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دانشیار گروه جامعه شناسی ،واحد بابل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بابل ،ایران
تاریخ دریافت 7931/ 09 / 10 :تاریخ پذیرش8931/ 01 /81 :

چکیده
تحلیل فضایی جرائم با رویکرد کانونهای جرم خیز به صورت راهکاری مؤثر برکنترل پیشگیری از جرائم شهری است .لزوم اطالع
و شناخت دقیق از مکانها جرم خیز و زمانهای مسله دار و مشخص نمودن زمان پیک وقوع برخی از جرائم میتواند یاری رسان
نیروهای امنیتی در سازماندهی مناسب و استفاده بهینه از حداقل نیرو با حداکثر کارکرد را به همراه داشته باشد .پژوهش حاضر با
سیاست گذاریها نسبت به کانونهای جرم خیز شهرها با استفاده از تحلیل فضایی و تأثیر آن در پیشگیری از انواع جرائم شهری
میپردازد .روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ شیوه اجرا ،کمی و کیفی است ومطالعه موردی آن شهربابلسر میباشد،
روش گردآوری اطالعات در این پژوهش به صورت کتابخانهای ،میدانی و توصیفی و تحلیلی بوده و برای تجزیه و تحلیل اطالعات

از نرم افزار  Gisاست .ت بط یق محدودههای متراکم جمعیت و محل قرارگیری کانونهای جرم خیز در سطح شهربلسر ،نشان داد که

بین عامل تراکم جمعیت و وقوع بزهکاری و شکل گیری کانون تمرکز جرائم در شهربابلسر ارتباط و همسویی قابل توجهی وجود
دارد .در ارتباط محدوده بلوار ساحلی و پارکینگ صفر تا پنچ و محدوده شهرک جوادیه و امامزاده ابراهیم به عنوان محدودههای
مترین کانونهای جرم خیز شهر بابلسر شکل گرفته است .این مناطق
پرازدحام و متراکم شهر که دارای امکان کنترل میباشد مه 
بخصوص در محدوده جنوبی و شرقی دارای مشکالت جدی از جمله عدم تعادل ساختاری در زمینههایی چون کوچکی قطعات
اراضی و ابعاد کم منازل ،کیفیت پایین مصالح و عدم وجود شبکه معابر استاندارد و غیر فنی بودن اکثر ساخت و سازها و کمبود
تسهیالت زیر بنایی و همچنین باال بودن و غیر بومی بودن تعداد جمعیت ساکن در آن میباشد که موجب ناپایداری زندگی شهری
در این محدودهها شده است(مصداق این قضیه در رابطه با منطقه شرقی بیشتر میباشد ،به این دلیل که منطقه غربی شهر از ساختار
کالبدی مناسبتر و همچنین توجه بیشتر به لحاظ کنترل اجتماعی و وجود نیرو برخوردار است.

واژگان کلیدی :پیشگیری از جرم ،جرائم شهری ،کانونهای جرم خیز ،سیستم تحلیل فضایی ،شهربابلسر

( -1نویسنده مسئول)asfjir@hotmail.com
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مقدمه
لهای فضایی به مدیریت شهری و سایر مسوالن ایمنی شهر از جمله مسوالن قضایی و انتظامی این مکان را
تحلی 
یدهد که با اقدامات پیشگیرانه که شامل شناسایی محدودههای جرم خیز شهر در آینده و ارائه راهکارهایی برای
م
ایمن سازی و بهبود شرایط فعلی و اقدامات کنترل و درمانی در کانونهای جرم خیز فعلی که با درک علل بروز جرم
از ابعاد مختلف اجتماعی اقتصادی ،فرهنگی و کالبدی توام است ،تصمیمات الزم را برای بین بردن و یا کاهش اثرات
این عوامل در سطح شهر اتخاذ نمایند .بدیهی است از میان دو روش فوق اقدامات پیشگیرانه به لحاظ اقتصادی،
اجتماعی از کارایی بسیار باالتری برخوردار است .لذا نرم افزار  gisنیازهای مذکور را با ارائه اطالعات در یک محیط
یتوان مسائل مختلف را با تشکیل بانک اطالعاتی در  gisبرروی نقشه پیاده
دیداری میسر ساخته به طوری که م 
یکند که در شیوههای دیگر
سازی نمود .فن آوری  gisابزاری را برای کشف روابط جغرافیایی و تجسم آن فراهم م 
یتوانند به عنوان پشتیبانی قدرتمند از مراحل شناخت تا تجربه و
امکان پذیر نیست .سامانههای اطالعات جغرافیایی م 
تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری در زمینه تأمین امنیت به کارگرفته شوند.
بیان مسله
یطلبد تا بتوان ابعاد گوناگون امنیت و به کشف
شناخت و کنترل امنیت در شهرها نگاه دقیق و همه جانبه ایی را م 
طهای پنهان میان آن ابعاد در سطوح مختلف بپردازد .همچنین با توجه به پیچیدگی مسائل مربوط به امنیت،
ارتبا 
سیتم های قدیمی جوابگوی تحلیل و ارزیابی مسائل در سیستمهای شهری نیستند و از آنجا که برنامههای امنیت
یشوند و بخش عظیمی از این اطالعات فضایی هستند ،لذا نرم افزار
شهری با تحلیل اطالعات ،بررسی و ارزیابی م 
یتوان مسائل مختلف را با
 Gisنیازهای مذکور را با ارائه اطالعات در یک محیط دیداری میسر ساخته به طوری که م 
تشکیل بانک اطالعاتی در  Gisبر روی نقشه پیاده سازی نمود .فن آوری  Gisابزاری را برای کشف روابط
یکند که در شیوههای دیگر امکان پذیر نیست .سامانههای اطالعات جغرافیایی
جغرافیایی و تجسم آن فراهم م 
یتوانند به عنوان پشتیبانی قدرتمند از مراحل شناخت تا تجربه و تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری در زمینه تأمین
م
امنیت به کارگرفته شوند .به دست آوردن اطالعات در مورد مکان ،نوع جرم ،تعداد جرم و همچنین در نظر گرفتن
اطالعات اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و ...در محدودههای جرم خیز و مسله دار کمک شایانی در تحلیل وسیاست
گذاری محدوده آسیب خواهد نمود .تحلیل جغرافیایی کانونهای جرم خیز ،فرآیندهای شناسایی ،نمایش و تعیین
یشود ضمن شناسایی عوامل
حدود محدودههای تراکم و تمرکز بزهکاری در سطح شهرهاست و بدین طریق سعی م 
تهای مناسب جمعیت حذف یا کاهش اثر این عوامل نموده و از وقوع
این تمرکز اقدام به ارائه راهبردها و سیاس 
انواع بزه در این محدودهها در آینده پیشگیری گردد( .كالنتري 1380 ،؛ .)81از دیدگاه جامعه شناسی به جرم بیشتر از
یشود .ميتوان گفت
آن حیث که تخلف از هنجارهای مقبول اجتماعی یا ارائه هنجارهای مغایر است ،نگریسته م 
هنگامي كه تراكم جمعيت ازحدي تجاوز كند افراد فوق العاده پرخاشگر ميشوند زيرا حداقل سرزمين مورد لزوم
جهت شكوفا يي شخصي ازاين رو با گسترش كالبدي و جمعيتي شهرها ميزان دراختيارآنان نيست (کی نیا: 374 1 ،
 .)611اصطالح نقاط جرم خیز یا کانونهای جرم خیز ،بیانگر یک مکان با میزان باالی جرم است .محدوده این مکان
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بخشی از شهر ،یک محله کوچک و یا چندخیابان مجاور یکدیگر و حتی ممکن است یک خانه و یا مجتمع مسکونی
باشد .تعریف دیگر این اصطالح را معادل مکانهای کوچک با تعداد جرم زیاد قابل بیش بینی ،حداقل در یک دوره
زمانی یک ساله دانست (کالنتری 1380 ،؛  ) 85کانونهای جرم خیز محدودههای مشخص و معینی است که سهم
زیادی از کل جرائم در کل محدوده مورد مطاللعه را در خود جای داده است (کالنتری و توکلی ،)4 : 386 1،در
کهای گوناگون مداخله به منظور
ن» يا استفاده از تکنی 
ي تبهكاري رفت 
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ي عبارتس 
ي ،پيشگير 
جرمشناس 
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ي در مر 
ت حمايت 
ي از اقداما 
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جغرافیایی «کانونهای جرم خیز» فرآیند نمایش ،شناسایی و تعیین حدود محدودههای تراکم و تمرکز بزهکاری در
تهای
یشود ضمن شناسایی عوامل این تمرکز اقدام به ارائه راهبردها و سیاس 
سطح شهرهاست و بدین طریق سعی م 
مناسب جهت حذف یا کاهش اثر این عوامل نمود و از وقوع بزه در این محدودهها در آینده پیشگیری کرد.
لهای مختلف بر روی دادهها و استفاده از
( ،)Felson,clark,1998,p.15اطالعات جغرافیایی  Gisبا داشتن تحلی 
یهای شهر ،در
یهای و دادگستر 
مدلهای گوناگون ،مانند مدل تحلیلگر فضایی دریافتن بهترین مکان برای کالنتر 
شناسایی یافتن بهترین مسیر در رسیدن به محل وقوع جرم وشناسایی بهترین مکان سرویس دهی مراکز انتظامی در
شهر ،کاربرد زیادی دارد و استفاده دیگر در مدیریت جرائم شهری ،تهیه نقشه جرائم شهری است که در پیش بینی و
یتواند پلیس را در خصوص پراحتمال ترین مکان جرم ،نوع جرم و ...راهنمایی کند
تحلیل جرائم کاربرد دارد ،که م 
یتوانند براساس الگوهای زمانی ارتکاب جرائم مطالعه گردند ،این
(هندیانی 1389 ،؛  .) 26کانونهای جرم خیز م 
بررسی بر پایه تغییرات نوع و میزان جرم در بستر زمان براساس معیارهایی چون کشف ارتباط و تغییرات و میزان
جرائم ارتکابی یک شهر در فصول مختلف یا ماههای مختلف سال ،روزهای هفته و ساعات مختلف شبانه روز انجام
یکند
یگیرد .این تحلیل در بسیاری از موارد به شناسایی بهتر نقاط جرم خیز و الگوهای مختلف بزهکاری کمک م 
م
یتواند در پیشگیری جرم به دست اندرکارن قضایی و انتظامی کمک نماید (توکلی وهمکاران 386 1،؛  .) 75شناخت
وم 
یطلبد تا بتوانن ابعاد گوناگون امنیت و به کشف
و کنترل امنیت در شهرها نگاه دقیق و همه جانبه ایی را م 
طهای پنهان میان آن ابعاد در سطوح مختلف بپردازد .همچنین با توجه به پیچیدگی مسائل مربوط به امنیت،
ارتبا 
سیتم های قدیمی جوابگوی تحلیل و ارزیابی مسائل در سیستمهای شهری نیستند و از آنجا که برنامههای امنیت
یشوند و بخش عظیمی از این اطالعات فضایی هستند ،لذا نرم افزار
شهری با تحلیل اطالعات ،بررسی و ارزیابی م 
یتوان مسائل مختلف را با
 Gisنیازهای مذکور را با ارائه اطالعات در یک محیط دیداری میسر ساخته به طوری که م 
تشکیل بانک اطالعاتی در  Gisبر روی نقشه پیاده سازی نمود .فن آوری  Gisابزاری را برای کشف روابط
یکند که در شیوههای دیگر امکان پذیر نیست .سامانههای اطالعات جغرافیایی
جغرافیایی و تجسم آن فراهم م 
یتوانند به عنوان پشتیبانی قدرتمند از مراحل شناخت تا تجربه و تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری در زمینه تأمین
م
امنیت به کارگرفته شوند .به دست آوردن اطالعات در مورد مکان ،نوع جرم ،تعداد جرم و همچنین در نظر گرفتن
اطالعات اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و  ...در محدودههای جرم خیز و مسله دار کمک شایانی در تحلیل وسیاست
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گذاری محدوده آسیب خواهد نمود .امالک واقع در حاشیه ساحل بابلسرکه دارای تملک خصوصی هستند به عنوان
مامنی برای انجام خالف و مرکز برخی جرائم تبدیل شدهاند .که لزوم تأمین امنیت در این مناطق بستگی به میزان
یهای امنیتی به این مناطق و میزان آگاهی و دانش آنها از ضریب خطر پذیری این مناطق و با محدوده
دسترسی نیرو 
زمانی وقوع جرم که بیشترین میزان تکرار در آن محدوده داشته ،خواهد داشت .این تحقیق به شناسایی و تحلیل نقاط
جرم خیز شهرهای استان مازندران در جهت پیشگیری از جرم با استفاده از نرم افزار  Gisپرداخته است.
مروری بر ادبیات تحقیق
جرائم شهری
یدهند .منظور از محیط شهری نیز همین مفهوم
جرائم شهری شهری جرایمی هستند که در محیط شهری روی م 
جغرافیایی و اجتماعی آن است و از این لحاظ شامل حومه شهر و اشخاصی که به طور غیر رسمی در حاشیه شهرها
یگردد .در مورد معیارتمایز مناطق شهری ،برخی از محققان  3معیارمهم ،اندازه ،تراکم و گوناگونی
اسکان دارند نیز م 
یکنند که هیچ گونه
را مطرح ساختهاند .اندازه مهم است؛ چون با افزایش جمعیت ،افرادی با همدیگر ارتباط پیدا م 
یشوند همین امر منجر به شکل گیری طبقات مختلفی،
وابستگی به هم نداشته و نسبت به همدیگر غریبه محسوب م 
یشود .تراکم فی نفسه عامل آن است که جرایمی ارتکاب یابد که نظیر آن را در
از حیث اجتماعی ،میان مردم م 
یهای مختلف فرهنگی،
یتوان یافت .گوناگونی هم از این حیث که افرادی با ویژگ 
طهای غیر شهری نم 
محی 
یکنند ،تعیین کننده است؛ زیرا تمام این عوامل و تفاوت داشتن این
اقتصادی ،اخالقی و ...در کنار هم زندگی م 
یسازد که در محیط روستایی نمیتوان این طبقه بندی و جرائم را
یهای ،خود زمینه بروز جرایمی را فراهم م 
ویژگ 
تصور کرد .همچنین اگرچه شهرها دارای نقاط کور زیادی بوده و مستعد جرائم بیشتری نسبت به سایر نقاط هستند،
یهای مختلف میان مردم
طهای شهری و ناشناس بودن مردم برای همدیگر از جمله دالیل ایجاد دسته بند 
اندازه محی 
تهای بیشتری برای ارتکاب جرم گردیده و
در شهرهاست .از دید جرم شناسی ،شهرنشینی منجر به ایجاد فرص 
یسازد و با لحاظ این موضوع
تهای مجرمانه بیشتر فراهم م 
فقدان یا ضعف کنترهای اجتماعی ،زمینه را برای فعالی 
یشود .برای
که تفاوت در ساختار و مسائل اجتماعی فی نفسه منجر به ارتکاب جرائم گوناگون در مناطق مختلف م 
مثال در مناطق شلوغ جرایمی چون سرقت ،جیب بری و منازعه و در مناطق خلوت جرایمی هچون تجاوز ،ضرب
وجرح و قتل ،شیوع بیشتری دارند( .حیدر زاده؛2931؛ .)2-3جرم شهری پدیدهای جرم شناختی و بیشتر اجتماعی
یدهد .اما بدین معنا نیست که پای حقوق
است و خود را در اشکال گوناگونی از قبیل وندالیسم (تخریبگری) نشان م 
یکند و با این جرائم برخورد
یرود حقوق ،قبای شهری برتن م 
به میان کشیده نشود .وقتی سخن از جرائم شهری م 
یکند .به همین منظور باید نظام حقوقی کیفری مناسبی برای جرائم اندیشدیده شود تا با تحمیل هزینهها و
م
جریمههای سنگین بر مجرمان ،از ارتکاب و تکرار جرم بیشگیری به عمل آید .نهادهایی از جمله شهرداری نیز
یتوانند با استفاده از ابزارهایی مانند آموزش شهروندان ،در بیشگیری از جرائم شهری نقش مؤثر ایفا کنند .عاوه بر
م
یشوند؛ بارزترین نمونه این
جرائم شهری پارهای از تخلفات نیز هستند که در قالب قانون شهرداری پیش بینی م 
قانون تخلفات ساختمانی است( .رحمت 388 1 ،؛.)5
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بوم شناسی تطبیقی و آسیبهای شهری
شاید با مطالعه اکولوژی تطبیقی نقش مدیریت و قدرت در نظریه اکولوژیکی به عنوان یک عامل فراموش شده در

شکل گیری نابرابر محالت بهتر روشن شود .عنوان اکولوژی تطبیقی در سال  1965بوسیله " اف .آل سوتیزر " به

تهای اکولوژیکی
عناون مدلی برای آگاهی از ساخت اکولوژی بکار گرفته شد .هدف روش تطبیقی آگاهی از تفاو 
محالت شهری بود .مفاهیم اکولوژی تطبیقی به سرعت از طرف اغلب پژوهشگران و مؤسسات پژوهشی پذیرفته
صهایی که در شناخت زندگی مردم در محال فلتخم ت
شد .مراداز اکولوژی تطبیقی ،بکار گیری اصول و شاخ 
یتواند پژوهشگران را یاری دهد.
شهری م 
کهای جمعیت شناسی ،اجتماعی ،اقتصادی و
کیفیت مطالعه در اکولوژی تطبیقی ،تاکید بر تجزیه و تحلیل تکنی 
اطالعات مربوط به واحدهای مسکونی در یک محله و یک قطعه در یک منطقه شهری و مناطق داخلی شهرها است.
از طرفی اکولوژی تطبیقی دگرگونی عوامل و شرایط گوناگون محلهای و پایگاههای اجتماعی -اقتصادی خانوادهها را
یتواند
صها م 
یدهد .تاکید براین اطالعات به این دلیل است که این شاخ 
در یک دوره زمانی مورد مطالعه قرار م 
صهای مربوط به منزلت اجتماعی
مشخصات مناطق مسکونی را به عنوان حوزهها اجتماعی شهرها تعیین کند .شاخ 
و اقتصادی خانوادهها با طبقه بندی نیروی کار به نسبت تخصص ،سطح تحصیالت ،میزان درآمد و باالخرهارزش
یشود .خانوادهها با دارابودن مشاغل تخصصی ،تحصیالت و در آمد بیشتر زندگی در
واحدهای مسکونی مشخص م 
یدهند .کارگران کارهای دستی وبدنی ،صاحبان تحصیالت پایینتر
خانههای گران قیمت و محالت سالم را ترجیح م 
یبرند ،عوامل دیگری نیز در اکولوژی تطبیقی
و درامد کمتر از روی ناچاری به خانههای ارزان قیمت محالت پناه م 
تهای موجود میان خانوادهها را در محالت و مناطق شهری مختلف مشخص
اساس کار قرار می گیردکه تفاو 
یکند ،این تفاوت یابیدر شاخصهای مربوط به نسبت باروری ،تعداد مجردین ،نسبت زنان در نیروی کار ،میزان
م
زنان بیوه ،نسبت مالکیت خانه ،جوانی جمعیت و نسبت متاهیلن در سنین جوانی به عنوان پایگاه خانوادگی مورد
شهای قدیمی شهرها جمعیت سالخوردهای دارند
بررسی قرارمی گیرد .از نظر سکونت در مناطق مختلف شهری ،بخ 
شهای نوساز بیشتر به گروه سنی جوان و میان سال تعلق دارد (شکویی 1372 ،؛ ) 89
و بخ 
درمطالعه اکولوژی تطبیقی از داخل شهرها که بیشتر روی پایگاههای اجتماعی -اقتصادی معیشتی ،مشخصات قومی،
یگردد ،زیرا
یشود ،همواره آسیب شناسی اجتماعی فراموش م 
نژادی ،مذهبی و زبانی مناطق و محالت شهری تاکید م 
یها و تحقیقات شهری گنجانده نشده است و
یها ،بررس 
بهای اجتماعی در سرشمار 
تاکنون اطالعات مربوط به آسی 
تنها در سالهای اخیر است که با توجه به اهمیت یابی آسیب شناسی اجتماعی در مطالعات اکولوژیکی بررسی موارد
زیر به اکولوژی تطبیقی افزوده شده است .الکلیسم ،قتل ،ناهنجارهای های روانی ،بی ثباتی پایگاه ازدواج ،مرگ ومیر،
بزهکاری جوانان ،شیزوفرنی ،جرم و جنایت ،گناه و فساد ،تخریب ،کینه توزی با علم و فرهنگ ،احرافات اجتماعی،
حمله و دستبرد( .شکویی 1372 ،؛ .) 90
پیشگیری از جرم ازطریق سیستم اطالعات جغرافیایی GIS

در جرم شناسی پیشگیری به معنای بکار بردن فنون مختلف به منظور جلوگیری از وقوع بزهکاری است شناخت و
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طهای
یطلبد تا بتوانن ابعاد گوناگون امنیت و به کشف ارتبا 
کنترل امنیت در شهرها نگاه دقیق و همه جانبه ایی را م 
پنهان میان آن ابعاد در سطوح مختلف بپردازد .همچنین با توجه به پیچیدگی مسائل مربوط به امنیت ،سیتم های
قدیمی جوابگوی تحلیل و ارزیابی مسائل در سیستمهای شهری نیستند و از آنجا که برنامههای امنیت شهری با
یشوند و بخش عظیمی از این اطالعات فضایی هستند ،لذا نرم افزار Gis
تحلیل اطالعات ،بررسی و ارزیابی م 

یتوان مسائل مختلف را با
نیازهای مذکور را با ارائه اطالعات در یک محیط دیداری میسر ساخته به طوری که م 
تشکیل بانک اطالعاتی در  Gisبر روی نقشه پیاده سازی نمود .فن آوری  Gisابزاری را برای کشف روابط
یکند که در شیوههای دیگر امکان پذیر نیست .سامانههای اطالعات جغرافیایی
جغرافیایی و تجسم آن فراهم م 
یتوانند به عنوان پشتیبانی قدرتمند از مراحل شناخت تا تجربه و تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری در زمینه تأمین
م
امنیت به کارگرفته شوند .به دست آوردن اطالعات در مورد مکان ،نوع جرم ،تعداد جرم و همچنین در نظر گرفتن
اطالعات اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی در محدودههای جرم خیز و مسله دار کمک شایانی در تحلیل وسیاست گذاری
محدوده آسیب خواهد نمود.
کانونهای جرم خیز

1

اصطالح «کانونهای جرم خیز» اولین بار توسط؛ شرمن؛؛ کارتین؛ و؛ برگر؛ در سال  1969و برای تحلیل مکانی مورد
استفاده قرارگرفت .این واژه بسیانگر یک مکان یا محدوده جغرافیایی است که میزان بزهکاری در آن بسیار باال است.
یتواند بخشی از یک شهر ،یک محله ،چند خیابان مجاور و حتی ممکن است یک خانه یا یک
حدود این مکان م 
مجتمع مسکونی باشد .برخی نیز در تعریف «کانونهای جرم خیز» آن را معادل مکانهای کوچک با تعداد جرم زیاد
قابل بیش بینی ،حداقل در یک دوره زمانی یک ساله دانستهاند ( .)Taylor,1998,p:30مرکز کاهش بزهکاری متعلق
به وزارت انگلستان «کانون هایر جرم خیز» را به شرح ذیل توضیح داده است:
یک ناحیه جغرافیایی که در آن وقوع بزه از حد متوسط باالتر است و یا ناحیهای که وقوع بزهکاری در آن نسبت به
توزیع جرم در کل ناحیه متمرکزتر است .مطابق این تعریف کانونهای جرم خیز محدودههای مشخص و معینی
است که سهم زیادی از کل جرائم در کل محدوده مورد مطالعه را در خود جای داده است (کالنتری،
توکلی 1389 ،؛)4

یداند که نسبت به محدود ههای دیگر مردم برای درخواست
"کالرک" نیز کانونهای جرم خیز را محدودههایی م 

یتوانند میزان جرائم محلی را افزایش دهند.
یگیرند .از نظر او کانونهای جرم خیز م 
کمک ،بیشتر با پلیس تماس م 
()Felson,clark,1998,p.15
یتواند دریافت تحلیل جغرافیایی «کانونهای جرم خیز» فرآیند نمایش ،شناسایی و
با در نظر گرفتن تعاریف فوق م 
یشود ضمن شناسایی
تعیین حدود محدودههای تراکم و تمرکز بزهکاری در سطح شهرهاست و بدین طریق سعی م 
تهای مناسب جهت حذف یا کاهش اثر این عوامل نمود و از وقوع
عوامل این تمرکز اقدام به ارائه راهبردها و سیاس 
یرسد مطالعه محدودههای جرم خیز صرفًاًا
بزه در این محدودهها در آینده پیشگیری کرد .در نگاه نخست به نظر م 
. Hotspts,hot crime spots,crime genrators

1
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یآید که این شناسایی قب ًالًال نیز
یباشد و اغلب این تصور پدید م 
نمایش جغرافیایی نحوه توزیع اعمال مجرمانه م 
توسط نیروهای پلیس به شکل تجربی صورت گرفته است و یا حداقل دست اندرکاران انتظامی با مطالعه نوع و
یتوانند مکانهای آلودهتر را تشخیص دهند .اما نکته حائز اهمیت این است
میزان بزهکاری در حوزه فعالیت خود م 
لهای مکانهای جرم خیز اولین گام شناسایی و تشخیص این محدودهها است .گام بعد تشخیص عوامل و
که در تحلی 
دالیل مختلفی است که به جرم خیزی این محدودهها کمک نمده است .پس ازآن مبارزه با این عوامل و پاک با
یآورد تا
یگیرد .تحلیل مکانهای جرم خیز این فرصت را فراهم م 
شرایط کالبدی ،اجتماعی و فرهنگی صورت م 
پلیس بتواند سریعتر و موثرتر نسبت به بزهکاری واکنش نشان دهد و نسبت به کشف جرم و تعقیب و دستگیری
مجرمین عمل نماید .ازآنجا که الگوهای فضایی توزیع بزهکاری تحت تأثیر نوع کاربری اراضی و ویزگی های
یگذارد ،لذا یکی دیگر از
یباشد و این عوامل در شکل گیری کانونهای جرم خیز تأثیر م 
کالبدی یا جمعیتی م 
یها ،احیا و طراحی
یتوان نسبت به تغییر این شرایط و ویژگ 
جنبههای اهمیت تحلیل این است که به کمک آن م 
مجدد فضاها اقدام نمود و ازطرفی برخی موانع و شرایط بازدارنده برای بزهکاری ایجاد کرد و بدین وسیله ضمن
لتر راه سالمت را در
افزایش سطح امنیت اجتماعی در استفاده از امکانات و منافع صرفه جویی شده و جامعه نیز سه 
پیش خواهد گرفت اصطالحات فرعی دیگری نیز در ارتباط با کانونهای جرم خیز ارائه گردیده است.
پیشینه تحقيق
توکلی و کالنتری ( ) 386 1در تحقیقی به بررسی شناسایی و تحلیل کانونهای جرم خیز شهری پرداختند .نتایج نشان
یتوانند براساس الگوهای زمانی ارتکاب جرائم مطالعه گردند ،این بررسی بر پایه
داد که کانونهای جرم خیز م 
تغییرات نوع و میزان جرم در بستر زمان براساس معیارهایی چون کشف ارتباط و تغییرات و میزان جرائم ارتکابی
یگیرد .این
یک شهر در فصول مختلف یا ماههای مختلف سال ،روزهای هفته و ساعات مختلف شبانه روز انجام م 
یتواند در
یکند و م 
تحلیل در بسیاری از موارد به شناسایی بهتر نقاط جرم خیز و الگوهای مختلف بزهکاری کمک م 
پیشگیری جرم به دست اندرکارن قضایی و انتظامی کمک نماید.
بی نا (  ) 1380مطالعی با عنوان طرح پیشگیری از جرم در معاونت اجتماعی و ارشاد ناجا پرداخت .نتایج نشان داد که
در واقع ،محالت و مناطق مختلف یک شهر از لحاظ بزهکاری با یکدیگر متفاوت بوده ،بعضی از آنها جرم خیزتر از

بقیه هستند .بنابراین احتمال بزهکاری افرادی که در محلههای پرجمعیت و فقیرنشین شهرها یا در آلونکها و زاغه-
های حاشیه شهرها با حداقل امکانات رفاهی زندگی میکنند ،به مراتب بیش از افرادی است که در محالت کم
جمعیت و مر ّفّفه شهرها سکونت دارند.
کالرک در سال  1980در یکی از مطالعات خود با عنوان پیشگیری از پیشگیری از جرم موقعیتی ،کانونهای جرم
یداند که نسبت به محدودههای دیگر ،مردم برای درخواست کمک بیشتر با پلیس تماس
خیز را محدودهای م 
یتواند میزان جرائم محلی را افزایش دهد در پایگاه اینترنتی وزرات کشور
یگیرند .از نظر او کانونهای جرم خیز م 
م
انگلیس نتایج چندین مطالعه تحقیقی است که در سال  1990در بخش کریدون جنوب شرق لندن انجام گرفته است،
تهای انجام شده در این محدوده تنها در  ./.6از کل بخش فوق
یدهد  ./.81کل سرق 
نتایج تحقیقی فوق ایشان م 
متمرکز شده است) Clarke,1980).

 86 1فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال نهم ،شماره دوم ،بهار 8931

یباشد که در سال  2004انجام شده
پژوهشی دیگر مطالعه جرائم مرتبط با مشروبات الکلی در مرکز شهر ناتینگهام م 
است .در این تحقیق راهبردهای مورد استفاده در کشور انگلیس برای کاهش بزهکاری در مرکز شهر و نواحی
یدهد ،افزایش تعامل و مشارکت بین پلیس و مدیریت
تجاری آن مورد بررسی قرار گرفته است ،این تحقیق نشان م 
یتواند موجب
یها و مراکز مصرف مشروب الکلی (عشرتکدهها) و حضور و مراقبت بیشتر پلیس م 
مشروب فروش 
شهای موردی فوق عمومًاًا طی  10سال اخیر کتب و
کاهش بزهکاری در این محدودهها گردد .عالوه بر پژوه 
مقاالت زیادی حاوی پژوهش پیرامون رویکرد کانونهای جرم خیز به رشته تحریر در آمده است و تقریبًاًا در اکثر
کشورهای توسعه یافته چون ایاالت متحده ،انگلستان ،استرالیا ،کانادا ،فرانسه ،آلمان و ...تحقیقاتی پیرامون این
موضوع انجام شده است .در این میان مطالعات براتینگهام در  ، 1999اک و همکارانش در  ،0 00 2اسپیلمن در سال
یگردد گرچه از زمان
 ، 1995وایزبرد ،لوم و یانگ در  2004بیشتر قابل توجه است .بنابراین همان طور که مالحظه م 
یگذرد ،این موضوع عرصه
اولین پژوهش پیرامون محدودههای جرم خیز شهر تا مقطع کنونی حدود بیست سال م 
میدان عمل نوینی را برای پژوهشگران جرم شناسی ،مراکز پلیس و تشکیالت قضایی در جهت کاهش نرخ بزهکاری
فراهم آورده است و راهگشای دست اندرکاران و مسوالن در امر امنیت شهری برای اتخاذ راهبردهای مناسب
پیشگیری از جرم و کاهش بزهکاری توفیق گردد.
کالنتری در سال  1 38 1در یکی از پژوهشهای خود این گونه به این موضوع دست یافته است که افزایش جرم
وجنایت رابطه مستقیمی با افزایش تراکم جمعیت دارد.
فرضيهها
یرسد افزایش دورهای جمعیت در فصول خاص و ایام تعطیل منجر به افزایش بروز جرم
فرضیه اول :به نظر م 
یگردد( .به لحاظ زمانی).
م
یرسد میزان وقوع جرم در سواحل و مناطق ساحلی بیشتر از سایر مناطق دور از ساحل باشد
فرضیه دوم :به نظر م 
(به لحاظ مکانی).
روششناختي تحقيق

یباشد و در تدوین این تحقیق از روشهای توصیفی – تحلیلی و اسنادی – پیمایشی
نوع تحقیق حاضر کاربردی م 
یشود .از روش اسنادی و مطالعهی کتابخانهای برای جمع آوری دیدگاهها ،نظریات و تجربیات موجود
استفاده م 
استفاده خواهد شد تحلیل جغرافیایی کانون جرم خیز با استفاده از نرم افزار  GISفرآیند شناسایی ،نمایش و تعیین
محدودههای تراکم و تمرکز بزهکاری در سطح شهرها را آسان نموده است که برای تجزیه و تحلیل اطالعات این
یشود.
پژوهش از نرم افزار  GISاستفاده م 
شهر بابلسر با مساحت  1350هکتار در  52 َ 93 ً 30درجه طول جغرافیایی و  36 َ 43درجه عرض جغرافیایی قرار
یهای
دارد .این شهر در گرانه های جنوبی دریای خزر و حد انتهایی دلتای رودخانه بابلرود قرار گرفته و ویژگ 
یباشد .در حد شمالی این شهر دریای خزر ،حدشرقی آن شهر بهنمیر ،حدغربی
جغرافیایی آن متأثر از این دوعامل م 
آن شهر فریدونکنار ،حدجنوبی آن شهرستان بابل قرار گرفته است .این شهر در فاصله  62کیلومتری ساری بعنوان
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مرکز استان قرار گرفته است .همچنین شهر بابلسر در  249کیلومتری شمال شرق استان تهران قرار گرفته است.
یباشد (مرکز آمار ایران )0931،که
براساس سرشماری سال  0931شهر بابلسر دارای جمعیت معادل  50477نفر م 
یباشد .بر اساس موقعیت ویژه شهر به
نسبت به دوره پیش با جمعیت  40630نفر دارای نرخ رشد معادل  ./.1/ 23م 
یباشد .اگرچه
لحاظ ساحلی بودن ،دارای نوعی نقش قالب توریستی و در عین حال دارای نقش مکمل دانشگاهی م 
این دوخصیصه تعیین کننده نقش شهر بوده است در کنار آن مشاغل کشاورزی ،صیادی ،صنایع و معادن و خدماتی
یآید .براساس برآورد صورت گرفته در آیندهای نه چندان دور شهر به لحاظ موقعیتی گرایشی به تمرکز
به حساب م 
مشاغل خدماتی خواهد داشت.
تحلیل یافتهها
بررسی ترکیبی جرائم و مناطق تحت خطر بروز انواع جرائم در بابلسر
همانگونه که در نقشه شماره  1نمایش داده شده است تمامی مناطقی که جرائم در آن رخ می دهدبصورت یک نقشه
ترکیبی به منظور مشخص نمودن مناطق جرم خیز ترسیم شده است.

نقشه شماره  :1نقشه ترکیبی ،توزیع نقطهای انواع جرائم در سطح معابر شهر بابلسر
منبع :نگارندگان

هر جرم به تناسب مقتضیات خود و شرایطی که برای آن باید فراهم شد محدوده خاصی را در بر گرفتهاند و منطقه
خاصی را با توجه به تمامی عوامل نامبرده در مطالب ذکر شده قبلی به خود اختصاص داده است ،همانگونه که در
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یشود بیشترین میزان پراکندگی جرائم مورد بررسی در شهر بابلسر شامل قسمت غربی شهر
تصویر باال مشاهده م 
یشود .این مناطق همهان مناطقی هستند که از سوی مدیران شهری به عنوان محلی برای
باالخص محدوده ساحلی م 
اسکان مسافران در نظر گرفته شده است ،همچنین مناطق ساحلی از بیشترین میزان جذب به لحاظ گردشگر و به
یتوان از آن به عنوان یکی از دالیل باال بودن میزان
یباشد ،که م 
عنوان مکانی تفریحی و توریستی برخوردار م 
پراکنش جرم در محدوده ساحلی نام برد .جدا از محدوده ساحلی شامل بلوار ساحلی که پارکینگ صفر تا نه را شامل
یشود ،محدوده خیابان شریعتی ،خیابان فلسطین ،محدوده شهرک شهید میرزایی ،شهرک قائم و شهرک آزادگان را
م
از جمله نواحی پر خطر دیگر در قسمت غربی شهر بابلسر به حساب آورد.
یتوان محدوده محالت امامزاده ابراهیم و حاشیه آن ،محالت
میزان کلی پراکنش جرم در قسمت شرقی بیشتر م 
جوادیه ،شهرک جوادیه و حاشیه جنوبی خیابان شهید بهشتی محدوده پل شازده تا سه راه دانشگاه را نام برد.
مرکز متوسط جرم
یتوان به عنوان معیاری تقریبی برای مقایسه توزیع فضایی انواع گوناگون جرم با برای بررسی
نقطه مرکز متوسط را م 
وقوع یک نوع جرم خاص در دورههای زمانی مختلف به کار گرفت .اندازه گیری جابجایی فضایی یک نوع جرم
خاص از این جمله است .در نقشه شماره  2مرکز متوسط مکانهای وقوع جرائم مورد بررسی در شهر بابلسر نشادن
داده شده است که این تحلیل حاوی نتایج زیر است:
یشود .مرکز متوسط کل جرائم
مرکز متوسط جرائم نسبت به توزیع و پراکندگی نقاط جرم در سطح شهر محاسبه م 
ارتکابی در شهر بابلسر را میتوان بصورت تقریبی در دو قسمت غربی منطبق با بخش مرکزی بلوار ساحلی و در
قسمت شرقی منطبق با بخش مرکزی بلوار ساحلی با اندکی نمایل به سمت جنوب مشاهده نمود.
مرکز متوسط در قسمت شرقی شهر عمدتًاًا ،مناطق بی بی سرروضه ،امامزاده ابراهیم و شهرک جوادیه را شامل
یشود که نقطه ثقل این تمرکز جرم در محدوده امامزاده ابراهیم واقع شده است ،همچنین مرکز متوسط در قسمت
م
یشود که میزان تمرکز جرم
غربی شهرمناطق شهرک ساحلی ،شهرک قائم ،شهرک آزادگان و بلوار ساحلی را شامل م 
در حد فاصل شهرک ساحلی و شهرک آزادگان در بخش جنوبی و پارکینگ پنچ وشش در بخش شمالی در باالترین
حد خود قرار دارد.
مرکز متوسط جرائم مرتبط با مواد مخدر نسبت به مرکز کل جرائم ارتکابی دیگر در سطح شهر تمایل به سمت شرق
و شمال غرب دارد ،که قسمت شمال غرب باالخص سواحل به عنوان محلی مناسب و آشنا برای مشتریان دائمی
یشود .ازمهمترین دالیل تمایل به مرکز متوسط جرم خرید و فروش مواد
خرید و فروش مواد مخدر محسوب م 
یباشد که البته از
مخدر به این سمت ،وجود منطقه پرتراکم ساحلی به عنوان محلی مناسب برای عرضه مواد مخدر م 
یباشد.
تراکم باالی جمعیت باالخص در فصول تعطیل سال برخوردار م 
مرکز متوسط جرائم مربوط به انواع سرقت باالخص سرقت منزل و اتومبیل تمایل بسیار باالیی به سمت محدوده
یتوان از جمله
غربی شهر دارد ،تراکم جمعیت در ایام تعطیل و باالتر بودن وضعیت مالی ساکنین محدوده غربی را م 
علل آن ذکر نمود.
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نقشه شماره  :2مرکزمتوسط مربوط به کل جرائم ارتکابی در شهر بابلسر
منبع :نگارندگان

توزیع فضائی نوع و میزان جرائم براساس عناصر خاص کالبدی
یها و عناصر کالبدی
در این مبحث به منظور تشریح توزیع فضایی محل وقوع جرائم مرتبط با انواع جرائم در کاربر 
خاص در شهر بابلسر با نظر گرفتن تحلیل توزیعی -نقطهای نقاط جرم خیز شهر و کانون آلوده به جرائم در شهر
بابلسر ،برخی هستههای مرتبط با وقوع جرم در شهر بابلسر براساس این عناصر کالبدی تشریح شده است:
میدانهای شهر
تهای
در حاشیههای میدانهای اصلی شهر و خیابانهای مجاور آن که محل تالقی با این میدانها است و از ساع 
یباشند،
یباشد و جزء نقاط پرتراکم و شلوغ و پررفت و آمد شهر م 
اولیه صبح تا پاسی از شب مملو از جمعیت م 
یرسد در محدوده و پیرامون این گرههای شهری،
مکانهای مناسبی برای بروز کجروی های اجتماعی است .به نظر م 
تهای جزئی از جمله کیف قاپی و کش روزنی بویژه
هستههای جرم خیزی در خصوص جرائم مرتبط با برخی سرق 
درفاصله میدان شهرداری تا میدان بسیج شکل گرفته است .هرچند نوع و میزان ناهنجاری در فواصل هریک از
یباشد .در مجموع فاصله میان دو میدان شهرداری تا میدان گل از جمله شلوغترین و پرتراکمترین
میدانها متفاوت م 
یآید و باال رفتن میزان جمعیت و تراکم ،منطقه مورد نظر را مستعد
مسیرها در شبکه ارتباطی اصلی شهر به حساب م 
ینماید.
بروز برخی جرائم خاص از جمله سرقت م 
از مشخصات مشترک این میادین و خیابانها محل تالقی آنها ،شلوغی رفت و آمد زیاد ،تعداد قابل توجه دستفروشان
و افراد بیکار ولگرد ،محل پیاده و سوار شدن مسافرین درون شهری (برون شهری عدم تجانس عابرین اعم از زن و
یتوان اشاره نمود که ساختار
مرد ،پیر و جوان ،بومی و غیر بومی و تماس بیشتر شهروندان در این محدودهها م 
فضایی پیچیده و ناهمگونی را براین بخش حاکم نموده است و موجب شده تا امکان کنترل رسمی (وغیررسمی)
تهای غیرقانونی افراد به حداقل برسد.
فعالی 
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معابر وتقاطع ها
عهای شهر بابلسر رخ
تعداد قابل توجهی از جرائم در سواحل ،خیابانهای اصلی و برخی خیابانهای فرعی و تقاط 
شهایی از شهر و یا تردد حجم وسیع از شهروندان وباال بودن تراکم جمعیت
تها در بخ 
داده است .عدم تراکم فعالی 
تهای مناسب کجروی در این محدودهها
و همچنین عدم نظارت صحیح واصولی نیروهای انتظامی و وجود فرص 
باعث شده است تا افراد کج رو این مکانها را برای عمل غیرقانونی خود برگزینند .به عنوان مثال محدوده خیابان
اصلی فلسطین ویا بلوار شهید علیزاده ازجمله مناطق اصلی پرخطر ویا مناطقی چون خیابان امامزاده ابراهیم باالخص
یآیند.
محدوده پشتی این خیابان و یا محدوده خیابان گلچین صحرا از جمله مناطق فرعی پرخطر به حساب م 
یهای تفریحی و گذارندن اوقات فراغت
کاربر 
یهای شهر بابلسر که به عنوان مکانهای تفریح و محل گذارندن اوقات فراغت
کها ،فضاهای سبز و برخی کاربر 
پار 
یگیرد ،ازطرف برخی افراد کجرو مناسب ارتکاب جرم
مورد استفاده شهروندان بابلسری و یا مسافران فصلی قرار م 
یتوان به پارک شورای شهر ،ساحل سنگی ،محدوده پارک
تشخیص شده است .از جمله مهمترین این محدودهها م 
شادی در فواصل میان پارکینگ یک و دو ،محدوده بلوار ساحلی شامل پارکینگ صفر الی چهار و که محلی برای
اسکان مسافران فصلی در نظر گرفته شده است اشاره نمود .در این مکانها بیشتر جرائم مربوط به اعمال منافی عفت،
سهای
یشود ،همچنین در رابطه با مواد مخدر ،سروی 
تهای جزئی انجام م 
یهای فردی و یا دسته جمعی ،سرق 
درگیر 
بهداشتی واقع در این مناطق به عنوان مکانی برای مصرف کنندگان مواد مخدر که بیشترین میزان ثبت پرونده مصرف
یشوند.
مواد مخدر را هم شامل شدهاند محسوب م 
محدودههای مسکونی
تعداد زیادی از جرائم مربوط به انواع سرقت در خارج از محدوده سکونت مجرمین و یا در برخی موارد در حوالی
آن رخ داده است که به طور کلی در نقاط خاصی از شهر پراکنده است (همانگونه که در نقشه کلی جرائم آمده).
مهمترین کانونهای جرم خیز انواع جرائم مورد بررسی در سطح شهر بابلسر در رابطه با همه جرائم از الگوی
یتوان به
یباشد م 
یکند .از جمله این مناطق پرخطر که احتمال وقوع جرم در آن بسیار زیاد م 
خاصی تبعیت نم 
یشود و همچنین خیابان شریعتی ،خیابان فلسطین در
گهای صفر تا نه را شامل م 
محدوده بلوار ساحلی که پارکین 
قسمت غربی شهر و نواحی خیابانهای فرعی منشعب از خیابان شریفی ،خیابان شهید بهشتی در محدوده پل شازده
تهای مختلف شهر بابلسر که میتوان از آنها
به بعد و خیابان امام خمینی نام برد .از جمله محالت پرخطر در قسم 
یاد کرد ،محدوده مسکونی واقع در نوار ساحلی ،حاشیه مسکونی جنوبی بلوار ساحلی ،منطقه شهرکهای فرهنگ
تها
شهر ،شهرک شهید میرزایی و باالخص شهر آزادگان نام برد که باالترین آمار تکرر انواع جرائم بخصوص سرق 
یشوند ،از جمله محالت پرخظر دیگر در قسمت شرقی محالت امامزاده ابراهیم (ع) ،محالت جوادیه و
را شامل م 
منطقه میاندشت را نام برد .نکته قابل ذکر اینکه میزان تکرر جرم در ناحیه شرقی قابل قیاس با آمار مشابه جرم در
یباشد.
سمت غربی شهر نم 
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مراکز مذهبی
مساجد ،امامزادهها و به طور کلی ابنیههای مذهبی از دیگر مکانهای مناسب فعالیت افراد کجرو تشخیص داده شده
یتوان به امامزاذه ابراهیم و بی بی سرروزه اشاره نمود .در امام زاده ابراهیم
است .از جمله مهمترین این مکانها م 
سهای بهداشتی به وقوع پیوسته است که در روزهای
بیشتر جرم خرید و فروش و استعمال مواد مخدر در سروی 
یتوان به آنها اضافه نمود .از
پایانی هفته مخصوصًاًا پنچ شنبهها جرائمی چون کیف قاپی و سرقتهای جزئی را نیز م 
یت وان ب ه
یباشد که به طور مثال م 
آنجا که این مکانها محل مراجعه مردم مختلف بوده و نیز دارای جاذبه معماری م 
یباشد و طبق روایتی دیگر این محل
محل دفن امامزاده ابراهیم اشاره نمود که طبق روایتی سرآن امام در آنجا دفن م 
نطفه اولیه تشکیل شهر بابلسر بوده است اشاره نمود که به جهت نوع معماری و قدمت تارخی این محل ،ترغیب
یکند.
یشود که این مکان را برای بزهکاری و سواستفاده افراد فرصت طلب مناسب م 
کننده افراد برای تجمع درآن م 
پراکندگی انواع جرائم و توزیع فضایی آن
با توجه به آمار و نقشههای موجود و علیرغم اینکه آمار مربوط به جرائم شهر غیر ساحلی دیگری برای مقایسه آمار
تطبیقی وقوع جرم میان شهر ساحلی و غیر ساحلی در دست نبوده ولی باتوجه به مدارک و مشاهدات و همچنین
یرسد که جرائم وقوع دیافته در شهر بابلسر به لحاظ نوع و شکل جرم تقاوتی
مطالعات قبلی محقق اینگونه به نظر م 
با شهرهای دیگر استان نداشته است و تنها تفاوت آن تکرر و فراوانی برخی جرائم خاص بوده که البته این امر نیز به
دلیل تفاوت جمعیتی شهرستان بابلسر نسبت به شهرهای پرتراکمتر اطراف آن بوده است.

نقشه شماره  :3نقشه پراکندگی انواع جرائم به تفکیک پستهای انتظامی
منبع :نگارندگان

تنها نقطه تفاوت مناطق ساحلی و به تناوب آن شهرهای واقع در نوار ساحلی با شهرهایی که از نعمت ساحل محروم
بودهاند در این است که دریا و بطورکلی سواحل تنها به عنوان عاملی در جهت جذب مسافران غیربومی و بومی،
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بصورت دورهای در فصول خاص جاذب مسافران بین استانی و یا غیر دورهای جاذب مسافران درون شهری و یا بین
یباشد و تنها مورد
شهری بومی بوده است .به این معنی که عامل ساحل الزامًاًا به معنی وجود جرائم خاص نم 
اختالف این مناطق به شهرهای غیر ساحلی در بروز برخی از جرائم از جمله منکراتی بوده است که به دلیل
برخورداری شهر بابلسر از مناطق تفریحی واقع در سواحل جاذب جمعیت جوان بوده که از جمله تبعات آن نیز بروز
جررائم منافی عفت بوده است.
توزیع فضایی محل وقوع جرائم با توجه به پایگاه اجتماعی و فرهنگی ساکنین
یتوان این گونه استنباط نمود
با توجه به نقشه پایگاه اجتماعی طبقات مختلف شهری که در صحفه بعد آمده است م 
که ،بصورت کلی در مناطقی که ساکنین آن به لحاظ موقعیت اجتماعی از پایگاه پایین و یا وضعییت متوسط رو به
پایین برخوردار بودهاند میزان بروز برخی جرائم همچون سرقت ،شرارت و جرائم مربوط به مواد مخدر از درصد
یتوان به محالت :حاشیه علوم پایه ،جواهری ،قائمیه ،جوادیه ،بی
باالتری برخوردار بودهاند ،از جمله مناطق مذکور م 
بی سرروضه ،همت آباد واقع در منطقه شرقی و محدودهه  27هکتاری شهرک ساحلی در منطقه غربی را نام برد ،با
یتوان مشاهده نمود که اکثریت قریب به اتفاق ساکنین این
توجه به نقشه میزان اجاره بها که در باال نیز آمده است م 
مناطق از میانگین درآمدی پایینی برخوردار بودهاند.

نقشه شماره  :4پایگاه اجتماعی مناطقی مختلف شهر بابلسر به تفکیک مناطق
منبع :نگارندگان

البته این بدان معنی نیست که در مناطقی که از محدوده در آمدی باال و یا پایگاه اجتماعی باالتری برخوردار بودهاند
یباشد بلکه نوع و میزان جرائم با توجه به مناطق مختلف
جرمی اتفاق نیافتاده و یا جرمی در این محالت ساکن نم 
نترین پایگاه اجتماعی برخوردار بوده است شامل محدوده  28هکتاری شهرک
ییابد .منطقهای که از پایی 
تغییر م 
یهای
آزدگان و شهرک فرهنگیان واقع در منتهی الیه غربی شهر بوده که از احتمال بروز جرائمی چون نزاع و درگیر 
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فردی و یا دسته جعمی ،سرقت موتورسیکلت و کیف قاپی ،بخصوص در محدوده شهرک آزادگان برخوردار بوده
یتوان اینگونه استنباط نمود که در مناطقی که به لحاظ پایگاه اجتماعی و یا در امدی از درجات متوسط و یا
است .م 
متوسط رو به باال برخوردار بودهاند میزان بروز برخی جرائم باالخص سرقت منزل ،کیف قاپی و کش روزنی در
سطح باالتری قرار داشته و بالعکس این قضیه یعنی مناطقی که شامل محدوده اجتماعی متوسط روبه پایین بودهاند
بیشتر به پایگاهی برای مجرمین مواد مخدر و یا انواع سارقان خرده پا تبدیل شدهاند.
آزمون فرضیه
یرسد افزایش دورهای جمعیت در فصول خاص و ایام تعطیل منجر به افزایش بروز جرم
فرضیه اول :به نظر م 
یگردد( .به لحاظ زمانی).
م
یباشد برای آزمون
اساس این فرضیه بر مبنای وجود رابطه بین افزایش تراکم جمعیت و افزایش میزان بزهکاری م 
یهای دو کانون اصلی جرم خیز شهر بابلسر یعنی دو منطقه مشخص شده در
این فرضیه در شهر بابلسر ابتدا ویژگ 
یترین مراکز بروز جرم نمایش داده شد و ازآن نام
نقشه آزمون مرکز متوسط واقع در شرق و غرب به عنوان اصل 
برده شده .با توجه به جمعیت ثابت شهر و در نظر گرفتن مسافران فصلی که در فصول تعطیل به شهرآیند ،این گونه
برآورد شده است که در فصول تعطیل در حالت خوش بینانه جمعیت بابلسر به بیش از ده برابر جمعیت موجود
یرسد و این درحالی است که باید میزان جمعیت بومی شهرستانهای مجاور را نیز در روزهای آخر هفته در
خود م 
یشود ،این امر موجب گردیده تا به موازات افزایش جمعیت در واحد
نظر گرفت که به جمعیت مذکور افزوده م 
سطح ،سطح اصطکاک اجتماعی و رفتاری و منافع ساکنین بیشتر شده و میزان بزهکاری درون این مناطق افزایش
ییابد ولی میزان نیروهای کنترل کننده در
قابل مالحظهای پیدا نماید .علیرغم اینکه جمعیت افزایش قابل مالحظهای م 
یماند و با وجود در نظر گرفتن تدابیر خاص کنترلی باز هم با کاهش حضور
همان حد ایام غیر تعطیل باقی م 
یشودم که کاهش میزان نیرو بصورت مستقیم بر کاهش کنترل و افزایش میزان اصطکاک و
نیروهای امنیتی مواجه م 
در نهایت افزایش جرم تاثیری مستقیم دارد ،اما گاهی این تمرکز نیرو در برخی نقاط منجر به کاهش توجه به دیگر
حهای ساحلی و تجمع مسافران در سواحل و حاشیه آن نیازمند اتخاذ این
یشود ،به عنوان مثال؛ انجام طر 
نقاط م 
یشود و اتخاذ این تصمیم
یباشد که البته این امر انجام م 
تصمیمات خاص کنترلی و جایگزینی مناسب ماموران م 
یگردد که بخش اعظمی از نیروهای انتظامی یعنی نزدیک به  % 55از آنها در این نواحی مستقر شده و یا
باعث م 
تهای
یتواند کاهش کنترل بر روی دیگر قسم 
درحال گشت زنی در نواحی ساحلی باشند که یکی از توابع ان م 
شهری باشد .بنابراین ،فشار جمعیت و ازدحام آن یکی از موانع مهم کنترل (رسمی و غیر رسمی) در این محدودهها
یباشد که به عنوان عاملی مثبت در جهت بروز جرم و ناهنجاری عمل نموده است.
م
یرسد میزان وقوع جرم در سواحل و مناطق ساحلی ،بیشتر از سایر مناطق دور از ساحل باشد.
فرضیه دوم :به نظر م 
یباشد که آیا با فاصله گرفتن از سواحل میزان وقوع جرم کاهش خواهد یافت یا خیر
اساس این فرضیه بر این مبنا م 
و این که آیا وجود ساحل تاثیری در افزایش جرم دارد؟
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از بین شهرهای توریستی ،شهرهای واقع در نوار ساحلی با موقعیت جغرافیایی مناسب پالژها و تاسیسات وابسته به
یباشد ،به دلیل موقعیت طبیعی و برخورداری از
آن از موقعیت خاصی بهره مند اند ،شهر بابلسر که از آن جمله م 
مناظر زیبا (ساحل زیبای دریای خزر ،رودخانه بابل رود که از وسط شهر عبور کرده و زیبایی خاصی را برای آن به
ارمغان آورده و در کنار این عوامل وجود آب و هوای مساعد و ...از مناطق جاذب گردشگران و سیاحان داخل و
یهای مختلفی تقسیم شده که برای
یباشد .این شهر جهت رفع نیازهای شهروندان و مسافران به کاربر 
خارج کشور م 
یها در طول ساحل پراکنده شدهاند.
توریستی جزئی از آن به حساب آمده که بشتر این کاربر 
از میان جرائم مورد بررسی و انتخاب شده که تحلیل توزیعی و پراکنش جرم بر روی آنها انجام شد ،رقمی در حدود
 68.06درصد از جرائم در امتداد سواحل و حاشیه جنوبی قسمت شمال غربی شهر واقع شدهاند ،به این معنی که
بیش از نیمی از جرائم در سواحل و یا در مناطق واقه در حاشیه آن رخ دادهاند .ذکر این نکته ضروری است که
یت وان
جرائم مرتبط با نزاع و درگیرهای فردی و یا دسته جمعی رقم باالیی را به خود اختصاص داده بودند ،یعنی م 
اینگونه عنوان نمود که بیشترین کانونهای جرم خیز شهر بابلسر در امتدا سواحل و مناطق گردشگری متبط و وابسته
به سواحل گسترش یافته است.
بیشترین میزان پراکنش جرائم در قسمت ساحلی باالخص سواحل شمال غربی و محدودههای مسکونی نزدیک به
سواحل که از حجم اسکان و تمرکز باالی مسافران به لحاط مکان گزینی از سوی تصمیم گیران شهری است متمرکز
شده است .البته میزان بروز جرم نه تنها در سواحل بلکه در برخی محدودههای پرازدحام و متراکم شهر که جهت
اسکان مسافران و بافاصله اندکی از ساحل در نظر گرفته شدهاند و در برخی موارد ساختار کالبدی مناسب با امکان
یباشد نیز شکل گرفته است .از جمله مناطق مذکور که به لحاظ نظارت مأمورین در سطح قابل قبولی
کنترل کمتر م 
یتوان به خیابان فلسطین و یا حاشیه شرقی خیابان بابلرود اشاره نمود .مناطق نامبرده علیرغم
از کنترل قرار دارد م 
فاصله از دریا و سواحل با وجود اینکه به عنوان مکانی غیر ثابت و خارج از طرحهای دولتی برای اسکان مسافران
یباشیم.
یباشند ولی بازهم علیرغم امنیت باالی حاکم در این مناطق شاهد بروز سطوحی از جرائم خاص در آنها م 
م
با توجه به مطالب فوق و با در نظر گرفتن نحوه توزیع جغرافیایی کانونهای جرم خیز در سطح شهربابلسر و با در
نظر گرفتن ویژگیهای جمعیتی محدودههای متراکم بزهکاری ،تراکم جمعیت درواحد سطح و همچنین نسبت وقوع
یتوان اینگونه نتیجه گرفت که در برخی موارد تراکم جمعیت در محدودههای
جرم به بخشهای مختلف شهر م 
جغرافیایی تسهیل کننده وقوع بزهکاری و در برخی دیگر از موارد نقش مانع و بازدارنده را در برابر بروز جرم ایفا
یباشد که با توجه
یکند ،که البته در رابطه با شهر بابلسر عامل ساحل و امکانات گردشگری جمعیت و میزان جرم م 
م
یتوان این گونه دریافت که رابطه مستقیمی میان عامل جرم ،تراکم جمعیت ،وقوع بزه و
به هردو نقشه مذکور م 
دوری از سواحل وجود دارد.
بنابر آمار موجود و با توجه به نقشه کلی پراکنش جرائم و همچنین آمار  68.06درصدی احتمال وقوع جرم در
حهای مختلف سالم سازی و همچنین حضور فیزیکی
یگردد که علیرغم وجود طر 
سواحل شهری اینگونه استنباط م 
ییابد ،که از جمله
مستقیم و یا غیر مستقیم نیروهای انتظامی ،با نزدیک شدن به سواحل میزان بروز جرم افزایش م 
یتوان به تراکم بیش از حد جمعیت در ناحیه ساحلی اشاره نمود.
مهمترین دالیل این امر م 

تحلیل فضایی و کالبدی مناطق پر خطر95 1 ...

با توجه به مطالعه ذکر شده فرضیه دوم که بیانگر افزایش بروز جرم با نزدیکی به سواحل بوده است ،در سایهای از ابهام
یباشد و یافتهها اینگونه
مورد تأیید قرار میگیرد به این معنی که بروز جرم دارای ارتباط مستقیمی با تراکم جمعیت م 
نشان داده است که هرجا میزان جمعیت در حد باالیی بوده در آنجا جرمی نیز رخ داده ،می تواناینگونه بیان نمود که
سواحل تنها به عنوان یک پتانسیل جاذب قدرتمند گردشگر نقش متمرکز نمودن جمعیت را ایفا مینماید و چه بسا در
صورت وجود عاملی دیگر که بتواند این نقش تمرکز را ایفا نماید ،نقش سواحل در حاشیه قرار بگیرد.
جرائم مرتبط با مواد مخدر
 -1افزایشی از مناطق مرکزی شهر بابلسر به سمت مناطق حاشیهای.
 -2باالترین حد ناهنجاری نسبت به مواد مخدر در بخش شمال غربی و درمرتبه بعد در بخش جنوب شرقی شهر.
 -3فروش و استعمال مواد مخدردر مراکز تفریحی؛ پارک شورای شهر و ساحل سنگی در قسمت شرقی و پارک
سهای بهداشتی این فضاها.
شادی در محدوده پارکینگ یک تا دو ،همچنین فروش و استعمال مواد مخدر در سروی 
یهای مسکونی؛ محدوده پشت امامزاده ابراهیم در قسمت شرقی و
 -4کانونهای جرم خیز مواد مخدر در کاربر 
گهای صفر تاسه در قسمت غربی شهر.
شهرک آزادگان همچنین محدوده پارکین 
جرائم مرتبط به انواع سرقت
 -1بیشترین میزان محدوده خیابانهای فلسطین ،شریعتی ،گلچین صحرا و بلوار ساحلی باالخص محدوده
گهای صفر تا پنچ شهر بابلسر.
پارکین 
 -2افزایش میزان وفوع سرقت منزل با فاصله گرفتن از سواحل و باالخص تمایل به سمت جنوب قسمت غربی شهر
یعنی در محالتی چون کتی بن ،شهرک ساحلی ،شهرک میرزایی ،شهرک قائم.
 -3افزایش میزان وقوع جرم کیف قاپی در میدانها؛ محدوده میدان شهرداری تا میدان گل به دلیل بیش از حد
مسافران و یا افراد بومی.
جرائمی مرتبط به نزاع و درگیری
یهای فردی و یا دسته جمعی در مناطق پرجمعیت و جاذب مسافران یعنی در امتداد سواحل
 -1افزایش نزاع و درگیر 
و بلوار ساحلی.
 -2محدوده خیابانها فلسطین ،شریعتی ،گلچین صحرا و بلوار ساحلی باالخص محدوده پارکینگهای صفر تا پنچ
 -3مرکز متوسط کل جرائم.
 -4مرکز متوسط کل جرائم انجام شده در سطح شهر بابلسر؛ دو نقطه اصلی منطبق با بخش جنوب شرقی و شمال
غربی شهر بابلسر.
 -5تمایل بیشتر مرکز متوسط جرائم در قسمت شمال غربی نسبت به مرکز کل جرائم ارتکابی در امتداد طول سواحل.
بحث و نتیجه گیری
یهای انجام گرفته بزه قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر یکی از مهمترین جرائم ارتکابی شهر بابلسر
طبق بررس 
یباشد که بیشترین آمار دستگیر شدگان جرائم دیگر همچون انواع سرقت نیز کسانی هستند که به دلیل ارتکاب
م

 96 1فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال نهم ،شماره دوم ،بهار 8931

یکی از جرائم مرتبط با مواد مخدر دستگیر و راهی زندان شدهاند .متاسفانه این معضل ،موجب بروز مشکالت متعدد
و تحمیل هزینههای غیرقابل جبران مالی ،جانی و روحی بر این شهر گردیده است .ازجمله مسائل قابل ذکر دیگر
یتواند
وجود سواحل باز و آزاد که در دسترس عموم مردم قرار دارند و همچنین امتداد شهرها در طول سواحل نم 
به عنوان چالشی برای شهرهای برخوردار از ساحل ،از جمله شهر مورد مطالعه محسوس گردد ،بلکه عامل ساحل به
عنوان یک پتانسیل طبیعی فقط نقش متراکم نمودن جمعیت در یک منطقه خاص را برعهده دارد ،همچنین ذکر این
نکته ضروری است که وجود سواحل نقش چندانی در تغییر نوع جرم ندارند .بنابر مراتب فوق مهمترین نتایج
پژوهش حاضر با موضوع پیشگیریی از جرائم شهری و سیاست گذاری نسبت به کانونهای جرم خیز شهرها با
یباشد:
استفاده ازتحلیل فضایی (نمونه موردی شهربابلسر) به شرح زیر م 
 −توزیع فضایی محل وقوع جرائم مرتبط با مواد مخدر در شهر بابلسر و مهمترین هستهها ،کانونهای جرم خیز
یباشند:
جرائم مرتبط با مواد مخدر در این شهر به شرح زیر م 
 −نحوه پراکندگی محل ارتکاب جرائم مرتبط با مواد مخدر در سطح شهرنشان دهنده این نکته است که فراوانی
جرائم مرتبط با مواد مخدربا روندی افزایش از مناطق مرکزی شهر به سمت مناطق حاشیهای و ساحلی روبرو
یباشد و حد ناهنجاری در بخش شرقی و در مرتبه بعد در بخش شمال غربی شهر و محدوده ساحلی رخ داده
م
است ،میزان بروز جرم در منطقه شرقی در کل فصول سال از روندی تقریبًاًا ثابت پیروی کرده است و اینگونه به نظر
یرسد که بیشتر فروشندگان مواد مخدر که خود نیز به نوعی مصرف کننده مواد مخدر نیز بودهاند .نقش واسطه
م
پخش را در این منطقه نیز به عهده داشتهاند ،در خصوص مناطق ساحلی که بیشتر مختص سواحل شمال غربی و
یشوند .فروش مواد مخدر در شش ماهه ابتدایی سال
حواشی آن (پالژها و برخی نواحی مسکونی حاشیهای) م 
بخصوص در فصل تابستان دارای روند افزایشی بوده است .منطقه مرکزی شهر به لحاظ کنترل اجتماعی شدید از
کمترین میزان وقوع جرائم مرتبط با مواد مخدر برخوردار بوده است.
 −در بررسی زمان وقوع جرائم مشخص گردید که دو عامل زمان ارتکاب و تراکم جمعیتی منطقه از جمله آیتمهای
اصلی در افزایش و یا کاهش میزان جرائم بودهاند و هرکدام به نحوی ،در بروز نوعی خاص از جرائم دخیل بودهاند
به این معنی که برخی جرائم در ساعات اوج تراکم جمعیت و در مکانهای پر رفت و آمد و همراه با تراکم باالی
جمعیت رخ میدهد تا دسترسی راحت به مشتریان دائمی و فرار به موقع و سریع از دست مأمورین امکانپذیر باشد و
یهای فردی و یا
برخی دیگر در ساعات کم تراکم صورت پذیرفتهاند ،همچنین برخی دیگر از جرائمی چون درگیر 
یها نیز
دسته جمعی رابطه مستقیمی با تراکم جمعیت داشته است به این معنی که با افزایش جمعیت میزان ناهنجار 
تهای نیروی انتظامی و پلیس مبارزه با مواد مخدر در ساعات کار
ییابد .از سوی دیگر حجم بیشتر فعالی 
افزایش م 
یشود تعداد جرائم کشف شده و ثبت شده در ساعات روز بیشتر از
یگیرد و هم این امر موجب م 
طی روز انجام م 
جرائم ارتکابی در شب باشد.
 −بررسی زمان وقوع جرائم مرتبط با انواع جرائم ارتکابی در محدوده شهربابلسر حاکی از اینست که جرائم انجام
تهای مربوط به موتور ،لوازم و قطعات اتومبیل ،کیف قاپی ،جیب بری وکش روزنی در
شده در رابطه با انواع سرق 
فصول تعطیل (شش ماهه اول سال) محدوده زمانی ساعات بین یازده الی دوازده و سی دقیقه صبح و نوزده الی

تحلیل فضایی و کالبدی مناطق پر خطر197 ...

یشدهاند ،که از آن میان جرائم مربوط به کیف قاپی و جیب بری باالترین احتمال
بیست و سی دقیقه شب را شامل م 
تهای ذکر شده داشتهاند ،در نقطه مقابل وقوع برخی دیگر از جرائم مربوط به انواع
وقوع را از میان انواع سرق 
یگرفته که تراکم جمعیت به کمترین میزان خود
سرقت از جمله سرقت منزل و اتومبیل بیشتر محدوده زمانی انجام م 
یرسیده است (محدوده زمانی نیمه شب و قبل از صبح) .جرائم دیگری همچون درگیرهای فردی و یا نزاعهای
م
دسته جمعی از الگوی زمانی خاصی تبعیت نکرده و تنها رابطه مساوی با تراکم جمعیت داشتهاند به این معنی که با
یباید.
یها افزایش م 
افزایش تراکم جمعیت ،احتمال وقوع این ناهنجار 
پیشنهادها
یگردد:
با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،پیشنهادهای کاربردی بشرح ذیل ارائه م 
 )1لزوم طراحی واحدهای یکدست از لحاظ ارتفاع و متناسب با هم در سالمت محالت.
 )2توانمند سازی و ساماندهی محدودههایی که از باالترین احتمال بروز جرم برخوردارند ،باالخص سواحل بابلسر.
 )3کنترل مناسب پارکها و فضاهای عمومی از جمله پارک شورای شهر ،پارک شادی و پارک ساحل سنگی.
تها انتظامی.
 )4برنامه ریزی مناسبی در جهت طراحی مکان جدید پس 
 )5کنترل مناسب پارکها و فضاهای عمومی بابلسر به وجود ایستگاههای ثابت انتظامی در محدودههای نامبرده در
جهت جلوگیری از تجمع برخی افراد فرصت طلب و سودجو.
 )6استفاده از فن آوری سیستمهای اطالعات جغرافیایی  GISدر مراکز انتظامی و بهره مندی از قابلیتهای آن در
زمینه کشف جرم ،تهیه ایجاد بانک اطالعاتی زمین مرجع در خصوص تمامی جرائم ،تعقیب و دستگیری مجرمین و
تشخیص و کنترل مکانهای بالقوه جرم خیز .همکاری متقابل ارگانهای انتظامی و دانش آموختگان فعال در حیطه
سیستم اطالعات جغرافیایی به جهت تهیه نقشههای مکانی و زمانی جرائم مختلف در راستای شناسایی کانونهای
جرم خیز شهری.
 )7بوجود آوردن بانک اطالعات جرم خیزی به تفکیک مناطق مختلف.
 )8لزوم فرهنگ رسانی دقیق و مؤثر برای مردم بومی و مسافران فصلی و آکاه بخشی آنها به لحاظ وجود برخی
مسائل و مشکالت امنیتی.
قهای فکر با شرکت اقشار تحصیل کرده و فعال در
 )9افزایش همکاری میان مردم و ماموران و همچنین طرح اتا 
حیطه جرم شناسی تصمیم گیرندگان شهری و باالخص برنامه ریزان.
تهای سیار موتورسوار به دلیل سهولت بیشتر در رفت و آمد و دسترسی به مناطق تنگ و
 ) 10افزایش میزان پس 
تها با استفاده از
لهای گشتی ،با توجه به نکات گفته شده در قبل ،اکثر سرق 
احیانًاًا غیرقابل دسترس بوسیله اتومبی 
موتورسیکلت صورت گرفته است.
 )11همکاری متقابل نیروی انتظامی و مدیران شهری به لحاظ مشخص نمودن مناطق ویژه اسکان مسافران و
حهای اسکان.
جلوگیری نیروی انتظامی از استقرار مردم در مراکز خارج از طر 
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