/0  اعتياد  1
  -18/23  48/0  قاچاق مواد مخدر  2
  -19/83 29/0  كل  3
  نگارندگان: منبع

  
  مين تراكم كرنلتحليل فضايي جرايم مرتبط با مواد مخدر، به روش تخ

اين روش . هاي بزهكاري به صورت سطح پيوسته، روش تراكم كرنل است ترين روش براي به تصوير كشيدن داده مناسب
  . كند سطح همواري از تغييرات در تراكم نقاط جرم بر روي محدوده ايجاد مي

گيـري كـانون    موجـب شـكل  مصرف مواد مخدر در سطح شـهر زنجـان            پراكندگي نقاط مربوط به جرم اعتياد و سوء       
مـصرف مـواد مخـدر        خيـز اعتيـاد و سـوء        ترين كانون جرم    مهم. مصرف مواد مخدر در شهر زنجان شده است         خيز سوء   جرم

اي   سيم بسيار زياد است، بـه گونـه         ميزان وقوع جرم اعتياد در منطقه بي      . سيم است   منطبق بر منطقه اسكان غيررسمي بي     
سـيم كـه      بنابراين منطقه بـي   . دهد   مواد مخدر شهر زنجان در اين محدوده رخ مي         مصرف   درصد كل جرايم سوء    8/26كه  

هـاي    تري در مقايسه با ساير بخـش         ييكي از مناطق اسكان غيررسمي شهر زنجان است، از نظر بزه اعتياد وضعيت بحران             
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Clustered 
2. Cool Spot 
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.  در هر كيلومترمربع بوده اسـت       فقره 503 تا   403تراكم جرم   ) 4 شكل(اي كه در مركز ثقل اين كانون          شهر دارد، به گونه   
.  فقره جرم در هر كيلومترمربع بوده است       100هاي وسيعي از سطح شهر زنجان، داراي تراكم           اين در حالي است كه بخش     

هاي مناسـب بـراي پـر كـردن           هاي اجتماعي، فقر فرهنگي، بيكاري، نبود مكان        رسد كه تراكم جمعيت، ويژگي      به نظر مي  
هاي اجتماعي و اقتصادي، در دسـترس بـودن مـواد مخـدر و فقـدان نظـارت اجتمـاعي و                       ابرابرياوقات فراغت جوانان، ن   

  .مصرف مواد مخدر بوده است  سوء  از جمله داليل گرايش مردم اين محله به،انتظامي
نيه و  هاي ضعيفي از جرم اعتياد نيز در محله حسي          سيم، كانون   خيز اعتياد در منطقه بي      ترين كانون جرم    عالوه بر مهم  

مصرف مواد مخدر در سطح شهر  خيز بزه اعتياد و سوء هاي جرم  كانون4در شكل . اند محله موسوم به فرودگاه شكل گرفته
  . زنجان با استفاده از روش تراكم كرنل به تصوير كشيده شده است

  
  
  
  
  
  
  
  

  )1383سال (تراكم كرنل مصرف مواد مخدر در شهر زنجان با روش تخمين  هاي تمركز بزه سوء شناسايي كانون. 4شكل 
   و نگارندگان1383 مهندسين مشاور آرمانشهر، :منبع        

  
  

  

  

  

  

  
  

  )1383سال (هاي تمركز بزه قاچاق مواد مخدر در شهر زنجان با روش تخمين تراكم كرنل  شناسايي كانون. 5شكل 
   و نگارندگان1383 مهندسين مشاور آرمانشهر، :منبع 
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ترين كانون تمركز جرايم قاچاق مـواد مخـدر شـهر             مهمگيري    د مخدر، از شكل   هاي قاچاق موا    تحليل فضايي مكان  
ترين   سيم مهم   منطقه بي . دهد  تر در محله حسينيه و محله فرودگاه خبر مي          اهميت  سيم و دو كانون كم      زنجان در منطقه بي   

 فرهنگي و اقتصادي جزء هاي كالبدي، اجتماعي، ترين مركز اسكان غيررسمي شهر زنجان است و از نظر مشخصه و بزرگ
رسد كه احساس امنيت ناشي از فقدان مراكز انتظامي و نظامي براي بزهكـاران در                  به نظر مي   .مناطق پرمسئله شهر است   

هـاي بافـت      عالوه، منطقه حسينيه كه از محله       به. اين محدوده از شهر، موجب سهولت توزيع مواد مخدر در آن شده است            
مراجعـه روزانـه    . ود، در مجاورت بخش مركزي شهر و بازار سنتي آن واقـع شـده اسـت               ش  قديم شهر زنجان محسوب مي    
 مـواد مخـدر در ايـن         هاي مناسب براي خريد و فـروش و نگهـداري و حمـل              وجود فرصت هزاران نفر از افراد غيربومي و       

هـاي    تر نقشه   بررسي دقيق . محدوده باعث شده است كه تعداد زيادي از جرايم قاچاق مواد مخدر در اين محدوده رخ دهند                
تـرين    دهد كه تراكم جرم در مركز ثقل مهم          نشان مي   خيز بزه قاچاق مواد مخدر در شهر زنجان،         هاي جرم   مربوط به كانون  

 فقـره   260 تا   115هاي فرعي اين شهر        فقره در هر كيلومترمربع، و تراكم جرم در كانون         422 تا   241خيز شهر     كانون جرم 
سيم از نظر جرايم مرتبط با مواد مخدر ـ يعنـي    رسد كه محله بي از اين رو به نظر مي). 5 شكل(است در هر كيلومترمربع 

خيز بزه قاچاق مـواد مخـدر    هاي جرم  كانون5در شكل . ترين محدوده شهر زنجان است اعتياد و قاچاق اين مواد ـ بحراني 
  .ده شده استدر سطح شهر زنجان با استفاده از روش تراكم كرنل به تصوير كشي

  
  گيري بحث و نتيجه

خيز، اين است كه اين شيوه بـه درك و فهـم مجموعـه عوامـل و                   هاي جرم   هاي اهميت شناسايي و تحليل كانون       از جنبه 
كند و با اسـتفاده       هاي مورد بحث شده است كمك مي        گيري محدوده   شرايط مكاني و زماني و اجتماعي كه منجر به شكل         

هاي آلوده در آينده پيشگيري كرد و مناطقي را كـه در آينـده احتمـال                  گيري محدوده   وان از شكل  ت  از نتايج اين بررسي مي    
خيز اين فرصت را فراهم    هاي جرم   از سوي ديگر تحليل مكان    . بيني كرد و تحت كنترل درآورد       آلودگي آنها زياد است پيش    

شان دهـد و بـه كـشف جـرم و تعقيـب و دسـتگيري       تر و مؤثرتر در برابر بزهكاري واكنش ن        آورد تا پليس بتواند سريع      مي
  .مجرمان بپردازد

هاي كالبدي يـا جمعيتـي قـرار          از آنجا كه الگوهاي فضايي توزيع بزهكاري تحت تأثير نوع كاربري اراضي و ويژگي             
 اين است   هاي اهميت تحليل    گذارند، لذا يكي ديگر از جنبه       خيز تأثير مي    هاي جرم   گيري كانون   دارند و اين عوامل در شكل     

ها و احيا و طراحي مجدد فضاها پرداخت و از طرفي موانع و شرايط                توان به تغيير اين شرايط و ويژگي        كه به كمك آن مي    
اجتمـاعي، در اسـتفاده از امكانـات و    وسيله ضمن افزايش سطح امنيـت   بدين. اي را نيز براي بزهكاري ايجاد كرد      بازدارنده

  ).8، 1386كالنتري و توكلي، (گيرد  تر راه سالمت را در پيش مي  نيز سهلشود و جامعه جويي مي منافع صرفه
خيز شهري تـاكنون      هاي جرم   گردد كه گرچه از زمان اولين پژوهش دربارة محدوده          بنا به مراتب مذكور، مالحظه مي     

اكـز پلـيس و     شناسـي، مر    اي را بـراي پژوهـشگران جـرم         گذرد، اين موضوع عرصه و ميدان عمـل تـازه           حدود دو دهه مي   
نكته درخور اهميت ديگر آن است كه اين موضوع به          . منظور كاهش نرخ بزهكاري فراهم آورده است        تشكيالت قضايي به  

اندركاران امنيت شهري و پيشگيري از بزهكاري با استفاده   مديريت بهتر امور انتظامي در شهرها كمك كرده است و دست          
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اند در اتخاذ راهبردهاي مناسب پيشگيري از جرم و كاهش بزهكاري توفيق  وانستهاز اين رويكرد و نتايج تحقيقات مرتبط ت
  ).Ratcliff, 2004, 5-23(يابند 

سوم كل جرايم شهر زنجان بـاالترين         ها عنوان شد، جرايم مرتبط با مواد مخدر با يك           گونه كه در مبحث يافته      همان
دهد كه توزيع جغرافيايي نقاط وقوع جرايم         هاي اين پژوهش نشان مي     يافته. اند  ميزان جرايم ارتكابي در اين شهر را داشته       

هاي خاصي از شهر زنجان       كند؛ بدين معني كه محدوده      اي پيروي مي    مرتبط با مواد مخدر در شهر زنجان از الگوي خوشه         
ر از نظـر ارتكـاب      هاي زيادي از شه      بخش ،كنند و در نقطه مقابل      اند و از الگوي متمركز پيروي مي        محل تمركز بزهكاري  

آبـاد كـه از جملـه         سيم يا نجف    هاي اين پژوهش، منطقه بي      مطابق يافته . شوند  هاي پاك محسوب مي     اين جرايم محدوده  
مصرف و قاچاق مواد مخـدر شـهر    خيز بزه سوء ترين كانون جرم  مهم،استمناطق بزرگ اسكان غيررسمي در شهر زنجان  

هـاي    شرقي شـهر زنجـان و بـر اثـر مهـاجرت             در قسمت شمال   1350د سال   اين منطقه از حدو   . شود  زنجان محسوب مي  
نشده روستاييان به تدريج شكل گرفته و رشد كرده است و در طول زمان بر اثر گسترش شهر جزء بافـت                       رويه و كنترل    بي

 و به ناگزير ايـن      اي مالحظات سياسي و اجتماعي      اندركاران با توجه به پاره      متعاقب آن، مسئوالن و دست    . آن درآمده است  
ها تالش شد تا حـد امكـان خـدمات شـهري      را جزء محدوده قانوني شهر در نظر گرفتند و هر چند طي اين سال           محدوده  

هـاي   مورد نياز ساكنان تأمين گردد، با اين حال اين منطقه از نظر كالبدي و اجتماعي و اقتصادي با مـشكالت و نارسـايي                 
  ).98، 1384فرزين صبا، (روست  فراواني روبه

 حـدود   1385طبق نتايج آخرين سرشماري در سال       . هاي شهر زنجان است     ترين محله   سيم يكي از متراكم     منطقه بي 
سـيم بـا      از سوي ديگـر، محلـه بـي       . اند   درصد از جمعيت شهر زنجان در اين منطقه سكونت داشته          11 نفر برابر با     37814

با توجه به اين نكته مهم كه حدود . هر زنجان را در بر گرفته است درصد از مساحت ش  2/2هكتار مساحت، تنها     281/110
هـاي اساسـي       درصد از مساحت آن سكونت دارند، تراكم شديد جمعيـت از ويژگـي             2/2 درصد از جمعيت شهر تنها در        11

در البته به هر حال ميزان تـراكم در تمـامي ايـن منطقـه يكـسان نيـست و تـراكم جمعيـت                        . محدوده مورد مطالعه است   
  ).29-48، 1383مهندسين مشاور آرمانشهر، (هاي جنوبي آن است  تر محدوده بيشتر از بخش هاي شمالي بخش

 نفر در هر هكتـار  343دهد كه در اين محدوده تعداد  سيم، نشان مي بررسي ميزان تراكم نسبي جمعيت در منطقه بي   
به ديگر سـخن،    . استدر هكتار    نفر   70ان كمتر از    اين در حالي است كه تراكم نسبي جمعيت در شهر زنج          . سكونت دارند 

 برابر بيشتر از متوسط تراكم جمعيت در شهر زنجان است كه اين ويژگي منطقـه        5سيم    تراكم نسبي جمعيت در منطقه بي     
  ).29-48همان، (هاي شهر زنجان تبديل كرده است  ترين محله سيم را به يكي از متراكم بي

جرايم نيز افزايش يافتـه     رسد كه با افزايش ميزان تراكم جمعيت، ميزان وقوع             نظر مي  گفته، به   بنابر توضيحات پيش  
هـاي شـهر زنجـان و همچنـين سـطح            سيم در مقايسه با ساير بخـش        تر، منطقه اسكان غيررسمي بي      به بيان دقيق  . است

. دوده از شهر بسيار بيشتر استمتوسط اين شهر، تراكم نسبي باالتري دارد؛ ضمن اينكه ميزان وقوع جرايم نيز در اين مح              
هاي اجتماعي در شهر زنجان مشاهده        بنابراين ارتباط معناداري بين باال بودن تراكم و ازدحام جمعيت و افزايش ناهنجاري            

  . گردد مي
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  1385تراكم نسبي جمعيت در شهر زنجان در سال . 6شكل 
   و نگارندگان1385 مركز آمار ايران، :منبع        

  

اي كـه كـاربري مـسكوني         سيم تحت اشغال فضاهاي مسكوني است، بـه گونـه           عي از مساحت منطقه بي    بخش وسي 
هاي اراضي شـهري در   آنچه در خصوص نوع و ميزان تخصيص كاربري.  درصد مساحت منطقه را در بر گرفته است        8/64

مراتب در توزيـع      ، تعادل و سلسله   يابد، اين است كه محدوده مذكور داراي كمترين ميزان تناسب           سيم اهميت مي    منطقه بي 
يـا در   هاي ضروري براي زندگي و فعاليت شهروندان،          تر اينكه بسياري از كاربري      هاي مختلف شهري است و مهم       كاربري

  سـيم تنهـا      به عنـوان مثـال، از كـل مـساحت منطقـه بـي             . خورد   مي  يا كمبود شديد آنها به چشم      اين منطقه وجود ندارند   
 6/3اين در حالي است كه كاربري فضاي سـبز در شـهر زنجـان               . ي فضاي سبز اختصاص يافته است      درصد به كاربر   3/0

اوقـات فراغـت و از جملـه        هاي شـهري مـرتبط بـا گـذران            تر اينكه كاربري    مهم. درصد اراضي شهر را در بر گرفته است       
واني در پر كردن اوقات فراغت جمعيـت        ها تأثير فرا    اين كاربري . هاي ورزشي و فرهنگي در اين منطقه وجود ندارد          كاربري

. تواند در پيشگيري و كاهش جرم در اين منطقه تأثيرگذار باشـد             هايي مي   وجود چنين كاربري  . ساكن در اين محدوده دارند    
هـاي    هاي مهم در شهرها كه در سالمت و امنيـت و كـاهش ناهنجـاري                هاي ذكر شده، يكي از كاربري       افزون بر كاربري  

رسـد كـه يكـي از عوامـل           بـه نظـر مـي     . اي شهري اهميت فراوان دارد، كاربري نظامي و انتظامي است         ه  اجتماعي محله 
نبـودِ  . سيم، فقدان مراكز انتظامي در اين محدوده از شهر اسـت            تأثيرگذار در باال بودن ميزان يا نرخ جرايم در محدوده بي          

ظامي در اين محدوده از شهر كمرنگ باشـد و امكـان   مراكز انتظامي در اين منطقه موجب شده است تا حضور مأموران انت          
  .كنترل مناسب انتظامي در اين محدوده به حداقل برسد

وساز مسكن اسـتاندارد و بـدون زيرسـازي           سيم به دور از نظارت و رعايت اصول ساخت          منطقه اسكان غيررسمي بي   
وسازها  عارف و ناپايدار، غيرفني بودن اكثر ساخت    زده، استفاده از مصالح نامت      سازي شتاب   مسكن. استاندارد ساخته شده است   

سـيم بـه      نوسازي در بافت محدوده بـي     . هاي مسكن در اين محدوده است       ترين ويژگي   ها و بناها از مهم      و فرسودگي خانه  
سـيم قابـل نگهـداري و حـدود       درصد واحدهاي ساختماني منطقه بي9/77اي كه بيش از  گيرد، به گونه   كندي صورت مي  

 درصـد  4/3در مقابـل تنهـا   .  درصد واحدهاي ساختماني نيز تخريبي اسـت      4/8در اين ميان    . صد آنها مرمتي است    در 9/9
  و چـوب   ترين اسـكلت واحـدهاي سـاختماني منطقـه آجـر              مهم.  است ن درصد واحدها در حال ساخت     4/0واحدها نوساز و    

كاررفتـه در     تـرين مـصالح بـه       نيـز مهـم   ) رصـد  د 2/82(سيمان سفيد و سـياه      . است)  درصد 32(و آجر و آهن     )  درصد 62(
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 درصـد واحـدهاي     64حدود  .  درصد واحدها نيز فاقد نماسازي است      10نماسازي واحدهاي ساختماني اين محدوده است و        
بنابراين شكل غالب واحدهاي ساختماني منطقـه واحـدهاي بزرگـسال           .  سال دارند  30 تا   20ساختماني منطقه قدمتي بين     

 درصد دارند كه اين خود حاكي از اسـتفاده          60-80د واحدهاي موجود در اين محدوده سطح اشغال          درص 48بيش از   . است
هاي كالبدي منطقه اسـت، بـه         مساحت كم واحدهاي مسكوني از ديگر ويژگي      . فشرده از فضاي واحدهاي ساختماني است     

 درصـد آنهـا بـين       7/25مربع و    متر 50-100سيم مساحتي بين       درصد واحدهاي مسكوني منطقه بي     43اي كه حدود      گونه
  ).29-48همان، (دهندة بافت بسيار ريزدانه در اين منطقه از شهر است   مترمربع مساحت دارند، كه خود نشان150-100

بررسـي  . سـيم اسـت     هاي ارتباطي از ديگر مشكالت كالبدي منطقه بـي          نارسايي و عدم تناسب شبكه معابر و شبكه       
اي و راه  دهد كه معابر موجود در اين منطقه تنها از نوع راه اصلي محله           ميسيم نشان     مشخصات اين كاربري در منطقه بي     

هـاي    اي است و مشخصه بارز آن عرض كم و پيچ در پيچ بودن است كه از الگـوي كلـي اسـتقرار سـاختمان                         فرعي محله 
سيم تأكيـد     لبدي منطقه بي  فيزيكي و كا  هاي    آشفتگي مجموع مشخصات ياد شده، بر    . موجود در منطقه تبعيت كرده است     

  .هاي كالبدي مواجه ساخته است هاي فراواني از نظر ويژگي دارد كه ساكنان اين محدوده را با نارسايي
  

  سيم چند راهكار براي كنترل بزهكاري و افزايش امنيت در محدوده بي
سـيم و برقـراري       ه بي هاي تأسيساتي، تجهيزاتي و خدماتي مورد نياز ساكنان منطق          تخصيص و ساماندهي سرانه    •

 تعادل و توازن در نوع و تركيب كاربري اراضي با جلب همكاري و مشاركت ساكنان اين محدوده از شهر؛ 

هـاي    هاي ورزشي، كتابخانـه، پـارك و بـسياري از مكـان             ايجاد فضاهاي تفريحي و فراغتي سالم، ساختن سالن        •
 منظور پركردن اوقات فراغت ساكنان؛  تفريحي به

رسد يكي از عوامل تأثيرگذار در بـاال          ي و احداث مراكز انتظامي در اين محدوده از شهر، زيرا به نظر مي             ياب  مكان •
 سيم، فقدان مراكز انتظامي در اين بخش از شهر است؛  بودن ميزان جرايم در محدوده بي

و آمد در منطقـه،  تعريض معابر مطابق با اصول و استانداردهاي معماري و شهرسازي، كه عالوه بر تسهيل رفت       •
 يابد؛  آورد و بدين وسيله امكان نظارت رسمي در منطقه افزايش مي زني پليس را فراهم مي امكان گشت

وسـازِ   سـاخت هاي متروك، سرعت بخشيدن به امـر   ها و ساختمان ساماندهي فضاهاي متروك و رها شده، خرابه       •
هـاي فيزيكـي در       ريختگي  هم  هاي كالبدي و به     ينظم  ها و كاهش بي     ساخته، پاك كردن ديوارنويسي     بناهاي نيمه 
 .سيم، حسينيه و فرودگاه مناطق بي
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