
 

 
 

 
 

 65-23 |911و  11شماره  |9316 بهار و تابستانم، چهارسال بیست و  |فصلنامه جمعیت
 

 آباددر شهر خرم میجرا ییفضا عیبر توز یلیتحل
 6، روح اله باجولون 3هوش گ ارور، 1 امي  مبارکی

 چکیده

شهر  یهابخش یاات که در برا ینکته مهم و اااا نیا نيمب ،یکاربزه میجرا ییفضا ليتحل

بالاات  یکاربزه زانيم ،حاکم بر آن یو فره گ یاقتصاد ،یاجتماع ،یابب وجود ااات کالب به

مجرمانه اات. بر این اااگ  یهامان  و عامل بازدارن ه فرصت یشهر یفضاها یعکس براو به

آباد و ش ااایى اجتماعى در شهر ارم هاىیتحليل اازمان فضایى ناه جار ،وهشه   این پژ

ک   ه جرایم ارتکابى اات. این تحقيق به م ظور مقابله و ک ترل الگوهاى مکانى و عوامل تسهيل

هاى یابى و اامانههاى گرافيک مب ا و دروناین جرایم با ااتفاده از تک يک هاى آلوده بهمح وده

اات. براى ش ااایى الگوهاى فضایى توزی  جرایم در ( انجام یافتهGIS) ج رافيایىاطلاعات 

هاى ب  ى، شااصاطح شهر از آزمون مرکز متواط، بيضى انحرا  معيار، آزمون اوشه

 کليهاات. جامع  آماری این پژوهش اکم کرنل ااتفاده ش هترین همسایه، تخمين ترنزدیک

دليل ارتکاب جرم در )در فصل تابستان( به 1676ان  که در اال زن انيانی )زنان و مردان( بوده

نفر  633ان . با توجه به تع اد جامع  آماری مورد نظر، بردهار میزن ان مرکزی شهر ارم آباد به

 آنها جینتا ليپژوهش و تحل یهاافتهیان . براااگ آماری انتخاب ش ه ع وان نمونهاز مجرمان به

صورت و تخلفات بر حسب م اطق و فضاهای شهری در م اطق شهر ارم آباد به میتوزی  جرا

  ین. بک   یم تيتبع یااوشه یاز الگو میجرا  یتوز، هاآزمون جیبراااگ نتا .باش یکسان نمی

کارى اات و از الگوى متمرکز ز شهرارم آباد محل تمرکز بزههاى ااصى امع ى که مح وده

هاى هاى زیادى از شهر از نظر ارتکاب این جرایم مح ودهک   و در نقطه مقابل بخشپيروى مى

 شودپاک محسوب مى
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 مقدمه 

 گيرگریبان امروز که اات عم ه اجتماعی مسایل جمله از ،رایمج و اجتماعی هایآايب گستر 

  (.  (nonymous, 202: 33باشد می جوام  در حال توادعه اصوصاً ،ک ونی جوام  از بسياری

 نشدي ی،حاشيه گستر زیادی از جمله  مشکلات و مسائل با ،تواعه حال در کشورهای شهرهای

 هایشدکا  ازدیداد اجتمداعی، فاصدل  یشافدزا شدهری، جامعد  ش ن چ  اطحی فقر، گستر 

 مجمدوع در و فحشدا قاچداق، اعتيداد، دزدی، مان د  اجتماعی جرایم افزایش اجتماعی، -اقتصادی

-پدر شدهرهای ميدان این در. اات بوده همراه اجتماعی ام يت کاهش و شهری نظمیبی افزایش

 گونداگونی فشارهای و هادیتمح و ان ،افزوده انسان آاایش دام ه بر که چ انهم ،ک ونی ازدحام

 شدهری زند گی مظداهر از رواندی هدایبيماری و هاکاریبزه و هاکجروی وجود. ان آورده باربه نيز

 که شودمی ناشی آنجا از بلکه مهاجرت، ماهيت از نه مشکلات این بروز(. 33: 1600 شيعه،) اات

 تعامل تردد، و ااتش ه اعیاجتم هایمحيط در ایعم ه ت ييرات موجب شهری جمعيت افزایش

 حاصدل اجتماعی تأثيرات و شهری زن گی ااص هایشيوه از برای به و داده افزایش را هات ش و

 مکتدب. اند آم ه وجودبده مختلفدی مکاتدب ،جرم ارتکاب دلایل با رابطه در .ااتزده دامن آن از

 م زلدهبه را جدرم و داند می ریداارمایه نتایج از یکی را کاریبزه ،انگلس -مارکس اواياليستی

 محديط مکتدب(. 166: 1607 گسدن، ریمون ) دان می اجتماعی هایبي ادگری مقابل در واک شی

 مکتدب(. 01: 1606 نيدا،کی) داند می جرم عامل برترین و ترینمهم را محيط لاکااان، اجتماعی

 جامعده هدر تم ن و  گفره و نظام معلول و طبيعی امر یک را جرم ،دورکيم اميل ش اایجامعه

 عوامدل زیداد تدأثير بده ،گریميشدل و کتلده ج رافيدایی مکتدب(. 173: 1637 بداهری،) دان می

 و ادانواده مثدل ،اجتمداعی نهادهدای کده دارند  اعتقاد وتوجه داشته  جرم ارتکاب در ج رافيایی

 به وابسته ،يتموفق و تواعه حتی و اات ج رافيایی شرایط و مقتضيات تاب  زیاد ان ازه تا مذهب

 بدين از در ادعی و جدرایم بدروز عوامدل ش ااایی (.361: 1661 نيا،کی) اات ج رافيایی محيط

. اادتشد ه ش ااته ،هاناه جاری کاهش و گيریپيش راهکار ترینمهم آن، اثرات کاهش یا بردن

 سدانیان ایپ ید ه جدرایم زیدرا اات  تصادفی ج رافيایی لحاظ به ،م طقه اطح در جرایم توزی 

 از دوره یدک برای ،محل در بای  ،آنها اموال یا و قربانيان مجرمين، ،جرمی هر وقوع از بع . هست  

 عوامدل ایجداد در محيط و فضا ش ه، ایجاد هایواواه جمله  از عامل چ  ین. بمان   باقی زمان

 م طقده، یدک رافياییج  فضای اینب ابر .ان مثثر جرایم ارتکاب و قانون گذاشتن پا زیر برای اوليه،

(. Fajemirokun, 2006 : 2) دارد برعهد ه عد الت اجدرای و قدانون تقویدت در اااادی نقش

 هدایناه جاری گيریشدکل اصدلی ع صدر اده زمدان، و انسدان مکدان، ،اند دریافته ان یشم  ان

 ک دار در رفتداری، اصوصديات و مکانی اااتار در تفاوت(. 1: 1637 رحيمی،م انی) ان اجتماعی
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 برادی در و نباشد  یکسدان شدهر ادطح در جدرایم فضدایی توزی  تا شودمی موجب زمان، عامل

 اداک ان، فره گدی و اقتصدادی اجتمداعی، اصوصديات و آن بر حاکم هایویژگی دليلبه م اطق

 زمدان و مکدان انتخداب در کدارانبزه بيشتر که ،ده می نشان تحقيقات. باش  بيشتر جرم ارتکاب

 بدرای شرایط و هافرصت ترینم ااب و اطرترین کم دنبالبه و ک   می عمل طقیم  غالباً ،جرم

 و هافرصت دارای که گيردمی شکل هاییکانون ،شهرها مح وده در ترتيب ب ین. هست   کاریبزه

 بيشدتر در(. 04: 1637 کلدانتری،) اادت بيشدتری جدرایم آن دنبالبده و بيشدتر مجرمانه اه ا 

 هداناانسد هایدارایی و فردی تماميت حيات، برای ج ی ته ی ی معمولاً مجرای جهان، شهرهای

 اجتمداعی نظدام مسدلم اصول با فقط نه، شهری هایمحيط در جرایم این ح  از بيش وقوع. اات

 م داب  رفدتن هد ربه ،هداانانسد رنج و اختی ا گين، رایعات اود همراه بلکه اات، تعار، در

 و بيدانلو) آوردمدی ارم ان به را زن گی کيفيت در کلی واامت و شهرون ان اراوردگی اقتصادی،

 ،دهد می رب جوامد  در کده آن وقوع نحوه و جرم نوع به توجه با امروزه(. 67: 1631 م صوریان،

 دادت از را ادود اهميدت و ارز  و ن ارند  چ د انی کدارایی تاریخی و ا تی هایايستم دیگر

 نده و هسدت   وقت ار و دقيق جام ، هایداده تأمين به قادر نه ا تی و داتی هایرویه. ان داده

 چ دينهم ،هاايسدتم ایدن. ک  د می جدرایم دادن رب روند  بي یپيش و گيریتصميم به کمکی

 و مشدکل این حل راه. ن ارن  را انسانی نيروی غيرمثثر کارگيریبه و پایين وریبهره جز اینتيجه

 اطلاعدات ايسدتم یدا و  اطلاعداتی هدایتک ولوژی از کدارا و مثثر ااتفاده ،گستر  به رو معضل

 و جرم تحمل غيرقابل ميزان با جوام  بيشتر(. Fajemirokun, 2006 : 3) باش می ج رافيایی

 بده نيداز ،جرمدی ندوع هدر بدا م طقدی براورد برایو  (37: 1616 شيخاون ی،) هست   روبرو بزه

 . باش می مختلگ م اطق در جرایم پراک ش نحوه و ايز جرم م اطق ش اات

 بدا موق به و م ااب راي گی ع م و ا تی براورد جرایم، این فضایی توزی  نحوه با آش ایی ع م

 از اادتفاده صدورت در که ،اات اااته همراه مشکلاتی با را ام يتی مسئولين غيره، و جرایم این

 وقدوع مکدان جدرایم، وقدوع نزما جرایم، نوع از توانمی( GIS) ج رافيایی اطلاعاتی هایايستم

  .کرد بي یپيش را مجرمين با م طقی براورد نحوه و کرده پي ا آگاهی مجرم افراد تع اد و جرایم

 

 مبانی نظری

 اکولوژی نظریه از گيریبهره با و ميلادی نوزدهم قرن اول نيم  در کاری،بزه و مکان رابطه مطالعه

 معدرو  اثدر در وی. بدود کاریبزه در محيط نقش لعهمطا پيشگامان از جکوبز .ش  آغاز اجتماعی

 شهرها طراحی نوع مطالعه به یافت، انتشار 1741اال  در که «شهرها مر  و زن گی» نام با اود

 پيشدگيری بر مردم و معمولی طبيعی هایمراقبت تأثير همچ ين و کاریبزه کاهش در آن تأثير و
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نظریده  کده بدود کسدی اولدين جفدری ،1747 لادا در. ( 14: 1637)کلدانتری، پرداات جرم از

 ميزانبده ش اادانجامعه او، عقيد ه بده. کدرد مطدرح را محيطی طراحی طریق از جرم پيشگيری

 ادانواده فره گدی، تأثيرهدای محروميت، قبيل از جرم، بر مثثر عوامل اجتماعی در توجهی شایان

 محديط که هاییفرصت بر او. ان کردهن محيطی توجهی و بيولوژیکی عوامل به و ان کرده اغراق... و

 هایفرصدت از ایدن ناشدی را گونداگون جدرایم و داشدت تأکيد  دهد ،می قرار مجرمان ااتيار در

 در بشدری رفتارهدای تمدامی گفدت تدوانمی ،ب دابراین (.67: 1770 )کلارک، دانستمی محيطی

 کالبد ی ادااتار علتبده شدهر، هاىمکان از بعضی در .ده مى رب ااصی زمانى مکانی و مقط 

 هدا،مکان ایدن از ک   گاناادتفاده و اداک ان فره گی اقتصادی و اجتماعی، هایمشخصه و ویژه

 وجدود به دليدل شهری، هایاز مح وده بعضی در مقابل، در. اات بيشتر کارىبزه فرصت و امکان

  (.147 : 1637 دیگران، و )کلانتری اات ان ک کارىبزه ميزان بازدارن ه، شرایط و موان 

 شدهری، هدایناآرامی و امرا، جرایم، پراک  گی کيفيت پي ایش، مورد در شهری ش اایآايب»

 مدورد ادرعتبه شدهری پداتولوژی ع وان که اات ااير هایاال در ت ها. دارد  وگوگفت و بحث

 کشدورهای درحدال و غربی شهرهای در بحران افزایش .اات گرفته قرار دنيا شهری جامعه توجه

 فقدر،: از که عبارت   ،اات اااته ترمصمم، موروع چ   روی تحقيق در را هااکولوژیست ،تواعه

 اجتمداعی، ش اادیآايب مطالعه در .اجتماعی هایناآرامی و مخ ر مواد به اعتياد ج ایت، و جرم

 لمسدائ تشد ی  و پيد ایش در عوامدل ادایر از بيش فقر، عامل که ،ان راي ه نتيجه نایهب ،اغلب

 نظيدر معيارهدایی شدهری، فقرآلود م اطق ش اات در رو،از این. افت می مثثر شهرها در اجتماعی

 واحد های ميدزان تحصديلات، کدار، ميدزان نيروی در غيرماهر مردان ميزان اانواده، درآم  ميزان

 از یکدی  .(1:  1633 دیگران، و پور)ااک« شودمی گرفته کاربه غيربه اشتی، و مخروبه مسکونی

 ده  هشدکل عوامدل و مجرمدان ج رافيدایی توزی  بررای اجتماعی، ج رافيای در مطرح مباحث

 برای ج ی ته ی ی معمولاً جرم جهان، شهرهای غالب در. اات مختلگ و نواحی م اطق در جرم

 هدایمحيط در جدرایم ایدن حد  از بديش وقوع. هااتهای انساندارایی و فردی تماميت حيات،

پدایين  مان د  زیدادی م فدی بلکه پيام های دارد، تعار، اجتماعی مسلم اصول با نه ت ها شهری،

بدين رفدتن  از و شدهرون ان ادراوردگی اقتصدادی، م داب  هد ر رفدتنبه زند گی، کيفيت آم ن

 در اايدر، دهده دو طدی علداوه بدراین، (.0:  1631 )طاهرادانی، دارد دنبالبه انسانی هایارمایه

 مهمی و عم ه ت يير شهری کاریبزه با مقابله برای ش ااان،جرم رانههای پيشگياياات و نگر 

 مکدان بدر باید  ،کداربزه بر علاوه جرم، از پيشگيری نگر ، برای این مطابق. اات پيواته وقوعبه

بده حد اقل  امکان محيط ج رافيایی، در مجرمانه هایفرصت حذ  با تا ،شود تأکي  نيز بزه وقوع

معتقد    برانتي گهدام زمي ده، این در (.43:  3776 )وایسبورد، شود فراهم ریکابزه ميزان راان ن
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 آنکده حدال اادت  کاریبزه در او هایانگيزه و مجرم ش اات پی در ا تی، ش اایجرم که اات

 مجرم جایبه و کرد مطالعه کاربزه شخصی یا فردی هایانگيزه نظرگرفتن ب ون در را بزه توانمی

 (.37:  1633 دیگران، و )کلانتری گرفت در نظر را آن مکانی ارتکاب شرایط و بزه او، هایانگيزه و

 نقدش کداهش و جدرم وقوع شرایط زمي ه ااز مثثر نقش افزایش با فرصت، نظریه زمي ه، این در

 کداهش در مقابدل،. اادتداده افدزایش هم را جرم وقوع احتمال جرم، وقوع مان  بازدارن ه عوامل

 ل د وین و کلوگدل کوهن، زمي ه، این در. ده می تقليل را جرم وقوع احتمال ،ارتکاب هایفرصت

 اند کرده تکميدل را آن کلدارک و فلسدون ادپس و اند داده ارائده را روزمره فعاليت اصول نظریه

 اپس و اات ش ه مطرح ،ش اایبزه دی ه در ابت ا ،نظریه (. این660:  1637 دیگران، و )اليمی

 کلدارک، و فلسون (. 1647:  1636 )نجفی ابرن آبادی، ااتش ه گرفته کارهب هم ش اایجرم در

 اه ترکيب و گراییرا هم ج رافيایی ااص هایمح وده در کاریبزه تمرکز هایمکان توزی  دليل

  :شودمی ايزجرم هایکانون گيریشکل موجب که ان دانسته زیر عامل

 مجرمانه  اه ا  وجود الگ(

 دارن   را مجرمانه عمل انجام برای کافی مهارت و انگيزه که ارانیکبزه وجود ب(

 مسدئولان و مدردم ادوی از مجرمانده هایاقد ام بدا مقابله برای م ااب ک ترل و مراقبت نبود  (

   (.16:  3773 کلارک، و )فلسون

 در جدرم کداهش بدرای ابدزاری ع وانبه را دفاع قابل فضای نظریه  ،نيومن ااکار ،1703 اال در

 بيشدتر آنها در ش ن دی ه و دی ن امکان که فضاهایی ،بود معتق  او. مطرح ااات ،شهری نواحی

 فعاليدت بدرای کمتدری پتانسيل باش ، داشته وجود برای فرار کمی امکان آن در رمن در و باش 

 شکاه با مثبتی رابطه طور گسترده،به شهری هایطرح نيومن، عقي ه به. ک   می فراهم مجرمان

 اصل قلمروگرایی، چهار به نظریه اود در نيومن. دارن  شهرها مختلگ م اطق در جرم هایفرصت

 و ویلسدون (.17:  1637 دیگدران، و )قرایی ک  می اشاره اراری کاربری و تصویر طبيعی، نظارت

 ارابی و توجهیبی از هایینشانه وجود معتق ن  ،شکسته هایپ جره نظریه نظرانصاحب کيلي گ

 مشارکت از و دارن  بيشتری پذیریآايب احساگ محله، ااک ان آن که اات آن گربيان ،محله در

 بسديار آنهدا در اجتمداعی و ک تدرل نظارت ب ابراین، ان  کشي ه ک ار اود اجتماع از محافظت در

اداک ان،  هسدت   کده آن نشانه و ک   می فراهم را جرم جادای هزمي  ،هاشااص این. اات پایين

 و )عليخدواه ده د  کداهش محدل در را جدرم ارتکداب اطر تا ،ن ارن  جرم با مواجهه به ایعلاقه

  (. 114:  1631 دیگران،

 تحليدل برای و 1747 اال در برگر و کارتين شرمن، اولين بار را «جرم ايز یهااصطلاح کانون »

 ميدزان کده اادت ج رافيدایی مح وده یا مکان یک بيانگر واژه این. کار گرفت  به کاریبزه مکانی
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 چ د  محله، یک شهر، یک از بخشی ،اات مکان ممکن این ح ود. بالاات بسيار آن در کاریبزه

 تعریدگ در نيدز بعضدی .باشد  مسدکونی مجتمد  یا اانه یک ،اات ممکن حتی و مجاور ايابان

 در ح اقل بي یپيش قابل ،زیاد جرم تع اد با ،کوچک هایمکان معادل را آن ايز،جرم هایکانون

 را ايددزجرم هددایکانون نيددز کلددارک (.6:  1773 )تيلددور، ان دانسددته سددالهیک زمددانی یددک دوره

 بدا بيشدتر کمدک، دراواادت بدرای مردم دیگر، هایبه مح وده نسبت که ،دان می هاییمح وده

 ده د مدی افدزایش را محلدی ميزان جرایم ،ايزجرم هایکانون او نظر از. گيرن می تماگ پليس

 هدایو ویژگی اراردی کاربری نوع از متأثر کاری،بزه توزی  فضایی الگوهای (.11:  1770 )کلارک،

 تأثير ايزجرم هایکانون گيریشکل بر عوامل این و ان فره گی هایویژگی و جمعيتی یا کالب ی

 ،تدوانمی آن کمکبه که اات آن تحليل این اهميت هایج به از دیگر یکی گذارن   ب ابراین،می

 شرایط و موان  بعضی نيز و کرد مج د طراحی و احيا را ها، فضاهاویژگی و شرایط این ت يير برای

 در اجتمداعی، ام يدت ادطح رمن افدزایش وايلهب ین. ااات فراهم کاریبزه برای را بازدارن ه

 گيدردپديش میدر  را ادلامت راه نيدز جامعده و شدودمی جوییصرفه م اب  و امکانات از ااتفاده

 اهميدت بسيار کاریبزه نقشه کارآم  اااتن در ،جرم هاینظریه (.3:  1634 دیگران، و )کلانتری

 .ک   می کمک هاداده به تفسير زیرا دارن  

 

 تحقیق  پیشینه

 نيمده در بدار اولدين برای ،آماری هایرو  و اصول بر مبت ی و علمی رو  به متکی هایبررای

 برادی(. 11: 1644 کاتوزیدان،) اادت گرفته صورت «گری» و «کتله» وايله به نوزدهم قرن اول

 و اند نموده معرفدی ج ایدت ج رافيای مکتب گذارانپایه جمله از و ج ایی آمار پ ر را کتله م اب 

 زمان مت ير دو تاب  ،اجتماعی پ ی ه یک ع وانبه جرم تا ش ه باعث او تحقيقات که شودمی گفته

 در مطالعده بده «گدری» ،«کتلده» بدا همزمان تقریباً(. 647: 1606 نيا،کی) ودش ش ااته مکان و

 راي  نتيجه این به ،فرانسه ناحيه 1 بررای با 1366 اال در وی .پرداات جرم ج رافيای زمي ه

 عليده جدرایم و افتد می اتفداق تربيشد گرما فصل در و ج وب نواحی در ،اشخاص عليه جرایم که

 داالدی مطالعدات از (.301: 1607 شدکویی،) اات زیادتر ارما فصل در و شمال نواحی در اموال

 : کرد اشاره زیر موارد به توانمی ،جرم مورد در

 گيریشکل در ايز جرم هایکانون ابر نقش ع وان تحت ایمقاله در( 1634) همکاران و کلانتری

 کده رادي ن  نتيجده نایهبد ،بيرج د  شدهر آبادعلی بازرای ستگاهایدر  کاریبزه فضایی الگوهای

 جدرایم کداهش در ادزاییبه تدأثير ااتان، ترانزیتی گاهگلو در آبادعلی بازرای ایستگاه قرارگيری
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 افدزایش مدان  و ش ه شهری هایکانون اایر رش  مان  و اات داشته بيرج   شهر در مخ ر مواد

  .ااتش هنيز  مرتبط هایبزه اایر

 و ايدزجرم ندواحی تحليدل و ب د یپه ه ع وان تحت ایمقاله در (1633)دیگران  و ميرکشکولی

 تحليدل و تجزیده و SPSS افزارنرماز  ااتفاده با ،گلستان ااتان شهری هایاکونتگاه زایآايب

 اادتان، بدزر  شهرادتان دو در جدرم ندوع فراواندی بيشترین که راي ن  نتيجه نایهب ،اطلاعات

 بيشترین همچ ين و اات یافته ااتصاص ارقت و دکشیاو به ترتيب به ،کاووگ گ ب  و گرگان

 ،اات داشته ااتصاص ارقت و قتل اودکشی، مخ ر، مواد قاچاق به ،شهرها در جرم نوع فراوانی

  .اات متفاوت شهرها اقتصادی و اجتماعی کالب ی، هایویژگی تأثير تحت آن فراوانی ميزان که

 شدهر مختلدگ م داطق ادطح در جرم شگانهش هایشااص مقایسه و بررای در( 1637)تقوایی 

 دارد، وجدود داریمع دی رابطده مسدکونی محديط کيفيت و جرم ارتکاب بين که داد نشان ،شيراز

 .نمای می عمل جرم وقوع در موثر عامل یک ع وانبه فعاليت نوع ،این بر علاوه

 با تهران رداریشه 10 م طقه در کاریبزه الگوهای فضایی تحليل در( 1673)همکاران  و احم ی

 توزید  همسدایه، تدریننزدیک شدااص نتدایج برمب دای کده دادن  نشان، اطلاعات تحليل و تجزیه

 ایاوشده الگدوی از تهدران شدهرداری 10 م طقه در ارقت و مخ ر مواد با مرتبط جرایم فضایی

 .اات بررای مورد جرایم تمرکز محل 10 م طقه اطح از ااصی یهامح وه و ک  می پيروی

 عامدل و ميزان مشه   در جرم از ترگ ع وان تحت ایمقاله در( 1673)همکاران  و ثانی ي زادها

 نتيجده نایهب SPSS نرمافزار تواط آم ه داتبه اطلاعات تحليل و پيمایشی رو  از ااتفاده با

 بدر مدوثر عوامدل. بدود 7 م طقده افراد از بيشتر ،6 م طقه افراد ميان در جرم از ترگ که راي ن 

 ت وع و پليس از ررایت ع م اجتماعی، اامانیبی: از بودن  عبارت م طقه دو این در جرم از ترگ

 بود. معکوگ رابطه م طقه دو اجتماعی پيون  و هاراانه نقش ميان  دیگر اوی از. فره گی ارده

 اابدار پيگيدری ميدزان و بدود ترقدوی 6 م طقده اداک ان ميان در اجتماعی پيون  که مع ا ب ین

 . بود 7 م طقه افراد از کمتر 6 م طقه ااک ان ميان واد ح

 ارتکاب هایزمي ه و ايزیجرم بر نگرشی ع وان تحت ایمقاله در( 1673)همکاران  و نژادحاتمی

 کده رادي ن  نتيجه نایهب قم شهر اانشاد قلی محله پژوهش مورد نشينحاشيه محلات در جرم

 روزمرگدی، و بيکاری نمایی،ق رت ناباب، دواتان نوادگی،اا مشکلات وجود: نظير مسایلی علتبه

 اقتصدادی و اجتمداعی مسدایل در ریشده آنهدا از بسدياری که...  و اانوادگی عاطفه و مهر بودکم

 جمعدی، داته نزاع و درگيری ارقت،: چون جرایمی، به گرایش و ارتکاب هایزمي ه دارد، اانوار

 مدذکور محله در...  و عمومی االاق و ر عفت رفتارهای و برداریکلاه مخ ر، مواد پخش و توزی 

 .باش می
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 تحقیق روش

 روابدط و وابستگی آن در که شودمی محسوب اکولوژیک تحليل نوعی طر  یک از حارر پژوهش

 بررای مورد( آباد ارم شهر مح وده) محيط و( اجتماعی کجرو فرد یا مجرم) انسان بين مشترک

 ادطح در مجرمانه اعمال فضایی پراک  گی نحوه بررای به توجه با ردیگ طر  از و گيردمی قرار

 چ ينهم و شهر مختلگ هایقسمت در جرایم وقوع چگونگی و مکانی هایتفاوت به توجه و شهر

 ااتفاده با فضایی تحليل نوعی ،گفت توانمی، جرایم پراک  گی در مکانی د فضایی عوامل بررای

 کده اادت گفت دی مجمدوع در. اات گرفته قرار پژوهش این رکا ارچوبچ GIS افزارهای نرم از

  .رودمی شماربه ترکيبی تحقيق رو  حارر مطالعه در تحقيق رو 

 

 محدوده مورد مطالعه 

های ارتباطی چ  ین اادتان غدرب کشدور قدرار آباد مرکز ااتان لراتان و در مسير راهشهر ارم

ااکان رواتایيان اطرا  و عشایر و ایلداتی بدوده  دارد. این شهر از گذشته مرکز انباشت ارمایه و

یاب  . به همين جهت رون  رشد  را ترک گفته و در این شهر ااکان می ویرکوچاات که زن گی 

 تدا 1661های اال بين االه فاصله 11 جمعيت همواره ررایب بالایی داشته اات. در طول دوره

هدزار نفدر بدالغ گردید ه  140/630نفر به هزار  4/63حجم جمعيت ااکن در این شهر از  1677

عوامل عم ه آه گ رش  شدتابان جمعيدت  ،های بالای جوانی جمعيت و مهاجرپذیریاات. ميزان

کوهسدتانی کده قسدمت بيشدتر آن را  ،ای اادتآبداد ناحيدهشود. ارمآباد محسوب میشهر ارم

 هدوای و آب این  شهر دارای پوشان .های بل   میها و زمينهای متوالی و پشت ارهم، کوهرشته

 مرطدوب و ادرد هایزمستان و گرم نسبتاً هایتابستان شامل ،مشخص فصول با و مرطوب نسبتاً

 اات.
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 موقعیت شهر خرم آباد در استان و کشور )ماخذ: نگارنده(. .1شکل

 

  هاتجزیه و تحلیل و یافته

-شدهر ادرم در ارتکابى جرایم مکانى الگوهاى تحليل فضایى و ش ااایى براى ،حارر پژوهش در

 تخمدين رو  و معيدار انحرا  بيضى متواط، مرکز مب ا شامل گرافيک آمارى هاىم ل از ،آباد

 شود مشخص برراى مورد ،جرایم ايز جرم هاىکانون این اااگ بر تا  ،ش ااتفاده کرنل تراکم

 اات:  زیر شرح به ،ش ه یاد و گرافيکى آمارى هاىتحليل نتایج.

 

 توصیفی آمار 

 17تعد اد و مدرد ( درصد 1/73 )نفر  373تع اد  ،پراش امه 633، از مجموع در بين پااخگویان

درصد  از  1نظدر ادواد نيدز از  .اات مشخصنا (درص  4/1 ) نفر 1زن و تع اد  (درص  7/1 )نفر 

درصد   7/61درص  دبيرادتان،  4/13درص  راه مایی، 16درص  دبستان،  6/1اواد، مجرمين بی

 36اند . حد ود نيمدی از مجدرمين متأهدل و حد ود درص  کارش اای و بالاتر بوده 1/11لم و دیپ

دارای مذهب شديعه و پااخگویان درص  مجرد و بقيه همسر فوتی یا طلاق گرفته هست  . تمامی 

. از لحداظ شد لی هدم اادت (هدایک نفر آذری و یک نفر اایر قوميت ااتث ایبه) شان لرقوميت

درص  دارای شد ل آزاد  36/16درص  بيکار،  36/61مجرمين دارای ش ل دولتی، درص  از  77/3

درص  کمتدر از  63/3از بين مجرمين  همچ ينباش . گویی به اوال میدرص  ع م پااخ 31/1و 
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درصد  بدين  31/37ادال،  درص  بين یک تا پ ج 76/7سال، ماه تا یک 4درص  بين  44/6ماه،  4

ادال در شدهر از بيست بيشدتردرص   67/63اال، بين ده تا بيست درص  31/37اال، پ ج تا ده

درصد   36/4درص  جدرایم در صدبح،  11/13ان . از نظر زمان وقوع جرم نيز ارم آباد ااکن بوده

اات. از درص  اواار شب اتفاق افتاده 33/36درص  اوایل شب و  16/67درص  عصر، 07/10ظهر، 

درصد  در فصدل تابسدتان،  36/14جرایم در فصل بهار،  درص  64/67لحاظ فصل وقوع جرم نيز 

بده لحداظ ندوع اادت. درص  در فصل زمستان اتفاق افتاده 71/33 و درص  در فصل پایيز 01/36

درصد   7/7درص  را قاچاق مواد مخ ر،  1/67درص  از جرایم را ارقت،  6/61جرم مرتکب ش ه 

درصد  را ادایر جدرایم  4/7درص  را قتل،  6/3 برداری،درص  را کلاه 6/7را رفتارهای غيراالاقی، 

 74/37درص  برای دومين بدار،  73/60درص  از مجرمين برای اولين بار،  74/34. ان تشکيل داده

 بيشدتردرص  بدرای بدار پد جم و  76/7درص  برای چهارمين بار و  73/1درص  برای اومين بار، 

 در درصد  4/13 الدوت، ايلدی هدایمحدل در جدرائم درص  16 همچ ينان . مرتکب جرم ش ه

 شلوغ هایمحل در درص  1/31 و الوت ح ودی تا هایمحل در درص  6/64و  الوت هایمحل

اند . در زمي ده ن اده پاادخ درصد  7/1 و ااتافتاده اتفاق شلوغ ايلی هایمحل در درص  1/3 و

. در بدين عوامدل ااتتهداشرا  فراوانی بيشترینايگار و مشروبات الکلی  ،ورعيت اعتياد مجرمين

  . باشاازهای مهمی در ارتکاب جرم میزمي ه ،موثر در ارتکاب جرم نيز فقر و بيکاری
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 مبنا گرافیک آمارى هاىتحلیل

 NNI))ترین همسایه و شاخص نزدیکبندی خوشه آزمون

آزمون  آبادارم شهر در کاریبزه فضایی تحليل الگوهای برای ااتفاده مورد آماری هایشااص از

الگوهای  پراک ش نحوه آزمون این کمک به. بوده اات همسایه تریننزدیک شااص و ب  یاوشه

 مجرمانده هدایداده آیدا کده ، تا مشخص شودااتش ه بررای مطالعه مورد مح وده در کاریبزه

 آزمدون نتيجده اات؟ اگدرگرفته شکل مح وده این در ايزجرم آیا کانون و ای دارن اوشه توزی 

 لدازم و دیگدر ااتنگرفته شکل ايزیجرم کانون ،باش  ای ن اشتهاوشه شکل مجرمانه یهاداده

جدرایم  آزمدون نماید . نتدایج صر  ايزجرم هایش ااایی کانون برای را اود وقت محقق نيست

 1 شماره ج ول در ،همسایه تریننزدیک آماری شااص آزمون از ااتفاده با آبادارم شهر ارتکابی

 اات.      ش ه دهآور

 همسایه تریننزدیک شاخص نتایج تحلیل : 1 جدول                                   

 جرم
ترین همسایه نزدیکشاخص 

(NNI) 
 Z نمره

 -13/11 41/7 کل جرایم ارتکابی

 

 آمدداری شددااص آزمددون از اادتفاده بددا ،آبددادارم شددهر ارتکدابی جددرایم مجمددوع آزمددون نتيجده

 این براااگ. اات 41/7با  برابر جرایم مجموع مربوط به نقاط پراک  گی در ،همسایه تریننزدیک

 شدااص آزمدون نتيجده کده چدرا. اادت ایاوشده آمداری از نظدر جرایم این نقاط توزی  مق ار

اادت.  مجرمانده هدایداده بدودن ایاوشده نشان ده د ه یک، از ترکوچک همسایه تریننزدیک

 ایدن رود،مدی کاربده آزمون صحت بررای برای ( که -13/11 )  Z ار مق گفت ی اات با توجه به

در شدهر  پراک  گی جدرایم ب ابراین،. دارن  ای کاملاوشه آباد توزی ارم شهر مح وده در جرایم

 شدهر اطح در ااصی هایمح وده که ده می نشان و ک  می پيروی ایالگوی اوشه از آبادارم

 مقابدل، نقطده در و ک د می پيدروی متمرکدز الگدوی از و ری اادتکدابزه تمرکدز محل آبادارم

  . نشومی محسوب پاک هایمح وده این جرایم ارتکاب نظر از شهر از زیادی هایبخش

 

 آزمون مرکز متوسط و بیضی انحراف معیار

شامل آزمون  ،های گرافيک مب ابرای ا جش توزی  فضایی و مرکز ثقل جرایم مورد بررای، م ل

اات. مرکز ميانگين، مکان مرکدزی مورد ااتفاده قرار گرفته ،ميانگين و بيضی انحرا  معيار مرکز



 

 
 

 

  011و  99فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                                           76
 

   

ک  . بيضی انحدرا  معيدار، بدا کاری مشخص میهای بزهتمام مکان ،صورت ميانگين مب ایی را به

ا ااتفاده از انحرا  معيار فاصله مکان هر جرم تا مرکز ميانگين، پراک  گی، جهت و موقعيت آن ر

نشدان  ،آبادمرکز ميانگين و بيضی انحرا  معيار جرایم در شهر ارم ،3ک  . در نقشه مشخص می

ن مرکدز تدا حد ود اید هک ،ااتاات. مرکز متواط جرایم در ايابان مطهری واق  ش هداده ش ه

های وقوع جدرم، اات. برای تحليل اطوح پراک  گی مکانزیادی بر مرکز ج رافيایی شهر م طبق

اات. در این آزمون، ان ازه و شکل بيضی، ميزان پراک  گی را يضی انحرا  معيار ااتفاده ش هاز ب

ده . جهدت بيضدی انحدرا  ک   و امت اد آن، جهت حرکت اعمال مجرمانه را نشان میمعين می

آباد، گل شت شرقی، فاز یک شمالی )محله پشته حسين معيار، برای ارتکاب جرایم ج وب شرق د

تمایدل بده  همچ دينی آرااته( و تمایل به شمال شرقی )کوی پاچ ار و کوی آپادانا( و کيو و کو

 شرق )محله کورو ، محله ناصراسرو و فاز دو کوی ارتش( اات. 
 

 
 خرم آباد شهر در جرایم معیار انحراف بیضی و متوسط مرکز نقشه .7شکل

 آزمون تخمین تراکم کرنل
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هدای اندواع ها برای به تصدویر کشدي ن دادهترین رو ابآزمون تخمين تراکم کرنل، یکی از م ا

صورت اطح پيواته اات. رو  تخمين تراکم کرنل، اطح همواری از ت ييدر در تدراکم جرایم به

، توزی  انواع جرم در اطح م داطق 6ک  . نقشه آباد ایجاد مینقاط جرم ايز در م اطق شهر ارم

آبداد   گی انواع جرایم در م اطق اه گانده شدهر ارمده . بررای پراکآباد را نشان میشهر ارم

صدورت کده ای و تصدادفی اادت  ب ینصدورت اوشدهده  کده توزید  ایدن جدرایم، بهنشان می

ان . در ایدن هایی نيدز ميدزان اند ک جدرم را داشدتههایی از شهر، ميزان بالای جرم و بخشبخش

آباد، محله پشت بازار به باد، پشته حسينآهای کورو ، فاز دو کوی ارتش، محله علیزمي ه، محله

های مرکدزی شدهر، ندرب نشي ی و قرارگيری در اطدرا  محلدهدليل موقعيت مکانی، یع ی حاشيه

مشکلات اازگاری با محيط اجتماعی و ورعيت نام ااب محيط مسکونی نسدبت بده  بيکاری بالا،

نشدين کدوی ندواحی مرفه  دينهمچباشد  . اایر م اطق شهر دارای تراکم بالداتری از جدرایم می

آرااته، فاز یک کيو و مح وده اطرا  دریاچده کيدو کده امکدان و فرصدت بسديار م اادبی بدرای 

های شدهر نيدز باش  . در اایر محلدهآورن  نيز دارای تراکم بالایی از جرایم میمجرمين فراهم می

 اات.   اات، اما ميزان آن به مراتب کمترهای ااصی صورت گرفتهجرایم به شکل
 

 
 کرنل تراکم تخمین از استفاده با خیزجرم یهاکانون فضایی توزیع نقشه :3نقشه
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   گیرینتیجه

 زیادی مقادیر جوام  از یک هر و بوده جوام  تمام گيرگریبان که اات مشکلاتی از یکی کاریبزه

 پ ید ه کداریبزه . اندکرده اجتمداعی پ ی ه این با مبارزه صر  را اود انسانی ارمایه و ثروت از

 دید ه متفداوتی هایشدکل بده ،مختلگ اجتماعی هایمحيط در که اات اجتماعی پيچي ه بسيار

 از حاصل هایسامانیناب و اقتصادی و اجتماعی اااتارهای در بای  را ااتلافات این م شأ .شودمی

 تکدرار و جدرم بروز زمي ه ،مساع  زمانی و مکانی بستر یک وجود صورت در که کرد جستجو آنها

 تبد یل ،ايدزجرم کدانون یدک بده را ج رافيدایی محيط یک زمان مرور به و ک  می فراهم را آن

 جهدت را هداییمکان و ک   می عمل م طقی و ا جي ه بسيار مکان انتخاب در مجرمين. ک  می

 رو یدنا از. باشد  داشدته ،بدزه ارتکداب برای تریبيش ام يت که گزی   برمی اود مجرمانه اعمال

 و دارند  سدزاییب تأثير مختلگ جرایم بروز در شهری هایمحيط ویژهبه محيط اااتار و هاویژگی

 م جدر مجدرمين رفتداری الگوهدای در ت ييدر بده ،محيطدی شرایط و مکانی اااتار این در ت يير

 اااادی نقدش مجرمانده اعمال گيریشکل در انسان و زمان مکان، عامل اه ب ابراین. ش  اواه 

 ميدزان و ندوع تدا ،شودمی موجب رفتاری اصوصيات و زمان مکان، در تفاوت که ایگونهبه ،رددا

 تحليدل ميدان ایدن در. بگيرد اودبه متفاوتی زمانی و فضایی الگوهای ،شهر مح وده در کاریبزه

 بده هداتحليل ایدن. اادت شهری جرایم از گيریپيش و ک ترل برای مثثر کاریراه ،جرایم فضایی

 را امکدان ایدن انتظدامی و قضدایی مسئولان جمله از شهر ایم ی مسئولان اایر و شهری ریتم ی

 ارائه و آی  ه در شهر ايزجرم هایمح وده ش ااایی شامل که ،گيرانهپيش اق امات با که ده می

 هدایکانون در درمدانی و ک ترلدی اقد امات و فعلدی شدرایط بهبود و اازیایمن برای کارهاییراه

 کالبد ی و فره گی اقتصادی، اجتماعی، مختلگ ابعاد از جرم بروز علل درک با که فعلی ايزجرم

 اتخداذ شدهر اطح در عوامل این اثرات کاهش یا و بردن بين از برای را لازم تصميمات اات، تومم

 بالدایی بسديار کدارآیی از اجتمداعی اقتصدادی، لحداظ به پيشگيرانه اق امات ،اات ب یهی .نمای  

 و فره دگ تفکدر، طدرز بده کداریبزه و جدرم شد اات معيدار مختلگ، جوام  در. اات ورداربرا

 جامعده یدک در رفتداری ،اادت ممکن در نتيجه. دارد بستگی جامعه آن مان گیعقب و پيشرفت

 ایپ ید ه کدهآن از قبدل جدرم غالدب، عقيد ه بده. شدود محسدوب جدرم دیگر جامعه در و عادی

 متدأثر و اجتماعی ایپ ی ه باش ، طبيعی محيط ت ييرناپذیر و قطعی واملع از ناشی و جبرگرایانه

 هاییافتده برااداگ. اادت جدرم مکان و جامعه اياای و فره گی اجتماعی، اقتصادی، شرایط از

 ،آبدادارم شدهر م داطق در شدهری فضداهای و م اطق برحسب ،تخلفات و جرائم توزی  ،پژوهش

 بيضدی و متوادط مرکدز کرنل، تراکم تخمين هایآزمون یجنتا براااگ و نيست یکسان صورتبه
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. ک  د می تبعيدت ایاوشده الگدوی از جرایم توزی  ،همسایه تریننزدیک شااص و معيار انحرا 

 الگدوى از و اادت کدارىبزه تمرکدز محدل ،آبدادشدهر ارم از ااصى هاىمح وده که مع ىب ین

 جدرایم ایدن ارتکداب نظدر از شدهر از یدادىز هاىبخش مقابل نقطه در و ک  مى پيروى متمرکز

 کمتر مساحت و جمعيت به توجه با دو م طقه ،ميان این در.  نشومى محسوب پاک هاىمح وده

 ارتدش، کدوی ناصراسدرو، هایمحلده) ميدانی هدایبافت از برادورداری بدا ،اه م طقه به نسبت

 و مسائل با( باباطاهر بازار، تپش دلاکان، درب هایمحله) آشفته معابر شبکه با ق یمی و( مطهری

 در ویژهبه نام ااب هایزیرااات ب اها، و بافت فراودگی بالا، جمعيتی تراکم چون،هم مشکلاتی

 بده اادگیبه که مسکونی هایمحله ناکارآم  کالب ی بافت پایين، درآم  اطح ق یمی، هایبافت

 از شدهری هایزیراداات رعگ ده ،می را بافت داال هایبخش همه به ورود اجازه بيگانه افراد

 بدين زیداد فاصدله اصوصدی، و شخصی فضای و قلمرو بودکم ها،ايابان و کوچه روش ایی جمله

 تضدادهای و قدومی ت دوع جملده از اجتماعی و فره گی هایناراایی ،(هاکلانتری) پليس هایستگا

. شدود تبد یل شدهر هم طقد ايرتدرینجرم به م طقه این ااتش ه باعث که ااتمواجه فره گی

 چونهم عواملی دليلبه ،(گل شت مااور، هایمحله)ای حاشيه و ایحومه بافت  با نيز اه م طقه

 اداک ان، غيرثابدت و فصدلی اشدت ال ،(آبادحسدين پشدته محلده) زیاد نسبتاً فقر و نشي یحاشيه

 نبدود اطق،م د ادایر بده نسدبت مسدکن و زمدين پدایين قيمت دليلبه م طقه زیاد پذیریمهاجر

 بالدابودن گذاری،ادرمایه برای م ااب بسترهای نبودن فراهم م طقه، در پليس ايار هایایستگاه

 مراکدز جملده از شدهرون ان نيداز مورد هایکاربری برای نبود و بودکم و مسکونی کاربری ميزان

کالبدد ی  ادداص هددایویژگی انتظددامی، و آموزشددی فضدداهای فراغددت، اوقددات گددذران و تفریحددی

 م طقده از بعد ( اااتمانی واح های ق مت بودن بالا اب يه، کيفيت بودن پایين بافت، راودگیف)

 شهری ج ی  بافت بودن دارا به توجه با یک م طقه اما. باش می شهری جرایم بيشترین دارای دو

 م ااب اقتصادی ورعيت جمله از دلایلی به آبادارم شهر م اطق اایر به نسبت کمتر جمعيت و

 جدرایم دارای پدایين بسدار مهاجرپدذیری و نشدي یحاشيه کرده،تحصديل و مرفده قشر تقراراا و

 کارهداىراه راد مى نظربه فوق مراتب به ب ا .باش می آبادارم شهر م اق اایر به نسبت کمتری

 باش :  موثر ايزجرم هاىمح وده در افزایش ام يت و کارىبزه ک ترل در زیر

 ترینبيش که هاییمکان بای  یاب  ،می گستر  دیگر محل به محلی از جرایم که این به توجه د با

 هایویژگی و اکونت نوع نظر از محلات این هایویژگی و ش ااایی ،پيواته وقوعبه آنجا در جرم

 ایدن گسدتر  از تدا ،شود بررای و مطالعه غيره، و مذهب قوميت، اواد، ان، مان   محله، مردم

 .آی  عملبه جلوگيری شهر دیگر محلات و م اطق به جرایم
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 پلديس ب دابراین، .اادت م داطق اایر از بيشتر ،آباد ارم شهر م اطق از برای در جرایم درص  -

 بيشدتر م داطق ایدن در را ک ترل و نظارت پليس، هایایستگاه ایجاد طریق از بای  ،آبادارم شهر

 . داد کاهش را جرم محل به راي ن پليس زمانی فاصل  بای  دیگر، عبارتبه. ک  

 فضدایی، گرتحليدل ابزارهدای و دور از اد جش هایايسدتم بده پليس و انتظامی مراکز تجهيز -

  .آنها تحليل و تجزیه و صحيح اطلاعات آوریجم  جهت در GIS همان  

 شدهر ايدز جدرم م داطق در انتظدامی و رادمی هداینظارت و اجتماعی ک ترل ميزان افزایش -

 . 6 و 3 م اطق در ویژهبه ،آبادارم

 .شهر در جرم بالای تمرکز دارای هایمح وده در انتظامی مراکز اح ا  و یابیمکان -

 . ان ش ه ااکن آبادارم در که مهاجری افراد ،شهرون ی فره گ تقویت و اازیفره گ -

 و جدوان اد ی هایگروه ویژه به افراد برای م ااب و االم فعاليتی و تفریحی هایزمي ه ایجاد -

 .انحرافی هایزمي ه و اجتماعی هایآايب از بيشتر چه هر دوری و پرهيز جهت نوجوان

 آموزشدی هایزمي ده گسدتر  طریدق از شدهرون ان و جامعده عمدومی فره گی اطح افزایش -

 .  فره گی

 فضداهای از ک   گانااتفاده برای فره گی هایبرنامهاجرای  همچ ين و فره گی مراکز اح ا  -

 .ابز
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 منابع

دانشگاه علم انتشارات  ،یشهر یزیربرنامه یبر مبان یا( مق مه1600) ليااماع عه،شي -

 ، تهران.و ص عت
  تهران تهران، دانشگاه انتشارات اول، چاپ ش اای،جرم مبانی( 1606) مه ی نيا،کی -

 و علمدی مجمد  اول، چداپ عمومی، جزای و حقوق بر نگرشی( 1637) محم  باهری، -

 .تهران مج ، فره گی
 اول، چدداپ نيددا،کی مهدد ی ترجمدده کدداربردی، ش ااددیجرم( 1607) گسددن ریموندد ، -

 .تهران تهران، دانشگاه انتشارات

 .تهران تهران، دانشگاه انتشارات اول، چاپ ج احی، علوم( 1661) مه ی نيا،کی -

 نامدهپایان شديراز، شهر در جرم فضایی پراک ش بررای( 1637) به ام رحيمی، م انی -

 . اصفهان دانشگاه شهری، ریزیبرنامه و ج رافيا دکتری

 تهدران، شدهر م داطق در ج ایت و جرم ج رافيایی بررای( 1637)  محسن کلانتری، -

  .تهران تهران، دانشگاه دکتری، نامهپایان
 ندوع و ميدزان بدا جمعيت تراکم رابطه( 1631) محم کریم م صوریان، و یواگ بيانلو، -

  .33شماره ششم، اال اجتماعی، رفاه وهشیپژ علمی فصل امه جرم،
 پخدش و نشدر انتشدارات تهدران، اجتمداعی، ش اادیآايب( 1616) داور شيخاون ی، -

 .کتاب

 .امت: تهران اول، جل  شهری، ج رافيای در نو هایدی گاه( 1607) حسين شکویی، -
  .تهران هفتم، چاپ نشر، به حقوق، علم مق مه( 1644) کاتوزیان -
 فره گدی ا مات و امکانات تأثير ( ارزیابی1633) مرتضی و رمضانی، یبراتعل ااکپور، -

 ایم طقده همدایش شدهری، پاید ار توادع  در رااتای ،مشه  شهر جرایم کاهش بر

  .شيروان واح  االامی آزاد دانشگاه شهری، پای ار تواع  و ج رافيا
 حدس ا جش و ایبرر (1637) نازیلا و رشي پور، نفيسه جهانبانی، راد فریبا و قرایی، -

 مجلد  تهدران(، 11 و 3 م طقد : )نموند  مدوردی شدهری مختلدگ م داطق در ام يت

 . 6 شمارة شهر،آرمان
 بدا شدهری ايدزجرم هایکانون ش ااایی (1633) قزلبا ، اميه و  محسن کلانتری، -

 )مطالعد  GIS ج رافيایی اطلاعات اامان  و گرافيک مب ا آماری هایم ل از ااتفاده

 چهدارم، جدرم، ادال از پيشدگيری مطالعات فصل ام  زنجان(، شهر در قتار: موردی

 . 11 شمارة
 یهداابرکانون نقدش (1637) محم ررا و ارم ، عب الله ه  یانی، محسن و کلانتری، -

 بازرادی ایسدتگاه: موردی )مطالع  کاریفضایی بزه الگوهای گيریشکل در ايز جرم

  .6 شمارة پ جم، اال انتظامی، نيروی مطالعات فصل ام  بيرج  (، شهر علی آباد
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