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Extended Abstract
Introduction
Over time, criminologists have found that specific locations influence the occurrence of crime.
As in the past few decades, spatial analysis theories in criminology have shifted from focusing
on the motivation of criminals to study crime points. In fact, some locations have a greater
chance of occurring due to the physical and environmental characteristics as well as the social,
cultural, and economic features of the inhabitants; on the contrary, some places are a barrier to
criminal opportunities. Therefore, it can be said that identifying the factors in the incidence of
crime is the first step in combating social depravity, because by eliminating these factors or
reducing their effects can prevent or at least reduce the level of delinquency in society. Pakdasht
has been subject to rapid physical and demographic growth bans over the past few decades due
to the growth of informal housing and disrupted urban development, and the physical
characteristics of the city have had an impact on environmental quality in terms of crime.
Therefore, the key question in the present study is as following: what is the relationship between
the physical texture of the city and the patterns of robbery crimes occurrence in Pakdasht? For
this purpose, to analyze the pattern, extent and distribution of urban crime, the relationship
between the physical texture of the city and the pattern of robbery crimes has been investigated.
Methodology
The research method of this study is descriptive-analytical and in terms of purpose is an applied
one. Also is based on library and field studies. The statistical population of this study was 302
cases of robbery. Mapping Clusters toolkit from ArcGIS software was used for spatial
distribution and spatial representation of hot and cold physical textures of Pakdasht .Also to
explore the pattern trends affecting physical parameters (passages width, building life,
construction quality, size of discrete components, passages lighting, passage coverage, presence
of demolished buildings, physical quality and building materials) on crimes, GWR was used.
Results and Discussion
The distribution of the robbery crimes perpetration place in the city shows that they have a
cluster pattern in the central part of the city. Accordingly, the pattern of delinquency in Pakdasht
city and most of the crimes of robbery occurred near the main streets and the central part of the
city and other areas of the city have a lower crime density than these neighborhoods, which is
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evidence of the accumulation of delinquency patterns in certain areas of the city. hotspots have
also been formed from Shahid Motahari Street Clock Square to Mamazani Head. There is also a
focal point behind the municipality (Elihiya), that one of the reasons could be the high level of
burglary of residential homes. Another pattern is in the sand and branch area, which is the
informal settlement area. In this regard, the Local R2 coefficient for the model of impact of
physical indicators on crime occurrence in Pakdasht is between (0/39 – 0/00), which means that
the correlation between the independent variable (physical indicators) and the dependent
variable (crime) is high in red areas of the city and contrariwise. In fact, locally and spatially, it
indicates that the extent of the influence of physical indicators on crime is greater. For example,
in areas of the city with poor lighting, crime rates are also high. Therefore, the greatest impact
of physical factors and the interdependence between the framework and the occurrence of crime
are in the marginal areas of the city that constitute the old texture areas of the city, as well as in
areas known as worn-out and informal settlement.
Conclusion
According to the physical indicators of Pakdasht informal settlements (passage width,
construction life, construction quality, size of segments, lighting and passages, passage
coverage, presence of demolished buildings, dominant physical quality in the neighborhood and
building materials), physical factors are directly related to occurrence of a crime. As such, the
greatest impact of physical factors and the relationship between framework and crime
occurrence has taken place in the marginal areas (Elahiyeh Phase 2 and Ghoute and Jito
crossroads) and near the worn-out and informal settlement of the city (Zeinabieh and
Imamzadeh Ghoueh) and the central district is less correlated with the predisposing physical
factors due to its location in the downtown area and to some extent the importance of safety
issues in buildings. The coefficient (Local R2) on impact of physical indicators on crime
occurrence model in Pakdasht shows in terms of locally and spatially that the effect of physical
indicators on crime occurrence is greater so that the most influence of physical factors and
dependence between framework and crime occurrence has occurred in the suburbs near the
worn-out texture and informal housing of the city due to the specific conditions of the
turbulence and worn-out texture, and crime rates have been high in areas of the city where
illumination and lighting are inadequate.
Keywords: Physical texture, hotspots crimes, robbery, Pakdasht City.
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چکیده
بزهکاری ازجمله مسائل و مشکالت اکثر شهرهای امروزی است و تحلیـل فضـایی جـرائم شـهری بـه شناسـایی
الگوهای رفتاری مجرمانه ،کشف کانونهای جرم خیز و درنهایت به تغییر شرای نابهنجار کمک مینمایـد .شـهر
پاکدشت با توجه به آمار وقوع جرائم سرقت رشد نسبتاً باالیی را داشته است لذا بـهعنوان محـدوده مـوردپژوهش
انتخابشده است .پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ روششناسی توصـیفی ـ تحلیلـی مبتنـی بـر
مطالعات کتابخانهای و بررسیهای میدانی است .جامعه آماری این پژوهش  302فقره جرائم سرقت بوده است که
در دوره زمانی  1392/12/26تا ( 1395/1/16جرائم سرقت تعطـیالت عیـد نـوروز سـالهای  1392تـا  )1395در
محدوده قانونی شهر پاکدشت رخداده است .برای کشف رونـد الگـوی جرمخیـزی از شـاخصهای کالبـدی بـا 9
شاخص اعم از (عرض معبر ،عمر بنا ،کیفیت ساختمانی ،اندازه قطعات تفکیکـی ،نـور و روشـنایی معـابر ،پوشـش
معابر ،وجود ساختمانهای مخروبه ،کیفیت کالبدی و مصالح ساختمان) با اسـتفاده از رگرسـیون وزنـی جغرافیـایی
) (GWRاستفادهشده است .میزان ضریب تعیین محلی ( )Local R2در مورد مدل تأثیر شاخصهای کالبـدی بـر
رخداد جرائم عددی بین ( )0/000 -0/39را نشان میدهد .نتایج یافتهها درواقع بهصورت محلی و فضـایی نشـان
میدهد که میزان اثرگذاری شاخصهای کالبدی در وقوع جرائم مثبت است و در قسمتهایی از شهر کـه میـزان
روشنایی و نورپردازی نامناسب بوده ،میزان وقوع جرائم نیز باال بوده است.
واژگان کلیدی :بافت کالبدی ،کانونهای جرم خیز ،سرقت ،شهر پاکدشت.
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مقدمه
بزهکاری ازجمله مسائل و مشکالت اکثر شهرهای امروز است .مسئلهای که بشر با همه قـدرت ،مهـارت و ابتکـار خـود،
هنوز نتوانسته است در مبارزه با آن پیروز شـود و از میـزان و انـواع مختلـف آن بکاهـد (عبـاسورکی .)2 :1387،چنان ـه
فعالیتهای بزهکاری یکی از دغدغههای جامعه معاصر به شمار میرود و بسیاری از کشورها با رشـد بیسـابقه تخلـف و
بزهکاری روبرو میباشند ( .)Ackerman & Murray,2004:423لذا دگرگونی سـریع محـی یکـی از ویژگیهـای
بنیادی زمان ماست ،هرروز شهرها و محلهها و بناهای جدیدی سـاخته میشـود .قرارگاههـای کالبـدی برخـی الگوهـای
رفتاری و نقشهای اجتماعی نوینی را بر ساکنین خود تحمیل میکنند و برخی الگوهای رفتاری و نقشهـای اجتمـاعی را
تقویت و برخی دیگر را تضعیف کرده و جهت و ابعاد جدیدی بر رفتـار سـاکنین خـود میبخشـد (کـامران نیـا.)18:1385،
بهواقع گمنامی افراد سبب بروز جرائم و انحرافات در فضاهای شهری میشود .وقتی افراد نسبت به هـم شـناخت حاصـل
کرده باشند دیگر نمیتوانند در فضاهای عمومی مرتکب جرم شوند و این کار را در فضای خصوصی انجـام میدهنـد؛ بـه
همین دلیل وجه فضایی و کالبدی شهر برای کاهش و تخفیف جرائم شهری اهمیت خـاص دارد (ذوالفقـاری و شـایگان،
)7 :1390؛ و آن ه در بررسی جغرافیای جرائم شـهری اهمیـت دارد ،رابطــه فضــا و محــی شــهری بــا رفتارهــای
اجتماعی (از نوع منفی و ناهنجار آن) اسـت .درواقع این موضوع کـه طـی چنـد دهـه اخیــر بــه مطالعــات جغرافیـایی
شهری افزودهشده است ،چارچوب عملـی برای تحلیل فضایی و مکـانی جـرم و مطالعه رابطه ناهنجاری با فضـا و زمـان
در محدوده شـهرها فـراهم مینماید (پوراحمـد و همکاران .)84 :1382،درواقع با گذشت زمان ،جرم شناسان متوجه شدند
که مکانهای خاص بر وقوع جرم تأثیرگذار میباشند .بهطوریکه در چند دهـه گذشـته ،تئوریهـای تحلیـل فضـایی در
جرمشناسی از تأکید بر روی انگیزه مجرمان به مطالعه نقاط وقـوع بزهکـاری انتقـال یافـت (برتـاو)95 :1391،؛ و انتشـار
دادهها ی مجرمانه از قبیل زمان و محل وقوع جرائم برای شهرهای بزرگ نشان داده است که فعالیتهای مجرمانه تمایل
به قرارگیری فضایی به سمت مناطقی را دارند که کانونهای بزهکاری نامیده شدهاند ،مناطقی با فعالیتهای جنـایی بـاال
که توس مناطق با فعالیتهای کم احاطهشده است ( .)Lloyd & Farrell,2013:23درواقع بعضی مکانها بـه دلیـل
ویژگیهای کالبدی و محیطی و هم نین خصوصیات اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی ساکنان ،امکـان و فرصـت بیشـتری
برای وقوع جرم دارند ،برعکس بعضی مکانها مانع و بازدارنده فرصتهای مجرمانـه هستند(صـادقی و همکـاران:1394،
)66؛ بنابراین با توجه به مسائل فوق میتوان گفت ،بیتردید شناسایی عوامل بـروز بزهکـاری ،نخسـتین گـام مبـارزه بـا
کجرویهای اجتماعی است ،چراکه با از بین بردن این عوامل یا کاهش اثرات آن میتوان از ارتکاب بزهکاری پیشـگیری
نمود و یا حداقل از میزان آن در جامعه کاست(تیلور و هارل .)10-9 :1389،بهطورکلی پیشینه پژوهش در زمینه جغرافیای
جرم را مطالعات نخستین اکولوژیستهای فرانسه "کتله و گری" در نیمه اول قرن  19بازمیگردد (شکویی)459 :1369،؛
و مکتب جامعهشناسی شیکاگو ،نخستین مکتبی بوده اسـت کـه جـرائم شـهری را در محی هـای شـهری بـا توجـه بـه
ویژگیهای اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی مناطق متفاوت شهر بررسی کرده است و بر این عقیده بود کـه رفتـار سـاکنان
شهری در قالب محی های شهری قابلمطالعه است (کامراننیا .)16 :1385،ازاینرو ساختار کالبدی شهرها در بروز جرائم
تأثیر به سزایی دارد و تغییر در مشخصههای مکانی منجر به شـکلگیری الگوهـای زمـانی و مکـانی خـاص بزهکـاری
میشود (مرصوصی و صفرعلیزاده .)112 :1393،در شهر پاکدشت بهموازات رشد سریع کالبدی و جمعیتـی در طـی چنـد
دهه گذشته رشد مناطق اسکان غیررسمی و توسعه گسیخته شهری به وقوع پیوسته اسـت و ویژگیهـای کالبـدی شـهر
ازنظر کیفیت محیطی مؤثر بر وقوع جرم را در پهنههایی کاهش داده است لذا سؤال کلیدی در پـژوهش حاضـر در پاسـخ
دادن این سؤال است که چه ارتباطی میان بافت کالبدی شهر و الگوهای رخداد جرائم سـرقت در شـهر پاکدشـت وجـود
دارد؟ بدین منظور ،جهت تحلیل الگو ،میزان و نحوه پراکنش جرم خیزی شهری و ارتباط آن با بافـت کالبـدی شـهر بـه
بررسی و ارتباط آن با الگوی جرائم سرقت پرداختهشده است.
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مبانی نظری
مطالعات پایه در زمینه پیشگیری از جرائم و طراحی محیطی به مطالعات اسکار نیومن و جین جیکوبز مرتب اسـت .جـین
جیکوبز در کتاب خود با عنوان "مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی" به بیان ایدههای خود دربـاره امنیـت پرداختـه
است ،وی حامی محی های باز و نفوذپذیر و دارای اختالط کاربری میباشد که در آن غریبـهها ماننـد سـاکنان از فضـاها
استفاده میکنند که از حضور غریبهها در کنار ساکنان بهعنوان چشمان ناظر بر خیابان بهعنوان بخشی از مکانیسم کنترل
طبیعی استفاده میشود (جیکوبز .)1388،اسکار نیومن بر پایه کتاب خود با عنوان " فضاهای قابل دفـاع" مطـرح میکنـد
که حضور عده کثیری از افراد در یک فضا دقیقاً همان گمنامی را که مجرمان برای نیـل بـه مقصودشـان بـه دنبـال آن
هستند ایجاد میکند؛ بنابراین ازنظر نیومن ،بروز جرائم در مکانهای کم تراکم ،محی های تک کاربره ،همراه با دسترسی
محدود برای غریبهها ،جایی که ساکنان میتوانند غریبهها و افراد مزاحم را تشخیص دهند ،میتوانـد کـم باشـد (نیـومن،
 .)1975در مقایسه کلی میتوان گفت نیومن برخالف نظریه جیکوبز ،معتقد بود خیابانهای تجاری جرائم زیادی را با خود
به همراه میآورند .او کار سیستماتیک و آماری بر روی اندازه و ارتفـاع سـاختمانها و میـزان جـرائم انجـام داد و نتیجـه
میگیرد افزایش اندازه و ارتفاع ساختمانها تأثیر مستقیمی برافزایش جرم دارد .مطالعه دیگری دراینبـاره تـا زمـانی کـه
سیمون شو در سال  1995انجام داد صورت نگرفته بود .وی بهطور خاص بر روی سـرقت از منـازل و بـهطور محـدودی
سرقت اتومبیل مطالعه کرده است .نتیجه مطالعات وی بیانگر این میباشد که هیچ متغیر واحد فضـایی وجـود نـدارد کـه
بتواند بهطور حتمی و با احتمال باالیی محتمل بودن سرقت را پیشبینی کند اما برخی از متغیرها در ادغام بـا متغیرهـای
دیگر شاخصتر میباشند .مقوله جرائم به هر نحو که از انسان سر بزند ،دارای بستر زمـانی و مکـانی اسـت ایـن ویژگـی
موجب میشود تا ب زهکاری جنبه جغرافیایی پیدا کند .بزهکار ،بزه دیده ،رفتار مجرمانه و ظرف مکانی و زمانی آن ،هر بـزه
را از دیگر رفتارها متمایز میکند (شاهیوندی و همکاران .)158 :1388،لذا انواع فضاهای شهری ،کاربری و کـارکرد شـهر
در بروز جرم یا پیشگیری از آن مؤثرند ،برخی از فضاهای شهری مستعد و تسهیلکننده بزهکاری و برخـی دیگـر مـانع و
بازدارنده آن هستند (ادیبیسعدنژاد و عظیمی .)85 :1390،سابقه شناسایی و تحلیل محدودههای جرم خیز شهری بهعنوان
رویکردی علمی به دهه  1980میالدی بازمیگردد و ازجمله مفاهیمی است که طـی  15سـال اخیـر در بـین تحلیلگـران
جرائم شهری اهمیت بسیار یافته است و امروزه بهعنوان دستاوردی معتبر برای مقابله با انحرافات اجتماعی و پیشگیری از
وقوع جرم مطرح است (کالنتری و توکلی .)80 :1386،به نظر میرسد ایـدههای اولیـه بررسـی محـدودههای جـرم خیـز
شهری درنتیجه ترسیم نقشههای پونزی1که تهیه آن در ادارات پلیس به شیوه دستی از حـدود  200سـال پـیش مرسـوم
شده است ،شکلگرفته باشد .ازآنجاکه توزیع جرائم در محدوده جغرافیایی تابعی از شرای مکانی محل وقـوع بـزه ،عامـل
زمان ،انگیزه و توانایی بزهکار و نحوه پراکنش اهداف مجرمانه است ،بنابراین نشان دادن وقایع مجرمانـه بـر روی نقشـه
شهرها با پونز یا عالئم رنگی این نتیجه را در برداشت که توزیع بزهکاری به تمرکز و تراکم در محدودهای خاص و بعضـاً
بخش های کوچکی از سطح شهر گرایش دارد ،یا این توزیع پراکنده است و از الگویی خاص پیروی نمیکند ،گرچه حدس
فوق دور از واقعیت به نظر نمیرسید و احتماالً طی  100سال اخیر تحلیلهای سـاده محـدودههای جـرم خیـزی شـهری
بهوسیله پژوهشگران جرائم شهری یا افسران پلیس صورت گرفته است و طی  30سال گذشته افرادی چـون برانتینگهـام2
در سال  1975و  ،1981کرو3در سال  ،1975ابی و هریس4در سال  1980و پـریش5در سـال  1986در آثـار و نوشـتههای
خود با ورود به بح تراکم بزهکاری در محدودههای خاص شهری ،تحلیـل محـدودههای جـرم خیـز را مطـرح سـاختند
( .)Weisburd et al,2004:34لیکن بهطور مشخص پژوهش در این زمینه را «شرمن»« ،گارتین» و «برگر» در سال
 1989انجام دادند و برای نخستین بار واژه کانونهای جرم خیز توس ایشان مطرح گردید .شرمن و همکاران ( ،)1989در
1. Pin Maps
2. Brantingham
3. Crow
4. Abeyie and Harries
5. Parish
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مطالعه شهر میناپلیس دریافتند  50درصد تماسهای تلفنی با پلیس تنها از  3/3درصـد کانونهـای شـهری انجامگرفتـه
است ( .)Sherman et al,1989:37ازآنپس تحقیق شرمن و همکاران او ،و نتیجه قابلتأمل پژوهش آنها موردتوجه
سایر پژوهشگران قرار گرفت و موجب شد تا تحقیقات زیادی در مـورد شـهرهای دیگـر جهـان و بـهویژه در کشـورهای
توسعهیافته صورت گیرد که تمامی این مطالعات نتایج مشـابهی در برداشـت و مطالعـه کانونهـای جـرم خیـز شـرمن و
همکاران را تأیید کرد .این مطالعات نشان داد تعداد قابلمالحظهای از جرائم تنهـا در مکانهـای معینـی از شـهر تمرکـز
مییابد .ازجمله پیشتازان تحقیق در زمینه محدودههای جرم خیز شـهری اداره پلـیس شـهر نیویـورك اسـت کـه بـهطور
سیستماتیک رویکرد فوق را در تحلیل بزهکاری و در برنامهریزیهای راهبردی برای کاهش بزهکاری به کار گرفته است
( .)Bratton & Knobler,2009:45هم نین مجموعه پژوهشهایی در این زمینه با حمایت موسسه ملی دادگستری
ایاالتمتحده آمریکا صورت گرفته است .ازجمله مؤسسات معتبر پژوهشی پیرامون شناسایی و تحلیل محـدودههای جـرم
خیز ،مرکز کاهش بزهکاری وابسته وزارت کشور انگلیس است .در پایگاه اینترنتی مرکز فوق ،نتایج چندین مطالعه موردی
در این زمینه در دسترس عالقهمندان قرارگرفته است .ازجمله این مطالعات ،تحقیقی است کـه در سـال  1990در بخـش
کریدور جنوب شرق لندن انجامگرفته است .نتایج تحقیق فوق نشان میدهد  18درصد کل سرقتهای انجامشده در ایـن
محدوده تنها در  6درصد از کل بخش فوق متمرکزشـده اسـت ( .)Home Office,2003:26در سـال « 2004جـری
راتکلیف» در پژوهشی فنونی را برای شناخت ترکیب فضایی و زمـان کانونهـای جـرم خیـز و تحلیـل زمـانی و مکـانی
کانونهای جرم خیز استفاده نمود .پژوهشهای وی به فرماندهان پلیس کمک کرد تا برای مقابله بـا بزهکـاری و تعیـین
یک راهبرد مناسب برای پیشگیری از جرم اقدام نماید.
کانونهای جرم خیز درواقع محدودهای که نسبت به محدودههای دیگر مردم برای درخواسـت کمـک ،بیشـتر بـا پلـیس
تماس میگیرند (پرهیز و همکاران .)63 :1389،این واژه بیانگر یک مکان یا محدوده جغرافیایی است که میزان بزهکاری
در آن باالست .حدود این مکان میتواند بخشی از یک شهر ،یک محله ،چند خیابان مجاور و حتی ممکن است یکخانـه
یا یک مجتمع مسکونی باشد (عباسورکی .)57:1387،در تعریفی دیگر این اصطالح را معادل مکانهای کوچک با تعـداد
جرم زیاد قابل پیشبینی ،حداقل در یک دوره زمانی یک سال دانستهاند (میرکتولی و وطنـی .)181 :1388،درواقـع نقـاط
داغ نشاندهنده نحوه قرارگیری خوشههای جرم و جنایت هستند که با افزایش مستقیم تمرکز فرصـتهای مجرمانـه بـه
وجود میآیند ( .)Miller et all,2016بر این اساس کانونهای جغرافیایی صرفاً بر اسـاس روش فضـایی یـا فضـایی-
زمانی میباشند؛ و کانونهای فضایی صرفاً تکنیکهای شناسایی نواحی و یا گروههـا هسـتند ،نـواحی کـه از همبسـتگی
فضایی محلی باالیی برخوردارند ،یا زمانی که حوادث مشابهی در یک فضا و در یک دوره زمانی نزدیک به هم قرارگرفته
باشند به وجود میآید ( .)Law et al,2015:3این رویکرد به دنبال کشف ظهور الگوهای جرم با تأکید بر ماهیت محـی
در وقوع جرم است .این دیدگاه بیشتر به دنبال آن است که کجا و چه زمانی جرم اتفاق افتاده اسـت تـا اینکـه بـه دنبـال
مجرم و انگیزههای مربوطه باشد (برتاو و همکاران .)8 :1392،البته باید توجه داشت کـه نقـاط جـرم خیـز دارای ماهیـت
پویاست و همواره ثابت نیستند ،ازاینرو نیاز به بررسـی مـداوم دادههـای جغرافیـایی در بازههـای زمـانی مختلـف وجـود
دارد(ابراهیمی و همکاران .)45 :1389،بهطورکلی در این مطالعات چگونگی پیـدایش ،کیفیـت و نحـوه پراکنـدگی اعمـال
مجرمانه و تلفیق این اطالعات با دادههای مکانی محل ارتکاب جرائم و شاخصهای اجتماعی ،اقتصادی مجـرم و محـل
سکونت او ،امکان شناسایی کانونهای جرم خیز ،پیشبینی محلهای احتمالی وقوع ناهنجاری در محـدوده شـهر فـراهم
میشود .درنهایت این اطالعات به شکل مؤثری میتواند به کاهش میزان جرائم در سطح شهر و پیشگیری از بزهکاری و
افزایش ایمنی کمک نماید(احمدی و همکاران .)49 :1392،درواقع زمانی که افسران پلیس بر کانونهای جرم خیز تمرکـز
میکنند ،آنها قادر به کاهش جرائم و کنترل شرای بینظم هستند (.)Ariel & Partridge,2016:439
روش پژوهش
پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ روششناسی توصـیفی ـ تحلیلـی مبتنـی بـر مطالعـات کتابخانـهای و
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بررسیهای میدانی است .جامعه آماری این پژوهش  302فقره جرائم سرقت بوده است که در دوره زمانی از تاریخ 12/26
تا  1/16سالهای  94 ،93 ،1392و  95در محدوده قانونی شهر پاکدشت رخداده است که از دفتر تحقیقات کاربردی ناجـا
جنوب شرق استان تهران واقع در شهر ورامین اخذشده است .بـرای کشـف رونـد الگـو اثرگـذاری شـاخصهای کالبـدی
(عرض معابر ،عمر بنا ،کیفیت ساختمانی ،اندازه قطعات تفکیکی ،نور و روشنایی معابر ،پوشش معابر ،وجود سـاختمانهای
مخروبه ،کیفیت کالبدی و مصالح ساختمان) بر جرائم از رگرسیون وزنی جغرافیایی ) (GWRاستفادهشده است .رگرسیون
وزنی جغرافیایی رواب بین متغیرهایی که با عوارض جغرافیایی مربـوط میشـوند را مدلسـازی نمـوده و بـه مـا امکـان
پیشبینی مقادیر متغیرهای نامعلوم و فهم بهتر عواملی که بر روی یـک متغیـر تـأثیر میگذارنـد را میدهـد .روشهـای
رگرسیون به ما امکان می دهند که رواب بین متغیرها را بررسی نموده و میزان شـدت و ضـعف آن روابـ را انـدازهگیری
نمـاییم .کـارلتون ،براندسـون و فودرینگهـام اصـطالح رگرسـیون وزنـی جغرافیـایی را معرفـی کردنـد (Cardozo et
 .)al,2012در رگرسیون خطی دادههای فضایی در فرایندی ایستا فرض میشوند .رگرسـیون خطـی عمـومی بهصـورت
رابطه ( )1است (:)Mennis,2006
رابطه (:)1
ε k x ik . ηi

i ≅ 1, 2,, n



Y i ≅ ε0 .

k

در اینجا  Yiارزش تخمین زدهشده متغیر وابسته برای مشاهده  β0 ،iضریب ثابت βk ،پارامتر تخمین برای متغیر xik ،k

ارزش  kامین متغیر برای  iو  εiجزا خطاست که فرض میشود بهصورت نرمال توزیعشـده اسـت .تخمـین پارامترهـا در
اندازهگیری اینگونه مدلها در فضا ثابت است .رابطه (.)2
رابطه (:)2
X TY

01

,

ε ⁄ ≅ +X T X

مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی گسترشیافته چارچوب رگرسیون عمومی است .جوهره اصلی این مـدل بهصـورت رابطـه
( )3است.
رابطه (:)3
i ≅ 1, 2,, n

. ηi

ik

 ε +u ,v , X
i

i

k

y i ≅ ε 0 +u i ,v i , .

جایی که ) (ui,viمختصات  iامین نقطه در فضا را نشان میدهد k(ui,vi)β ،تابع پیوسته از  k(u,v)βدر هر نقطه  iاست
و  Xi1,…, Xipمتغیرهای توضیحی در نقطه  iو  εiجز خطاست .برای مجموعه دادههای دادهشده پارامترهای منطقهای
 k(u,v)βبا استفاده از مراحل حداقل مربعات وزنـی تخمـین زده میشـود .وزنهـای  Wijبـرای  j=1,2, …, nدر هـر
موقعیت ) (ui,viتابع پیوستهای از فواصل بین نقاط  iو دیگر نقاط دادهای به دست میآید.
ε 1 +u1 ,v 1 ,

 ε p +u1 ,v 1 , 


 ε p +u n ,v n , 

ε 1 +u n ,v n ,

 ε 0 +u1 ,v 1 ,

β≅
ε 0 +u n ,v n ,


این ماتریس ،ماتریس پارامترهای منطقهای است .هر سطر از رابطه ( )4حاصلشده است.
رابطه (:)4
X TW +i ,Y

01

,

ε +i , ≅ +X TW +i , X
´

بهطوریکه  i=1,2, …, pنشاندهندة سطرهای مـاتریس X ،مـاتریس متغیرهـای مسـتقل Y ،متغیـر وابسـته و )W(i

ماتریس  n×nوزنی فضایی و بهصورت رابطه ( )5است.
رابطه (:)5

W +i , ≅ diagW i 1,W i 2 ,,W in
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0 
W i 1 0
0 W
0 
i2

≅ W +i ,




W in 
0
تخمین زدن در رابطه ( )4تخمین زدن حداقل مربعات است ،اما ماتریس وزنی ثابت نیست .ازاینرو ) W(iباید بـرای هـر

نقطه  iمحاسبه شود و  Wijتقریبی از هر نقطه داده در موقعیت  iرا نشان میدهد .نقاط دادهای نزدیک بـه  iدارای وزن
بیشتری در تخمین پارامترهای ) β(iنسبت به نقاط دورتر است .توابع وزنی متفاوتی تعریف کردنـی اسـت .متـداولترین،
تابع کرنل گاووسی و تابع وزنی  bi-squareاست .برای تعیین نوع توزیـع جـرائم وقـوع یافتـه در بافـت شـهر پاکدشـت
(خوشهای ،تصادفی و پراکنده) از ابزار  Moran’s Iاستفادهشده است Moran’s I .از طریق رابطه ( )6به دست میآید که
در آن  xijمیزان جرائم وقوع یافته است s2 ،واریانس نمونه مشاهدهشده در معادله است n ،تعداد چندضـلعیهای منطقـه،
 wijماتریس وزن فضایی یک محله که در اطراف خودش را تعریف میکند و هنگامیکه  iو  jبرابر با صفر مشاهدهشـده
باشند  cijبرابر با  1است .دو روش برای شناسایی وزن ماتریسها وجود دارد :یکی اینکـه وزنهـای فضـایی مبتنـی بـر
پیوستگی فضایی و میزان فاصله از هم باشند ) .(ESRI,2016روش متداول مبتنی بر تعریف یـک همسـایه بـر مبنـای
اشتراکات مرزی است .در این مطالعه ،وزن فضایی مبتنی بر همبستگی به کار گرفته شد کشف الگوهـای فضـایی میـزان
جرائم وقوع یافته در شهر پاکدشت بر اساس خودهمبستگی فضایی  Moran’s Iبا استفاده از نرمافـزار ArcGIS 10.4.1
انجام شد .محاسبه نزدیکترین همسایگی پلی گونها بهصورت زیر انجام میشود ،اگر متوسـ فاصـله کمتـر از  1باشـد
توزیع ویژگیهای تحلیلشده بهصورت خوشهای در نظر گرفتـه میشـود ،اگـر فاصـله متوسـ بـین  1و  2باشـد توزیـع
بهصورت تصادفی در نظر گرفته میشود و اگر متوس فاصله بیشتر از  2باشد توزیـع بهصـورت پراکنـده در نظـر گرفتـه
میشود ).(Jacquez & Greiling,2003a; Zhang & Tripathi,2018
رابطه (:)6

هم نین برای توزیع فضایی و نمایش فضایی کانونهای داغ و سرد بافت کالبدی شهر پاکدشت ( Hot Spot Analysis

)* )(Getis- Ord Giاز ابزار  Mapping Clustersاز مجموعه ابزارهای موجود در  Spatial Statistics Toolsمربوط
به نرمافزار  ArcGISاستفادهشده است .این ابزار نشان میدهد که مقادیر عوارض جغرافیایی در کجا داغ و در کجـا سـرد
توزیعشدهاند ،هم نین نشان میدهد که کدام عوارض دارای مقادیر بسیار متفاوت از پیرامونشان هستند.
محدوده مورد مطالعه
حوزه شهری پاکدشت یکی از حوزههای هشتگانه مجموعه شهری تهران است که در جنوب شرقی ایـن مجموعـه و بـه
فاصله  25کیلومتری شهر تهران قرار دارد .جاده تهران  -سمنان  -مشهد (جاده خراسان) این حوزه شـهری را بـا تهـران
مرتب میکند .این حوزه شهری ،در محدوده تدقیق شده پیشنهادی آن ،حـدود  8/3هـزار هکتـار مسـاحت دارد .در ایـن
محدوده ،یک مرکز شهری (شهر پاکدشت) و تعداد معدودی کانونهای جمعیتی غیرشـهری وجـود دارد .در حـال حاضـر
بخش اعظم جمعیت و فعالیتهای اقتصادی حوزه شهری مربوط به شهر پاکدشـت میباشـد و در افـق طـرح هژمـونی و
تسل جمعیتی  -عملکردی شهر پاکدشت در حوزه شهری تا حدی بیشتر میشود تا جایی که جایگاه و نقش حوزه و شهر
تا حدود بسیار زیادی همانند یکدیگر میشود .ایـن شـهر از پـنج هسـته روسـتایی پاکدشـت (پلشـت) ،مامازنـد و قوهـه،
خاتونآباد و پیر تشکیل یافته که ابتدا از روستاهای مامازند ،پاکدشت (پلشت) و قوهـه در سـال  1368تشـکیل شـد و در
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ادامه توسعه فضایی آن در سال  ،1369روستای خاتونآباد و در اواخر سال  1375روستای پیر را به آن اضافه کرده اسـت
(طرح جامع شهری پاکدشت)29 :1388،؛ و بر اساس جمعیت سال  1395شـهر پاکدشـت جمعیتـی معـادل  236000نفـر
جمعیت را در خود جایداده است (مرکز آمار ایران .)1395 ،طبق آمار رسمی دفتر تحقیقات راهبردی شـهر ورامـین واحـد
جنوب شرق استان تهران جرائم ارتکابی سرقت در  14دسته طبقهبندیشده کـه درمجمـوع  302فقـره سـرقت را شـامل
میشود .همه جـرائم در حـوزه قـانونی شـهر پاکدشـت رخداده اسـت و شهرسـتانها و روسـتاهای شـهر پاکدشـت را در
برنمیگیرد .این جرائم در بازه زمانی از تاریخ  12/26تا  1/16سالهای  1392الی  1395در محدوده قانونی شهر پاکدشت
رخداده است (دفتر تحقیقات کاربردی ناجا واحد جنوب شرق استان تهران.)1395،

شکل شماره  .1موقعیت محدوده موردمطالعه

بحث و یافتهها
اطالعات مربوط به جرائم ارتکابی در محدوده شهر پاکدشت بر پایه آمار موجود در سیستم دفتر تحقیقات کاربردی انتظامی
اخذ گردیده است ،بر این اساس افرادی که از تاریخ  12/26تا  1/16سـالهای  94 ،93 ،1392و  95در محـدوده قـانونی
شهر پاکدشت مرتکب جرائم مرتب با سرقت شدهاند و در کالنتریهای پاکدشت و واحدهای اجرایی (پلیس آگاهی) ،برای
آنها پرونده تشکیلشده است ،موردبررسی قرارگرفتهاند و تنها جرائمی که در محدوده قانونی شـهر بـه وقـوع پیوسـتهاند
ارزیابی قرارگرفته است .کلیه جرائم در  14دسته شامل اماکن خصوصی و عمومی ،منزل و مغازه ،خودرو و قطعات خودرو،
تجهیزات برقی و مخابراتی ،کیفقاپی و کش زنی ،جیـببری ،موتورسـیکلت ،سـرقت احشـام و سـایر جـرائم میباشـد.
اطالعات مربوط به این جرائم استخراج و در پایگاه اطالعات مکانی  302فقره جرم بهصورت فضایی ثبتشـده اسـت .بـا
توجه یافتههای جدول ( )1ازنظر درصد فراوانی نیز بزه قطعات خودرو ،خودرو و موتورسیکلت با بیشترین فراوانی و امـاکن
عمومی و تجهیزات برق با کمترین فراوانی قرار دارند .سرقت خودرو و موتورسـیکلت بـا  37,7درصـد و سـرقت مغـازه و
اماکن خصوصی با  36/4درصد بیشترین درصد وقوع را به خود اختصاص دادهاند.
جدول شماره  .1درصد و فراوانی وقوع جرائم سرقت در شهر پاکدشت
درصد
فراوانی
نوع جرم
36/4
110
مغازه و اماکن خصوصی
14/5
44
مسکونی
37/7
114
قطعات خودرو ،خودرو و موتورسیکلت
2/9
9
اماکن عمومی و تجهیزات برق
4/9
15
کش زنی و قاپزنی
100
302
کل جرائم
منبع( :دفتر تحقیقات کاربردی ناجا شهر ورامین ،ویژه جنوب شرق استان تهران) 1395،

بهمنظور تحلیل فضایی و جغرافیایی جرائم ارتکابی ابتدا محل وقوع این جرائم بهصورت نقاط منفرد در پایگاه داده مکـانی
ذخیره و با استفاده مدلهای تحلیلی (آماری و گرافیکی) الگوی فضایی این جرائم در سطح شهر پاکدشت اسـتخراج و بـر
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این اساس ،شکلگیری مکانهای جرم خیـز موردسـنجش قـرار گرفـت .بررسـی توزیـع فضـایی محـل ارتکـاب جـرائم
نشاندهنده آن است که حجم باالی نقاط بر روی نقشه بیانگر تمرکز و تجمع آشـکار جـرائم در محـدودههای خاصـی از
بخش مرکزی شهر پاکدشت است .نحوه پراکندگی محل ارتکاب جرائم نشاندهنده این نکته مهـم و اساسـی اسـت کـه
تعداد جرائم با روند افزایشی از جنوب و جنوب شرقی شهر پاکدشت به سمت بخش مرکزی است.
مرکز متوسط و بیضی انحراف معیار کل جرائم

برای سنجش توزیع فضایی و مرکز ثقل جرائم موردبررسی ،مدلهای آماری گرافیک مبنا شامل آزمون مرکـز متوسـ و
بیضی انحراف معیار مورداستفاده قرارگرفته اسـت .مرکـز متوسـ  ،مکـان مرکـزی را بهصـورت میـانگین مبنـایی تمـام
مکانهای بزهکاری مشخص میکند .بیضی انحراف معیار ،با استفاده از انحراف معیار فاصله مکـان هـر جـرم تـا مرکـز
میانگین ،پراکندگی ،جهت و موقعیت آن را مشخص میکند .در شکل ( )2مرکز میانگین و بیضی انحراف معیار مکانهای
کل جرائم در شهر پاکدشت نشان دادهشده است .بر اساس نقشـههای حاصـل از آزمونهـای آمـاری یادشـده ،الگوهـای
فضایی بزهکاری در شهر پاکدشت به شرح زیر است :مرکز متوس کل جرائم وقوع یافته در شهر پاکدشت تا حدود بسیار
زیادی بر مرکز جغرافیایی جنوب شهر پاکدشت منطبق است .بیضی انحراف معیـار کـل جـرائم موردبررسـی دارای جمـع
شدگی زیادی است ،این امر نشان میدهد مجموعه جرائم ارتکابی این محدوده در بخشهـای محـدودی بـا گسـتردگی
کمتر به وقوع پیوسته است و بیشتر جرائم ارتکابی گرایش به سمت بخش مرکزی جنوب شهر پاکدشت دارنـد .ایـن امـر
نشان میدهد که احتمال وقوع جرائم در جنوب شهر پاکدشت بیشتر است.

شکل شماره  .2مرکز متوسط و بیضی انحراف معیار مکانهای کل جرائم شهر پاکدشت

آزمون خوشهبندی

چند روش برای آزمون خوشهبندی و شناسایی الگوهای فضایی بزهکاری وجود دارد ،شاخص نزدیکترین همسایه ازجمله
مهمترین آزمونهای خوشهبندی است .این شاخص روشی ساده برای آزمون تمرکز بزهکاری در یک محدوده جغرافیـایی
است .میزان شاخص نزدیکترین همسایه در پراکندگی کل جرائم که شامل انواع جرائم سرقت میشود برابر  0/56است.
بر این اساس مقدار توزیع فضایی کل جرائم در شهر پاکدشت توزیع خوشهای دارد .گفتنی است با توجه به مقـدار  Zایـن
جرائم که  -14/571است و برای بررسی و صحت آزمون نزدیکترین همسایه به کار میرود .هرچه نمره  Zعـدد منفـی
بزرگتری باشد میتوان بهدرستی نتیجه آزمون شاخص نزدیکترین همسایه اطمینان کرد (جدول  2و شکل .)3
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جدول شماره  .2شاخص نزدیکترین همسایه و نمره Z

نوع جرم
کل جرائم

شاخص نزدیکترین همسایه
0/561707

نمره Z
-14/571335

ارزش P
0/000

شکل شماره  .3شاخص نزدیکترین همسایه کل جرائم شهر پاکدشت

خودهمبستگی فضایی موران جهانی I

خودهمبستگی فضایی یکی از ابزارهای توزیع و پراکنش عوارض و پدیدهها در فضا و مکان است .این تحلیل بـه بررسـی
همبستگی فضایی -مکانی دو مقدار جغرافیای میپردازد و توزیع عوارض در فضا را با توجه به موقعیت مکانی و خصیصـه
انجام میدهد .خودهمبستگی فضایی در متغیرها با استفاده از  Moran’s Iبررسی میشود ( Goovaerts & Jacquez,
 .)2004; Jacquez & Greiling,2003a,2003bرتبه یک شاخص از  -1برای خودهمبستگی فضایی منفی کامـل
(پراکنده یا یک الگوی منظم) است و  +1برای خودهمبستگی فضایی مثبت کامل (خوشـهای) اسـت و مقـدار صـفر کـه
نشاندهنده عدم خودهمبستگی فضایی (الگوی تصادفی فضایی) است .نتایج تجزیهوتحلیل حاصـل از  Moran’s Iبـیش
از مقدار صفر است .جدول ( )3الگوی تـوزیعی خوشـهای بـودن جـرائم را نشـان میدهـد .ابـزار خودهمبسـتگی فضـایی
(بهعنوانمثال موران جهانی  5 )Iارزش را به دست میدهد :شاخص موران ،شاخص مـورد انتظـار ،واریـانس ،مقـدار  Zو
مقدار  .Pنتایج این مقادیر در شکل ( )4قابلدسترسی هستند و بهعنوان مقادیر خروجی مشتق شده برای استفاده بالقوه در
مدلها یا متون منتقل میشوند .شکل ( )4نشان میدهـد کـه منحنـی جهـانی مـوران  Iبـرای ایـن مطالعـه 0/058719
گزارششده است که نشاندهنده یک خودهمبستگی فضایی مثبت (الگوی خوشهای) است .با توجه به مقدار  Zکه برابر با
 8/300767است کمتر از  10%درصد احتمال دارد که چنین الگوی خوشهای از یک الگوی خوشهای انتخاب و منجر شده
باشد ).(p <.10
جدول شماره  .3الگوی توزیعی جرائم توسط Moran’s I

الگوی توزیعی
خوشهای

مقدار موران I
0/058719

مقدار P
0/000000

مقدار Z
8/300767
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شکل شماره.4

توزیع خوشهای موران جهانی I

توزیع فضایی نقاط سرد و داغ

این ابزار نشان میدهد که مقادیر عوارض جغرافیایی در کجا زیاد و در کجا کم توزیعشدهاند ،هم نین نشان میدهـد کـه
کدام عوارض دارای مقادیر بسیار متفاوت از پیرامونشان هستند .برای انجـام ایـن مسـئله از مقـدار  Zو مقـدار  Pو یـک
نشانگر که نشاندهنده نوع خوشه برای هر عارضه است میپردازد Getis- Ord Gi* .بهخوبی که برای خـواص آمـاری
ساختهشدهاند و برای توصیف همبستگی فضایی از الگوهایی استفاده میکنند که بعضی مواقع بهعنوان نقـاط داغ و نقـاط
سرد نامیده میشوند .برای مثال اگر ارزشهای باال نزدیک یکدیگر باشند ،شاخص موران داللت بر خودهمبستگی فضایی
مثبت نسبتاً باال دارند که این طبقه از ارزشهای باال ممکن است بهعنوان نقطه تمرکز (داغ) نامیده شود در تحلیل جرائم
با استفاده از مقادیر  Zو  Pارزش پیکسلی سطح  90درصد اولویت تا سطح  99درصد اولویت متغیر خواهد بـود .بـهمنظور
انجـام تحلیـل (* )Getis- Ord Giبـرای جـرائم از ()* )Hot Spot Analysis (Getis- Ord Giاز ابـزار Mapping
 Clustersاز مجموعه ابزارهای موجود در  Spatial Statistics Toolsمربوط به نرمافزار  ArcGISاستفادهشـده اسـت.
خروجی این تحلیل بهصورت وکتوری است که در آن بلوكهای ساختمانی به تفکیک از سطح خیلی کـم تـا خیلـی زیـاد
برای برنامهریزی جهت مقابله هرگونه وقوع جرم دستهبندی شدهاند که به تفکیک رنگ قابلمشاهدهاند.

شکل شماره  .5نقاط داغ و سرد جرائم سرقت در شهر پاکدشت

کالنتری و همکاران  /تحلیل فضایی کانونهای جرم خیز در بافت کالبدی شهر پاکدشت

117

همانطور که از شکل ( )5مشاهده میکنیم قسمتهای قابلتوجهی از بافت کالبدی شـهر پاکدشـت در محـدوده طیفـی
متوس تا خیلی پایین قرارگرفتهاند بهگونهای که بخش شمالی غربی شـهر پاکدشـت دارای نقـاط سـردی میباشـد کـه
نشاندهنده پایین بودن سطح وقوع جرائم در این محدوده است ،اما این وضعیت در بخش مرکزی جنوب شـهر پاکدشـت
متفاوت است .درواقع نقاط داغ و کانون جرم خیز شهر پاکدشت در این محدوده شـکلگرفته و گویـای بـاال بـودن وقـوع
جرائم در این محدوده است .جدول ( )4وضعیت اولویتبندی مقابله با وقوع جرائم در سطح شهر پاکدشت را بـا توجـه بـه
شکل ( )5نشان میدهد.
جدول شماره  .4وضعیت کانونهای سرد و داغ
مساحت مترمربع
وضعیت
0
نقاط سرد در سطح %99
7745
نقاط سرد در سطح %95
25285
نقاط سرد در سطح %90
256874
نقاط خنثی
25080
نقاط داغ در سطح %90
49247
نقاط داغ در سطح %95
66270
نقاط داغ در سطح %99
430501
مجموع

شهر پاکدشت *Getis- Ord Gi

درصد
0
1/80
5/87
59/67
5/83
11/44
15/39
100

تحلیل فضایی جرائم به روش تخمین تراکم کرنل

در نقشه ( )6-6تراکم نقطهای  302فقره جرائم مرتب با سرقت در شهر پاکدشت را نشان دادهشده است ،نحوه پراکندگی
محل ارتکاب جرائم مرتب با سرقت در سطح شهر نشاندهنده این نکته اساسی است که جرائم سرقت در بخش مرکزی
شهر یک الگوی خوشهای به خود گرفته است .بر این اساس ،الگوی بزهکاری حاکم در شـهر پاکدشـت و بیشـتر جـرائم
سرقت در مجاورت خیابانهای اصلی و بخش مرکزی شهر رویداده است و سایر مناطق شهر نسبت به ایـن محـالت از
تراکم جرائم کمتری برخوردارند و این مطلب گواه به تجمع الگوهای بزهکاری در مناطق خاصی از شهر پاکدشـت اسـت.
تراکم بیشتر سرقت در مامازن اتفاق افتاده است .کانونهایی نیز از میدان ساعت خیابان شـهید مطهـری تـا سـر مامـازن
شکل گرفته است که بازار شهر پاکدشت در منطقه قرارگرفته است .هم نین کانونی پشت شهرداری (الهیـه) شـکلگرفته
است که یکی از دالیل آن میتواند سرقت زیاد منازل مسکونی باشد و الگوهایی دیگر در منطقـه شـن و ماسـه و قوهـه
است که منطقه سکونتگاههای غیررسمی میباشد .نقشه ( )6-3توزیع فضایی سرقت قاپزنی ،کـش زنـی و جیـببری را
نشان میدهد .همانطور که میبینیم بیش از  90درصد جرائم نقطهای در خیابانهای اصلی شهر و مکانهـایی رویداده
است که اوالً تراکم جمعیت و واحدهای تجاری وجود دارد و ثانیه مجرم خیابانهای اصلی را به دلیل فرار راحتتر بعـد از
جرم انتخاب میکند .طبق این نقشه بیشتر جرائم مربوطه در بخش مرکزی شهر و حوالی خیابان مطهری (سـر مامـازن)،
بلوار امام خمینی ،قوهه ،خاتونآباد و میدانهای اصلی آن رویداده است ،به دنبال چرایی این پاسخ در نگاه اول میتـوان
شلوغی بیش ازحد در این قسمت از شهر در مقاطع زمانی مختلف و استفاده از فرصت شلوغی برای بزههای قاپیدن و کش
زدن فراهم میآید و خیابانهای بزرگ که فرار مجرم را بعد از جرم راحتتر میکنـد و نکتـه بعـد وجـود امـاکن تجـاری
مختلف که مملو از اجناس میباشد که سارقین با استفاده از شلوغی و ارزش اجناس و فراهم شدن زمینه سرقت اقدام بـه
سرقت چه سواره از طریق قاپیدن با موتورسیکلت و چه پیاده از طریق کش زنی و حتی گیر انداختن افراد در سـاعتهای
افت جمعیت در کنجهای خلوت مینمایند.
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شکل شماره  .6توزیع فضایی انواع جرائم سرقت بر اساس روش تخمین تراکم کرنل

در شکل ( )5-6توزیع فضا یی سرقت اماکن خصوصی و مغازه نمایان شده است .طبـق ایـن روش دو خوشـه مربـوط بـه
سرقت مغازه آشکارشده است اولی در بخش مرکزی شهر و حوالی میدان آزادگـان (میـدان شـعبه) کـه تعـداد مغازههـای
تجاری باالست و دومی مربوط به بلوار سپاه و خیابان اصلی این محله است که دارای مغازههـای متعـدد میباشـد .طبـق
شکل ( )4-6توزیع فضایی سرقت منازل مسکونی پراکندگی سرقت منطقه قوهه ،محله بهـاران (شـن و ماسـه کریمـی)،
الهیه فاز  ،1الهیه فاز  2بیشترین مورد سرقت را گزارش کردهاند .در شکل ( )1-6توزیع فضایی سرقت امـاکن عمـومی و
تجهیزات برق الگوی اصلی جرائم سرقت تجهیزات برق را در محدوده محلههای خاتونآباد ،میدان آزادگان ،میدان مقـداد
و بهاران نشان میدهد و به نظر میرسد نواحی حاشیهای خاتونآباد که روبه کارگاهها و منطقه بیابان است در اثر خلـوتی
محی  ،مکان مناسبی برای این بزه میباشد ،هم نین در منطقه جنوبی شهر بر روی محله بهاران نیـز خوشـه و الگـویی
مشابه نمایان است که به نظر میرسد این محدوده ویژگی مشابهی چون محله خاتونآباد دارد و میدان آزادگـان و مقـداد
نیز به دلیل وجود فروشگاهها و تجهیزات برق بر این امر دامن میزنند .بر اساس شکل ( )2-6توزیع فضایی سرقت خودرو
و موتورسیکلت نمایانگر تراکم یکنواخت و خوشهای سرقت خودرو و قطعـات خـودرو در شـهر پاکدشـت میباشـد؛ آن ـه
بهخوبی نمایان است گستردگی پدیده فوق در سطح شهر و لکن خوشهای بودن و تراکم آن در بخش مرکزی شهر است.
این بخش شامل خیابان مطهری (سر مامازن) ،بیستمتری مقداد و میدانهای اصلی شهر و حـوزه اطـراف آن را شـامل
میشود که بیشترین رفتوآمد و پارك خودرو را نیز داراست و محله یبر و سهراه جیتو و قوهه که ازنظر کیفیت اجتماعی و
کالبدی در سطح پایینی قرار دارند .چهار خوشه کوچکتر نیز مربوط به چهار محله پارك معلم ،الهیه فـاز  ،1خاتونآبـاد و
دوراهی یبر ،در این محدودهها بیشتر سرقت قطعات و وسایل خودرو مورد سرقت معتادان و سارقین خردهپا قرار میگیرد و
هم نین الگوی سرقت موتورسیکلت در تنها نقطهای از شهر که دارای الگوی خوشهای است بخش سهراه جیتو میباشد.
تحلیل رگرسیون وزنی جغرافیایی

با توجه به وابستگیهای فضایی وقوع جرم ،در این تحقیق از روش رگرسیون وزنی جغرافیایی استفادهشده است .در اینجا
متغیر وابسته جرائم به وقوع پیوسته است و متغیرهای مسـتقل شـاخصهای کالبـدی (عـرض معبـر ،عمـر بنـا ،کیفیـت
ساختمانی ،اندازه قطعات تفکیکی ،نور و روشنایی معابر ،پوشش معابر ،وجـود سـاختمانهای مخروبـه ،کیفیـت کالبـدی و
مصالح ساختمان) هستند .پارامتر  R2بیانگر مناسب بودن برازش میباشد .مقادیر این پارامتر بـین صـفر تـا یـک بـوده و
هرچه به یک نزدیکتر باشد نشان میدهد که مدل بهخوبی برازش شده است .میزان ضریب تعیین محلـی ()Local R2
در مورد مدل تأثیر شاخصهای کالبدی بر رخداد جرائم در شهر پاکدشت بین ( )0/00-0/39را نشان میدهد جدول ( )5و
شکل ( ،)7گستره این ضریب در شکل ( )7از رنگ آبی به قرمـز اسـت .قسـمتهایی از شـکل ( )7کـه بـه رنـگ قرمـز
درآمدهاند نشان دهنده باال بودن میزان ضریب تعیین محلی است ،این بدان معناست که همبستگی میـان متغیـر مسـتقل
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(شاخصهای کالبدی) و متغیر وابسته (جرائم) در نقاطی از شهر که به رنگ قرمز درآمدهاند باالسـت و بـرعکس .درواقـع
بهصورت محلی ( )Localو فضایی ( )Spatialنشان میدهد که میزان اثرگذاری شـاخصهای کالبـدی در وقـوع جـرائم
بیشتر است و در نقاطی از شهر که به رنگ آبی درآمده است این اثرگذاری کمتر بوده است .برای مثال در قسـمتهایی از
شهر که میزان روشنایی و نورپردازی نامناسب بوده ،میزان وقوع جرائم نیز باال بوده است.
جدول شماره . 5برآورد مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی ( )GWRشاخصهای کالبدی و تأثیر و رابطه آن با رخداد جرائم
R2
AlCc
طول باند Sigma
P-value
R2تعدیلشده
متغیر
0/295
0/308
4337/385
1/570
1757/110 +2/5_-2/5
کل شاخصهای کالبدی
0/264
0/269
4378/378
1/604
1626/064 +2/5_-2/5
عمر بنا
0/245
0/251
4407/322
1/623
1626/064 +2/5_-2/5
وجود ساختمان نیمهکاره
0/245
0/250
4408/084
1/624
1626/064 +2/5_-2/5
عرض معبر
0/262
0/268
4381/718
1/605
1626/064 +2/5_-2/5
نور و روشنایی
0/231
0/236
4429/779
1/639
1626/064 +2/5_-2/5
اندازه قطعات تفکیکی
0/242
0/247
4412/415
1/627
1626/064 +2/5_-2/5
کیفیت ساختمان
0/256
0/262
4391/110
1/612
1626/064 +2/5_-2/5
پوشش معبر
0/254
0/278
4401/224
1/601
1626/064 +2/5_-2/5
مصالح ساختمان
0/248
0/231
4320/112
1/635
1626/064 +2/5_-2/5
کیفیت ساختمانی

طبق شکل ( ) 7بیشترین تأثیر عوامل کالبدی و وابستگی بین کالبد و وقوع جرم در مناطق حاشـیه شـهر (الهیـه فـاز  2و
منطقه قوهه و سهراه جیتو) که مناطق با بافت قدیمی شهر را تشکیل میدهند و هم نـین منـاطقی کـه بـهعنوان بافـت
فرسوده و اسکان غیررسمی شهر شناختهشدهاند (خیابان زینبیه و امامزاده قوهه) که به رنگ قرمز نشانان دادهشـده اسـت
قرار دارد.

شکل شماره .7ضریب تعیین محلی ( )Local R2شاخصهای کالبدی در وقوع جرائم

نتیجهگیری
سناریونویسی یکی از روشهایی است که به مدیران کمک میکنـد کـه عـالوه بـر تهیـه برنامـهریزیهای متعـدد بـرای
رویدادهای غیرمترقبه ،جهتگیری درستی نسبت به سایر رویدادهای آینـده داشـته و بنـابراین موضـوعات مختلفـی را در
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کانون توجه خود قرار دهند .ترسیم سناریوهای محتمل برای آینده و بررسی شـرای و ویژگیهـای آن ایـن امکـان را در
اختیار مدیران و برنامه ریزان قرار میدهد تا خود را بهمنظور رویارویی بـا تهدیـدهای پیشـرو و هم نـین بهرهبـرداری از
فرصتهای آینده آماده سازند .در این راستا هدف پژوهش حاضر تدوین سناریوهای مـؤثر بـر توسـعه گردشـگری اسـتان
کهگیلویه و بویراحمد با رویکرد آیندهنگاری بوده است .نتایج تحقیق نشان داد کـه  5سـناریو بـا سـازگاری قـوی و 541
سناریو با سازگاری ضعیف پیش روی توسعه گردشگری استان قرار دارد .درمجموع  5سـناریوی قـوی پـیش روی توسـعه
گردشگری استان ،بیشتر سناریوها در وضعیت مطلوب قرارگرفتهاند که این نشاندهنده وضعیت امیدوارکننده برای توسـعه
گردشگری استان است .از  60وضعیت احتمالی در سناریوهای قوی 47 ،درصد ( 28وضعیت) ،وضعیت مطلوب 33 ،درصـد
( 20وضعیت) ،وضعیت نسبتاً مطلوب و  20درصد هم وضعیت بحرانی دارند .از بین سناریوهای با سازگاری قوی ،سناریوی
شماره  1بهترین وضعیتها را برای آینده توسعه گردشگری استان در برگرفته است .سناریوی شماره  2و  3در مرتبه بعدی
قرار میگیرند که هم وضعیت آینده و همروند موجود را برای توسعه گردشگری استان در نظر میگیرند .سناریوی شماره 4
بیشتر روند موجود را برای توسعه گردشگری استان در نظر میگیرد و در وضعیت نسبتاً مطلوب قـرار میگیـرد .درنهایـت
سناریوی شماره  5قرار میگیرد که شامل وضعیتهای بحرانی برای توسعه گردشگری استان میشود .با توجـه بـه نتـایج
بهدستآمده از تحقیق که نشان داد  5سناریوی قوی و محتمل پیش روی توسعه صنعت گردشگری استان قرار دارد که از
این  5سناریو نیز تعداد  3سناریو در وضعیت مطلوبی قرار داشتند ،میتوان مهمترین راهبرد توسعه صـنعت گردشـگری در
این استان را راهبرد مبتنی بر رقابتپذیری و برنامه محوری انتخاب کرد .بنابراین مهمترین برنامههای پیشنهادی در ایـن
پژوهش جهت هدایت صنعت گردشگری به مسیر درست و درنهایت دستیابی به راهبرد نهایی مبتنی بر برنامه محـوری و
رقابتپذیری را میتوان در عوامل زیر برشمرد:
 افزایش سهم گردشگری از بودجه استان؛
 افزایش و ارتقاا کمیت و کیفیت تورهای گردشگری؛
 تنوعبخشی توسعه شبکههای اطالعرسانی؛
 پویایی مطلوب تعامالت سازنده بین نهادها؛
 ایجاد و توسعه دفاتر گردشگری؛
 ایجاد و ارتقاا امنیت گردشگران با همکاری نهادهای مختلف؛
 بازنگری دولت در زمینه برنامهریزی و حمایت از گردشگری؛
 حف و نگهداری از مراکز تفریحی موجود؛
 نگهداری و حف شبکه حملونقل منطقهای موجود؛
 نگهداری و حف شبکه حملونقل شهری موجود؛
 تسریع در تهیه طرح جامع گردشگری؛
 استانداردسازی زیرساختهای موجود؛
منابع
(1
(2
(3
(4
(5
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