
 

1394تابستان،2شمارة،47دورةانسانی،جغرافیایهایپژوهش

233-248.ص





 زدی شهر یهاهمحل سطح در زیخجرم یهاکانون ییفضا لیتحل یبررس

 یفرهنگ یزیربرنامه بر دیتأک با 

 
 هیاروم دانشگاه ،یشهر یزیر برنامه و ایجغراف اریدانش -*یموسو رنجفیم

 

 25/08/1392 :یینها دییتأ    10/06/1392 :مقاله رشیپذ



دهیچک
باشد،یعیطبطیمحناپذیررییتغعواملازیناشوانهیجبرگرایادهیپدآنکهازشیپجرم

.استجرممکانوجامعهیفرهنگویاجتماع،یاقتصادطیشراازمتأثرویاجتماعیادهیپد

نیا یلیتحل-یفیتوصپژوهش، یآمارةجامعواست براساسزدیشهرةمحل42آن،

نشانكرنلتراكمنیتخمآزمونبراساسپژوهشیهاافتهی.استیشهرداربندیتقسیم

راجرمزانیمنیشتریب،آتشکدهوهیئصفافرودگاه،یكوآزادشهر،شهر،امامیهاهمحلدهدمی

شرب،ییرباكودکاد،ی)اعتجرمانواععیتوزدهدیمنشانمتوسطمركزنقطةنیهمچن.دارند

یهاهمحل)مرزشهریمركزبخشازباًیتقر(یبرگشتچکویابانیخیهامزاحمتخمر،

م(یدوراهسروخرمشاد وشمالدرآزادشهروشهرامامیهاهمحلسمتبهوشودیآغاز

.ابدییمخاتمهغربجنوبوجنوبسمتدرآهنراهیكوواكبرآبادیهاهمحلوغربشمال

یجنوب-یشمال،جرمانواعیبرازیناریمعانحرافیضیبجهت شاخصبراساسواست

كودکخمرشرباد،یاعتمیجرا،هیهمسانیترکینزد ویاخوشهصورتبهییرباو

عیتوززدیشهریهاهمحلسطحدریتصادفصورتبهیبرگشتچکویابانیخهایمزاحمت

انیمةرابطیدارامعن،درصد99سطحدرونیرگرسبیضردرFمقدار،تیدرنها.اندشده

انواعارتکابویمذهب-یفرهنگعناصر یبرا.دكنیمدییتأرازدیشهریهاهمحلدرجرم

یهابرنامهویرساناطالع،یكالبدیفضاهایشناسبیآسچونییراهکارها،جرمزانیمكاهش

وقوعازیریشگیپةنیزمدرهاخانوادهیفرهنگ-یآموزش و یاسالمیهاارزشغیتبلجرم

.شودیمشنهادیپ



.هاهمحل،زیخجرمیهاكانونیزد،شهر،ییفضالیتحلی،فرهنگریزیبرنامه:هادواژهیكل

  

                                                                                                                                                                              
E-mail: mousavi424@yahoo.com  09144211702  :مسئول نویسندة *



 1394،تابستان2،شمارة47انسانی،دورةهایجغرافیایپژوهش 234

مقدمه

 انتظار ندهیآ ةده دو در شدن،جهانی دلیلبه و اندافتهی شیافزا یریچشمگ طور به جهان سراسر در یشهر مناطق ساکنان امروزه

 هر یها توان و هاتیظرف گرفتندرنظر بدون شهرها از یاریبس تیجمع .باشد یگرید زمان هر از شیب یت،جمع شیافزا نیا رود    یم

 شهرها یاجتماع و یکیزیف گسترش با (.3 :2011 گران،ید و ویدای)آد است شیافزا حال در روزروزبهها  آن یاجتماع امکانات و شهر

 یمرکز ینواح در ژهیوبه یشهر هایناهنجاری زانیم شیافزا ،یفرهنگ و یاجتماع ،یتیجمع ناهمگن مراکز بهها  آن شدنلیتبد و

 ةختیگسلجام و هیرویب رشد و یشهر یهابیآس بروز ةنیزم ،یاقتصاد فقر و یاجتماع و یتیجمع یناهمگن شیافزا نیهمچن و

 ،فرهنگ تفکر، طرز به یبزهکار و جرم شناخت ،مختلف جوامع در (.91 :1382 ،یری)نص است آورده فراهم را شهرها در یناهنجار

 یدیکل عامل چهار رب ،یشهر مئجرا ییایجغراف یهایبررس در (.133 :1378 ،ی)ماف دارد یبستگ جامعه آن یماندگعقب و شرفتیپ

 اریبس (افتدیم اتفاق آن در مجرمانه عیوقا که یمکان و یزمان خاص ة)محدود جرم مکان و (شخص ای ءیش) دهیدبزه مجرم، قانون،

 جرم گرید ةجامع در و یعاد ،جامعه کی در یرفتار انجام است ممکن ،جهیدرنت (.64 -63 :1380 ،ی)کالنتر شودیم دیتأک

 داشته ینیمع ةمیجر و مجازات آن ارتکاب که یقانون ریغ و یاجتماع خالف رفتار هرگونه گفت توان    یم نیبنابرا ؛شود محسوب

 دخالت یاجتماع و یفرهنگ ،یاقتصاد جمله از یمتعدد عوامل ،یاجتماع جرایم و هاینابهنجار نیا در .شود    یم دهینام جرم ،باشد

 متشکل ،دهیچیپ ینظام را شهر خود، یشناخت طیمح کردیرو با کاگویش یاکولوژ مکتب ،نهیزم نیا در (.119 :1374 ،ی)سلطان دارند

 داشته نقش هاآندر  ییگراگانهیب و هافرهنگخرده دآمدنیپد در یاجتماع نظم کی که داند    یم همبهوابسته ینهادها و افراد از

 یجا یفرهنگ یهاگروه و یاجتماع طبقات مشاغل، یاقتصاد میتقس براساس افراد ،شهر نیا در (.81 :1385 ،ی)فکوه است

 و یکالبد هاىژگىیو ،جهیدرنت (.95 :1377 )افروغ، دنباش متعارض گریکدی باها  آن از یعضب تیموقع است ممکن و رندیگ یم

 مجرمانه اهداف و هافرصت رىیگشکل موجب ،یشهر یهامحدوده یعضب بر حاکم یفرهنگ و یاقتصاد ،یاجتماع اتیخصوص

 دندار گرید یهامحدوده از یشتریب مئجرا که گیرندمی شکل ییهاکانون هاآن ةمحدود در ،شهرها گسترش با ،بیترتنیبد .شودمى

 تراکم شیافزا با نیهمچن و (102 :1372 ،یی)شکو شهر گسترش با یشهر میجرا زانیم ،نیبنابرا ؛(75 :1386 ،یتوکل و ی)کالنتر

 ناپذیررییتغ و یقطع عوامل از یناش و انهیجبرگرا یادهیپد آنکه از یشپ جرم غالب، ةدیعق براساس .دارد میمستق ارتباطی ،تیجمع

 است جرم مکان و جامعه یاسیس و یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد طیشرا از متأثر و یاجتماع یادهیپد باشد، یعیطب طیمح

 یتیامن هایمشکل تمام توانینم و است ادیز یاقتصاد و یفرهنگ ،یقوم تنوع شهرها در هکآنجا از ،نیبنابرا ؛(51 :1380 ،یکالنتر)

 تسلط ،شودمی ترکمرنگ یاجتماع توافق و انسجام شهرها، در تیجمع شیافزا با ،داد نسبت شهر یکیزیف کالبد و شهر خود به را

 ،یاجتماع ینظمیب و شودمی فیتضع یاجتماع کنترل ،یابدمی کاهش یانتظام یروین و یدولت یهاسازمان و التیتشک

 ،یاجتماع یها ینظمیب نیچن یامدهایپ نیترمهم از یکی .ابدی    یم شیافزا جامعه ضوابط و نیمواز به یاحترامیب و یشکن قانون

 نیا زیخجرم یهاکانون لیتحل تیاهم یهاجنبه از یکی .دارد اهمیت اریبسها  آن لیتحل که است زیخ جرم یها کانون گیریشکل

 فوق یهامحدوده گیریشکل به یمنته که -یاجتماع ،یزمان ،یمکان طیشرا و عوامل ةمجموع فهم و درك به ،وهیش نیا که است

 ای دکر یریشگیپ ندهیآ در آلوده های محدوده یریگشکل از توانیم مطالعه نیا جینتا از استفاده با و کندیم کمک -است شده

 یها کانون ییفضا لیتحل پژوهش، نیا از هدف .ردک کنترل و ییشناسا ،است ادیزها  آن یآلودگ احتمال ندهیآ در که را یمناطق

 و یاقتصاد ،یاجتماع ،یتیجمع یها مؤلفه راستا، نیا در .است یفرهنگ یزیر برنامه بر دیتأک با ،زدی شهر هایهمحل در زیخ جرم

 در یفرهنگ عناصر و عوامل نقش زانیم و مجر ارتکاب یها کانون ترین مهم ییفضا عیتوز یچگونگ زد،ی شهر هایهمحل یفرهنگ

 تیفعال و رفتار در نامجرم اشتغال و سکونت ،یزندگ یاقتصاد -یاجتماع طیشرا ریثأت زانیم و شودیمطالعه م مجر انواع ارتکاب

 بر دیکأت با زدی شهر هایهمحل در یبزهکار یریشگیپ و کنترل یبرا ییراهبردها بتوان تا شودیم یابیارز هاآن ةمجرمان

  کرد. ینتدو یفرهنگ یها یزیر برنامه



 235 ...یزدشهرهایمحلهسطحدرخیزجرمهایكانونفضاییتحلیلبررسی

 

ینظریمبان

 .شد آغاز یاجتماع یاکولوژ ةینظر از یریگبهره با و یالدیم نوزدهم قرن اول ةمین در ،یبزهکار و مکان ةرابط ةمطالع

 سال در که شهرها مرگ و یزندگ نام با خود معروف اثر در یو .بود یبزهکار در طیمح نقش ةمطالع شگامانیپ از جکوبز

 و یعیطب یهامراقبت ریتأث نیهمچن و یبزهکار کاهش در آن ریتأث و شهرها یطراح نوع ةمطالع به ،افتی انتشار 1961

 ةینظر که بود یکس نیاول یجفر ،1969 سال در (.56 :1380 ،ی)کالنتر پرداخت جرم از یریشگیپ رب مردم یمعمول

 عوامل رد یتوجه یانشا زانیمبه شناسانجامعه و،ا یدةعق به .کرد مطرح را یطیمح یطراح قیطر از جرم از یریشگیپ

 یطیمح و یکیولوژیب عوامل به و اندکرده اغراق ...و خانواده ،یفرهنگ هایریتأث ت،یمحروم لیقب از ،جرم بر مؤثر یاجتماع

 از یناش را گوناگون میجرا و داشت دیتأک ،دهدیم قرار نامجرم اریاخت در طیمح که ییهافرصت بر او .اندنکرده یتوجه

 یمکان مقطع در یبشر یرفتارها یتمام گفت توان    یم نیبنابرا ؛(30 :1997 )کالرك، دانستیم یطیمح یهافرصت نیا

 یاقتصاد ،یاجتماع یهامشخصه و ژهیو یکالبد ساختار علتبه ،شهر هاىمکان از یعضب در .دهدمى رخ یخاص زمانى و

 از یعضب در ،مقابل در .است شتریب بزهکارى فرصت و امکان ها،مکان نیا از کنندگان استفاده و ساکنان یفرهنگ و

 :1389 گران،ید و یکالنتر) است اندك بزهکارى یزانم بازدارنده، طیشرا و موانع وجود لیدلبه ،یشهر یهامحدوده

 گووگفت و بحث ،یشهر یهایناآرام و امراض ،جرایم یپراکندگ تیفیک ش،یدایپ مورد در یشهر یشناسبیآس» (.569

 .است گرفته قرار ایدن یشهر جامعه توجه مورد سرعتبه یشهر یپاتولوژ عنوان که است ریاخ یهاسال در تنها .دارد

 که است ساخته ترمصمم موضوع چند یرو قیتحق در را هاستیاکولوژ سوم، جهان و یغرب یشهرها در بحران شیافزا

 به اغلب ،یاجتماع یشناس بیآس ةمطالع در .یاجتماع یهایناآرام و مخدر مواد به ادیاعت ت،یجنا و جرم فقر، :از عبارتند

 از .افتد    یم ثرؤم شهرها در یاجتماع لئمسا دیتشد و شیدایپ در عوامل ریسا از شیب ،فقر عامل که انددهیرس جهینت نیا

 کار، یروین در ماهر ریغ مردان زانیم خانواده، درآمد زانیم رینظ ییارهایمع ،یشهر فقرآلود مناطق شناخت در ،رونیا

 (.5 :1388 گران،ید و خاکپور) «شود    یم گرفته کارهب ،یبهداشت ریغ و مخروبه یمسکون یواحدها زانیم الت،یتحص زانیم

 و مناطق در جرم ةدهندشکل عوامل و مجرمان ییایجغراف عیتوز یبررس ،یاجتماع یایجغراف در مطرح مباحث از یکی

 یهاییدارا و یفرد تیتمام ات،یح یبرا یجد یدیتهد معموالً مجر جهان، یشهرها غالب در .است مختلف ینواح

 بلکه دارد، تعارض یاجتماع مسلم اصول با تنهانه ،یشهر یهاطیمح در جرایم نیا حد از شیب وقوع .هاستانسان

 رفتننیب از و شهروندان یسرخوردگ ،یاقتصاد منابع هدررفتنبه ،یزندگ تیفیک آمدننییپا مانند یادیز یمنف یامدهایپ

 یهااستیس و نگرش در ،ریاخ ةده دو یط ن،یبراعالوه (.7 :1381 ،ی)طاهرخان دارد دنبالبه را یانسان یها هیسرما

 نگرش، نیا مطابق .است وستهیپ وقوعبه یمهم و عمده رییتغ یشهر یبزهکار با مقابله یبرا ،شناسانجرم ةرانیشگیپ

 طیمح در مجرمانه یهافرصت حذف با تا شود دیتأک زین بزه وقوع مکان بر دیبا بزهکار بر عالوه جرم، از یریشگیپ یبرا

 معتقد 1نگهامیبرانت ،نهیزم نیا در (.62 :2004 سبورد،ی)وا شود فراهم یبزهکار یزانم رساندنحداقلبه امکان ،ییایجغراف

 بدون را بزه توانیم آنکه حال ؛است یبزهکار در او یهازهیانگ و مجرم شناخت یپ در ،یسنت یشناسجرم که است

 یمکان طیشرا و بزه او، یهازهیانگ و مجرم یجا به و کرد مطالعه بزهکار یشخص ای یفرد یهازهیانگ درنظرگرفتن

 طیشرا مؤثر نقش افزایش با ،فرصت نظریة ،نهیزم نیا در (.80 :1388 گران،ید و یکالنتر) گرفت نظردر را آن ارتکاب

است. در  داده شیافزا هم را جرم وقوع احتمال جرم، وقوع مانع عوامل بازدارندة نقش کاهش و جرم وقوع سازنهیزم

 اصول 2لندوین و کلوگل کوهن، نه،یزم نیا در .دهد    یم لیتقل را جرم وقوع احتمال ارتکاب، یها فرصت کاهش ،مقابل

                                                                                                                                                                              
1. Brantingham 

2. Cohen, Klugel and Landvin 
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 -337 :1380 گران،ید و یمی)سل اندکرده لیتکمرا  آن 1کالرك و فلسون سپس و اندرا ارائه داده روزمره تیفعال ةینظر

 ی)نجف است شده گرفته کاربه هم یشناسجرم در سپس و شده است مطرح یشناسدهیدبزه در ابتدا هینظر نیا (.338

 را ییایجغراف خاص یهامحدوده در یبزهکار تمرکز یهامکان عیتوز لیدل ،کالرك و فلسون (.1460 :1383 ،یابرندآباد

 :شودیم زیخجرم یهاکانون یریگشکل موجب که انددانسته ریز عامل سه بیترک و ییهمگرا

 مجرمانه؛ اهداف وجود (الف

  دارند؛ را مجرمانه عمل انجام یبرا یکاف مهارت و زهیانگ که یبزهکاران وجود (ب

 کالرك، و )فلسون النومسئ و مردم یسو از مجرمانه هایاقدام با مقابله یبرا مناسب کنترل و مراقبت نبود (ج

2008: 13.)  

 مطرح یشهر ینواح در جرم کاهش یبرا یابزار عنوانبه را دفاع قابل یفضا ةینظر 2ومنین اسکار ،1972 سال در

 یبرا یکم امکان هادر آن ضمن در و باشد شتریبها  آن درشدن  دهید و دنید امکان که ییفضاها بود معتقد او .ساخت

 طوربه یشهر یهاطرح ،ومنین عقیدة به .کنندیم فراهم مجرمان تیفعال یبرا یکمتر لیپتانس ،باشد داشته وجود فرار

 اصل چهار به خود نظریة در ومنین .دارند شهرها مختلف مناطق در جرم یهافرصت کاهش با یمثبت ةرابط ،گسترده

 3نگیلیک و لسونیو .(19 :1389 گران،ید و ییقرا) کندیم اشاره یاراض یکاربر و ریتصو ،یعیطب نظارت ،ییقلمروگرا

 ناساکن که است آن یانگرب محله در خرابی و توجهیبی از هایینشانه وجود معتقدند شکسته یهاپنجره ةینظر صاحبان

 و نظارت ،نیبنابرا ؛انددهیکش کنار خود اجتماع از محافظت در مشارکت از و دارند یشتریب یریپذبیآس احساس ،محله آن

 ،ناساکن که اندآن ةنشان و کنندمی فراهم را جرم جادیا ةنیزم هاشاخص نیا .است نییپا اریبسها  آن در یاجتماع کنترل

 (.116 :1385 گران،ید و خواهیعل) دهند کاهش محل در را جرم ارتکاب خطر تا ندارند جرم با مواجهه به یاعالقه

 ارکبه یبزهکار یمکان لیتحل یبرا و 1969 سال در 4برگر و نیکارت شرمن، بارنیاول را «زیخجرم یهاکانون» اصطالح

 مکان نیا حدود .باالست اریبس آن در یبزهکار زانیم که است ییایجغراف ةمحدود ای مکان کی انگریب واژه نیا .ندگرفت

 .باشد یمسکون مجتمع ای خانه کی است ممکن یحت و مجاور ابانیخ چند محله، کی شهر، کی از یبخش است مکنم

 کی در حداقل ،ینیبشیپ قابل ادیز جرم تعداد با کوچک یهامکان معادل را آن ،زیخجرم یهاکانون فیتعر در زین یعضب

 به نسبت که داندیم ییهامحدوده را زیخجرم یهاکانون زین کالرك (.3 :1998 لور،ی)ت انددانسته سالهکی یزمان ةدور

 زانیم زیخجرم یهاکانون او نظر از .رندیگیم تماس سیپل با شتریب کمک، درخواست یبرا مردم ،گرید یهامحدوده

 و یاراض یکاربر نوع از تأثرم ،یبزهکار عیتوز ییفضا یالگوها (.15 :1997 )کالرك، دهندمی شیافزا را یمحل میجرا

 ؛دنگذاریم ریتأث زیخجرم یهاکانون یریگشکل رب عوامل نیا و اندیفرهنگ یها یژگیو و یتیجمع ای یکالبد یهایژگیو

 ها،یژگیو و طیشرا نیا رییتغ یبرا توانیم آن کمک به که است آن لیتحل نیا تیاهم یهاجنبه از گرید یکی بنابراین،

 ضمن لهیوسنیبد .ساخت فراهم یبزهکار یبرا را بازدارنده طیشرا و موانع یعضب یزن و کرد مجدد یطراح و ایاح را فضاها

 شیدرپ را سالمت راه زین جامعه و دوشمی ییجوصرفه عبمنا و امکانات از استفاده در ،یاجتماع تیامن سطح شیافزا

 به رایز ؛دندار تیاهم اریبس یبزهکار نقشة ساختنکارآمد در جرم یهاهینظر (.8 :1386 گران،ید و ی)کالنتر گیرد می

 .ندنکیم کمک هاداده ریتفس

 

 

                                                                                                                                                                              
1. Flson & Clark 

2. Oscar Newman 
3. Wilson & Killing 

4. Sherman; Gartin and Buerger 
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پژوهشروش

 اطالعات .است زدی شهر ةمحل 42 ،یآمار ةجامع .است یلیتحل -یفیتوص ،پژوهش روش ،یبررس مورد یها مؤلفه به توجه با

 برای .است شده یآورجمع )پرسشنامه( یدانیم اطالعات و یانتظام یروین یفرمانده ،یشهردار ،یآمار یها سالنامه از ازین مورد

 ةفاصل (،مجر انواع ییفضا عیتوز ةسیمقا یبرا یبیتقر یاری)مع متوسط مرکز یآمار یها آزمون از ،اطالعات لیتحل و هیتجز

 سطوح دادن)نشان اریمع انحراف یضیب (،یزمان یها دوره در جرم نوع کی ةسیمقا ای مجر انواع ةسیمقا )امکان اریمع انحراف

 دادننشان یبرا (88 :1391 گران،ید و یسالم) کرنل تراکم نیتخم روش شامل ،مبنا کیگراف آمار یها روش و (یپراکندگ

 و هیتجز یبرا ساده ونیرگرس بیضر شامل ،یاستنباط یآمار یها آزمون نیهمچن استفاده شده است. زیخ جرم یها کانون

 -اجتماعى هاىشاخص شامل پژوهش، یها شاخص .است شده گرفته کاربه مجر انواع و یفرهنگ عناصر ةرابط یبررس و لیتحل

 مجر انواع و (مذهبى اماکن تعداد و نىیشهرنش استان، داخل به مهاجرت کارى،یب و اشتغال تیوضع آموزش، ت،یجمع) فرهنگى

 .است زدی شهر هایهمحل در (مخدر مواد و خودکشى سرقت، قتل، ،یابانیخ یها مزاحمت ،ییربا کودك)

 ،متقابل روابط نیا .است شده مطالعه ،متقابل ةرابط کی در یفرهنگ عناصر با یاجتماع یها یژگیو ،پژوهش نیا در

 مجر ارتکاب سبب که شود    یم منجر جامعه در یاجتماع یها یناهنجار و زمان طول در یفرهنگ هایرییتغ جادیا به

 .کرد یفرهنگ یها یزیر برنامهکاهش ارتکاب جرم  برای توان    یم رهایمتغ نیا لیتحل و هیتجز با ن،یبنابرا ؛ندشو    یم

پژوهشلیتحلمدل.1نمودار
 نگارنده :منبع

مطالعهموردةمحدود

 درجه 33 تا قهیدق 52 و درجه 29 در رانیا مرکز در نمک ریکو کنار در مربع لومتریک 74،214 حدود مساحتی با زدی ستانا

 دارد قرار چینویگر مدار به نسبت یشرق طول ةقیدق 27 و درجه 56 تا قهیدق 55 و درجه 52 و یشمال عرض ةقیدق 27 و
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 23 و شهرستان 11 به زدی استان ،1390 سال در یکشور ماتیتقس نیآخر براساس (.27 :1385 عرصه، مشاور نامهندس)

 شهر و نیترتیپرجمع درصد 6/57 با زدی شهر ،یتیجمع نظر از که است شده میتقس دهستان 51 و بخش 20 شهر،

 ،یشهردار ماتیتقس نظر از (.29 :1390 ران،یا آمار مرکز) ندااستان یشهرها نیترتیجمعکم درصد022/0 با خضرآباد

 ریاخ یهاسال در تیجمع تحول آهنگ و تیماه .(1 ة)نقش است شده میتقس محله 43 و یشهر ةمنطق سه به زدی شهر

 سکونت زدی شهر در ،تیجمع نیا از درصد 40 حدود کهیطوربه است؛ شده جمعیت روزافزون رشد موجب زدی شهر در

 21،072نفر و  25،368نفر،  27،607 با بیترتبه 2-4-4 و 2-1-3 ،3-1-3 هایهمحل به متعلق ،تیجمع نیشتریب .دارند

 نفر 2354 و نفر 1،955 ،نفر 1،311 با بیترتبه 3-3-2 و 9-1-2 ،5-1-1 هایهمحل به متعلق تیجمع نیکمتر و نفر

 یشهر یهاینابرابر یشافزا و تعادل رفتنبین از و کاهش موجب ها،همحل سطح در تیجمع ناهماهنگ عیتوز نیا .است

 یافته افزایش نیز شهر هایمحله سطح در جرم انواع ها،تمرکز آن در محله و تیجمع رشد با که یاگونهبه ؛است دهش

 .است

 

زدیشهرهایهمحلومناطقتیموقع.1ةنقش

 124 :1385 عرصه، مشاور نامهندس :منبع

 

هاافتهیوبحث

 زدیشهرهایهمحلیاقتصاد،یاجتماع،یتیجمعیهایژگیویبررس

 درصد 4/3  آن ةساالن رشد و نفر 326،776 شهر نیا  تیجمع دهد    یم نشان 1375  سال در زدی شهر یتیجمع یها یبررس

 یعموم یسرشمار در .است افتهی شیافزا درصد 8/2  آن ةساالن رشد و نفر 432،194 به ،1385  سال در که است هبود

 ،زدی یشهر هایهمحل  نیب یاجتماع ةعمد هاییژگیاز و یعضب یررسب . است یشهر ةمنطق سه شامل شهر ،1385  سال

-4-4 و (13 )محلة 2-1-2 ،(14 )محلة 2-1-3 هایهمحل را تیجمع نیشتریب سازد. یم  انینما را  نهیزم  نیا در ها تفاوت

 هایهمحل به متعلق زین تیجمع نیکمتر .دارند نفر 21،072 ونفر  25،368نفر،  21،602 ،بیترتبه یتیجمع با (31 )محلة 2
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 به نسبت تیجمع شیافزا نیشتریب .است نفر 2354 و نفر 1،955نفر،  1،311 با برابر بیترتبه 3-3-2 و 2-1-9 ،1-1-5

 ؛است شده برابر 5 و 6 ،30 بیترتبهها  آن تیجمع و اندداشته 3-1-4 و 2-1-9 ،3-2-2 هایهمحل را 1375 سال

 ةسیمقا .است ریتغم هکتار در نفر 115 تا هکتار هر در نفر 5 از و بوده متفاوت زین هاهمحل نیب در یتیجمع تراکم ،نیبنابرا

 و 115 معادل 3-1-3 ةمحل در یتیجمع تراکم نیشتریب که است آن انگریب ،زدی شهر هایهمحل در یتیجمع تراکم

 یمرکز هایهمحل در یتیجمع تراکم که گرفت جهینت توان    یم .است هکتار در نفر 5 معادل 3-2-3 ةمحل در آن نیکمتر

 و رامونیپ سمت به مرکز از شهر ةتوسع روند از یناش امر نیا .است یاهیحاش هایهمحل در یتیجمع تراکم از باالتر ،شهر

 نیهمچن .است کرده جذب خود به را یشتریب تیجمع که است زدی شهر مرکز در امکانات و خدمات ترمناسب عیتوز زین

 یاجتماع یهایژگیو  به  توجه با  مختلف هایهمحل در  نسبت  نیا اما ،است نفر 76/3 زدی شهر در خانوار بعد  متوسط

 ةمحدود در . است نفر 2/4 و 1/4  نیب حدوداً شهر امام ةمحل ةمحدود در  زانیم  نیا . است  متفاوت ، محله هر  ناساکن

 نزد  فرزندان تعداد ویژههب و خانوار افراد  سهم  باالبودن ةدهندنشان  که ابدییم  شیافزا زین نفر 5/4 تا  نسبت  نیا  کشتارگاه

  فهادان و  رچخماقیام - گازرگاه مانند شهر تر یمیقد یها بافت در . است  مناطق  نیا درآمد کم اقشار و یکارگر یخانوارها

  نیب و شهر  کل  نیانگیم از کمتر ،خانوارها بعد  تیجمع یسالخوردگ  علت به ،دهد یم  لیتشک را زدی شهر یمیقد  بافت  که

 یشهر  متوسط و مرفه  طبقات  که -زین  کارمندان یکو و  هیئصفا هایهمحل ةمحدود در . است خانوار هر در نفر 5/3 تا 9/2

 در و نفر 3 تا 8/2   نسبت  نیا ،کارمندان یکو در . است  مناطق ریسا از کمتر خانوار افراد تعداد  نیانگیم -ندا ساکن هادر آن

 نیهمچن ابد.ییم  شیافزا خانوار هر در نفر 2/4 تا  زانیم  نیا ، آهن راه ةمحدود در  کهیدرحال . است نفر 3/3  حدود هیصفائ

 که است 99 معادل 1-2-1 و 3-1-2 یها محله در آن نیکمتر و 187 معادل 3-3-2 ةمحل در یجنس نسبت نیشتریب

 زانیم ها،همحل بارز یها یژگیو از یکی .هاستهمحل در یجمعدسته یها خانواده وجود ،یعیطب حد در آن بودننییپا عامل

 ،3 ةمنطق و 49/86 با 3-3-2 ةمحل ،2 ةمنطق و 73/78 با 2-2-1 ةمحل ،1 ةمنطق در نظر نیا از که است فعال تیجمع

 یها یژگیو  شناخت در یبررس مورد یها شاخص از گرید یکی .دارند را زانیم نیشتریب ،درصد 18/78 با 4-2-3 ةمحل

  سال در زدی شهر  کل در یباسواد  زانیم  متوسط .است زدی شهر  مختلف هایهمحل  ناساکن یباسواد  زانیم ،یاجتماع 

 یاجتماع  گروه و یسن ساختار از تأثرم  موضوع  نیا ،شهر  مختلف  مناطق در اما ، است  بوده درصد 2/87  معادل ،1375

و گازرگاه است   فهادان ةمحل یعنی ،شهر یمیقد  بافت در ،یباسواد زانیم  نیباالتر . است ریتغم ، محله هر در  ساکن اقشار

 8/18 برابر و  کشتارگاه ةمحل در ،یباسواد  زانیم  نیکمتر. شوند می شامل راو بیشتر   ساله  شش  درصد از جمعیت 9/96  که

 بوده شهر  نیا  به دیجد  مهاجران  جذب سبب شهر ةیحاش در  ژهیو به زدی یشهر هایهمحل  گسترش و  توسعه .است درصد

 است  داشته گریکدی با یتعامل و  میمستق ای رابطه ، مهاجران  اسکان و یحواش در شهر  گسترش ،قتیدرحق و است

 ،یتیجمع یها یژگیو نظر از ،زدی شهر هایهمحل یبرخوردار زانیم 2 ةنقش .(110 -85 :1385 عرصه، مشاور نا)مهندس

  به ،خدمات  بخش در نشاغال سهم  نیشتریب دهد    یم نشان  اشتغال ساختار یبررس .دهد    یم نشان را یاقتصاد و یاجتماع

 یا عمده  نقش دار هعهد ،عیصنا یجنب  خدمات و  استان  تیمرکز دلیلبه ،زدی شهر  که دارد  اختصاص یبازرگان و  فروش امور

 به  کینزد  که درصد 74/14 -است درصد 60/52 برابر  که -خدمات  سهم  مجموع از  کهیطور به ؛ است  نهیزم  نیا در

 ،زدی شهر در  که دهد یم  نشان 1385 سال یسرشمار  جینتا دارد.  اختصاص یبازرگان و  فروش امور  به ،است  آن  سوم  یک

 شهر  فعال  تیجمع یژگیو .است درصد 2/13  زنان  نیب در و درصد 8/63  تیفعال  زانیم ،شتریب و  ساله 10  مردان  نیب در

 دهندةنشان  که  است  همراه  فراوان  افت با  تیفعال  زانیم ،یسالخوردگ و یانسالیم  نیسن در .است کار یروین یجوان ،زدی

 .است شهر  نیا در کار یروین یبرا  مناسب یا مهیب  یها پوشش و یتیحما یچترها نبود
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زدیشهرهایهمحلیاقتصادویاجتماع،یتیجمعتیوضع.2ةنقش

 نگارنده :منبع

 

 زدیشهرهایهمحلیفرهنگیهایژگیویبررس

 کتابخانه، موزه، نما،یس قالب در مراکز نیا دهد    یم نشان زدی شهر هایهمحل یمذهب -یفرهنگ مراکز تیوضع یبررس

 یها تیاقل یمذهب اماکن و امامزاده ها،هینیحس ا،یتکا مساجد، نیهمچن و یفرهنگ -یخیتار یها باغ اجتماعات، سالن

 یها یکاربر و هکتار 20 ،یفرهنگ یها یکاربر .اندشده عیتوز 3 ةنقشبراساس  زدی شهر هایهمحل سطح در ،یمذهب

  .انددربرگرفته را زدی شهر از هکتار 51 ،یمذهب
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زدیشهرهایهمحلسطحدریمذهب-یفرهنگعناصریپراكندگ.3ةنقش

 نگارنده :منبع

 

 شیافزا مجر ارتکاب زانیم ،حاضر درحال .دهد    یم نشان را جرم ارتکاب در فرهنگى عوامل نقش ،یدانیم هایپژوهش

 پایبندتر ..(و. حرمت انصاف، رعایت گران،ید حقوق )مراعات یفرهنگ اعتقادات به گذشته در مردم گفت توان    یم .است افتهی

 به و شده ترکمرنگ ..(.و یچشمهم و چشم ،یاندوزثروت ،یکاری)ب یاجتماع و یاقتصاد طیشرا به توجه با امروزه و بودند

 مراکز در مردم اکثر آنجاکه از .است شده منجر ...و خشونت سرقت، قالب در یاجتماع یها یناهنجار و هابحران یریگشکل

 نیا و یافته کاهش خویشاوندی روابط دارند، سکونت شهر یاهیحاش و یمیقد و فرسوده یها بافت هایهمحل در ژهیو به ،شهر

 اعتقادات و هامعاشرت ،رسوم و آداب شدن ترکمرنگ با ،جهیدرنت .است شده منجر ییهامشکل و هاتوقع شیافزا به امر

 و چشم فرهنگ شیافزا سبب هاانتظار سطح شیافزا نیهمچن .است کرده دایپ شیافزا مردم نیب در جرم ارتکاب ،یفرهنگ

 تنفر احساس به که شده ...و مطلوب اشتغال شهر، در زندگى یباال تیفیک به یابیدست ن،یماش دیخر یها نهیزم در چشمىهم

 از .کنندمی برآورده را هاانتظار نیا ،مرسوم ریغ و خالف راه از یاری،بس افراد و است شده منجر گرانید به نسبت نىیبدب و

 و است شده فشارها شیافزا سبب ،شهرى زندگى در افراد ناتوانى و ضعف و ینوالد آگاهى سطح بودننییپا ،گرید یسو

 اریبس فرهنگ سطح ،ریفق هاىخانواده در .شوندمى مجر مرتکب ،گرانید رهاىیتحق و نیتوه جبران ایرب از افراد یاریبس

 اختالف از آگاهى نیا و کندمی جلب خود به را هاتوجه طبقاتى اختالف شهر، به ورود محضبه کهیطوربه ؛است نییپا
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 ضعف و مذهبى اماکن در مردم حضور اهشک .شود    یم مجر ارتکاب ،جهیدرنت و حقارت احساس سبب ،طبقات سطح

 .است شده منجر (فرزندان و )پدران نسل دو نیب فرهنگى سطح اختالف یریگشکل به گذشته، با یسهدر مقا نىید اعتقادات

 در فرزندان و سنتى اریبس و بسته فرهنگ با نیوالد نسل) متفاوت فرهنگ دو در ،(فرزندان و نیوالد) نسل دو نیا آنجاکه از

 خانواده در کههنگامى نیهمچن .دارند نظر اختالف یکدیگر با زندگى هاىنهیزم یشترب در ،اندشده بزرگ (مدرن و باز طىیمح

 .ندیاب    یم شیگرا خودکشى ای ادیاعت سمت به شتریب ،شودمى توجه افراد به کمتر

 

زدیشهرزیخجرمهایهمحلیآمارلیتحل

كرنلتراكمنیتخم.1

 .است وستهیپ سطح صورتبه جرم انواع یهاداده دنیرکشیتصوبه یبرا هاروش نیترمناسب از یکی ،کرنل تراکم نیتخم آزمون

 انواع عیتوز ،4 ةنقش .کند    یم جادیا زدی شهر هایهمحل در جرم نقاط تراکم در رییتغ از یهموار سطح ،کرنل تراکم نیتخم روش

 عیتوز که دهد    یم نشان زدی شهر هایهمحل در جرم انواع یپراکندگ یبررس .دهد    یم نشان را زدی شهر هایهمحل سطح در جرم

 زین ییهابخش و مجر یباال اریبس زانیم ،شهر از ییهابخش که صورتنیدب ؛است یتصادف و یاخوشه صورتبه ،جرایم نیا

 تیموقع لیدلبه ،آتشکده و هیصفائ فرودگاه، یکو آزادشهر، شهر،امام هایهمحل ،نهیزم نیا در .اندهداشت را جرم اندك زانیم

 را خمر شرب و مخدر مواد و ادیاعت ةنیزم در مجر زانیم نیشتریب ،شهر یمرکز هایهمحل اطراف در یریقرارگ یعنی ،یمکان

 ریسا در .ندارند یمطلوب تیوضع گرید هایهمحل به نسبت ادیاعت ةنیزم در زین آبادقاسم و رآبادیام هایهمحل نیهمچن .دارند

 دهد    یم نشان جینتا ،نیبنابرا است؛ کمتر مراتببهها  آن زانیم اما ،است گرفته صورت خاص یها شکل به جرایم زین هاهمحل

 .است ترنییپا مراتببه هادر آن جرم ارتکاب ،باشند   داشته یمذهب -یفرهنگ عناصر که هاییهمحل

زدیشهرهایهمحلسطحدرجرمانواعكرنلتراكمنیتخم.4ةنقش

 نگارنده :منبع
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اریمعانحرافیضیبومتوسطمركز.2

 جرم نوع کی وقوع یبررس یبرا ای جرم گوناگون انواع ییفضا عیتوز سةیمقا یبرا یبیتقر یاریمع ،متوسط مرکز نقطة

 مرکز .است جمله نیا از ،خاص جرم نوع کی ییفضا ییجاهجاب یریگاندازه .است مختلف یزمان یهادوره در خاص

 انواع متوسط مرکز .است شده محاسبه شهر هایهمحل سطح در جرم نقاط یپراکندگ و عیتوز به نسبت ،میجرا متوسط

 )مرز شهر یمرکز بخش از باًیتقر ..(.و یبرگشت چک ،یابانیخ یها مزاحمت خمر، شرب ،ییربا کودك اد،ی)اعت جرم

 غرب شمال و شمال در آزادشهر و شهرامام هایهمحل سمت به سپس و شود    یم شروع (یدوراه سر و خرمشاد های محله

 دانیم امتداد در نیهمچن .دیاب    یم ادامه غرب جنوب و جنوب سمت در آهنراه یکو و نواب یکو و اکبرآباد هایهمحل و

 یپراکندگ سطوح لیتحل یبرا .دارد یشتریب پراکندگی زیخ جرم نقاط ،یکاشان ابانیخ یعنی ،نیمجاهد دانیم تا ابوذر

 را یپراکندگ زانیم ،یضیب شکل و اندازه ،آزمون نیا در .است شده استفاده اریمع انحراف یضیب از جرم، وقوع یهامکان

 ،جرم ارتکاب یبرا اریمع انحراف یضیب جهت .دهد    یم نشان را مجرمانه اعمال حرکت جهت آن، امتداد و کندیم نیمع

 ی)کو غرب جنوب و (آزادشهر هایه)محل یغرب شمال به لیتما و (خرمشاد و شهرامام هایه)محل یجنوب -یشمال

 .است (آهن راه




زدیشهرهایهمحلدرجرمانواعاریمعانحرافیضیبومتوسطمركز.5ةنقش

 نگارنده :منبع



(NNI)هیهمسانیترکینزدشاخص.3

 ییایجغراف ةمحدود کی در مجر تجمع و یگردآمدگ آزمودن یبرا عیسر و ساده یروش ،هیهمسا نیترکینزد شاخص

 99 نانیاطم سطح در 026/0 زانیم با مجر انواع ةنیزم در هیهمسا نیترکینزد یآمار لیتحل ،1 جدولبراساس  .است

 ه،یهمسا نیترکینزد شاخص زانیم )چون یاخوشه کامالً عیتوز (، -31/41 یعنی Z ةنمر یباال مقدار به توجه )با درصد
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 .ردیگ    یم انجام یخاص یها کانون در و زدی شهر هایهمحل یشترب در مجر انواع که امعننیبد ؛دارد (است کی از ترکوچک

 ،یبرگشت چک و یابانیخ یها مزاحمت چون یجرایم و یاخوشه صورتبه ییربا کودك و خمر شرب اد،یاعت چون یجرایم

  .اندشده عیتوز زدی شهر هایهمحل سطح در یتصادف صورتبه

 
زدیشهرهایهمحلسطحدرمجرانواعةیهمسانیترکینزدشاخصلیتحلجینتا.1جدول

هاهمحلدرجرمییفضاعیتوزهیهمسانیترکینزدشاخصZةنمرجرمفیرد

 یاخوشه 122/0 -33/65 ادیاعت 1
 یتصادف 1 -64/28 یابانیخ یها مزاحمت 2
 یاخوشه 051/0 -57/35 خمر شرب 3
 یاخوشه 053/0 -35/21 ییربا کودك 4
 یتصادف 1 -44/55 یبرگشت چک 5
 یاخوشه 026/0 -31/41 کل 6

 هنگارند :منبع

 

 پژوهش ةیفرض جینتا به ،یآمار یهاآزمون قیطر از ،جرم و یفرهنگ مختلف عوامل میان ارتباط به یابیدست یبرا

 :زیرند شرح به که است شده پرداخته

 .دارد وجود معنادار ایرابطه ،زدی شهر هایهمحل سطح در مجر انواع ارتکاب و یفرهنگ عناصر و عوامل میان .1

 با که -چندگانه یهمبستگ بیضر ،2 جدول در .است شده استفاده ساده یخط ونیرگرس از ،هیفرض نیا آزمون یبرا 

 در مجر ارتکاب و یمذهب -یفرهنگ عناصر نیب ةرابط ،بیضر نیا .است 635/0 با برابر -است شده داده نشان R عالمت

 .ابدی    یم کاهش زین مجر ارتکاب ،یمذهب و یفرهنگ عناصر شیافزا یازابه یعنی ؛کند    یم دییتأ را زدی شهر هایهمحل

 عناصر که هاییهمحل دهد    یم نشان هاهمحل سطح در مجر انواع عیتوز و موجود یمذهب -یفرهنگ عناصر ةسیمقا

  .است کمتر هادر آن جرم زانیم مراتببه دارند، یشتریب یمذهب -یفرهنگ

 ،مجر کاهش هایرییتغ از درصد 7/21 که دهد    یم نشان نییتب مقدار .است بوده 217/0 ،نییتب بیضر 2 جدول در

 درصد 99 سطح در که است شده محاسبه F مقدار 3 جدول در .ستهاهمحل یفرهنگ عوامل و عناصر از یناش

(003/0Sig:) کند    یم دییتأ را ریمتغ دو ةرابط یدارامعن. 


زدیشهرهایهمحلدرمجرارتکابویفرهنگعناصرنیبونیرگرسنییتعیهاآماره.2جدول

اریمعیخطاشدهلیتعدنییتببیضرنییتببیضرچندگانهیهمبستگبیضرمدل
1 635/0 217/0 198/0 138/0 

 هنگارند :منبع

 

زدیشهرهایهمحلسطحدرمجرارتکابویفرهنگعناصرنیبیخطونیرگرسوانسیوارلیتحل.3جدول

یدارامعنسطح Fمربعاتنیانگیمیآزادةدرجمربعاتمجموعراتییتغمنبع
 118/0 3 118/0 ونیرگرس اثر

 038/0 8 109/0 ماندهیباق 003/0 458/3
 - 11 227/0 کل

 هنگارند :منبع

 

 وجود معنادار ایرابطه زدی شهر هایهمحل در مجر ارتکاب و یفرهنگ عناصر و عوامل نیب که هیفرض نیا ،نیبنابرا

 .دشو    یم دییتأ ،دارد
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یریگجهینت

 .دارد یبستگ جامعه آن یماندگعقب و شرفتیپ و فرهنگ تفکر، طرز به یبزهکار و جرم شناخت اریمع ،مختلف جوامع در

 آنکه از قبل جرم غالب، ةدیعق به .شود محسوب جرم گرید ةجامع در و یعاد جامعه کی در یرفتار است ممکن جهیدرنت

 طیشرا از متأثر و یاجتماع یاهدیپد باشد، یعیطب طیمح ناپذیررییتغ و یقطع عوامل از یناش و انهیجبرگرا یادهیپد

 یآمار یها آزمون از مجر انواع یها داده لیتحل یبرا .است جرم مکان و جامعه یاسیس و یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد

 هیصفائ فرودگاه، یکو آزادشهر، شهر،امام هایهمحل دهد    یم نشان کرنل تراکم نیتخم آزمون .است شده استفاده متفاوت

 زانیم نیشتریب ،شهر یمرکز هایهمحل اطراف در یریقرارگ لیدلبه هاهمحل نیا .را دارند مجر زانیم نیشتریب ،آتشکده و

 در زین آبادقاسم و رآبادیام ةمحل نیهمچن .اندداده اختصاص خود به را خمر شرب و مخدر مواد و ادیاعت ةنیزم در مجر

 عناصر که هاییهمحل در گفت توان    یم درمجموع .ندارند یمطلوب تیوضع گرید هایهمحل با مقایسه در ،ادیاعت ةنیزم

 شرب ،ییربا کودك اد،ی)اعت جرم متوسط مرکز نقطة نیهمچن .است ترنییپا مراتببه مجر میزان ،نددار یمذهب -یفرهنگ

 آغاز (یدوراه سر و خرمشاد هایهمحل )مرز شهر یمرکز بخش از باًیتقر ..(.و یبرگشت چک ،یابانیخ یها مزاحمت خمر،

 یکو و نواب یکو و اکبرآباد هایهمحل و غرب شمال و شمال در آزادشهر و شهرامام هایهمحل سمت به سپس و شود    یم

 یجنوب -یشمال ،مجر انواع یبرا زین اریمع انحراف یضیب جهت .شود    یم دهیکش غرب جنوب و جنوب سمت در آهنراه

 .است (آهنراه ی)کو غرب جنوب و (آزادشهر هایه)محل یغرب شمال به لیتما و (خرمشاد و شهرامام هایه)محل

 ییربا کودك و خمر شرب اد،یاعت چون یجرایم که است نآ ةدهندنشان ،هیهمسا نیترکینزد شاخص براساس ها تحلیل

 زدی شهر هایهمحل سطح در یتصادف صورتبه ،یبرگشت چک و یابانیخ یها مزاحمت چون یجرایم و یاخوشه صورتبه

 در دهد    یم نشان هاهمحل سطح در جرم انواع عیتوز و موجود یمذهب -یفرهنگ عناصر ةسیمقا درمجموع، .اندشده عیتوز

 درصد 99 سطح در زین F مقدار .است کمتر مجر زانیم مراتببه دارند، یشتریب یمذهب -یفرهنگ عناصر که یهایهمحل

(003/0Sig:) کند    یم دییتأ را ریمتغ دو ةرابط داربودنامعن.  

 صورتبه زدی شهر هایهمحل در دفاعیب یفضاها و طلبدیم را خود خاص یفضا ،مجر ارتکاب نکهیا به توجه با

 سطح در دیبا امر نمسئوال رسدمى نظربه .دارند یشتریب زىیخجرم تیقابل خاص، نقاط یبعض اند،نشده عیتوز همگون

 یبرا هاییماقدا ،جرم تمرکز هاىمکان در یکالبد یفضاها یشناسبیآس جهت در ،یشهر و یامحله اسیمق در و خرد

 زدی در مجر گسترش از یریشگیپ یبرا ریز هایشنهادیپ راستا، نیا در .دهند انجام هاکانون ریسا گسترش از یریجلوگ

 :شود    یم هئارا

 هایکمبود ها،آن در ساکن تیجمع به نسبت و ندکمتر عناصر نیا که یهایهمحل در یمذهب -یفرهنگ عناصر جادیا -

 ؛ددارن یاساس

 یها یآگاه شیافزا جهت در مجر وقوع از یریشگیپ ةنیزم در هاخانواده یبرا یفرهنگ -یآموزش یها برنامه گسترش -

 ؛شانفرزندان و هاخانواده ةندیآ رب مجر ریثأت ازها  آن

 سبز یفضاهاسبز؛ چراکه  یاز فضاها کنندگاناستفاده برای فرهنگی های برنامه همچنین و فرهنگی مراکز احداث -

 مجر ارتکاب یبرا یمناسب محل به گاهی و ستسودجو و طلبفرصت افراد از یعضب تجمع محل ینوعبه ،یشهر

 است؛ شده لیتبد

 نیهمچن و مخدر مواد انواع کشف دیجد یها یفناور و ابزارها یریکارگبه با شهر یخروج و یورود یمباد کنترل -

 ؛مناطق یها یشهردار یزیمم یها طرح جینتا از استفاده با مختلف هایهمحل به مهاجرت کنترل

 یمسکون یها یکاربر )آبادکردن بزهکارى برابر در زیخجرم یفضاها یسازمقاوم یبرا مناسب یراهبردها اتخاذ -

 بهبود .است زدی شهر مختلف هایهمحل در جرم کاهش یبرا یگرید یاساس گام ،(میقد یها بافت دل در مخروبه
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 جمله نیا از تردد کنترل امکانات به محدوده نیا زیتجه و مناسب ینورپرداز مانند ،زاتیتجه و التیتسه از یعضب

 ؛است

 هنر و فرهنگ یابزارها از استفاده با ،متعهد هنرمندان یاز سو مجر وقوع از یریشگیپ و یاسالم یها ارزش غیتبل -

 .زدی شهر هایهمحل در موجود یاسالم

 

سپاسگزاری

 بر دیکأت با زدی شهر هایهمحل سطح در زیخ جرم یها کانون ییفضا لیتحل یبررس» یپژوهش طرح از مستخرج مقاله نیا

 .است شده انجام کشور پژوهشگران از تیحما صندوق یمال تیحما با ،«یفرهنگ یزیر برنامه

 

منابع
 .تهران مدرس، تیترب دانشگاه ،یاجتماعینابرابروفضا ،1377 ،عماد افروغ، .1

دردمشهشهرجرایمكاهشبریفرهنگخدماتوامکاناتریثأتیابیارز ،1388 ،یرمضان یمرتض و یبراتعل خاکپور، .2

 .روانیش واحد یاسالم آزاد دانشگاه ،یشهر داریپا ةتوسع و ایجغراف یامنطقه شیهما ،یشهرداریپاةتوسعیراستا

 رجند،یبشهردرسرقتجرموقوعیهاكانونیبندپهنهوییشناسا ،1391 ،یاشرف یعل و زهرا ،یزهر مهرداد، ،یسالم .3

 .2 ةشمار ،1 ةدور ،یاجتماع نظم و تیامن یراهبرد یها پژوهش

 .39 ةشمار ،ییایجغراف قاتیتحق ةفصلنام ،یاجتماعیهایناهنجاربرتیجمعاثرات ،1374 ،یمحمدعل ،یسلطان .4

 .تهران دانشگاه، و حوزه ةپژوهشکد ،یكجرویشناسجامعه ،1380 ،یداور محمد و یعل ،یمیسل .5

  .یدانشگاه جهاد نشر شهر، یاجتماع یاکولوژ شهرها،یاجتماعیایجغراف ،1372 ،نیحس ،ییشکو .6
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