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 چکیده
 رفتارهای ترین پرمسئله و ترین پیچیده از ،کاال مخفیانة و غیرقانونی خروج و ورود یا قاچاق

 هایخسارت و ها هزینه ،ناهنجار رفتار این محل از هرساله. است کشور در مجرمانه

 ،کشور یجنوب مرز در بوشهر استان در. شود می وارد کشور به معنوی و مادی ناپذیر جبران

 قاچاق باالی آمار ،الجیشی سوق و جغرافیایی های ویژگی و آبی گستردة مرزهای وجود دلیل به

 و کاال قاچاق پدیدة ضاییف الگوهای ،حاضر پژوهش در. آید می شمار به مهم مسائل از یکی کاال

 روش، نظر از و کاربردی پژوهش این. است شده مطالعه استان این در قاچاق کاالهای دامنة

 انجام سال یک طی ،میدانی و اسنادی روش دو به ها داده گردآوری و است تحلیلی -توصیفی

 محدودة در عمومی ارزاق یافتةوقوع هایقاچاق شامل نیز پژوهش آماری جامعة. است شده

 های آزمون از ،استان این در قاچاق فضایی تحلیل و ها داده تحلیل منظور به. است بوشهر استان

. است شده استفاده کرنل تراکم تحلیل و شبکه تحلیل روش ،معیار انحراف بیضی متوسط، مرکز

 در ،بوشهر استان در عمومی ارزاق قاچاق کشف میزان بیشترین دهد می نشان ها یافته

 زمانی تحلیل .است داده رخ دشتی شهرستان در یاتکشف میزان کمترین و کنگان شهرستان

 قاچاق دیگر روزهای از بیش هفته میانی روزهای در ،کاالها این دهدمی نشان عمومی ارزاق

. است روز میانی هایساعت در جرایم بیشتر توزیع بیانگر ،روزی شبانه توزیع الگوی و شودمی

 و کنترل برای پیشنهاد چند ،بوشهر استان در قاچاق پدیدة بر مؤثر عوامل تحلیل ضمن ،درپایان

 .شودمی ارائه ناهنجار پدیدة این با مقابله

 
 .کاال قاچاق بوشهر، فضایی، الگوی: هاهواژکلید

  

                                                                                                                                                                              
 Email: mohsenkalantari@znu.ac.ir 09122413682: مسئول نویسندۀ *
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 مقدمه

 فروش از سرشار سود و آبی و زمینی گستردۀ مرزهای وجود کشور، دوازده با همسایگی و ایران جغرافیایی موقعیت

 که نابهنجار فعالیتی است؛ داده افزایش کشور در را قاچاق جرایم میزان و نوع که است مهمی عوامل از ،قاچاق کاالهای

 زیانبار ،جامعه اکثریت برای و سودآور ،محدود ای عده برای و سازد می وارد کشور اقتصاد به هنگفتی های هزینه ،ساله همه

 .است

 میزان ،خاص جغرافیایی شرایط و ها جواری هم موقعیت، دلیلبه که است کشور جنوب مرزی مناطق از بوشهر استان

 بر دقیق و کافی نظارت امکان نبود ها، نشین شیخ با جواری هم آبی، گستردۀ مرزهای وجود. دارد کاال قاچاق از یباالی

 حوزۀ کشورهای مردم و مهاجران با بوشهر استان مردم دیرینة پیوند و متعدد جزایر وجود فارس،خلیج شناورهای

 ،استان این مردم. باشد باال بوشهر استان در کاال قاچاق میزان است شده سبب که است عواملی ترین مهم از ،فارس خلیج

 از مسافر و بار باالی حجم خروج و ورود و متعدد های اسکله .هستند آشنا دریا به متکی اقتصاد و دریا با دور های گذشته از

 و اشتغال مناسب های فرصت نبود مانند تنگناها یعضب هرچند. است شده کاال قاچاق کنندۀ تسهیل و ساز زمینه ،استان این

 .نیست تأثیر بی استان این در قاچاق به گرایش در ،استان های محدودیت دیگر و قانونی فعالیت

 توجه با و است کشور داخلی شهرهای با فارس خلیج حاشیة کشورهای ارتباطی پل و گلوگاه ،بوشهر استان آنجاکه از

 هدف استان، این در کاال قاچاق جرایم محیطی پیشگیری اهمیت و کاال قاچاق مختلف های جنبه شناسایی اهمیت به

 نشکپرا در مؤثر عوامل یبررس ،بوشهر استان در کاال قاچاق وقوع یزمان و یانکم یالگوها شناسایی حاضر پژوهش

 فضاها نیا سازی مقاوم ردیکرو با یارکبزه ۀکنند تسهیل و ایجادکننده یانکم طیشرا ییشناسا و جرایم نیا ییایجغراف

 :دهدمی پاسخ زیر اساسی های پرسش به پژوهش این ترتیب،بدین. است جرایم این دربرابر

 الگوهای بوشهر، استان در عمومی ارزاق قاچاق کنندۀ تسهیل جغرافیایی و محیطی شرایط و ها زمینه به توجه با 

 است؟ چگونه کاال قاچاق فضایی

 است؟ کدام بوشهر استان در عمومی ارزاق قاچاق مسیرهای و ورود مبادی ترین مهم 

 است؟ باالتر ،استان روستایی و شهری های سکونتگاه و مناطق چه در عمومی ارزاق قاچاق میزان 

 کجاست؟ تا بوشهر استان در عمومی ارزاق قاچاق دامنة 

 

 نظری مبانی

 -اجتماعی های ویژگی همچنین و خاص کالبدی ساختار دلیلبه ،ها محیط از یعضب شناسی، جرم نوین های دیدگاه براساس

 کالرک، و فلسون) کنند می ایجاد گرید های محیط با مقایسه در یشتریب یارکبزه های فرصت ،آن ساکنان اقتصادی

 ترین مناسب و خطرترین کم دنبالبه خود بزهکاری محل انتخاب در بزهکاران شود می سبب امر همین(. 4: 1388

 مکانی تحلیل بر که هایی نظریه ترین مهم ،اخیر های سال در. باشند مجرمانه عمل ارتکاب برای مکانی شرایط و ها فرصت

 :است زیر شرح به ،شده متمرکز آن وضعی پیشگیری و بزهکاری

 شده توجه جرم وقوع بر مؤثر فردی عوامل به تنها ،شناسی جرم های دیدگاه اغلب در :بزهکاری فرصت دیدگاه

 سوق مجرمانه عمل ارتکاب سوی به را فرد که محیطی مهم های ویژگی یعنی رفتار، بر محیط تأثیر از اغلب و است

 فردی عوامل به جرم دادننسبت در و مجرمانه رفتارهای مورددر شناسانجرم گذشتة تلقی طرز. شود می غفلت دهد، می

 محیطی شناسی جرم نوین هایپژوهش در نگرش این هرچند ؛آید پدید زا جرم عوامل به یکسویه نگرشی است شده بسب

 ایجاد دیگر های محیط با مقایسه در بیشتری بزهکاری های فرصت ،ها محیط از بعضی اینکه در. است شده تصحیح
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 مؤثر عوامل این هنگامی شوند، می مطرح مجرمانه قصد ۀایجادکنند و زمینه پیش عنوان به بسیاری عوامل اگرچه ،کنند می

 نیز و خود زیان و سود سنجش با ،بزهکار کهای گونه به ؛شود فراهم بزهکار برای بزه ارتکاب فرصت که ندشومی واقع

 ییشناسا با ،نیبنابرا ؛(3: 1388 کالرک، و فلسون) باشد آن ارتکاب به مصمم همچنان جرم، انجام خطر درصد

 مقاوم یفضاها ،داد تغییر را طیشرا نیا توان می بزهکاری هایفرصت کنندۀ تسهیل ای وجودآورندهبه یانکم های ویژگی

 دیدگاه» مطابق(. 10: 1389 هارل، و تیلور) داد کاهش را یشهر های ناهنجاری زانیم و دکر خلق بزهکاری دربرابر

 و لوازم سازی فراهم بدون تواند نمی کسی و نیست میسر مجرمانه عمل انجام ،محیطی های فرصت وجود بدون ،«فرصت

 ،«فرصت» ،بنابراین ؛باشد داشته وجود او در بزه ارتکاب تمایل اگر حتی ؛شود جرم مرتکب ،بزهکاری محیطی اسباب

 بروز فردی عوامل اندازۀ به زا جرم های فرصت اینکه دیگر اهمیت حائز نکتة. است بزهکاری بروز عامل و ضروری شرط

 (.4: 1388 کالرک، و فلسون) اندروزمره زندگی از ترجزئی و تر ملموس ،مراتب به و دارند اهمیت جرم

 انسانی فعالیت و سکونت های محل یابی مکان ،جغرافیایی تحلیل در مهم هایموضوع از یکی :مجرمانه سفر ةنظری

 جغرافیایی ۀمحدود یک در را اجتماعی رخدادهای و افراد ها، فعالیت ةبهین استقرار محل توان می هاهنظری این کمکبه. است

 ،مجرمانه سفر دیدگاه. گرفت کاربه جرم جغرافیایی های بررسی در توان می را مکانی های تئوری نظری چارچوب. دکر مشخص

 های بررسی ةسابق. است استوار ،دهند می انجام جرم ارتکاب برای نامجرم که سفرهایی ةفاصل و مکان عامل دو بررسی بر

 جرایم ارتکاب برای ،مجرمانه سفرهای در دریافت وی. گردد بازمی 1932 سال در وایت پژوهش به ،مجرمانه سفر به مربوط

. شود می طی بیشتری مسافت ،(وجرح ضرب و قتل مثل) اشخاص علیه مجرمانه سفرهای با مقایسه در ،(سرقت مانند) یمال

. یابد می کاهش نامجرم سکونت محل از گرفتن فاصله با ،مجرمانه سفرهای که رسید نتیجه این به دیگری مطالعه در تیونر

 اهمیت حائز ةنکت. دارد وجود معکوس ةرابط نامجرم زندگی محل از مسافت بعد و مجرمانه سفرهای تعداد بین ،دیگر عبارت به

( مالی جرایم در) اموال ارزش حتی و انجام زمان ارتکاب، ۀشیو جرم، نوع مانند عواملی به ،مجرمانه سفرهای ةفاصل اینکه دیگر

 (.84 -82: 1380 کالنتری،) دارد بستگی

 طراحی طریق از جرم از پیشگیری» نگرش طرح: محیطی طراحی طریق از بزهکاری از پیشگیری نظریة

 شماربه هنجاربنا رفتارهای و اجتماعی هایناهنجاری بررسی در عطفی نقطة ،1971 سال در 2جفری سوی از 1«محیطی

 قبیل از جرم بر مؤثر اجتماعی عوامل در ،توجهیشایان میزانبه شناسان جامعه وی، نظربه (.1: 1996 رابینسون،) آیدمی

 بر او. اند هداشتن توجهی محیطی و بیولوژیکی عوامل به و اند کرده اغراق... و خانواده فرهنگی، تأثیرات محرومیت،

 محیطی های فرصت این از ناشی را گوناگون جرایم و داشت تأکید دهد می قرار نامجرم اختیار در محیط که هایی فرصت

 هایموضوع از یکی به نگرش این(، 1973) نیومن و( 1969) جفری پژوهش زمان از(. 30: 1997 کالرک،) دانست می

 یننو یشیگرا عنوان به یبزهکار یایعلم جغراف ،1980 دهة یلو اوا 1970 ةدهدر  و شد تبدیل شناسیدر جرم یتپراهم

؛ 1974 یل،)پا است فضا، مکان و قلمرو یت،موقع ،گرایش این تمرکز کانون. یافت اییژهو یتاهم یطیدر علوم مح

 این دهه، دو از بیش مدت و انگاشتند نادیده را جفری ابتکار اندیشمندان، از بسیاری ،زمان آن در(. 1981 یویدسون،د

: 1388 صالحی،) نشد واقع توجه مورد محیطی طراحان و ریزان برنامه سوی از هم و شناسان جرم سوی از هم ،نظریه

 ،ساخت انسان محیط از مؤثر ۀاستفاد و مناسب طراحی»: است کرده تعریف چنین را نگرش این( 2000) کراو(. 128

 ،دیگر بیانبه .«شود منجر زندگی کیفیت پیشرفت و جرم وقوع و جنایت و جرم از ترس کاهش به که ایگونه به

و  یژهو یها مکاناول مربوط به  ةدر وهل ها آناست که علت وقوع  یا گونه به یتجرم و جنا ةمطالع ،3یطیمح یشناس جرم

                                                                                                                                                                              
1. Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) 
2. Ray Jeffery 

3. Environmental Criminology 
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 به محورمکان یا ییفضا یها مؤلفه طریق ازها  اشخاص و سازمان در آن، است که ای یوهدوم مربوط به ش ةدر وهل

 (.305: 1997 یلز،)باتومز و وا دهند می شکل هایشان یتفعال

 2«بزهکاری دربرابر مقاوم فضای» نظریة 1نیومن اسکار ،1972 سال در :بزهکاری دربرابر مقاوم فضای ةنظری

 نیویورک شهر ساختمانی پروژۀ 100 از بیش در جرم در مؤثر اجتماعی و کالبدی عوامل تحلیل با وی. ساخت مطرح را

 (.130 :1388 صالحی،) است قطعی ،جرم الگوهای و کالبدی طراحی مختلف اشکال میان رابطه وجود که گرفت نتیجه

 ها آن کهای گونه به ؛شهرهاست مسکونی هایمحیط بازساخت برای ابزاری ،بزهکاری دربرابر مقاوم فضای ،نیومن ۀدیعقبه

 اجتماع طریق از بلکه ،پلیس دستبه نه ها آن کنترل و شوند تبدیل زیستقابل و سرزنده های محیط به توانند می دوباره

شامل تملک قلمرو، نظارت  ،یدیکل راهبرد چهار مبنایبر ،دیدگاه این(. 3: 1973 نیومن،) دشو می انجام مردم مشترک

 و هامکان ،عنصر چهار این(. 132: 2002)کوزنس،  بنا نهاده شده است یو کنترل دسترس ها یتفعال یتحما یعی،طب

 حس با را اجتماعی تعلق احساس محله، از حفاظت و ساختنایمن منظور به و دهندمی تغییر را شده پنهان قلمروهای

 (.6: 1996 نیومن،) کنندمی تقویت ساکنان مسئولیت

 ،دیدگاه این براساس. کردند مطرح 1986 سال در کالرک و کرنیش را نظریه این :منطقی انتخاب نظریة

 انجام برای مکان انتخاب برای منطقی یمبنای و سنجند می هدف انتخاب از پیش را بزه ارتکاب خطر میزان بزهکاران

 زمان، جرم، نوع به کامالً افراد این(. 11: 2005 چانگ،) گیرند می درنظر خود هدف به رسیدن برای و مجرمانه عمل

 از سریع فرار و دسترسی امکان نگهبان، حضورنداشتن. اندیشند می مجرمانه عمل انجام برای مکان امکانات و ها جاذبه

 است هایی فرصت ،(مخدر مواد فروش در مشتری یا سرقت در اتومبیل مانند) مجرمانه اهداف وجود جرم، ارتکاب محل

 موجب ،مکان یک در جرم بیشتر های فرصت وجود ،منطقی شکلبه بنابراین، ؛دهد می افزایش را جرم وقوع احتمال که

 انتخاب رویکرد .(89: 1380 کالنتری،) دهد می کاهش را جرم میزان ها فرصت این شدنکم و شودمی جرم افزایش

 با بزهکار که است هدفمند رفتاری بزه، ارتکاب ،رویکرد این مطابق .است استوار بزهکار فرد گیریتصمیم بر ،منطقی

 شناسیجرم منظر از ،منطقی انتخاب دیدگاه. آوردمی روی آن به مختلف هایروش به توسل با و منفعت کسب هدف

 نوع چگونه بزهکار که دریابد که است آن دنبالبه و ببیند مجرم یک دید از را دنیا کندمی سعی زیرا ؛است بینانهواقع بسیار

 (.172: 1968 ،بکر) کندمی انتخاب را خود مجرمانة هدف و جرم

 های محیط و مجرمان متقابل عمل کشف برای 1993 سال در ،برانتینگهام را دیدگاه این :جرم الگوی نظریة

 آن نظریه مبنای(. 89: 1380 کالنتری،) شد ارائه -شود می انتخاب ها آن جرم هدف عنوان به که -اجتماعی و کالبدی

 جرم وقوع برای همچنین(. قربانیان و بزهکاران) است زمان و فضا در حرکت و مردم متقابل عمل نتیجة ،جرم که است

(. 10: 2005 چانگ،) مکان. 4 و هدف. 3 بزهکار،. 2 قانون، .1: باشد داشته وجود اصلی عنصر چهار باید ،مکان یک در

 هستند هایی فرصت جویوجست در روزمره های فعالیت خالل در اما پردازند، می روزمره فعالیت به اندیگر مانند مجرمان

 تحصیل، کار،) فعالیت محل به سکونت محل از روزانه حرکت مسیر در مجرمان ،نظریه این بقاطم. شوند جرم مرتکب تا

 هدف یک ،مناسب های فرصت شناسایی از پس. دهند می افزایش محیط از را خود آگاهی سطح تدریج به.( ..و تفریح

 ،جرم زمانی و فضایی توزیع تشریح ضمن ،دیدگاه این. شوندمی جرم مرتکب سپس و کنندمی انتخاب را خطر کم

 (.90: 1380 کالنتری،) کندمی بررسی الگو یک در را( شخص یا ء شی) مجرمانه اهداف فضایی توزیع و جرم های انگیزه

. کردند ارائه 1979 سال در کوهن و فلسون را جرم مثلث الگوی با روزمره فعالیت نظریة: روزمره فعالیت نظریة

 ناظر تأثیر یا حضور بدون ،واحد مکان و زمان یک در دیدهبزه و بزهکار که دهد می رخ زمانی مجرمانه وقایع ،ها آن نظربه
                                                                                                                                                                              
1. Oscar Newman 

2. Defensible Space 
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 زمان و مکان یک در ،خوب هدف یک و بزهکار انگیزۀ باید جرم وقوع مرحلة در ،دیگر عبارتبه گیرند، قرار نگهبان و

 ،روزانه و عادی کارهای انجام هنگام افراد (.12: 2005 چانگ،) باشد اثر بی یا غایب ،ناظر و دنباش داشته وجود مناسب

 جرم اهداف توزیع نحوۀ به را شهرها در جرم فضایی توزیع ،نگرش این. آورند می پدید جرم ارتکاب برای هایی فرصت

 با بزه فوق، دیدگاه در ،براینافزون. دهد می نسبت مجرمان های فعالیت و( گیرد می قرار مجرم هدف که شخصی یا ء شی)

 تغییر هفته روزهای و روز شبانه هایساعت در ،جرم زمانی توزیع الگوی ،معمول طور به. شود می سنجیده زمان عامل

 حرکت مسیر و دهدمی رخ هفته از خاصی روزهای یا روز از خاصی هایساعت در یشهر های فعالیت چراکه ؛کند می

 کار،) مردم فعالیت عمومی حرکت روند در تغییر ،روزمره فعالیت نگرش مطابق. است متفاوت نقاط این محل و عمومی

 -91: 1380کالنتری،) کند می تعیین را آن میزان و نوع جرم، فضای توزیع زمان عامل به توجه با...( و تفریح تحصیل،

 شخص یک است ممکن هدف. دارد اهمیت بزه قربانی یا دیده بزه از بیشتر بزهکاری هدف ،روزمره فعالیت دیدگاه در(. 92

 تعیین بزهکارانه اعمال دربرابر را آن پذیری آسیب میزان خاص، زمان و مکان در آن قرارگیری محل که باشد شیء یک یا

 (.14 -12: 1388 کالرک، و فلسون) کند می

. شودمی اطالق جرم باالی میزان با هاییمکان به خیزجرم کانون یا مکان اصطالح :خیزجرم های کانون نظریة

 مسکونی مجتمع یا خانه یک یا مجاور خیابان چند ،کوچک ایمحله شهر، منطقه، یک از بخشی است ممکن مکان این

 یک در حداقل جرم، بینی پیشقابل و زیاد تعداد با کوچک های مکان معادل اصطالح این دیگر، تعریفی براساس .باشد

 و شناسایی نمایش، یندافر شامل ،خیزجرم های کانون جغرافیایی تحلیل(. 3: 1998 تیلور،) است ساله یک زمانی دورۀ

 و راهبردها ،تمرکز این عوامل شناسایی ضمن شود می سعی و است بزهکاری تمرکز و تراکم های محدوده تعیین

 پیشگیری آینده در ها مکان این در بزه وقوع از تا شود ارائه عوامل این اثر کاهش یا حذف برای مناسب یهای سیاست

 امکانات و تجهیزات انسانی، نیروهای از اعم ،منابع ةبهین تخصیص ۀنحو و ها اولویت تعیین ،یندافر این دیگر بخش. شود

 دارای خیز جرم های مکان که داشت درنظر نیز را نکته این دبای. ستها محدوده این در بزهکاری کاهش برای پلیسی

 باالتر بسیار ها آن در جرم ارتکاب میزان که هستند خاص فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، شرایط و کالبدی عناصر یعضب

 های ایستگاه مسافربری، های پایانه مانند شهری های گره در دارد اعتقاد شرمن. است شهر در بزهکاری کل متوسط از

 است بیشتر خیز جرم های کانون گیری شکل احتمال ،شهر ای حاشیه مناطق از یعضب یا معابر و گذرها یعضب و ونقل حمل

؛ 1993 یشر،)نسار و ف است شده یروزافزون توجه 1خیز جرم های کانونبه  یر،اخ یانسال در(. 65 -64 :1387 ،قزلباش)

 (.1999الپتون، 

 صورت واحد زمان و مکان یک در ،خیزجرم های کانون در مجرمانه عمل :زمانی خیز جرم های کانون

 نمایش آن در خوبی به جرایم فضایی توزیع که کندمی تولید را ظاهری اینقشه ،مکان یک در مجر وقوع. گیرد می

 تالش که درصورتی .گذاردمی نمایش به را منطقه در بزهکاری اساسی الگوهای جریان همچنین. است شده داده

 وقوع زمانی الگوهای توانمی است، گرفته صورت بزهکاری الگوهای از زمانی های حرکت نمایش برای کمتری

 ،زمانی خیز جرم های کانون. داد نمایش روز شبانه هایساعت براساس و گیهفت ،یانهماه فصلی، صورت به را مجر

 (.12: 2004 راتکلیف،) گیرد شکل 4بحرانی و 3(متمرکز) کانونی ،2پراکنده صورت به است ممکن

 

                                                                                                                                                                              
1. Hotspots, Hot Crime Spots, Crime Generators 

2. Diffused 

3. Focused 

4. Acute 
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 پژوهش روش

 و گرفته انجام مبناگرافیک کمی های روش از استفاده با و تحلیلی و توصیفی روشبه و است کاربردی حاضر پژوهش

 که ستکاال قاچاق جرایم شامل پژوهش، آماری جامعة. است شده گردآوری میدانی و اسنادی روشبه ،نیاز مورد های داده

 قاچاق مجرمانة پروندۀ ها آن برای و اند شده ثبت 29/12/1389 تا 01/01/1389 زمانی مقطع در( ناجا) رسمی مراجع در

 از منظور .است نشده استفاده گیری نمونه های روش از و گرفته انجام شماری تمام روشبه پژوهش این. است شده تشکیل

 «کاال قاچاق» بزه عنوان با اسالمی مجازات قانون بقاطم که است هاییاقدام و اعمال تمامی ،پژوهش این در قاچاق

 .است شده گرفته درنظر مجازات آن برای و تعریف

 های سامانه محیط در مبنا گرافیک آماری های آزمون از ،پژوهش این در ارزاق جرایم فضایی الگوهای تحلیل منظور به

 و مرکز به گرایش میزان ،ها آزمون این طریق از. شد استفاده ArcGIS افزار نرم مشخص طور به و جغرافیایی اطالعات

 .شد مشخص آن روستایی و شهری نقاط در و بوشهر استان پهنة در بررسی مورد مجر فضای توزیع

 استان در قاچاق مکانی الگوهای تحلیل برای مناسب فضایی آمار آزمون دو ،معیار انحراف بیضی و میانگین مرکز

 انحراف بیضی با و تعیین میانگین صورت به جرایم تمام مرکزی مکان یا ثقل مرکز ،آزمون دو این کمکبه. هستند بوشهر

 و پراکندگی میزان بیضی، شکل و اندازه ،آزمون این در. شد تعیین استان در قاچاق جرایم توزیع مکانی گرایش معیار

 .است کرده مشخص استان محدودۀ در را جرم حرکت جهت ،آن امتداد

 های روش ترین مناسب از که است کرنل تراکم تخمین آزمون ،پژوهش این در فضایی آمار های آزمون دیگر از

 ،ویلیامسون و کوایر مک) رودمی شماربه نقشه روی بر پیوسته و مسطح صورت به بزهکاری های داده تصویرکشیدن به

( 2005 ،دیگران و اک) جرم تمرکز محدودۀ عنوان به همواری سطح ،آزمون این کمکبه(. 2002 ،دیگران و چینی ؛1999

 های داده پایگاه تشکیل برای ،پژوهش این در که است ذکر شایان. شد ترسیم استان سطح از عمومی ارزاق قاچاق

 شده استفاده Case افزونة و ArcGIS افزار نرم از گرافیکی و فضایی تحلیل برای و Office/Excel افزار نرم از یپژوهش

 .است

 

 هایافته و بحث

 مطالعه مورد محدودة

 741/22742 مساحت با استان این. دارد قرار سفارخلیج شمالی حاشیة در که است ایران جنوبی های استان از بوشهر

 16' تا 27 ° 14 ' و شرقی طول 25° 58' تا 50° 6 ' بین جغرافیایی مشخصات در ،(1390 ایران، آمار مرکز) کیلومترمربع

 به جنوب از وبویراحمد،کهگیلویه و خوزستان استان به شمال از بوشهر استان. است گرفته قرار شمالی عرض °30

 فارس خلیج با بوشهر استان. است محدود فارسخلیج به غرب از و فارس استان به شرق از هرمزگان، استان و فارس خلیج

 دارای استان این .است برخوردار توجهیشایان اقتصادی و راهبردی اهمیت از و دارد دریایی مرز کیلومتر ششصد از بیش

 بخش، 22 نیز جم و گناوه ،دیلم نگان،ک دیر، دشتی، دشتستان، تنگستان، ،(استان زکمر) بوشهر هاینام به شهرستان 9

 و کشور در بوشهر استان جغرافیایی موقعیت ،1 ةنقش در .است سکنه دارای آبادی یا روستا 690 و شهر 29 و دهستان 43

 روستایی و شهری نقاط توزیع ،3 ةنقش در همچنین. است شده شیدهک تصویربه استان سیاسی تقسیمات ،2 ةنقش در

 .شود می مشاهده استان
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 کشور در بوشهر استان جغرافیایی موقعیت. 1 نقشة

 1392 نگارنده، ؛1390 بوشهر، استان انتظامی فرماندهی: منبع

 

 
 بوشهر استان سیاسی تقسیمات. 2 نقشة

 1392 نگارنده، ؛1390 بوشهر، استان انتظامی فرماندهی: منبع
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 بوشهر استان روستایی و شهری نقاط. 3 نقشة

 1392 نگارنده، ؛1390 بوشهر، استان انتظامی فرماندهی: منبع

 

 در تسنن اهل مسلمانان. هستند شیعه ها آن اغلب که دهند می تشکیل مسلمانان را استان ساکنان درصد 99 از بیش

 ویژهبه دینی های اقلیت را بوشهر استان ساکنان از درصد 15/0 حدود. دارند سکونت دیر و کنگان بوشهر، های شهرستان

 .کنند می زندگی استان در نیز مسیحی و کلیمی معدودی شمار و دهند می تشکیل زرتشتی

 و شهرها ساکنان زبان ترین رایج فارسی زبان از بعد عربی زبان. است فارسی بوشهر مردم ترشبی گویش و زبان

 رایج زبان نیز ترکی زبان. است بوشهر شهرستان در شیف جزیرۀ و گناوه دیر، کنگان، های شهرستان در ساحلی روستاهای

 .دارد رواج دشتی و دشتستان مناطق در بیشتر و است استان عشایر

 است بوده نفر 1،032،949نفوس و مسکن  یعموم یسرشمار یجنتا براساس، 1390سال  دراستان بوشهر  جمعیت

است که به متوسط  یلومترمربعکنفر در  45 ،استان این در جمعیت تراکم .استکل کشور  یتدرصد جمع 37/1 معادل که

 -1385 ةسال پنج ۀدور یاستان ط یندر ا یتجمع ةساالن رشد متوسطاست.  یکنزد یاربس (نفر 46)کشور  یتتراکم جمع

کشور  یها استان یاندوره در م ینرا در ا یتنرخ رشد جمع یناستان باالتر یندرصد بوده است که ا 11/3 یزانبه م 1390

درصد  2/68حدود  ،1390 سال در. است بوده درصد 29/1 پنج سال ینا یط یتجمع ةداشته است. متوسط رشد ساالن

 و مرد نفر 560،955 معادلدرصد  3/54استان بوشهر  یت. از کل جمعاند داشتهسکونت  نآ یاستان در شهرها یتجمع

 119 بوشهر استان در جنسی نسبت ،ارقام این نظرگرفتنبا در .اندداده یلتشک زناننفر را  471،944 معادل درصد 7/45

 نسبت میزان باالترین ،رقم این که دارد وجود مرد نفر 119 زن نفر 100 هر ازایبه بوشهر استان درکه  امعنینبد ؛است

 ایران، آمار مرکز) است بوده 102 سرشماری دورۀ این در کشور جنسی نسبت. است کشور های استان میان در جنسی

1390.) 

 هایاستان ،نظر این از. است بوده نفر 2/4 بوشهر استان در و 55/3 کشور کل در خانوار بعد متوسط ،1390 سال در

 کشور های استان میان در را خانوار بعد متوسط بیشترین ،وبلوچستانسیستان استان از پس وبویراحمد،یلویهگکه و بوشهر

 .اندداشته

 های طرح اجرای ،نفتی بزرگ های شرکت و گاز و نفت عظیم مخازن داشتن راهبردی، تیموقع دلیلبه ،بوشهر استان

 را کشور گرید مناطق و مجاور های استان فعال انسانی رویین سازی، شتیک و بوشهر اتمی روگاهین مانند صنعتی بزرگ

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1&action=edit&redlink=1
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 دلیلبه که ترتیببدین ؛است افتهی شیافزا منطقه در جمعیت های جاییهجاب نیز گذشته های سال طی. است ردهک جذب

 مهاجرت شاورزان،ک درآمد سطح بودننییپا نیز و رفاهی اناتکام نبود ،زمین و آب ویژهبه ی،شاورزک اناتکام مبودک

 از ای هعد فارس،جیخل های نینش خیش اب استان نیا مجاورت سبببه. است گرفته شدت استان شهرهای به انیایروست

 از یکی ،استان این. اند کرده مهاجرت عمان اییدر و فارس جیخل ةرانک شورهایک به امرارمعاش و ارک برای منطقه، اهالی

 اهمیت ،طبیعی گاز برآنعالوه و استان این در خشکی و قاره فالت در نفتی میادین وجود. است کشور خیز نفت های استان

 .است بخشیده استان این به ملی سطح در ای ویژه

 

 بوشهر استان در عمومی ارزاق قاچاق فضایی الگوهای

 از ،بوشهر استان ۀمحدود در کاال قاچاق ارتکابی جرایم های داده شد، اشاره پژوهش روش بخش در که گونه همان

 1389 اسفند تا فروردین از که افرادی ،اساسبراین. است دهش اخذ بوشهر استان انتظامی فرماندهی در موجود های پرونده

 سابقه و پرونده ها آن برای بوشهر انتظامی فرماندهی در و اند شده کاال قاچاق بزه مرتکب بوشهر استان محدودۀ در

 کاال قاچاق فقره 1398 مجموع ،پژوهش زمانی ۀدور اطالعات مطابق. اند هشد بررسی پژوهش این در است، شده تشکیل

 مربوط های داده پایگاه ،جرایم این به طومرب اطالعات استخراج از پس که است پیوسته وقوعبه بوشهر استان محدودۀ در

 و فضایی های تحلیل و تهیه جرم های نقشه سپس و شد تشکیل GIS جغرافیایی اطالعات های سامانه محیط در ها آن به

 .شد انجام جرایم این به مربوط زمانی

 و بندی دسته گروه 13 در کاال قاچاق جرایم مجموع استان، این در کاال قاچاق مختلف مصادیق تر دقیق بررسی برای

 بیشترین ،کاال (درصد 0/19) مورد 266 فراوانی با عمومی ارزاق قاچاق گروه، 13 این میان در. شدند بررسی تفکیکبه

 ارزش ریال میلیارد 07/46 ،بوشهر استان در عمومی ارزاق قاچاق های محموله کل است ذکر شایان. دارد را قاچاق میزان

 .است داشته

 آن بیشترین و پنجم یک به نزدیک ،بوشهر استان ۀمحدود در شدهکشف عمومی ارزاق قاچاق فقره 266 مجموع از

 شهرستان ،کنگان شهرستان از پس .است شده کشف کنگان شهرستان ۀمحدود در (درصد 8/21 با برابر بزه فقره 58)

 جم و گناوه های شهرستان. گیردمی قرار دوم ةرتب در (عمومی ارزاق قاچاق جرایم کل درصد 5/19) بزه فقره 52 با دیلم

 سوم ةرتب (بوشهر استان عمومی ارزاق قاچاق مجموع درصد 4/12) عمومی ارزاق قاچاق بزه فقره 33 داشتن با هریک نیز

 دشتی شهرستان در ،زمانی ۀدور این در بوشهر استان در عمومی ارزاق قاچاق میزان کمترین ،دیگر سوی از. دارند را

 بزه فقره 16 با دشتستان و بوشهر های شهرستان ،دشتی شهرستان از پس. است داده رخ (درصد 1/1) فقره سه میزان به

 قاچاق کشف میزان. اند داشته را عمومی ارزاق قاچاق جرایم میزان کمترین (عمومی ارزاق قاچاق مجموع درصد 0/6)

 جرایم مجموع درصد 0/9) فقره 24 و (درصد 4/9) فقره 25 ترتیببه ،تنگستان و دیر های شهرستان در عمومی ارزاق

 در عمومی ارزاق قاچاق مجموع درصد 3/2) بزه فقره 6 کشف محل ،میان این در. است بوده (عمومی ارزاق قاچاق

 .است شده عنوان نامشخص نیز (استان محدودۀ

 بوشهر استان های بخش و ها شهرستان ۀمحدود در عمومی ارزاق قاچاق ارتکابی جرایم تعداد ،5 و 4 های نقشه در

 ارزاق قاچاق بزه وقوع نظر از محدوده ترین متراکم ،بزه فقره 51 تا 40 با دیلم شهرستان مرکزی بخش. شودمی مشاهده

 39 تا 18 داشتن با نیز کنگان و جم گناوه، های شهرستان مرکزی های بخش. شود می محسوب بوشهر استان در عمومی

 های بخش ،مقابل نقطة در. اند گرفته قرار دوم ةرتب در دیلم شهرستان مرکزی بخش از پس ،عمومی ارزاق قاچاق فقره

 و مرکزی بخش دشتستان، شهرستان بوشکان و سعدآباد شبانکاره، گناوه، شهرستان ریگ دیلم، شهرستان حسن امام

http://fa.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø´Ø§Ù�Ø±Ø²Û�
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ø¹Ù�Ø§Ù�
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 بزه، فقره 3 تا 0 داشتن با تنها نیز شهرستان ریز بخش و دیر شهرستان بردخون بخش دشتی، شهرستان کاکی بخش

 .اند داشته را عمومی ارزاق قاچاق کشف میزان کمترین

 مطابق. شودمی مشاهده بوشهر استان در عمومی ارزاق قاچاق میجرا معیار انحراف بیضی و متوسط مرکز 6 نقشة در

 متوسط مرکز نقطة و است شده منطبق استان این جغرافیایی مرکز بر حدی تا مذکور جرم معیار انحراف بیضی ،نقشه این

 شکلبه ،جرم این به مربوط معیار انحراف بیضی. دارد قرار تنگستان شهرستان به نزدیک و دشتی شهرستان در نیز

 ،استان مختلف های بخش در جرم این وقوع های مکان پراکندگی رسد می نظربه که است استان محدودۀ در ای گسترده

 .است آن کم بسیار کشیدگی و بیضی این گستردگی دلیل
 

 

 
 بوشهر استان های شهرستان در عمومی ارزاق قاچاق ارتکابی جرایم تعداد. 4 نقشة

 1392 نگارنده، ؛1390 بوشهر، استان انتظامی فرماندهی: منبع

 

 
 بوشهر استان های بخش در عمومی ارزاق قاچاق ارتکابی میجرا تعداد. 5 نقشة

 1392 نگارنده، ؛1390 بوشهر، استان انتظامی فرماندهی: منبع
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 بوشهر استان در عمومی ارزاق قاچاق میجرا معیار انحراف بیضی و متوسط مرکز. 6 نقشة

 1392 نگارنده، ؛1390 بوشهر، استان انتظامی فرماندهی: منبع

 

 میجرا تعداد که -نقشه این در. شودمی مشاهده ای شبکه روشبه عمومی ارزاق قاچاق تمرکز های محدوده 7 نقشة در

 36 هر در بزه فقره 28 تا 7( پررنگ های سلول) بزه این تمرکز های مکان در -دهد می نشان کیلومترمربع 36 هر در را

 .است شده کشف کیلومترمربع

 که گونه همان. شودمی مشاهده بوشهر استان محدودۀ در عمومی ارزاق قاچاق تمرکز های محدوده 8 نقشة در

 بخش در عمومی ارزاق قاچاق تمرکز اصلی های محدوده شد، اشاره آن به نیز پیشین های نقشه در و شود می مالحظه

 کنگان شهرستان مرکزی بخش و جم شهرستان مرکزی بخش گناوه، شهرستان مرکزی بخش دیلم، شهرستان مرکزی

 .است کیلومترمربع هر در فقره 53/0 تا 31/0 ها محدوده این ثقل مرکز در جرم تراکم. دارند قرار
 

 
 ای شبکه روشبه بوشهر استان در عمومی ارزاق قاچاق بزه تمرکز های محدوده. 7 نقشة

 1392 نگارنده، ؛1390 بوشهر، استان انتظامی فرماندهی: منبع
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 کرنل روشبه بوشهر استان در عمومی ارزاق قاچاق خیزجرم های کانون. 8 نقشة

 1392 نگارنده، ؛1390 بوشهر، استان انتظامی فرماندهی: منبع

 

 ،شود می مالحظه که گونه همان. است مشاهدهقابل عمومی ارزاق قاچاق های محموله مبدأ های استان 9 نقشة در

 عمومی ارزاق محمولة فقره 237 تا 11 مبدأ که است بوشهر استان قاچاق، عمومی زاقار های محموله مبدأ ترین مهم

 های استان. است بیشتر اهمیت حائز ،محموله فقره 10 تا 3  با هرمزگان استان بوشهر، استان از پس. است بوده قاچاق

 .اند بوده عمومی ارزاق قاچاق محمولة فقره 2 تا 1 مبدأ ،سال این در نیز اصفهان و فارس

 نقشه، این مطابق. است شده مشخص بوشهر استان از عمومی ارزاق قاچاق های محموله مقصد های استان ،10 نقشة در

 استان بوشهر، استان از پس. است فقره 119 تا 69 تعداد به عمومی ارزاق قاچاق های محموله مقصد ترین مهم بوشهر استان

 سایر میان در. است بوشهر استان از محموله فقره 68 تا 32 مقصد -دارد را بوشهر استان با مشترک مرز بیشترین که -فارس

 سهمی ،مازندران و تهران کرمان، یزد، اصفهان، لرستان، ایالم، هرمزگان، بویراحمد، و کهگیلویه خوزستان، های استان ها، استان

 .اند بوده استان این از عمومی ارزاق قاچاق محمولة 31 تا 1 مقصد و اند داشته بوشهر استان از عمومی ارزاق قاچاق از
 

 
 بوشهر استان از عمومی ارزاق قاچاق های محموله مبدأ های استان. 9 نقشة

 1392 نگارنده، ؛1390 بوشهر، استان انتظامی فرماندهی: منبع
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 بوشهر استان از عمومی ارزاق قاچاق های محموله مقصد های استان. 10 نقشة

 1392 نگارنده، ؛1390 بوشهر، استان انتظامی فرماندهی: منبع

 

 
 بوشهر استان در عمومی ارزاق قاچاق وقوع میزان بعدی سه تصویر. 1 شکل

 1392 نگارنده، ؛1390 بوشهر، استان انتظامی فرماندهی: منبع

 

 و روز شبانه هایساعت هفته، روزهای در بوشهر استان در عمومی ارزاق قاچاق وقوع زمانی تحلیل 2 شکل در

 به مربوط هایکشف بیشترین ،نمودار این مطابق. است شده کشیده تصویربه بزه این فرعی و اصلی زمانی های کانون

 هاساعت این در جرم فقره 8 تا 6 حدود و بوده 13:30تا 12:30 هایساعت بین دوشنبه روزهای در ،عمومی ارزاق قاچاق

 بین ،هفته روزهای تمامی در بزه این فرعی زمانی های کانون ،شود می مالحظه نمودار در که گونه همان. است شده ثبت

 .است مشاهدهقابل فقره 6 تا 4 بزه فراوانی با 21:30 تا 17:30 و 14:30 تا 12:30 ،10:30 تا 7:30 هایساعت
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 روز شبانه هایساعت و هفته روزهای در بوشهر استان در عمومی ارزاق قاچاق وقوع زمانی الگوی. 2 شکل

 1392 نگارنده، ؛390 بوشهر، استان انتظامی فرماندهی: منبع

 

 گیری نتیجه

 از یبخش سبب،نیهمبه و شود ینم ثبت کشور یرسم یآمارها در ،پنهان تیماه لیدلبه که است یتیفعال کاال قاچاق

 یهامشکل با عمل در را دولت یعیتوز و یصیتخص یها استیس کارکرد مقوله نیا .ماندیم پنهان کشور اقتصاد عملکرد

 سطح ،یداخل دیتول به کاالها نیا ورود از یناش یهاانیز ریسا و درآمدها فرصت نةیهز محاسبة با. سازدیم مواجه یجد

 از انیز دالر اردیلیم نیچند ساالنه افتیدر توان یم ،یارز یدرآمدها و یخارج تجارت مولد، یگذارهیسرما زانیم اشتغال،

 یهاشبکه قیطر از ،اقالم نیا از یاریبس نکهیا ترمهم. شود یم لیتحم کشور اقتصاد به قاچاق یکاالها خروج و ورود

 نیا به یالمللنیب و یمل یباندها صورت به هاشبکه نیا که دنشو یم خارج آن از ای وارد کشور به قاچاق ةافتیسازمان

 .نندک یم اقدام یرقانونیغ تیفعال

 اقتصادی و اجتماعی جغرافیایی، مختلف شرایط و عوامل از تأثرم بوشهر استان در کاال قاچاق پدیدۀ وقوع شک بی

 از و استان نیا ینونک یهامعضل از یکی ،بوشهر استان در کاال قاچاق مختلف قیمصاد وقوع آنجاکه از. است استان

 و مقابله منظور به ،بوشهر استان در کاال قاچاق وضعی پیشگیری اهمیت به توجه با و است نمسئوال یاصل یها دغدغه

 در عمومی ارزاق قاچاق یزمان و فضایی یالگوها حاضر پژوهش در استان، سطح در اقتصادی نامطلوب پدیدۀ این کنترل

 تر مهم .شد مطالعه بوشهر استان به کاال قاچاق مسیرهای و ورود یمباد ترین مهم همچنین. شد شناسایی استان این

 عیتوز که شد مشخص همچنین. خورد می چشمبه بیشتر پدیده این ،استان از شهرهایی یا مناطق چه در شد معلوم اینکه

 بوشهر استان محدودۀ در قاچاق کاالهای مقصد و ینگهدار و حمل ییایجغراف های محدوده ترین مهم ییایجغراف

 .است چگونه( بخش و شهرستان کیکتف به)

 های شهرستان در دهد می نشان بوشهر استان اداری های محدوده و ها شهرستان در ارزاق قاچاق پراکندگی بررسی

 در شهرستان دو این ،پیشگیرانه های برنامه در ،بنابراین ؛هاست شهرستان دیگر از تر وخیم بسیار وضعیت ،دیلم و کنگان

 مرکزی بخش وضعیت تر مهم همه از. است اهمیت حائز بیشتر کنگان نیز ،شهرستان دو این بین در. هستند اولویت

 .دارد بوشهر استان سطح در را نرخ باالترین ،کاال قاچاق هایکشف میزان نظر از که است کنگان شهرستان

 مقصد و مبدأ ترین مهم داد نشان بوشهر استان از عمومی قارزا قاچاق های محموله مقصد و مبدأ های استان بررسی

 فارس استان و مبدأ ترین مهم هرمزگان استان بوشهر، از پس .است بوشهر استان قاچاق، عمومی ارزاق های محموله

 طی کاال قاچاق وقوع زمانی الگوی به توجه با .روندمی شماربه عمومی ارزاق قاچاق های محموله مقصد ترین مهم

 این کانون یادشده الگوهای مطابق باید استان در کاال قاچاق با مبارزه ریزانبرنامه و مدیران ،هفته روزهای و روز شبانه

 .نندک کنترل بزهکاری اوج های زمان در را جرایم
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 تسهیالت وجود ،کیلومتر 475 طول به باریکی نوار شکلبه استان گسترش نحوۀ و جغرافیایی موقعیت رسد می نظربه

 اقتصادی و اجتماعی های ویژگی ،وفانیت یا تاریک های شب ،مد نیروی خورها، شامل قاچاق غیرقانونی فعالیت طبیعی

 نگرفتنشکل استان، ساکنان اقتصادی و معیشتی نامساعد وضعیت و مناسب اشتغال های فرصت نبود و بیکاری مانند

 تقاضا و مصرف بازار وجود ،قاچاق های فعالیت باالی سود ،محیطی زیست و محیطی های چالش دلیلبه یافته توسعه اقتصاد

 و صادرات مقررات در ثباتی بی و تناقض ،دنیا معتبر ارزهای با مقایسه در کشور پول پایین ارزش ،خارجی کاالهای برای

 کاالهای باالی حجم ،قضایی مراجع رسیدگی نحوۀ در مشهود ناهماهنگی ،تجاری قوانین نبودنیکپارچه و بروز ،واردات

 در کاال قیمت تفاوت ،واردات و صادرات جریان در موجود های معافیت و انحصارها ،خاص شرایط دارای و الورود ممنوع

 ترین مهم از ،قاچاق امر در کافی هایاختیار از مسئول های سازمان برخوردارنبودن و همسایه کشورهای بازار با داخلی بازار

 .است بوشهر استان در کاال قاچاق الگوهای گیری شکل در مؤثر عوامل

 ترین مهم ،بوشهر استان در مخدر مواد با مبارزه متولیان و کارشناسان از نظرسنجی براساس و فوق مراتب به بنا

 :است زیر شرح به استان در کاال قاچاق با مقابله و پیشگیری راهبردهای

 این تجهیز و شهرها خروجی و ورودی مبادی و راهبردی های گلوگاه در جدید انتظامی مراکز احداث و یابی مکان 

 ؛پیشرفته تجهیزات و امکانات به مراکز

 پیشگیرانه؛ راهبردهای به بخشی اولویت 

 اطالعات بروزرسانی و مرجعمکان و یکپارچه جامع، ای داده پایگاه به کاال قاچاق با مبارزه و کنترل مراکز تجهیز 

 ؛جرایم این ای رایانه

 های سامانه به انتظامی و نظامی مراکز تجهیز جمله از ،بزهکاری تحلیل زمینة در نوین های فناوری از استفاده 

 نوین؛ ابزار این فراوان های توانمندی از کامل برداری بهره و جغرافیایی اطالعات

 تکمیلی؛ های پژوهش انجام و خیزجرم مناطق اساسبر میجرا تحلیل 

 ؛استان در تجارت و تولید در رقابتی های مزیت تقویت و شناخت 

 ؛مرزی های بازارچه های فعالیت بر نظارت و توجه 

 ؛فعالیت و اشتغال مناسب امکانات استقرار و ها زیرساخت توسعة 

 ؛ترانزیتی های کامیون ردیابی های سامانه تکمیل و توسعه 

 ؛رسمی واردات و صادرات برای مطلوب خدمات ارائة و کاال صادرات از حمایت 

 ؛استان مرزهای در ترانزیت و ونقل حمل و انبارداری ،فرآوری بندی، بسته مراکز و ها پایانه ساماندهی 

 برای سازی ظرفیت و کاال ورود کنترل برای مطمئن و مدرن های فناوری و وسایل به استان گمرک تجهیز 

 ؛کاال ونقل حمل زمینة در اطالعات و ارتباطات فناوری از استفاده

 میجرا کاهش و پیشگیری در جانبه همه جویی مشارکت قالب در جامعه افراد سازیهمراه. 
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 منابع
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