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چكیده
مطالعه رابطه متقابل محیط کالبدی شهرها با رفتارهای اجتماعی از نوع منفوی و ناهنجوارن
معضععی است که طی چند دهه اخیر به مطالعات جغرافیایی افزوده شده است و چارچعب علمی
و عملی برای تحلیل فضایی _ مکانی بزهکاری و مطالعه ناهنجاری در فضوای جغرافیوایی فورنه
نورده است .هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه متقابل کاربری اراضی و وقع جرائ مرتبط با معاد
مخدر میباشد ،روش تحقیق تعصیفی و تحلیلی است؛ برای شناسایی الگعهای فضوایی بزهکواری
ازنزمع های نماری مرکز متعسط ،بیضی انحراف معیار و تخمین توراک کرنول درمحویط سوامانه
اطالعات جغرافیایی( )GISاستفاده شده است .جامعه نماری مجمععه جرائ ارتکابی سعء مصرف
و نگهداری معاد مخدر که طی مقطع زمانی (مهر1391لغایت مهر )1392برای ننها پرونده قضایی
تشکیل شده است .نتیجه پژوهش نشا میدهد مهمترین کانع های جرم خیوز موعاد مخودر در
سطح شهر سنندج در محلههای عباس نباد ،فرجه،کانی کعزله ،و خیابا شهدا واقع شدهانود کوه
جزء محالت غیررسمی ،شلعغ و پر ازدحام شهر سنندج میباشند .انطباق مکا وقوع جورای بوا
انعا مختلف کاربریها نشا داد بیشترین جرای در محدوده کاربری مسکعنی،کاربری تجواری و
راستههای تجاری نظیر خیابا هوای اموام ،سویروس ،فردوسوی و شوهدا رخ داده اسوت .بنوابراین
ساماندهی کالبدی فضاهای بی دفوا و جورمزا شوهر سونندج بورای مقابلوه بوا ناهنجواریهوای
اجتماعی یک ضرورت محسعب میشعد.
واژگان کلیدی :کاربری زمین،کانع های جرم خیز ،سعء مصرف و قاچاق معاد مخدر ،سنندج

1استادیار دانشگاه پیام نعراستا کردستا
 2کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
3

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری shaysth.nazninpoory16@gmail.com

 .......8فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری ،سال چهارم ،شمارهی سیزدهم ،بهار 1396

 -1مقدمه
امروزه با رشد روز افزو شهرنشینی ،مشکالت شهری بویش از هور زموا دیگوری دامونگیور
شهرهای کشعر گردیده است .این مشکالت با تاثیرگذاری بر تمامی جنبههای شهرنشینی ،روابط
منطقی زندگی شهرنشینی را نابساما نمعده است و کیفیت کلی و قابلیت زندگی در ننهوا را بوه
شدت کاهش داده و زمینه ناپایداری ننها را فراه کرده است (عربشواهی .)28 :1382 ،بزهکواری
نیز همانند تمامی رفتارهای بشری دارای ظرف مکانی و زمانی است .بوه دیگور سوخن هور رفتوار
مجرمانه بستر جغرافیایی دارد (.)Greenberg & Rohe, 1984: 61
به بیا دیگر ،محیط فرنه کننده وضعیت و شرایطی است که بزهکار فرصت مناسوبی جهوت
ارتکاب جرم در ن به دست مینورد .بدین ترتیب در محدوده شهرها کانع هایی شکل میگیرند
که تعداد جرای بسیار باالیی در مقایسه با محدودههوای دیگور دارد (کالنتوری و توعکلی:1386 ،
.)75
محیطهای شهرها یکی از نقاط مستعد جهت وقع جرم و بزهکاری به شمار مینینود .بررسوی
مشخصات کالبدی ،خصعصیات اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی ساکنا و سعی در ایجاد تغییورات
بنیادی در ععامل تسهیل کننده فرصتهای ارتکاب جرم و طراحی فضاهای کالبدی قابل دفا در
برابر ناهنجاری از ن جهت مه است که میتعا به کمک ن امکا کنترل ،پیشگیری و کاهش
نرخ ناهنجاریهای شهری را فرنه کرد.
بررسیها نشا میدهد یکی از جرائ مه ارتکابی در شهر سنندج بزه سوعء مصورف وقاچواق
معاد مخدر میباشد؛ لذا ضرورت دارد به شیعه علمی و بوا اسوتفاده از فنواوریهوای نوعین ضومن
شناسایی شرایط مکانی_زمانی ارتکاب این جرائ در محودوده شوهر سونندج ،اقودامات علموی و
اجرائی جهت حذف این شرایط یا کاهش اثرات ن انجام گیرد بنا بوه مراتوب فوعق و بوه منظوعر
شناسایی و تعطیل کانع های جرمخیز بزه سعء مصرف و نگهداری معاد مخدر در شوهر سونندج،
پژوهش حاضر میکعشد به سعاالت زیر پاسخ دهد:
 -1تعزیع فضایی کانع های بزه سعء مصرف و قاچاق معاد مخدر در محدوده جغرافیایی شهر
سنندج چگعنه است؟
 -2ارتکاب انعا جرای معاد مخدر در شهر سنندج از چه الگعهای مکانی پیروی میکند و
نع و میزا کاربریها در شکل گیری این الگعها چه تأثیری دارد؟
 -3مباني نظری و پیشینه تحقیق
اصطالح مکا های جرم خیز یا کانع های جرم خیز بیانگر یک مکا با میزا باالی بزهکاری
است .محدوده این مکا بخشی از شهر ،یک محله کعچک و یا چند خیابا مجاور یکدیگر و
حتی ممکن است یک خانه یا یک مجتمع مسکعنی باشد .تعریفی دیگر این اصطالح را معادل
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مکا های کعچک با تعداد جرم زیاد قابل پیش بینی ،حداقل در یک دوره زمانی یک ساله
دانسته است (کالنتری.) 85:1380،
سابقه شناسایی و تحلیل محدودههای جرم خیز شهری به عنوعا رویکوردی علموی بوه دهوه
 1980میالدی بازمیگردد .کانع های جرم خیز از جمله مفاهیمی است که طوی  15سوال اخیور
در بین تحلیل گرا جرای شهری اهمیت بسیار یافته است و امروزه به عنعا دسوتاوردی معتبور
جهت مقابله با انحرافات اجتماعی و پیشگیری از وقع جرم مطرح است .به نظر میرسد ایدههای
اولیه بررسی محدودههای جرم خیز شهری در نتیجه ترسی نقشوههای پوعنزی کوه تهیوه ن در
ادارات پلیس به شیعه دستی از حدود  200سال پیش مرسعم شده است شوکل گرفتوه باشود .از
ننجا که تعزیع جرای در محدوده جغرافیایی تابعی از شرایط مکانی محل وقع بزه ،عامول زموا ،
انگیزه و تعانایی بزهکار و نحعه پراکنش اهداف مجرمانه است ،بنابراین نشا داد وقایع مجرمانه
بر روی نقشه شهر با پعنز یا نمادهای رنگی بیانگر این نکته بعد که تعزیع بزهکواری بوه تمرکوز و
تراک در محدودهای خاص و بعضاً بخشهای کعچکی از سطح شوهر گورایش دارد .گرچوه حودس
فعق دور از واقعیت به نظر نمیرسد و احتماالً طی  100سال اخیر تحلیلهای ساده محدودههای
جرم خیز شهری به وسیله پژوهشگرا جرای شهری یا افسرا پلیس صعرت گرفته است و طوی
 30سال گذشته افرادی چع «برانتینگهام» در سوال  1975و « ،1981کورو »4در سوال ،1975
«ابی »5و «هریس »6در سال  1980و «پریش »7در سال  1986در نثار و نعشتههای خعد با ورود
به بحث تراک بزهکاری در محدودههای خاص شهری ،تحلیل محدودههای جورم خیوز را مطورح
ساختند .لیکن به طعر مشخص پژوهش در این زمینه را «شرمن« ، »8گارتین »9و «برگور »10در
سال  1989انجام دادند و برای نخستین بار واژه کانع های جرم خیز تعسط ایشا مطرح گردید.
«شرمن» و همکارانش در مطالعه شهر مینیاپلیس دریافتند که  50درصد تماسهوای تلفنوی بوا
پلیس تنها از  3/3درصد کانع های شهری انجام گرفتوه اسوت .از ن پوس تحقیوق «شورمن» و
همکارا او و نتیجه قابل تأمل پژوهش ننها معرد تعجه سایر پژوهشگرا قرار گرفت و معجب شد
تا تحقیقات زیادی در معرد شهرهای دیگر جها و به ویژه در کشوعرهای تعسوعه یافتوه صوعرت
گیرد .تمامی این مطالعات نتایج مشابهی در برداشوت و مطالعوه کوانع هوای جرمخیوز شورمن و
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همکارانش را معرد تأیید قرار داد و نشا داد مطالعات یاد شده تعداد قابل مالحظوهای از جورای
تنها در مکا های خاص و معینی از شهر تمرکز مییابد.
از جمله پیشتازا تحقیق در زمینه محدودههای جرم خیز شهری اداره پلیس شوهر نیعیوعر
است که به طعر سیستماتیک رویکرد فعق را در تحلیل بزهکاری و در برنامهریزیهای راهبوردی
جهت کاهش بزهکاری به کار گرفته است (براتن ونابلر .)1998،همچنین مجمععه پوژوهشهوایی
در این زمینه با حمایت مؤسسه ملوی دادگسوتری ایالوت متحوده نمریکوا صوعرت گرفتوه اسوت.
همچنین مؤسسات معتبر پژوهش پیرامع شناسایی و تحلیول محودودههای جورم خیوز ،مرکوز
کاهش بزهکاری وابسته به وزارت کشعر انگلیس میباشد در پایگواه اینترنتوی مرکوز فوعق نتوایج
چندین مطالعه معردی در این زمینه در دسترس عالقمندا قرار داده شده اسوت .از جملوه ایون
مطالعات ،تحقیقی است که در سال  1990در بخش کریدو در جنعب شهر لند انجوام گرفتوه
است .نتایج تحقیق فعق نشا می دهد  18درصد کل سرقتهای انجوام شوده در ایون محودوده
تنها در  0/6از کل بخش فعق متمرکز شده است ( هعم نفیس.)16: 2003،
مصطفی احمدی در پایانامه کارشناسی ارشد در معسسه بین الملی علعم و مشاهدات زمینی
انسخلده هلند باعنعا «تهیه نقشه جرم و تحلیل فضایی» در سال 2003از دو روش ( .)1ارزیابی
بر مبنای جرم هر ناحیه .)2( ،ارزیابی جرم بر مبنای تراک جمعیت به شناخت کانع های جرم
در منطقه  12تهرا پرداخته است .نتایج این پژوهش با روشهای یاد شده برای کشف مکا
مناسب برای ایجاد یک پایگاه پلیس و یا گشت زنی در کانع های جرم به منظعر کاهش جرم
نمده است (احمدی .)2003،در سال 2005چای پع چانگ بااستفاده از سسیت اطالعات
جغرافیایی ) (GISبه تحلیل جرم در پردیس دانشگاه هنگ کنگ میپردازد .در این تحقیق
نقشههای  GISیک ابزار تحلیلی ذکر شده است که تعانایی کمک به مدیرا و پرسنل امنیتی
برای تجدید نظر در دید سنتیشا نسبت به جرای را دارد (چانگ.)2005،
در پژوهش دیگری که تعسط «نناسوتازیا الوکوی تواو سوایدریس ،رابوین لیگوت و هیرویوعکی
هیسکی» 11در سال  2002صعرت گرفت ارتباط میا محیط فیزیکی و اجتماعی و جرم عبوعری
در امتداد خط نهن لسننجلس و ایستگاههای ن نشا داده شد .این پژوهش ارتبواط معنواداری
میا بروز بزهکاری و استقرار ایستگاههای خط نهن و ویژگیهای فیزیکی – اجتماعی ایستگاهها
و مکا های مجاور ننها را تایید کرد (سایدریس.) 2002 ،12
از ننجا که الگعهای فضایی تعزیع بزهکواری تحوت توأثیر نوع کواربری اراضوی و ویژگویهوای
کالبدی یا جمعیتی است و این ععامل در شکلگیری کانع های جرم خیز تأثیر میگذارد ،یکوی
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دیگر از جنبههای مه این تحلیل ن است که به کمک چنین پژوهشی میتعا نسبت به تغییور
این شرایط و ویژگیها ،احیا و طراحی مجدد فضاها اقدام کرد و از طرفی برخی معانوع و شورایط
بازدارنده برای ارتکاب بزهکاری را به وجعد نورد تا بودین وسویله ،ضومن افوزایش سوطح امنیوت
اجتماعی در استفاده از امکانات و منابع صرفه جعیی شعد و جامعه نیز سهلتور راه سوالمت را در
پیش گیرد .بنابراین اهداف اصلی تحقیق عبارتند از:
 -1مطالعه ارتباط بین نع کاربری اراضی و نع فعالیتها در بخشهای مختلف شوهر سونندج
و ارتکاب جرائ سعء مصرف و قاچاق نگهداری و خرید و فروش معاد مخدر.
 -2ارزیابی حعزههای جرم خیز و نلعده شهر و بررسی تاثیر این مکا ها در رفتار و فعالیتهای
مجرمانه و نسیبهائی که در این محدوده در پیکره شهر باقی میگذارد.
 -3سعی در در قعاعد و منطق مجرمین در انتخاب مکا و زما فعالیت مجرمانه در سطح
شهر سنندج و همچنین کمک به فه بهتر الگعهای فضائی و ععامل مکانی معثر در بروز
ناهنجاری.
 -4شناسایی و تعیین محدودههای جرم خیز شهر سنندج از نقطه نظر جرم خیزی که نیاز بوه
حضعر بیشتر نیروهای انتظامی ،عملیات گشت زنی ،تجسس و تعقیب و مراقبت دارد.
 -5بکارگیری سیست اطالعات جغرافیایی ( )GISو نرم افزارهای جانبی crime Analysis
و تهیه پایگاه دادههای مکانی جهت تحلیل فضائی کانع های سعء مصرف ،تهیه ،تعلیود ،خریود و
فروش ،حمل و نگهداری معاد مخدر در سطح شهر سنندج.
 -4مواد و روشها
جهت انجام این طرح از دو روش تعصیفی و تحلیلی اسوتفاده شوده اسوت .در بخوش بررسوی
تعزیع فضائی نع و میزا جرائ سعء مصرف و قاچاق معاد مخدر و نحوعه پوراکنش ن در سوطح
شهر سنندج از روش تعصیفی استفاده خعاهد شد و برای تحلیل الگعهای فضایی تعزیع بزهکاری
در محدوده از روشهای نماری مرکز متعسط ،بیضی انحراف معیار و نزمع خعشوهبنودی شوامل
نزدیکترین همسایه وروش تخمین تراک کرنل استفاده شده ،بورای تجزیوه و تحلیول دادههوا و
پردازش اطالعات و تحلیلهای نماری وگرافیکی از نرمافوزار  office / Excelو بورای تحلیول-
های نماری و گرافیکی از نرمافزارهای سیسوت اطالعوات جغرافیوایی ( )GISو نرمافوزار جوانبی
 Crime analysisدر محویط  Arcviewو « »Caseدر محویط  ArcGISاسوتفاده گردیود.
جامعه نماری پژوهش ،مجمععه جرای ارتکابی سوعء مصورف و قاچواق موعاد مخودر کوه در دوره
زمانی پژوهش(مهر 1391لغایت مهر  )1392در محدوده شهر سنندج به وقع پیعسته ،نمار فعق
برابر  144فقره می باشد که  133معرد ننها مربعط به نگهداری معاد مخدر و  11معرد نیز مرتبط
با سعء مصرف معاد مخدر میباشد.
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معرفي شهر سنندج
شهر سنندج با معقعیت  46درجه 59 ،دقیقه و  45ثانیه طعل شرقی از نصف النهار گرینعیچ و
 35درجه 47 ،دقیقه و  0ثانیه عرض شمالی از استعا و  5درجه طعل غربی از نصف النهار تهرا ،
قرار گرفته اسوت .شهرسوتا سونندج بوه مسواحت تقریبوی  2905کیلعمترمربوع از شومال بوه
شهرستا دیعاند ره ،از جنعب به کامیارا  ،از شورق بوه شهرسوتا بیجوار و قوروه و از غورب بوه
شهرستا مریعا محدود میشعد(سالنامه نماری استا کردستا  .)1390 ،طبق سرشماری شهر
سنندج در سال  1390دارای  373987نفور جمعیوت بوعده است(سرشوماری عموعمی نفوعس و
مسکن .)1390 ،جمعیت شهر در طی زما همعاره افزایش یافته است با این تفواوت کوه شودت
افزایش ن در سالهای اخیر کاهش یافته است .البته نرخ رشد شهر طوی دوره  1385-1390از
 1.46دوره قبل به  3/38درصد افزایش یافته است ،الزم به ذکر است بخش عمدهای از نرخ رشد

باالی  3/38مربعط به نرخ باالی مهاجرپذیری شهر سنندج میباشد بررسی عکسهوای هوعایی
شهر سنندج و نحعه شکلگیری و مراحل تعسعه تاریخی شهر استنتاج و استنباط مویشوعد کوه
شهر دارای یک هسته مرکزی که در محدوده خیابا های فلسوطین ،پاسودارا  ،اموام ،فردوسوی،
کشاورز ،حسن نباد ،نبیدر ،سید قطب ،سیروس ،نمکی و  ....قرار گرفته که و بصعرت شوعاعی بوا
میادین نزادی و انقالب ارتباط برقرار میکنند بلعار کردستا  ،خیابا مردوخ و سه راهی ادب بوه
عنعا رینگی شعا ها را به متصل کرده است .بنوابراین سواختار و سیسوت شوبکه معوابر شوهر
بصعرت شعاعی با حلقههای داخلی است.


 -5یافتههای تحقیق
همانگعنه که در مبحث و روش پژوش بیا شد ،تعداد کل جرای ارتکابی مرتبط با معاد مخدر
در محدوده قانعنی شهر سونندج کوه طوی مهور مواه  1391لغایوت مهرمواه  ،1392در محودوده
کالبدی شهر سنندج برای ننها پرونده قضایی و انتظامی تشکیل شده است 144 .فقره بعده است.
این جرای که جامعه نماری پژوهش حاضر محسعب میشعد ،در یک بوازه زموانی یکسواله موعرد
بررسی قرار گرفته است .در میا جامعه نماری معرد بررسی محدوده  92.36درصد ن که برابور
 133فقره میباشد مربعط به نگهدای و حمل معاد مخودر اسوت 7.64 .درصود بواقی مانوده (11
فقره) مربعط به سعء مصرف معاد مخدر میباشد .همانگعنه که در مبحث چهارچعب نظری اشواره
شد نع استفاده از محیط کالبدی شهرها و نحعه ،نوع و میوزا کواربریهوا مویتعانود در ایجواد
شرایط ارتکاب جرم معثر باشد و از طرفی برخی خصیصههای مکانی عامول بازدارنوده تبهکواری
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است .نتایج نشا میدهد؛ که کاربری مسکعنی بوا  18.2درصود از مسواحت کول شوهر را در بور
گرفته است و در عین حال بیشترین فراوانی وقوع جورای بوا موعاد مخودر بوا  60فقوره (41.67
درصد) در این کاربری قرار گرفته است .
 راستههای عملکردی و گرههای اجتماعی و ترافیکی معجعد در سطح شهر  31فقره( 21.53درصد) جایگاه بعدی را به خعد اختصاص میدهد .کانع های جرم خیز در
ارتباط با این کاربری منطبق بر میدا های نزادی ،انقالب ،چهار راه طالقانی ،سه راه
شهدا ،چهار راهی سیروس ،سه راه شریف نباد و  ...میباشد.
 کاربریهای تجاری با در برگرفتن  0.98درصد از مساحت شهر سنندجبا17فقره()11.81درصداز عمدهترین محدودههای جرمخیز در این گعنه از کاربری
منطبق بر محدوده بازار ،باشگاه فرهنگیا و کاربریهای پراکنده در بخش مرکزی
شهر سنندج میباشند.
 کاربری فضای سبز و تفریحی که شامل پار ها و فضاهای سبز نیز میباشد 6.25درصد(  9فقره) از جرای را در خعد جایی داده است در میا پار شهدا واقع در
خیابا شهدا و فضاهای سبز پیرامع میدا نبعت بیشترین تعداد جرای را به خعد
اختصاص دادهاند.
جدول شماره( .)1مقایسه نرخ وقوع جرایم در انواع مختلف کاربریهای شهری
ردی

مساحت(متر مربع)

کاربری

ف

درص
د

تعداد

درصد

جرایم

1

مسکعنی

6957075

18.2

60

41.67

2

تجاری

376453

0.98

17

11.81

3

مذهبی

100668

0.26

4

فرهنگی

177837

0.50

2

1.39

5

ورزشی

198095

0.50

2

1.38

6

فضای سبز و
تفریحی

1639650

4.30

9

6.25

7

جهانگردی و
پذیرایی

61956

0.16

945870

2.48

340067

0.89

518796

1.36

2255199

5.8

8

اداری
انتظامی

9

نظامی

10

تاسیسات
تجهیزات

11

نمعزشی

و

و

5

6

3.47

4.17
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12

بهداشتی

7807

0.02

13

درمانی

381919

1

14

بهزیستی

23286

0.06

15

کارگاهی
صنعتی

289580

0.76

16

حمل و نقل

100370

0.26

17

انبار

18

معابر تجاری
گرههای اجتماعی

19
20
21

و

گعرستا
باغات و اراضی
کشاورزی
حری رودخانه
ها

2.08

3

335754

0.88

6

4.17

6499152

17

31

21.53

171035

0.45

2530763

6.60

155206

0.41

22

فضاهای خالی
و ساخته نشده

36.90

36.9
0

3

2.08

23

مساحت کل

38154446

100

144

100

منبع( :طرح توسعه و عمران«جامع» شهر سنندج ،فرماندهي انتظامي استان کردستان).

در نتیجه تطبیق این نمار با فراوانی وقع جرای معاد مخدر در کاربریهای معجوعد در سوطح
شهر حاکی از ن است که :به ترتیب کاربریهای مسکعنی ،اراضی بایر و خالی ،معابر و راستههای
عملکردی ،تجاری ،فضای سبز و تفریحی بیشترین درصد وقع جرای را به خعد اختصواص داده-
اند.
مسکعنی

%2

%0

تجاری
مذهبی

%0

%0

%22
%42

%4

فرهنگی
ورزشی
فضای سبز و تفریحی
جهانگردی و پدیرایی

%6

%12

%0
%
0
%2
%0
%0 %0

%0

%1
%4 %3
%1
%0 %0

نمودار شماره( .)1فراوانی توزیع وقوع جرایم در کاربری های مختلف شهر سنندج
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نقشه( .)1نحوه توزیع و پراکنش جرایم نسبت به کاربری اراضي شهر سنندج(منبع:نگارندگان)

آزمون مرکز متوسط جرایم 
بررسی مرکز متعسط یا ثقل جغرافیایی جرای در محدوده کالبدی شهر سنندج در دو بخش
استعمال و نگهداری معاد مخدر معرد بررسی قرار گرفته است .نتایج نشا میدهد مرکز متعسط
اسعتمال معاد مخدر در خیابا معلعی نزدیک بخش مرکزی شهر سنندج واقع شده است .مرکز
متعسط جرای مرتبط با نگهداری معاد مخدر در محدوده نزدیک به چهار راه سیروس واقع
گردیده است .بررسی فاصله بین مرکز ثقل جغرافیایی مربعط به استعمال و نگهداری معاد مخدر
نشا میدهد که مرکز ثقل مراکز فعق منطبق بر یکدیگر نمیباشد این عامل مشخص میکند
که پراکنش استعمال و نگهداری معاد مخدر در محدوده شهر سنندج از الگعی یکسانی پیروی
نمیکنند.
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نقشه شماره ( .)2مقایسه مرکز متوسط جرایم استعمال و نگهداری مواد مخدر در محدوده کالبدی
شهر سنندج(منبع :نگارندگان)

بیضي انحراف از معیار کل جرایم
همانگعنه که در نقشه شماره( )3نشا داده شده است بیضی انحراف از معیار کل جرای
(استعمال و نگهداری معاد مخدر) منطبق بر محالت سر تپعله ،بازار ،شهدا ،میا قلعه و نغازما
در بخش مرکزی و محالتی مانند گلشن ،تپه بهار مست 11 ،متری و میدا نبعت و محالت
پیرامعنی ن میباشد .بیضی این جرای بصعرت دایرهای درنمده است.
الف) :بیضي انحراف از معیار استعمال مواد مخدر
نحعه پراکنش جرای مربعط به استعمال معاد مخدر و در محدوده کالبدی شهر سبب گردیده
که بیضی انحراف از معیار ن بصعرت کشیده و در راستای شمال شرقی به جنعب و جنعب غربی
بافت مرکزی شهر کشیده شعد.
ب) :بیضي انحراف از معیار نگهداری مواد مخدر
از ننجایی که تمرکز عمده جرای مربعط به نگهداری موعاد مخودر در محودوده کالبودی شوهر
سنندج منطبق بر بخش مرکزی شهر میباشد بیضی انحراف از معیار این جرای از حالوت بیضوی
خارج و به شکل دایره درنمده است این بیضی از نظر معقعیت مکوانی منطبوق بور بافوت قودی و
میانی شهر سنندج میباشد از عمده ترین کانع های معجعد در این محدوده میتعا به میوادین
نزادی و انقالب ،محدوده پار شهدا و خیابا شهدا(روبروی تاناکعرا) ،خیابا سیروس توا چهوار
راه سیروس ،بازار و  ...اشاره نمعد .شلعغی و ازدحام جمعیت ،توراک بواالی فعالیوتهوا و عوابرین
پیاده و دستفروشا در این محدوده در کنار بافت کالبدی ارگانیک و ساختار نوامنظ  ،روشونایی
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پایین معابر و کعچهها و وجعد فضواهای بوی دفوا و کو دفوا شوهری و فرسوعدگی کالبودی و
کارکردی این بافت را میتعا از دالیل اصلی تمرکز و تجمع جرم در نعاحی برشمرد.

نقشه( )3مرکز متوسط و بیضي انحراف از معیار کل جرایم مربوط به مواد مخدر

نقشه شماره( .)4مقایسه مرکز متوسط و بیضي انحراف از معیار جرایم استعمال و نگهداری مواد مخدر
(منبع :نگارندگان)
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تخمین تراکم کرنل
یکی از مناسبترین روشها برای به تصعیر کشید دادههای بزهکاری در یک پهنه جغرافیایی
به صعرت سطح پیعسته استفاده از نزمع تخمین تراک کرنل است .طبق نقشوه تهیوه شوده بوه
روش تخمین تراک کرنل کل جرای معرد بررسی ،میتعا دریافت در شهر سونندج یوک کوانع
جرمخیز در محدوده مرکزی شهر و به معازات خیابا های شهدا و سیروس و فردوسی مویباشود.
میدا انقالب مرکز ثقل این کانع جرم خیز مویباشود .هرچوه از مرکوز ایون کوانع بوه سومت
حاشیههای شهر حرکت کنی از میزا جرم خیز بعد کانع کاسته میشعد .در کنار این کانع
جرم خیز کانع مه دیگری از قبیل کانع خیابا شوهدا ،کوانع محلوه بوازار ،کوانع پیراموع
میدا نزادی نیز وجعد دارند که خیابا های امام ،طالقانی و صالح الدین ایعبی را بر گرفته است.
در نقشه شماره ( )5تخمین تراک کرنل و نقاط و کانع های جرم خیوز محودوده کالبودی شوهر
سنندج را نشا میدهد.

نقشه شماره()5کانونهای جرم خیز مربوط به نگهداری و استعمال مواد مخدر(منبع:نگارندگان)
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آزمون خوشهبندی
یکی از بهترین نزمع های نماری برای تشخیص کانع های جرم خیز شهری ،نزموع خعشوه-
بندی است .در این نزمع خعشهای و گرد نمده تعزیع جرای در کول محودودههوای جغرافیوایی
معرد تحلیل قرار میگیرد .چند روش برای نزمع خعشه بندی تعزیوع بزهکواری قابول اسوتفاده
است .که "شاخص نزدیکترین همسایه" از جمله این نزمع هاست .شاخص نزدیکترین همسایه
روشی ساده و سریع برای نزمع گردنمدگی و تجمع بزهکاری در یک محدوده جغرافیایی اسوت.
مطابق نزمع شاخص نزدیکترین همسایه که در جدول زیر نشا داده شده ،در تعزیوع فضوایی
جرای معاد مخدر در شهر سنندج نتایج زیر قابل استخراج است:
جدول شماره ( .)2نتایج تحلیل شاخص نزدیکترین همسایه جرایم مرتبط با مواد مخدر
جرم

نمره
Z

شاخص نزدیکترین
همسایه

تعزیع فضایی بزهکاری در
سطح شهر

نگهداری معاد
مخدر

31.8
-8

0.13

کامال خعشه ای

استعمال معاد مخدر

15.6
-1

0.09

ال خعشهای
کام ً

کل

1.33
-

0.067

ال خعشه ای
کام ً

منبع (نگارندگان)

 میزا شاخص نزدیکترین همسایه در پراکندگی نقاط مربعط به معاد مخدر در شهرسنندج  0.067است .بر اساس ،تعزیع نقاط مربعط به این جرای در شهر سنندج تعزیع خعشهای
کامل دارد .زیرا همانگعنه که در بحث معاد و روشهای این پژوهش در فصل سعم تشریح شد،
اگر نتیجه شاخص نزدیکترین همسایه برابر با یک باشد .دادههای این بزهکاری به صعرت
تصادفی تعزیع شده است .اگر نتیجه کعچکتر از یک باشد ،بیانگر خعشهای بعد دادههای
مجرمانه است و اگر شاخص نزدیکترین همسایه بزرگتر از یک باشد ،نشانگر الگعی تعزیع
یکنعاخت دادههای مجرمانه است .اما با تعجه به مقدار  Zدر این جرای معاد مخدر در شهر
سنندج  -1.33است که خعشه ای بعد تعزیع فضایی جرای مرتبط با معاد مخدر را در کل
محدوده شهر سنندج تایید میکند.
 میزا شاخص نزدیکترین همسایه در پراکندگی نقاط مربعط به نگهداری و فروش معادمخدر برابر  0.13است .بر اساس این مقدار و با در نظر ارزش  Zکه برابر  – 35.38است،
پراکندگی نقاط مربعط به این جرم در شهر سنندج تعزیع خعشهای کامل دارد.
 میزا شاخص نزدیک ترین همسایه در پراکندگی نقاط مربعط به استعمال معاد مخدر برابربا  0.09است .بر اساس این مقدار و با در نظر گرفتن ارزش  Zکه برای جرم استعمال معاد مخدر
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برابر با  -15.61است ،پراکندگی نقاط مربعط به این جرم در شهر سنندج تعزیع خعشهای کامل
دارد.
پهنهبندی جرایم بر اساس محدوده محالت عرفي
با بررسی نحعه پراکنش نقاط مربعط به جرای معاد مخدر در محدوده شهر سنندج و انطباق
داد ن با محلهبندی عرفی شهر سنندج نقشه پهنهبندی جرای استعمال و نگهداری معاد
مخدر تهیه گردیده است .پهنهبندی صعرت گرفته مطابق با پهنههای زیر صعرت گرفته است:
 پهنه اول :پهنههای فاقد جرم تا  1جرم ،این پهنه اصطالحاً پهنه سفید یافاقد جرم میباشد. پهنه دوم :پهنههایی با تراک جرم 2تا 4جرم ،این پهنه شامل محالت کارنمعزی ،فیض نباد،قبرستا طایله و پیرامع  ،نغازما  ،به راه ادب و نپارتما های ادب ،شیخا و  ...میباشد.
 پهنه سعم :پهنههای با تراک جرم  5تا  8جرم میباشد ،این پهنه شامل محالت سرتپعله،چهار باغ ،کانی کعزله ،تپه حسن نباد و پیرامع ن  ،محالت وکیل و صفری میباشد.
 پهنه چهارم :پهنههای با تراک  10تا  13جرم که شامل محالت عباس نباد ،فرجه و کانیکعزله میباشد.

نقشه شماره( .)6پهنهبندی تراکم جرم در سطح محالت عرفي(منبع :نگارندگان)

 -6نتیجهگیری
یکی از مطالعات اساسی در جهت شناخت شهر و نحعه پراکندگی فعالیتهای شهری در
بررسیهای فیزیکی ،مطالعه نحعه استفاده از اراضی شهری است.کاربری اراضی شهری نقش
مهمی در پیشگیری و کنترل کانع های جرم خیز دارد که با برنامهریزی و طراحی مناسب
کاربریهای مختلف در سطح شهرها باعث ایجاد فضاهایی میشعد که جذابیت کمتری برای
بزهکارا دارد و با ایجاد این گعنه فضاها در مناطق مختلف شهر میتعا از فرصتهای محیطی
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جرم کاست .مقالة حاضر به منظعر پیشگیری و کنترل کانع های جرم خیز انعا جرای معاد
مخدر در سطح شهر سنندج با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی در قدم نخست اقدام به
شناسایی کانع های جرم خیز کرد و در ادامه ،به منظعر سرعت بخشید به فعالیتها و
هماهنگی در اتخاذ سیاستهای عملیاتی در مکا ها و زما های مسئلهدار ،نع و ترکیب
کاربریها در خلق فرصتهای این نع خاص از جرای را معرد بررسی قرار داده است.
نتایج این پژوهش نشا میدهد مهمترین کانع های بزه سعء مصرف و قاچاق معاد مخدر شهر
سنندج در راستهها ،تقاطعها و گرههای شهری ،پار ها و فضاهای تفریحی ،محدودهای
مسکعنی میباشد .با تعجه به تحلیل یافتهها و به منظعر کاهش نرخ بزهکاری در محدوده شهر
سنندج ،پیشنهادهایی در جهت کنترل مقابله با ناهنجاریهای مرتبط تهیه شده است.
 همراهسازی و تشعیق مردم جامعه در قالب مشارکت در امر پیشگیری و تأمین امنیت
اجتماعی.
 اولعیت بخشی به فعالیتهای پلیس بر پایه استفاده بیشتر از فناوریهای نعین
سامانههای اطالعات جغرافیایی (.)GIS
 از بین برد بینظمیهای کالبدی و به ه ریختگی فیزیکی مثل محلههای کثیف،
ساختما های مخروبه،
 افزایش مراکز پلیس و کالنتری در محدوده کانع های جرم خیز بخش مرکزی تا امکا
کنترل مناسب انتظامی را در این محدوده افزایش داده است.

 ایجاد یک مدیریت یکپارچه ،کارنمد ،مشارکتی و پاسخگع که از همه امکانات و ابتکارات
برای جلب فرصتها ،دور کرد تهدیدها و تأمین امنیت استفاده کند.
 طراحی اشکال یکدست در بافت محالت و حذف فضاهای بدو دفا شهری.

 نعرپردازی مناسب معابر و خیابا ها ،حصارکشی ساختما های رها شده و اراضی
متروکه ،ساماندهی و تعانمندسازی ساخت و سازهای کالبدی و تعسعه اجتماعی در
محالت شهر سننندج.
 ایجاد فضاهای تفریحی و فراغتی سال  ،ساختن سالنهای ورزشی ،کتابخانه ،پار ها و
بسیاری از مکا های تفریحی جهت پر کرد اوقات فراغت ساکنا خصعصا جعانا این
محدوده که تأثیر فراوانی در پیشگیری از جرم خعاهد داشت.
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