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بررسی تحلیل فضایی کانونهای جرمخیز در سطح محلههای شهر یزد
با تأکید بر برنامهریزی فرهنگی
میرنجف موسوی* -دانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه ارومیه

پذیرش مقاله 1392/06/10 :تأیید نهایی1392/08/25 :


چکیده 
جرم پیش از آنکه پدیدهای جبرگرایانه و ناشی از عوامل تغییرناپذیر محیط طبیعی باشد،
پدیدهای اجتماعی و متأثر از شرایط اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه و مکان جرم است.
این پژوهش ،توصیفی -تحلیلی است و جامعة آماری آن 42 ،محلة شهر یزد براساس
تقسیمبندی شهرداری است .یافتههای پژوهش براساس آزمون تخمین تراكم كرنل نشان

میدهدمحلههایامامشهر،آزادشهر،كویفرودگاه،صفائیهوآتشکده،بیشترینمیزانجرمرا

یدهد توزیع انواع جرم (اعتیاد ،كودکربایی ،شرب
دارند .همچنین نقطة مركز متوسط نشان م 
خمر ،مزاحمتهای خیابانی و چک برگشتی) تقریباً از بخش مركزی شهر (مرز محلههای
خرمشاد و سر دوراهی) آغاز میشود و به سمت محلههای امامشهر و آزادشهر در شمال و
ییابد.
شمال غرب و محلههای اكبرآباد و كوی راهآهن در سمت جنوب و جنوب غرب خاتمه م 
جهت بیضی انحراف معیار نیز برای انواع جرم ،شمالی -جنوبی است و براساس شاخص
نزدیکترین همسایه ،جرایم اعتیاد ،شرب خمر و كودکربایی بهصورت خوشهای و
مزاحمتهای خیابانی و چک برگشتی بهصورت تصادفی در سطح محلههای شهر یزد توزیع

شدهاند .درنهایت ،مقدار  Fدر ضریب رگرسیون در سطح  99درصد ،معناداری رابطة میان
یكند .برای
عناصر فرهنگی -مذهبی و ارتکاب انواع جرم در محلههای شهر یزد را تأیید م 
كاهشمیزانجرم،راهکارهاییچونآسیبشناسیفضاهایكالبدی،اطالعرسانیوبرنامههای
آموزشی -فرهنگی خانوادهها در زمینة پیشگیری از وقوع جرم و تبلیغ ارزشهای اسالمی
یشود .
پیشنهادم 

جرمخیز،محلهها .
كانونهای 

برنامهریزیفرهنگی،تحلیلفضایی،شهریزد،

كلیدواژهها:



* نویسندة مسئول09144211702 :

 E-mail: mousavi424@yahoo.com
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مقدمه 
امروزه ساکنان مناطق شهری در سراسر جهان به طور چشمگیری افزایش یافتهاند و بهدلیل جهانیشدن ،در دو دهة آینده انتظار
میرود این افزایش جمعیت ،بیش از هر زمان دیگری باشد .جمعیت بسیاری از شهرها بدون درنظرگرفتن ظرفیتها و توانهای هر
شهر و امکانات اجتماعی آنها روزبهروز در حال افزایش است (آدیدایو و دیگران .)3 :2011 ،با گسترش فیزیکی و اجتماعی شهرها
و تبدیلشدن آنها به مراکز ناهمگن جمعیتی ،اجتماعی و فرهنگی ،افزایش میزان ناهنجاریهای شهری بهویژه در نواحی مرکزی
و همچنین افزایش ناهمگنی جمعیتی و اجتماعی و فقر اقتصادی ،زمینة بروز آسیبهای شهری و رشد بیرویه و لجامگسیختة
ناهنجاری در شهرها را فراهم آورده است (نصیری .)91 :1382 ،در جوامع مختلف ،شناخت جرم و بزهکاری به طرز تفکر ،فرهنگ،
پیشرفت و عقبماندگی آن جامعه بستگی دارد (مافی .)133 :1378 ،در بررسیهای جغرافیایی جرائم شهری ،بر چهار عامل کلیدی
قانون ،مجرم ،بزهدیده (شیء یا شخص) و مکان جرم (محدودة خاص زمانی و مکانی که وقایع مجرمانه در آن اتفاق میافتد) بسیار
تأکید میشود (کالنتری .)64 -63 :1380 ،درنتیجه ،ممکن است انجام رفتاری در یک جامعه ،عادی و در جامعة دیگر جرم
محسوب شود؛ بنابراین میتوان گفت هرگونه رفتار خالف اجتماعی و غیر قانونی که ارتکاب آن مجازات و جریمة معینی داشته
باشد ،جرم نامیده میشود .در این نابهنجاریها و جرایم اجتماعی ،عوامل متعددی از جمله اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی دخالت
دارند (سلطانی .)119 :1374 ،در این زمینه ،مکتب اکولوژی شیکاگو با رویکرد محیط شناختی خود ،شهر را نظامی پیچیده ،متشکل
از افراد و نهادهای وابستهبههم میداند که یک نظم اجتماعی در پدیدآمدن خردهفرهنگها و بیگانهگرایی در آنها نقش داشته
است (فکوهی .)81 :1385 ،در این شهر ،افراد براساس تقسیم اقتصادی مشاغل ،طبقات اجتماعی و گروههای فرهنگی جای
میگیرند و ممکن است موقعیت بعضی از آنها با یکدیگر متعارض باشند (افروغ .)95 :1377 ،درنتیجه ،ویژگىهاى کالبدی و
خصوصیات اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی حاکم بر بعضی محدودههای شهری ،موجب شکلگیرى فرصتها و اهداف مجرمانه
مىشود .بدینترتیب ،با گسترش شهرها ،در محدودة آنها کانونهایی شکل میگیرند که جرائم بیشتری از محدودههای دیگر دارند
(کالنتری و توکلی)75 :1386 ،؛ بنابراین ،میزان جرایم شهری با گسترش شهر (شکویی )102 :1372 ،و همچنین با افزایش تراکم
جمعیت ،ارتباطی مستقیم دارد .براساس عقیدة غالب ،جرم پیش از آنکه پدیدهای جبرگرایانه و ناشی از عوامل قطعی و تغییرناپذیر
محیط طبیعی باشد ،پدیدهای اجتماعی و متأثر از شرایط اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی جامعه و مکان جرم است
(کالنتری)51 :1380 ،؛ بنابراین ،از آنجاکه در شهرها تنوع قومی ،فرهنگی و اقتصادی زیاد است و نمیتوان تمام مشکلهای امنیتی
را به خود شهر و کالبد فیزیکی شهر نسبت داد ،با افزایش جمعیت در شهرها ،انسجام و توافق اجتماعی کمرنگتر میشود ،تسلط
تشکیالت و سازمانهای دولتی و نیروی انتظامی کاهش مییابد ،کنترل اجتماعی تضعیف میشود و بینظمی اجتماعی،
قانونشکنی و بیاحترامی به موازین و ضوابط جامعه افزایش مییابد .یکی از مهمترین پیامدهای چنین بینظمیهای اجتماعی،
شکلگیری کانونهای جرمخیز است که تحلیل آنها بسیار اهمیت دارد .یکی از جنبههای اهمیت تحلیل کانونهای جرمخیز این
است که این شیوه ،به درك و فهم مجموعة عوامل و شرایط مکانی ،زمانی ،اجتماعی -که منتهی به شکلگیری محدودههای فوق
شده است -کمک میکند و با استفاده از نتایج این مطالعه میتوان از شکلگیری محدودههای آلوده در آینده پیشگیری کرد یا
مناطقی را که در آینده احتمال آلودگی آنها زیاد است ،شناسایی و کنترل کرد .هدف از این پژوهش ،تحلیل فضایی کانونهای
جرمخیز در محلههای شهر یزد ،با تأکید بر برنامهریزی فرهنگی است .در این راستا ،مؤلفههای جمعیتی ،اجتماعی ،اقتصادی و
فرهنگی محلههای شهر یزد ،چگونگی توزیع فضایی مهمترین کانونهای ارتکاب جرم و میزان نقش عوامل و عناصر فرهنگی در
ارتکاب انواع جرم مطالعه میشود و میزان تأثیر شرایط اجتماعی -اقتصادی زندگی ،سکونت و اشتغال مجرمان در رفتار و فعالیت
مجرمانة آنها ارزیابی میشود تا بتوان راهبردهایی برای کنترل و پیشگیری بزهکاری در محلههای شهر یزد با تأکید بر
برنامهریزیهای فرهنگی تدوین کرد.

محلههایشهریزد...
جرمخیزدرسطح 
كانونهای 

بررسیتحلیلفضایی
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مبانینظری 
مطالعة رابطة مکان و بزهکاری ،در نیمة اول قرن نوزدهم میالدی و با بهرهگیری از نظریة اکولوژی اجتماعی آغاز شد.
جکوبز از پیشگامان مطالعة نقش محیط در بزهکاری بود .وی در اثر معروف خود با نام زندگی و مرگ شهرها که در سال
 1961انتشار یافت ،به مطالعة نوع طراحی شهرها و تأثیر آن در کاهش بزهکاری و همچنین تأثیر مراقبتهای طبیعی و
معمولی مردم بر پیشگیری از جرم پرداخت (کالنتری .)56 :1380 ،در سال  ،1969جفری اولین کسی بود که نظریة
پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی را مطرح کرد .به عقیدة او ،جامعهشناسان بهمیزان شایان توجهی در عوامل
اجتماعی مؤثر بر جرم ،از قبیل محرومیت ،تأثیرهای فرهنگی ،خانواده و ...اغراق کردهاند و به عوامل بیولوژیکی و محیطی
توجهی نکردهاند .او بر فرصتهایی که محیط در اختیار مجرمان قرار میدهد ،تأکید داشت و جرایم گوناگون را ناشی از
این فرصتهای محیطی میدانست (کالرك)30 :1997 ،؛ بنابراین میتوان گفت تمامی رفتارهای بشری در مقطع مکانی
و زمانى خاصی رخ مىدهد .در بعضی از مکانهاى شهر ،بهعلت ساختار کالبدی ویژه و مشخصههای اجتماعی ،اقتصادی
و فرهنگی ساکنان و استفاده کنندگان از این مکانها ،امکان و فرصت بزهکارى بیشتر است .در مقابل ،در بعضی از
محدودههای شهری ،بهدلیل وجود موانع و شرایط بازدارنده ،میزان بزهکارى اندك است (کالنتری و دیگران:1389 ،
« .)569آسیبشناسی شهری در مورد پیدایش ،کیفیت پراکندگی جرایم ،امراض و ناآرامیهای شهری ،بحث و گفتوگو
دارد .تنها در سالهای اخیر است که عنوان پاتولوژی شهری بهسرعت مورد توجه جامعه شهری دنیا قرار گرفته است.
افزایش بحران در شهرهای غربی و جهان سوم ،اکولوژیستها را در تحقیق روی چند موضوع مصممتر ساخته است که
عبارتند از :فقر ،جرم و جنایت ،اعتیاد به مواد مخدر و ناآرامیهای اجتماعی .در مطالعة آسیب شناسی اجتماعی ،اغلب به
این نتیجه رسیدهاند که عامل فقر ،بیش از سایر عوامل در پیدایش و تشدید مسائل اجتماعی در شهرها مؤثر میافتد .از
اینرو ،در شناخت مناطق فقرآلود شهری ،معیارهایی نظیر میزان درآمد خانواده ،میزان مردان غیر ماهر در نیروی کار،
میزان تحصیالت ،میزان واحدهای مسکونی مخروبه و غیر بهداشتی ،بهکار گرفته میشود» (خاکپور و دیگران.)5 :1388 ،

یکی از مباحث مطرح در جغرافیای اجتماعی ،بررسی توزیع جغرافیایی مجرمان و عوامل شکلدهندة جرم در مناطق و
نواحی مختلف است .در غالب شهرهای جهان ،جرم معموالً تهدیدی جدی برای حیات ،تمامیت فردی و داراییهای
انسانهاست .وقوع بیش از حد این جرایم در محیطهای شهری ،نهتنها با اصول مسلم اجتماعی تعارض دارد ،بلکه
پیامدهای منفی زیادی مانند پایینآمدن کیفیت زندگی ،بههدررفتن منابع اقتصادی ،سرخوردگی شهروندان و از بینرفتن
سرمایههای انسانی را بهدنبال دارد (طاهرخانی .)7 :1381 ،عالوهبراین ،طی دو دهة اخیر ،در نگرش و سیاستهای
پیشگیرانة جرمشناسان ،برای مقابله با بزهکاری شهری تغییر عمده و مهمی بهوقوع پیوسته است .مطابق این نگرش،
برای پیشگیری از جرم ،عالوه بر بزهکار باید بر مکان وقوع بزه نیز تأکید شود تا با حذف فرصتهای مجرمانه در محیط
جغرافیایی ،امکان بهحداقلرساندن میزان بزهکاری فراهم شود (وایسبورد .)62 :2004 ،در این زمینه ،برانتینگهام 1معتقد
است که جرمشناسی سنتی ،در پی شناخت مجرم و انگیزههای او در بزهکاری است؛ حال آنکه میتوان بزه را بدون
درنظرگرفتن انگیزههای فردی یا شخصی بزهکار مطالعه کرد و به جای مجرم و انگیزههای او ،بزه و شرایط مکانی
ارتکاب آن را درنظر گرفت (کالنتری و دیگران .)80 :1388 ،در این زمینه ،نظریة فرصت ،با افزایش نقش مؤثر شرایط
زمینهساز وقوع جرم و کاهش نقش بازدارندة عوامل مانع وقوع جرم ،احتمال وقوع جرم را هم افزایش داده است .در
مقابل ،کاهش فرصتهای ارتکاب ،احتمال وقوع جرم را تقلیل میدهد .در این زمینه ،کوهن ،کلوگل و لندوین 2اصول

1. Brantingham
2. Cohen, Klugel and Landvin
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نظریة فعالیت روزمره را ارائه دادهاند و سپس فلسون و کالرك 1آن را تکمیل کردهاند (سلیمی و دیگران-337 :1380 ،
 .)338این نظریه ابتدا در بزهدیدهشناسی مطرح شده است و سپس در جرمشناسی هم بهکار گرفته شده است (نجفی
ابرندآبادی .)1460 :1383 ،فلسون و کالرك ،دلیل توزیع مکانهای تمرکز بزهکاری در محدودههای خاص جغرافیایی را
همگرایی و ترکیب سه عامل زیر دانستهاند که موجب شکلگیری کانونهای جرمخیز میشود:
الف) وجود اهداف مجرمانه؛
ب) وجود بزهکارانی که انگیزه و مهارت کافی برای انجام عمل مجرمانه را دارند؛
ج) نبود مراقبت و کنترل مناسب برای مقابله با اقدامهای مجرمانه از سوی مردم و مسئوالن (فلسون و کالرك،
.)13 :2008
2

در سال  ،1972اسکار نیومن نظریة فضای قابل دفاع را بهعنوان ابزاری برای کاهش جرم در نواحی شهری مطرح
ساخت .او معتقد بود فضاهایی که امکان دیدن و دیدهشدن در آنها بیشتر باشد و در ضمن در آنها امکان کمی برای
فرار وجود داشته باشد ،پتانسیل کمتری برای فعالیت مجرمان فراهم میکنند .به عقیدة نیومن ،طرحهای شهری بهطور
گسترده ،رابطة مثبتی با کاهش فرصتهای جرم در مناطق مختلف شهرها دارند .نیومن در نظریة خود به چهار اصل
قلمروگرایی ،نظارت طبیعی ،تصویر و کاربری اراضی اشاره میکند (قرایی و دیگران .)19 :1389 ،ویلسون و کیلینگ

3

صاحبان نظریة پنجرههای شکسته معتقدند وجود نشانههایی از بیتوجهی و خرابی در محله بیانگر آن است که ساکنان
آن محله ،احساس آسیبپذیری بیشتری دارند و از مشارکت در محافظت از اجتماع خود کنار کشیدهاند؛ بنابراین ،نظارت و
کنترل اجتماعی در آنها بسیار پایین است .این شاخصها زمینة ایجاد جرم را فراهم میکنند و نشانة آناند که ساکنان،
عالقهای به مواجهه با جرم ندارند تا خطر ارتکاب جرم را در محل کاهش دهند (علیخواه و دیگران.)116 :1385 ،

اصطالح «کانونهای جرمخیز» را اولینبار شرمن ،کارتین و برگر 4در سال  1969و برای تحلیل مکانی بزهکاری بهکار
گرفتند .این واژه بیانگر یک مکان یا محدودة جغرافیایی است که میزان بزهکاری در آن بسیار باالست .حدود این مکان
ممکن است بخشی از یک شهر ،یک محله ،چند خیابان مجاور و حتی ممکن است یک خانه یا مجتمع مسکونی باشد.
بعضی نیز در تعریف کانونهای جرمخیز ،آن را معادل مکانهای کوچک با تعداد جرم زیاد قابل پیشبینی ،حداقل در یک
دورة زمانی یکساله دانستهاند (تیلور .)3 :1998 ،کالرك نیز کانونهای جرمخیز را محدودههایی میداند که نسبت به
محدودههای دیگر ،مردم برای درخواست کمک ،بیشتر با پلیس تماس میگیرند .از نظر او کانونهای جرمخیز میزان
جرایم محلی را افزایش میدهند (کالرك .)15 :1997 ،الگوهای فضایی توزیع بزهکاری ،متأثر از نوع کاربری اراضی و
ویژگیهای کالبدی یا جمعیتی و ویژگیهای فرهنگیاند و این عوامل بر شکلگیری کانونهای جرمخیز تأثیر میگذارند؛
بنابراین ،یکی دیگر از جنبههای اهمیت این تحلیل آن است که به کمک آن میتوان برای تغییر این شرایط و ویژگیها،
فضاها را احیا و طراحی مجدد کرد و نیز بعضی موانع و شرایط بازدارنده را برای بزهکاری فراهم ساخت .بدینوسیله ضمن
افزایش سطح امنیت اجتماعی ،در استفاده از امکانات و منابع صرفهجویی میشود و جامعه نیز راه سالمت را درپیش
میگیرد (کالنتری و دیگران .)8 :1386 ،نظریههای جرم در کارآمدساختن نقشة بزهکاری بسیار اهمیت دارند؛ زیرا به
تفسیر دادهها کمک میکنند.

1. Flson & Clark
2. Oscar Newman
3. Wilson & Killing
4. Sherman; Gartin and Buerger
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روشپژوهش 
با توجه به مؤلفههای مورد بررسی ،روش پژوهش ،توصیفی -تحلیلی است .جامعة آماری 42 ،محلة شهر یزد است .اطالعات
مورد نیاز از سالنامههای آماری ،شهرداری ،فرماندهی نیروی انتظامی و اطالعات میدانی (پرسشنامه) جمعآوری شده است .برای
تجزیه و تحلیل اطالعات ،از آزمونهای آماری مرکز متوسط (معیاری تقریبی برای مقایسة توزیع فضایی انواع جرم) ،فاصلة
انحراف معیار (امکان مقایسة انواع جرم یا مقایسة یک نوع جرم در دورههای زمانی) ،بیضی انحراف معیار (نشاندادن سطوح
پراکندگی) و روشهای آمار گرافیک مبنا ،شامل روش تخمین تراکم کرنل (سالمی و دیگران )88 :1391 ،برای نشاندادن
کانونهای جرمخیز استفاده شده است .همچنین آزمونهای آماری استنباطی ،شامل ضریب رگرسیون ساده برای تجزیه و
تحلیل و بررسی رابطة عناصر فرهنگی و انواع جرم بهکار گرفته شده است .شاخصهای پژوهش ،شامل شاخصهاى اجتماعى-
فرهنگى (جمعیت ،آموزش ،وضعیت اشتغال و بیکارى ،مهاجرت به داخل استان ،شهرنشینى و تعداد اماکن مذهبى) و انواع جرم
(کودكربایی ،مزاحمتهای خیابانی ،قتل ،سرقت ،خودکشى و مواد مخدر) در محلههای شهر یزد است.
در این پژوهش ،ویژگیهای اجتماعی با عناصر فرهنگی در یک رابطة متقابل ،مطالعه شده است .این روابط متقابل،
به ایجاد تغییرهای فرهنگی در طول زمان و ناهنجاریهای اجتماعی در جامعه منجر میشود که سبب ارتکاب جرم
میشوند؛ بنابراین ،با تجزیه و تحلیل این متغیرها میتوان برای کاهش ارتکاب جرم برنامهریزیهای فرهنگی کرد.

نمودار.1مدلتحلیلپژوهش 
منبع :نگارنده

محدودةموردمطالعه 
استان یزد با مساحتی حدود  74،214کیلومتر مربع در کنار کویر نمک در مرکز ایران در  29درجه و  52دقیقه تا  33درجه
و  27دقیقة عرض شمالی و  52درجه و  55دقیقه تا  56درجه و  27دقیقة طول شرقی نسبت به مدار گرینویچ قرار دارد
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(مهندسان مشاور عرصه .)27 :1385 ،براساس آخرین تقسیمات کشوری در سال  ،1390استان یزد به  11شهرستان و 23
شهر 20 ،بخش و  51دهستان تقسیم شده است که از نظر جمعیتی ،شهر یزد با  57/6درصد پرجمعیتترین و شهر
خضرآباد با 0/022درصد کمجمعیتترین شهرهای استاناند (مرکز آمار ایران .)29 :1390 ،از نظر تقسیمات شهرداری،
شهر یزد به سه منطقة شهری و  43محله تقسیم شده است (نقشة  .)1ماهیت و آهنگ تحول جمعیت در سالهای اخیر
در شهر یزد موجب رشد روزافزون جمعیت شده است؛ بهطوریکه حدود  40درصد از این جمعیت ،در شهر یزد سکونت
دارند .بیشترین جمعیت ،متعلق به محلههای  2-1-3 ،3-1-3و  2-4-4بهترتیب با  27،607نفر 25،368 ،نفر و 21،072
نفر و کمترین جمعیت متعلق به محلههای  9-1-2 ،5-1-1و  3-3-2بهترتیب با  1،311نفر 1،955 ،نفر و  2354نفر
است .این توزیع ناهماهنگ جمعیت در سطح محلهها ،موجب کاهش و از بینرفتن تعادل و افزایش نابرابریهای شهری
شده است؛ بهگونهای که با رشد جمعیت و تمرکز آن در محلهها ،انواع جرم در سطح محلههای شهر نیز افزایش یافته
است.

نقشة.1موقعیتمناطقومحلههایشهریزد 

منبع :مهندسان مشاور عرصه124 :1385 ،

بحثویافتهها 
بررسیویژگیهایجمعیتی،اجتماعی،اقتصادیمحلههایشهریزد

بررسیهای جمعیتی شهر یزد در سال  1375نشان میدهد جمعیت این شهر  326،776نفر و رشد ساالنة آن  3/4درصد
بوده است که در سال  ،1385به  432،194نفر و رشد ساالنة آن  2/8درصد افزایش یافته است .در سرشماری عمومی
سال  ،1385شهر شامل سه منطقة شهری است .بررسی بعضی از ویژگیهای عمدة اجتماعی بین محلههای شهری یزد،
تفاوتها در این زمینه را نمایان میسازد .بیشترین جمعیت را محلههای ( 2-1-3محلة ( 2-1-2 ،)14محلة  )13و -4-4
( 2محلة  )31با جمعیتی بهترتیب 21،602 ،نفر 25،368 ،نفر و  21،072نفر دارند .کمترین جمعیت نیز متعلق به محلههای
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 9-1-2 ،5-1-1و  3-3-2بهترتیب برابر با  1،311نفر 1،955 ،نفر و  2354نفر است .بیشترین افزایش جمعیت نسبت به
سال  1375را محلههای  2-1-9 ،3-2-2و  3-1-4داشتهاند و جمعیت آنها بهترتیب  6 ،30و  5برابر شده است؛
بنابراین ،تراکم جمعیتی در بین محلهها نیز متفاوت بوده و از  5نفر در هر هکتار تا  115نفر در هکتار متغیر است .مقایسة
تراکم جمعیتی در محلههای شهر یزد ،بیانگر آن است که بیشترین تراکم جمعیتی در محلة  3-1-3معادل  115و
کمترین آن در محلة  3-2-3معادل  5نفر در هکتار است .میتوان نتیجه گرفت که تراکم جمعیتی در محلههای مرکزی
شهر ،باالتر از تراکم جمعیتی در محلههای حاشیهای است .این امر ناشی از روند توسعة شهر از مرکز به سمت پیرامون و
نیز توزیع مناسبتر خدمات و امکانات در مرکز شهر یزد است که جمعیت بیشتری را به خود جذب کرده است .همچنین
متوسط بعد خانوار در شهر یزد  3/76نفر است ،اما این نسبت در محلههای مختلف با توجه به ویژگیهای اجتماعی
ساکنان هر محله ،متفاوت است .این میزان در محدودة محلة امامشهر حدوداً بین  4/1و  4/2نفر است .در محدودة
کشتارگاه این نسبت تا  4/5نفر نیز افزایش مییابد که نشاندهندة باالبودن سهم افراد خانوار و بهویژه تعداد فرزندان نزد
خانوارهای کارگری و اقشار کمدرآمد این مناطق است .در بافتهای قدیمیتر شهر مانند گازرگاه -امیرچخماق و فهادان
که بافت قدیمی شهر یزد را تشکیل میدهد ،بهعلت سالخوردگی جمعیت بعد خانوارها ،کمتر از میانگین کل شهر و بین
 2/9تا  3/5نفر در هر خانوار است .در محدودة محلههای صفائیه و کوی کارمندان نیز -که طبقات مرفه و متوسط شهری
در آنها ساکناند -میانگین تعداد افراد خانوار کمتر از سایر مناطق است .در کوی کارمندان ،این نسبت  2/8تا  3نفر و در
صفائیه حدود  3/3نفر است .درحالیکه در محدودة راهآهن ،این میزان تا  4/2نفر در هر خانوار افزایش مییابد .همچنین
بیشترین نسبت جنسی در محلة  3-3-2معادل  187و کمترین آن در محلههای  3-1-2و  1-2-1معادل  99است که
عامل پایینبودن آن در حد طبیعی ،وجود خانوادههای دستهجمعی در محلههاست .یکی از ویژگیهای بارز محلهها ،میزان
جمعیت فعال است که از این نظر در منطقة  ،1محلة  2-2-1با  78/73و منطقة  ،2محلة  3-3-2با  86/49و منطقة ،3
محلة  4-2-3با  78/18درصد ،بیشترین میزان را دارند .یکی دیگر از شاخصهای مورد بررسی در شناخت ویژگیهای
اجتماعی ،میزان باسوادی ساکنان محلههای مختلف شهر یزد است .متوسط میزان باسوادی در کل شهر یزد در سال
 ،1375معادل  87/2درصد بوده است ،اما در مناطق مختلف شهر ،این موضوع متأثر از ساختار سنی و گروه اجتماعی
اقشار ساکن در هر محله ،متغیر است .باالترین میزان باسوادی ،در بافت قدیمی شهر ،یعنی محلة فهادان و گازرگاه است
که  96/9درصد از جمعیت شش ساله و بیشتر را شامل میشوند .کمترین میزان باسوادی ،در محلة کشتارگاه و برابر 18/8
درصد است .توسعه و گسترش محلههای شهری یزد بهویژه در حاشیة شهر سبب جذب مهاجران جدید به این شهر بوده
است و درحقیقت ،گسترش شهر در حواشی و اسکان مهاجران ،رابطهای مستقیم و تعاملی با یکدیگر داشته است
(مهندسان مشاور عرصه .)110 -85 :1385 ،نقشة  2میزان برخورداری محلههای شهر یزد ،از نظر ویژگیهای جمعیتی،
اجتماعی و اقتصادی را نشان میدهد .بررسی ساختار اشتغال نشان میدهد بیشترین سهم شاغالن در بخش خدمات ،به
امور فروش و بازرگانی اختصاص دارد که شهر یزد ،بهدلیل مرکزیت استان و خدمات جنبی صنایع ،عهدهدار نقش عمدهای
در این زمینه است؛ بهطوریکه از مجموع سهم خدمات -که برابر  52/60درصد است 14/74 -درصد که نزدیک به
یکسوم آن است ،به امور فروش و بازرگانی اختصاص دارد .نتایج سرشماری سال  1385نشان میدهد که در شهر یزد،
در بین مردان  10ساله و بیشتر ،میزان فعالیت  63/8درصد و در بین زنان  13/2درصد است .ویژگی جمعیت فعال شهر
یزد ،جوانی نیروی کار است .در سنین میانسالی و سالخوردگی ،میزان فعالیت با افت فراوان همراه است که نشاندهندة
نبود چترهای حمایتی و پوششهای بیمهای مناسب برای نیروی کار در این شهر است.
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نقشة.2وضعیتجمعیتی،اجتماعیواقتصادیمحلههایشهریزد 

منبع :نگارنده
بررسیویژگیهایفرهنگیمحلههایشهریزد

بررسی وضعیت مراکز فرهنگی -مذهبی محلههای شهر یزد نشان میدهد این مراکز در قالب سینما ،موزه ،کتابخانه،
سالن اجتماعات ،باغهای تاریخی -فرهنگی و همچنین مساجد ،تکایا ،حسینیهها ،امامزاده و اماکن مذهبی اقلیتهای
مذهبی ،در سطح محلههای شهر یزد براساس نقشة  3توزیع شدهاند .کاربریهای فرهنگی 20 ،هکتار و کاربریهای
مذهبی 51 ،هکتار از شهر یزد را دربرگرفتهاند.
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نقشة.3پراكندگیعناصرفرهنگی-مذهبیدرسطحمحلههایشهریزد 

منبع :نگارنده

پژوهشهای میدانی ،نقش عوامل فرهنگى در ارتکاب جرم را نشان میدهد .درحال حاضر ،میزان ارتکاب جرم افزایش
یافته است .میتوان گفت مردم در گذشته به اعتقادات فرهنگی (مراعات حقوق دیگران ،رعایت انصاف ،حرمت و )...پایبندتر
بودند و امروزه با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی (بیکاری ،ثروتاندوزی ،چشم و همچشمی و )...کمرنگتر شده و به
شکلگیری بحرانها و ناهنجاریهای اجتماعی در قالب سرقت ،خشونت و ...منجر شده است .از آنجاکه اکثر مردم در مراکز
شهر ،بهویژه در محلههای بافتهای فرسوده و قدیمی و حاشیهای شهر سکونت دارند ،روابط خویشاوندی کاهش یافته و این
امر به افزایش توقعها و مشکلهایی منجر شده است .درنتیجه ،با کمرنگترشدن آداب و رسوم ،معاشرتها و اعتقادات
فرهنگی ،ارتکاب جرم در بین مردم افزایش پیدا کرده است .همچنین افزایش سطح انتظارها سبب افزایش فرهنگ چشم و
همچشمى در زمینههای خرید ماشین ،دستیابی به کیفیت باالی زندگى در شهر ،اشتغال مطلوب و ...شده که به احساس تنفر
و بدبینى نسبت به دیگران منجر شده است و افراد بسیاری ،از راه خالف و غیر مرسوم ،این انتظارها را برآورده میکنند .از
سوی دیگر ،پایینبودن سطح آگاهى والدین و ضعف و ناتوانى افراد در زندگى شهرى ،سبب افزایش فشارها شده است و
بسیاری از افراد برای جبران توهین و تحقیرهاى دیگران ،مرتکب جرم مىشوند .در خانوادههاى فقیر ،سطح فرهنگ بسیار
پایین است؛ بهطوریکه بهمحض ورود به شهر ،اختالف طبقاتى توجهها را به خود جلب میکند و این آگاهى از اختالف
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سطح طبقات ،سبب احساس حقارت و درنتیجه ،ارتکاب جرم میشود .کاهش حضور مردم در اماکن مذهبى و ضعف
اعتقادات دینى در مقایسه با گذشته ،به شکلگیری اختالف سطح فرهنگى بین دو نسل (پدران و فرزندان) منجر شده است.
از آنجاکه این دو نسل (والدین و فرزندان) ،در دو فرهنگ متفاوت (نسل والدین با فرهنگ بسته و بسیار سنتى و فرزندان در
محیطى باز و مدرن) بزرگ شدهاند ،در بیشتر زمینههاى زندگى با یکدیگر اختالف نظر دارند .همچنین هنگامىکه در خانواده
کمتر به افراد توجه مىشود ،بیشتر به سمت اعتیاد یا خودکشى گرایش مییابند.

جرمخیزشهریزد 
تحلیلآماریمحلههای 
.1تخمینتراكمكرنل 

آزمون تخمین تراکم کرنل ،یکی از مناسبترین روشها برای بهتصویرکشیدن دادههای انواع جرم بهصورت سطح پیوسته است.
روش تخمین تراکم کرنل ،سطح همواری از تغییر در تراکم نقاط جرم در محلههای شهر یزد ایجاد میکند .نقشة  ،4توزیع انواع
جرم در سطح محلههای شهر یزد را نشان میدهد .بررسی پراکندگی انواع جرم در محلههای شهر یزد نشان میدهد که توزیع
این جرایم ،بهصورت خوشهای و تصادفی است؛ بدینصورت که بخشهایی از شهر ،میزان بسیار باالی جرم و بخشهایی نیز
میزان اندك جرم را داشتهاند .در این زمینه ،محلههای امامشهر ،آزادشهر ،کوی فرودگاه ،صفائیه و آتشکده ،بهدلیل موقعیت
مکانی ،یعنی قرارگیری در اطراف محلههای مرکزی شهر ،بیشترین میزان جرم در زمینة اعتیاد و مواد مخدر و شرب خمر را
دارند .همچنین محلههای امیرآباد و قاسمآباد نیز در زمینة اعتیاد نسبت به محلههای دیگر وضعیت مطلوبی ندارند .در سایر
محلهها نیز جرایم به شکلهای خاص صورت گرفته است ،اما میزان آنها بهمراتب کمتر است؛ بنابراین ،نتایج نشان میدهد
محلههایی که عناصر فرهنگی -مذهبی داشته باشند ،ارتکاب جرم در آنها بهمراتب پایینتر است.

نقشة.4تخمینتراكمكرنلانواعجرمدرسطحمحلههایشهریزد 

منبع :نگارنده
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.2مركزمتوسطوبیضیانحرافمعیار 

نقطة مرکز متوسط ،معیاری تقریبی برای مقایسة توزیع فضایی انواع گوناگون جرم یا برای بررسی وقوع یک نوع جرم
خاص در دورههای زمانی مختلف است .اندازهگیری جابهجایی فضایی یک نوع جرم خاص ،از این جمله است .مرکز
متوسط جرایم ،نسبت به توزیع و پراکندگی نقاط جرم در سطح محلههای شهر محاسبه شده است .مرکز متوسط انواع
جرم (اعتیاد ،کودكربایی ،شرب خمر ،مزاحمتهای خیابانی ،چک برگشتی و )...تقریباً از بخش مرکزی شهر (مرز
محلههای خرمشاد و سر دوراهی) شروع میشود و سپس به سمت محلههای امامشهر و آزادشهر در شمال و شمال غرب
و محلههای اکبرآباد و کوی نواب و کوی راهآهن در سمت جنوب و جنوب غرب ادامه مییابد .همچنین در امتداد میدان
ابوذر تا میدان مجاهدین ،یعنی خیابان کاشانی ،نقاط جرمخیز پراکندگی بیشتری دارد .برای تحلیل سطوح پراکندگی
مکانهای وقوع جرم ،از بیضی انحراف معیار استفاده شده است .در این آزمون ،اندازه و شکل بیضی ،میزان پراکندگی را
معین میکند و امتداد آن ،جهت حرکت اعمال مجرمانه را نشان میدهد .جهت بیضی انحراف معیار برای ارتکاب جرم،
شمالی -جنوبی (محلههای امامشهر و خرمشاد) و تمایل به شمال غربی (محلههای آزادشهر) و جنوب غرب (کوی
راهآهن) است.


نقشة.5مركزمتوسطوبیضیانحرافمعیارانواعجرمدرمحلههایشهریزد 



منبع :نگارنده

.3شاخصنزدیکترینهمسایه( )NNI

شاخص نزدیکترین همسایه ،روشی ساده و سریع برای آزمودن گردآمدگی و تجمع جرم در یک محدودة جغرافیایی
است .براساس جدول  ،1تحلیل آماری نزدیکترین همسایه در زمینة انواع جرم با میزان  0/026در سطح اطمینان 99
درصد (با توجه به مقدار باالی نمرة  Zیعنی  ،) -41/31توزیع کامالً خوشهای (چون میزان شاخص نزدیکترین همسایه،
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کوچکتر از یک است) دارد؛ بدینمعنا که انواع جرم در بیشتر محلههای شهر یزد و در کانونهای خاصی انجام میگیرد.
جرایمی چون اعتیاد ،شرب خمر و کودكربایی بهصورت خوشهای و جرایمی چون مزاحمتهای خیابانی و چک برگشتی،
بهصورت تصادفی در سطح محلههای شهر یزد توزیع شدهاند.
جدول.1نتایجتحلیلشاخصنزدیکترینهمسایةانواعجرمدرسطحمحلههایشهریزد 
ردیف 

جرم 

نمرة Z

شاخصنزدیکترینهمسایه 

توزیعفضاییجرمدرمحلهها 

1
2
3
4
5
6

اعتیاد
مزاحمتهای خیابانی
شرب خمر
کودكربایی
چک برگشتی
کل

-65/33
-28/64
-35/57
-21/35
-55/44
-41/31

0/122
1
0/051
0/053
1
0/026

خوشهای
تصادفی
خوشهای
خوشهای
تصادفی
خوشهای

منبع :نگارنده

برای دستیابی به ارتباط میان عوامل مختلف فرهنگی و جرم ،از طریق آزمونهای آماری ،به نتایج فرضیة پژوهش
پرداخته شده است که به شرح زیرند:
 .1میان عوامل و عناصر فرهنگی و ارتکاب انواع جرم در سطح محلههای شهر یزد ،رابطهای معنادار وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه ،از رگرسیون خطی ساده استفاده شده است .در جدول  ،2ضریب همبستگی چندگانه -که با
عالمت  Rنشان داده شده است -برابر با  0/635است .این ضریب ،رابطة بین عناصر فرهنگی -مذهبی و ارتکاب جرم در
محلههای شهر یزد را تأیید میکند؛ یعنی بهازای افزایش عناصر فرهنگی و مذهبی ،ارتکاب جرم نیز کاهش مییابد.
مقایسة عناصر فرهنگی -مذهبی موجود و توزیع انواع جرم در سطح محلهها نشان میدهد محلههایی که عناصر
فرهنگی -مذهبی بیشتری دارند ،بهمراتب میزان جرم در آنها کمتر است.
در جدول  2ضریب تبیین 0/217 ،بوده است .مقدار تبیین نشان میدهد که  21/7درصد از تغییرهای کاهش جرم،
ناشی از عناصر و عوامل فرهنگی محلههاست .در جدول  3مقدار

F

محاسبه شده است که در سطح  99درصد

( )Sig:0/003معناداری رابطة دو متغیر را تأیید میکند.

آمارههایتعیینرگرسیونبینعناصرفرهنگیوارتکابجرمدرمحلههایشهریزد 
جدول .2
ضریبهمبستگیچندگانه 
0/635

مدل 
1

ضریبتبیین 
0/217

ضریبتبیینتعدیلشده 
0/198

خطایمعیار 
0/138

منبع :نگارنده
جدول.3تحلیلواریانسورگرسیونخطیبینعناصرفرهنگیوارتکابجرمدرسطحمحلههایشهریزد 
منبعتغییرات 
اثر رگرسیون
باقیمانده
کل

مجموعمربعات 
0/118
0/109
0/227

درجةآزادی 
3
8
11

میانگینمربعات 
0/118
0/038
-

F

سطحمعناداری 

3/458

0/003

منبع :نگارنده

بنابراین ،این فرضیه که بین عوامل و عناصر فرهنگی و ارتکاب جرم در محلههای شهر یزد رابطهای معنادار وجود
دارد ،تأیید میشود.
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كانونهای 
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نتیجهگیری 
در جوامع مختلف ،معیار شناخت جرم و بزهکاری به طرز تفکر ،فرهنگ و پیشرفت و عقبماندگی آن جامعه بستگی دارد.
درنتیجه ممکن است رفتاری در یک جامعه عادی و در جامعة دیگر جرم محسوب شود .به عقیدة غالب ،جرم قبل از آنکه
پدیدهای جبرگرایانه و ناشی از عوامل قطعی و تغییرناپذیر محیط طبیعی باشد ،پدیدهای اجتماعی و متأثر از شرایط
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی جامعه و مکان جرم است .برای تحلیل دادههای انواع جرم از آزمونهای آماری
متفاوت استفاده شده است .آزمون تخمین تراکم کرنل نشان میدهد محلههای امامشهر ،آزادشهر ،کوی فرودگاه ،صفائیه
و آتشکده ،بیشترین میزان جرم را دارند .این محلهها بهدلیل قرارگیری در اطراف محلههای مرکزی شهر ،بیشترین میزان
جرم در زمینة اعتیاد و مواد مخدر و شرب خمر را به خود اختصاص دادهاند .همچنین محلة امیرآباد و قاسمآباد نیز در
زمینة اعتیاد ،در مقایسه با محلههای دیگر وضعیت مطلوبی ندارند .درمجموع میتوان گفت در محلههایی که عناصر
فرهنگی -مذهبی دارند ،میزان جرم بهمراتب پایینتر است .همچنین نقطة مرکز متوسط جرم (اعتیاد ،کودكربایی ،شرب
خمر ،مزاحمتهای خیابانی ،چک برگشتی و )...تقریباً از بخش مرکزی شهر (مرز محلههای خرمشاد و سر دوراهی) آغاز
میشود و سپس به سمت محلههای امامشهر و آزادشهر در شمال و شمال غرب و محلههای اکبرآباد و کوی نواب و کوی
راهآهن در سمت جنوب و جنوب غرب کشیده میشود .جهت بیضی انحراف معیار نیز برای انواع جرم ،شمالی -جنوبی
(محلههای امامشهر و خرمشاد) و تمایل به شمال غربی (محلههای آزادشهر) و جنوب غرب (کوی راهآهن) است.
تحلیلها براساس شاخص نزدیکترین همسایه ،نشاندهندة آن است که جرایمی چون اعتیاد ،شرب خمر و کودكربایی
بهصورت خوشهای و جرایمی چون مزاحمتهای خیابانی و چک برگشتی ،بهصورت تصادفی در سطح محلههای شهر یزد
توزیع شدهاند .درمجموع ،مقایسة عناصر فرهنگی -مذهبی موجود و توزیع انواع جرم در سطح محلهها نشان میدهد در
محلههایی که عناصر فرهنگی -مذهبی بیشتری دارند ،بهمراتب میزان جرم کمتر است .مقدار  Fنیز در سطح  99درصد
( )Sig:0/003معناداربودن رابطة دو متغیر را تأیید میکند.
با توجه به اینکه ارتکاب جرم ،فضای خاص خود را میطلبد و فضاهای بیدفاع در محلههای شهر یزد بهصورت
همگون توزیع نشدهاند ،بعضی نقاط خاص ،قابلیت جرمخیزى بیشتری دارند .بهنظر مىرسد مسئوالن امر باید در سطح
خرد و در مقیاس محلهای و شهری ،در جهت آسیبشناسی فضاهای کالبدی در مکانهاى تمرکز جرم ،اقدامهایی برای
جلوگیری از گسترش سایر کانونها انجام دهند .در این راستا ،پیشنهادهای زیر برای پیشگیری از گسترش جرم در یزد
ارائه میشود:
 ایجاد عناصر فرهنگی -مذهبی در محلههایی که این عناصر کمترند و نسبت به جمعیت ساکن در آنها ،کمبودهایاساسی دارند؛
 گسترش برنامههای آموزشی -فرهنگی برای خانوادهها در زمینة پیشگیری از وقوع جرم در جهت افزایش آگاهیهایآنها از تأثیر جرم بر آیندة خانوادهها و فرزندانشان؛
 احداث مراکز فرهنگی و همچنین برنامههای فرهنگی برای استفادهکنندگان از فضاهای سبز؛ چراکه فضاهای سبزشهری ،بهنوعی محل تجمع بعضی از افراد فرصتطلب و سودجوست و گاهی به محل مناسبی برای ارتکاب جرم
تبدیل شده است؛
 کنترل مبادی ورودی و خروجی شهر با بهکارگیری ابزارها و فناوریهای جدید کشف انواع مواد مخدر و همچنینکنترل مهاجرت به محلههای مختلف با استفاده از نتایج طرحهای ممیزی شهرداریهای مناطق؛
 اتخاذ راهبردهای مناسب برای مقاومسازی فضاهای جرمخیز در برابر بزهکارى (آبادکردن کاربریهای مسکونیمخروبه در دل بافتهای قدیم) ،گام اساسی دیگری برای کاهش جرم در محلههای مختلف شهر یزد است .بهبود

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورة،47شمارة،2تابستان1394


246

بعضی از تسهیالت و تجهیزات ،مانند نورپردازی مناسب و تجهیز این محدوده به امکانات کنترل تردد از این جمله
است؛
 تبلیغ ارزشهای اسالمی و پیشگیری از وقوع جرم از سوی هنرمندان متعهد ،با استفاده از ابزارهای فرهنگ و هنراسالمی موجود در محلههای شهر یزد.

سپاسگزاری 
این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی «بررسی تحلیل فضایی کانونهای جرمخیز در سطح محلههای شهر یزد با تأکید بر
برنامهریزی فرهنگی» ،با حمایت مالی صندوق حمایت از پژوهشگران کشور انجام شده است.

منابع 
 .1افروغ ،عماد ،1377 ،فضاونابرابریاجتماعی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران.
 .2خاکپور ،براتعلی و مرتضی رمضانی ،1388 ،ارزیابی تأثیر امکانات و خدمات فرهنگی بر كاهش جرایم شهر مشهد در
راستایتوسعةپایدارشهری ،همایش منطقهای جغرافیا و توسعة پایدار شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیروان.
كانونهای وقوع جرم سرقت در شهر بیرجند،

 .3سالمی ،مهرداد ،زهری ،زهرا و علی اشرفی ،1391 ،شناسایی و پهنهبندی 
پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،دورة  ،1شمارة .2
 .4سلطانی ،محمدعلی ،1374 ،اثراتجمعیتبرناهنجاریهایاجتماعی ،فصلنامة تحقیقات جغرافیایی ،شمارة .39
 .5سلیمی ،علی و محمد داوری ،1380 ،جامعهشناسیكجروی ،پژوهشکدة حوزه و دانشگاه ،تهران.
 .6شکویی ،حسین ،1372 ،جغرافیایاجتماعیشهرها ،اکولوژی اجتماعی شهر ،نشر جهاد دانشگاهی.
 .7طاهرخانی ،حبیباله ،1381 ،میزگردماهنامةشهرداریپیرامونامنیتشهری ،ماهنامة شهرداریها ،شمارة .41
 .8علیخواه ،فردین و مریم نجیبی ربیعی ،1385 ،زنانوترسازجرمدرفضاهایشهری ،فصلنامة رفاه اجتماعی ،سال پنجم ،شمارة
.22
 .9فکوهی ،ناصر ،1385 ،انسانشناسیشهری ،نشر نی ،تهران.
 .10قرایی ،فریبا ،راد جهانبانی ،نفیسه و نازیال رشیدپور ،1389 ،بررسی و سنجش حس امنیت در مناطق مختلف شهری (نمونة
موردی:منطقة2و11تهران)،مجلة آرمانشهر ،شمارة .4
مدلهای آماری گرافیک
كانونهای جرمخیز شهری با استفاده از  

 .11کالنتری ،محسن و سمیه قزلباش ،1388 ،شناسایی 
مبنا و سامانة اطالعات جغرافیایی ( GISمطالعة موردی :سرقت در شهر زنجان) ،فصلنامة مطالعات پیشگیری از جرم،
سال چهارم ،شمارة .11
جرمخیز در شکلگیری الگوهای فضایی
ابركانونهای  

 .12کالنتری ،محسن ،هندیانی ،عبداهلل و محمدرضا سرمد ،1389 ،نقش 
بزهکاری(مطالعةموردی:ایستگاهبازرسیعلیآبادشهربیرجند)،فصلنامة مطالعات نیروی انتظامی ،سال پنجم ،شمارة .4
 .13کالنتری ،محسن ،1380 ،بررسیجغرافیاییجرموجنایتدرمناطقشهرتهران ،پایاننامة دکتری ،دانشگاه تهران ،تهران.
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