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چکیده
زمینه و هدف :جانمایی منطقیو نظامند کاربریهای اراضی شهری نقش بسیار مهمی در کاهش نابسامانیهاای شاهری
به ویژه انواع جرایم دارند .هدف این پژوهش تحلیل نقش کااربری اراضای در شا لگیاری اگووهاای بکه ااری محلاه
اسالم آباد منطقه دو شهرداری تهران میباشد.
روششناسی :روش این پژوهش از نوع توصیفی -تحلیلی است .بر هماین اساا

جامعاه آمااری پاژوهش ااضار

مجموع جرایم ارت ابی طی دوره ی ساگه در محله اس ان غیررسمی اسالم آباد منطقه 2شهرداری تهران میباشد.
یافتهها :یافتههای پژوهش نشان می دهد بیشترین جرایم ارت ابی محله اسالم آباد در محدوده کاربریهای مسا ونی
رخ داده است 202 .مورد برابر با  22درصد جرایم محله اسالم آباد در فضاهای مسا ونی ایان منطقاه رخ داده اسات .در
صورتی که میکان جرایم ارت ابی محله که در محدوده کاربریهای مس ونی به ثبت رسیده اسات  8181ماورد برابار باا
 81/27درصد کل جرایم است .از سوی دیور  22مورد جرم برابر با 20/27درصد جرایم محله اسالم آباد نیک در کاربری
مس ونی مختلط اتفاق افتاده است.
نتیجهگیری :نتایج نشان میدهد یشترین درصد مساات محله اسالم آباد به کاربری باغ و زمینهای بایر و مسا ونی
اختصاص دارد به گونهای که میکان کاربریهای مس ونی و مس ونی مخاتلط در محلاه اساالم آبااد در مقایساه باا کال
منطقه دو ادود سه برابر بیشتر است که خود نشان از نوعی عدم تعادل و توازن در تخصای

کااربری مسا ونی در ایان

محدوده دارد .همین امر باعث شده بیشترین جرایم ارت ابی محله اسالم آباد در محدوده کاربریهای زماینهاای باایر و
مس ونی رخ دهد.
واژههای کلیدی
کاربری اراضی اگووهای بکه اری محله اسالم آباد جرم.

 . 1استادیار گروه جغرافیا ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه رازی( ،نویسنده مسئول)
Email:m.akbarpour@razi.ac.ir.
 .2کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد.

مقدمه
کمبود مس ن مناسب برای خانوارهای شهری کم درآمد در کشورهای در اال توساعه
تااوأم بااا مهاااجر بساایار زیاااد روسااتاییان بااه شااهرها منجاار بااه شا لگیااری و افااکایش
س ونتواههای غیررسمی شده است .این هستههای غیرمتعارف اغلب به دنباال مهااجر
روسااتاییان بااه شااهرها و در نتیجااه عاادم توانااایی شااهر در ج ا

و پ ا یرش آنهااا در

بخشهای رسمی با اادالل ام اناا زنادگی ایجااد شادند و متعالاب آن ایان منااط
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زمینهساز بروز ناهنجاریها و عدم هماهنویهایی در سازوکارهای شهری از یا

ساو و

ناپیوستوی کاگبدی شهر از سوی دیور شدند اینگونه س ونتواههاا کاه سایمای نازیباا
خدما پایین و ساکنینی کم توان و مشاغلی نامطمئن دارند محیطی آماده برای پ یرش
نابهنجاریهای اجتماعی فراهم میسازند .م تب جغرافیای جرم نتیجه اندیشههاای کتلاه
بلژی ی و گری فرانسوی است .کتله در کتا مشهورش به نام فیکیا

اجتمااعی آماار

مربوط به بکه اری در فرانسه را بین سالهای  8127و  8182مورد مطاگعه لرار داد .او به
کم

اعداد و ارلام همبستوی وارتباط محیط جغرافیایی و جرم را نشان داد .باه اعتقااد

وی جرایم ارت ابی در ی

جامعه و نوسانا متناو آن مانند ی

تابع ریاضی وابساته

به تغییرا شرایط التصادی و اجتماعی زمان و م ان است .پژوهشا کتله مورد توجاه
بسیاری از اندیشمندان کشورهای مختلف جهاان از جملاه ایتاگیاا فرانساه و آگماان لارار
گرفت و همین امر موجب بروز جنب وجوشهای علمی جدید و از جمله ایجااد رشاته
جدیدی در زمینه آمار جنایی به نام کتلیسیم شد .تأثیر و اهمیت مطاگعا و بررسایهاای
کتله در زمینه جغرافیای جرم به ادی بود که در برخی منابع کتله را پدر آماار جناایی و
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از جمله پایهگ اران م تب جغرافیای جنایت معرفی نمودهاند و گفته میشود پژوهشاا
او باعث شده است تا جرم به عنوان ی

پدیده اجتمااعی تاابع دو متغیار زماان و م اان

شناخته شود(اسینی و هم اران  .)880 :8832جامعهشناسان م تب شی اگو باه مطاگعاه

رابطه بین سااخت فیکی ای شاهر باا نظاام اخاللای پرداختناد و رابطاه نارخهاای جارم و
بکه اری نظیر خودکشی طاالق فحشاا و ....را باا فضاای طبیعای درون شاهر مطاگعاه
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نمودند .هدف آنها درک تأثیر عوامل اجتماعی و بومشناسی بر بیسازمانی اجتمااعی و
رفتااار انحرافاای بااود .پژوهش اا شاای اگو اس ا ان شاابانهروزی آن دسااته از جوانااان و
نوجوانانی که از مناط مختلف شهر به دادگااه ویاژه ایان افاراد ارجااع شاده بودناد را
با ی

اگووی نظامدار تناساب دارد .نارخهاای بکه ااری در باین افاراد طبقاه پاایین در

محال لدیمی شهر در باالترین اد ام ان باود و در منااط مرفاهتار کااهش ماییاباد.
همچنین اگووی کاهش نرخهای بکه اری به موازا افاکایش فاصاله از اهااگی سااکن
در محال لدیمی شهر در ارتباط با گروههای نژادی یا لومی مالاظه گردیاد(آکرز

8

.)2008
بیان مسأله
گسترش بیرویاه شاهرها طای ساالهاای اخیار و عادم تعاادل در نظاام شاهری موجاب
تقسیمبندی جدیدی در شهرها شد و آنها را باه دو بخاش ماتن و ااشایه تقسایم کارد
گروهی در مرکک و متن شهر و تحت پوشش ام انا و خدما

لرار گرفتند و گروهی

دیور در ااشیه ماندند و از هر نوع ام ان و برخورداری محروم شدند .کشاورهایی کاه
در گ شته اکثر جمعیتشان در روستاها ساکن بودند و براسا

التصاد کشاورزی

زندگی میکردند به ی باره تغییر چهره دادند شهرها مرکک ثقل جمعیت شدند و سیل
مهاجران روستایی به شهرها سرازیر شد توزیع جمعیت باه نفاع شاهرها تغییار یافات و
شهرنشااینی افراطاای بااا مش ا ال التصااادی اجتماااعی ظهااور پیاادا کرد(کالنتااری و

1. Akers .
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برنامهریکی کرد .این مطاگعا نشان داد که توزیع بکه اران در اطاراف و اکنااف شاهر

هم اااران  .)82 :8813رشااد شااتابان جمعیاات شااهرها منجاار بااه بااروز و ولااوع انااواع
ناهنجاریهای اجتمااعی(افاکایش جارم و جنایت)شاده اسات و از آنجای اه مجارمین در
انتخا م ان بسیار سنجیده و منطقی عمل میکنند م انهایی را جهت اعماال مجرماناه
خود بر میگکینند که ارت ا جرم با خطر کمتر و سرعت بیشاتر ام اانپا یر باشاند از
این رو ساختار کاگبدی شهرها در بروز جرایم تأثیر بسکایی دارد و تغییر در مشخصههای
م اااانی منجااار باااه شا ا لگیاااری اگووها اای زماااانی و م اااانی خااااص بکه ااااری
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میشود(کالنتری  .)72 :8810از دیرباز شناساایی عوامال محیطای و م اانی باروز جارم
وسعی در از بین بردن این عوامل و یاا کااهش تاأثیرا آن مهامتارین راه اار افاکایش
ایمنی و پیشویری و از ولوع ناهنجاریها شناخته شاده اسات چارا کاه ناهنجااریهاای
اجتماعی به هر نحو که از انساان سار بکناد دارای بساتر و ظارف م اانی و خصوصایا
زمانی است که این رفتارها را از ی دیور متمایک میسازد .بررسیها نشاان مایدهاد کاه
برخی از فضاهای شهری به دگیل ویژگیهای کاگبدی اجتمااعی و التصاادی میاکان یاا
نرخ بک ه اری بیشتری دارناد وباه ع اب برخای از فضااها ماانع وبازدارناده ارت اا
جرایم در درون خود هستند(اسینی و هم اران  .)823 :8832از طرفی نیک باه پاژوهش
ثابت شده است که مجرمان در ارت ا جرم اغلب دست به انتخا های منطقی میزنند
و به دنبال سادهترین کمخطرترین و مناسبترین فرصاتهاا و شارایط م اانی و زماانی
برای ارت ا جارم هساتند(کالنتری  )13 :8810باه هماین علات در محادوده شاهرها
مناسبترین محل را برای انجام عمل مجرمانه خود بر میگکینند .بدین ترتیب در سطح
شهرها اوزههایی ش ل میگیرند که دارای فرصتها و اهداف مجرمانه بیشتر و باه تباع
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آن تعداد جرایم باالتری هساتند و اصاطالااب باه آنهاا «کاانونهاای جارمخیاک» اطاالق
مایشاود .ن تااه در خاور اهمیات در ایاان خصاوص شناساایی ایاان کاانونهاا و تحلیاال
مش ال کاگبدی کاربری اراضی خصوصیا فرهنوی و اجتماعی ساکنان و کااربران

یا استفادهکنندگان از این محدودههاست تا بدین طریا باه اتخاای سیاساتهاا و تادابیر
الزم برای کنترل بکه اران پرداخت(کالنتری و هم اران  .)82 :8813در بین شهرهای

111

کشور شهر تهران به عنوان پایتخت کشور و باکر تارین کالنشاهر ایاران باه دگیال
پیچیدگیهای ساختاری و کارکردی و شرایط خاص کاگبادی اجتمااعی التصاادی
سیاسی و فرهنوی ااکم بر آن با نرخ باالی بکه اریهای اجتمااعی مواجاه باوده و
شده سهم لابل توجهی از بودجۀ نیروی انتظامی صرف افظ ثباا

و امنیات در ایان

زمینه شود(نصیری واعظمای  .)88 :8817منطقاه  2شاهرداری تهاران باهعناوان ی ای از
بکرگترین مناط شهرداری تهران دارای مسایل و مش التی چون مهاجرپ یری از مناط
روسااتایی رشااد سااریع جمعیاات گسااترش فیکی اای شااهر ناااهموونی و عاادم انسااجام
اجتماعی نواای با بافت فرسوده نظیر روستاهای درکه اوین طرشت فراکاد و مناط
ااشیهنشین اسالم آباد اسالم آباد جنوبی و جاویدآباد شرلی میباشد .همچنین با توجاه
به جمعیت نکدی
محله اسالم آباد ی

 8200نفری که در این محله زندگی میکنند و باا توجاه باه ایانکاه
محله کامالب مس ونی است .کاربریهای وضع موجود به طور کلی

شامل کاربریمس ونی خرده فروشی خدما محلهای فضای سبک و تعمیرگاه ماشاین
است .محله اسالم آباد ی

محله کامالب مس ونی است .کااربریهاای وضاع موجاود باه

طور کلی شامل کااربری مسا ونی خارده فروشای خادما محلاهای فضاای سابک و
تعمیرگاه ماشین است .به نظر میرسد ی ی از عوامل تأثیرگ ار در باالبودن نرخ جارایم
در محدوده اسالم آباد نبود مراکک انتظامی در این محدوده از شهر است .همانگونه کاه
پیداست هیچ مرکک انتظامی در محله اسالم آباد وجود ندارد و درصاد ایان کااربری در
منطقه صفر است .نبود مراکک انتظاامی در ایان محادوده موجاب شاده اسات تاا اضاور
نیروی انتظامی در این محدوده از شهر کمرنگ باشد و ام ان کنترل مناسب انتظامی در

نقش کاربرد اراضی شهری در تشکیل الگوهای بزهکاری در محالت اسکان غیر رسمی

باالترین سهم نابرابریهای اجتماعی و التصادی را هم داراسات .ایان مساالل موجاب

این محادوده باه اادالل برساد و باه تباع آن باا کااهش کنتارل انتظاامی فرصاتهاای
بکه اری را برای مجرمین افکایش یابد باه گوناهای کاه آنهاا بهتار و آساانتار بتوانناد
اعمال مجرمانه خود را انجام داده و به رااتی خود را مخفی نمایناد .ساوال اصالی ایان
پژوهش این که آیا ناوع کااربری اراضای در منطقاه اسا ان غیررسامی اساالم آبااد در
توزیع جغرافیایی نوع و میکان جرایم و ش لگیری اگووهاای فضاایی بکه ااری در ایان
محدوده از شهر تأثیر داشته است
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مبانی نظری پژوهش
منظور از برنامهریکی کاربری اراضی مشخ

کردن نوع مصرف زمین در شهر هدایت

و ساماندهی فضای شهر و تعیین ساختهاا و چواونوی انطبااق آنهاا باا ی ادیور و باا
سیستمهای شهری است (زیاری  .)827 : 8812چوونوی برنامهریکی کاربری ناه فقاط
نقش اساسی در کیفیت و کارایی برنامه جامع شهری خواهد داشت بل ه میتواند نقاش
مهمی در تغییر شرایط فیکی ی و م انی شهرها جهت کاهش جرایم ایفا نماید .از گحاا
پایداری محیط زیست شهری نحوه لرارگیری کاربریها در فضای شاهری بسایار مهام
میباشد .زیرا لرارگیاری مناساب کااربریهاای هماهناگ باا ی ادیور در یا
جداسازی کاربریهای معاار

فضاا و

ی ادیور از باروز بسایاری از مساالل زیسات محیطای

جلوگیری میکند .شناخت ویژگیهای زیست محیطی هر کابری بسیار مهم است یعنای
باید مشخ

شود کدام کاربریها به چه نحوی و با چه دامنهای محیط اطراف خاود را

تحت تأثیر لرار میدهند .در توزیع زیست محیطی کاربریها بایاد باه ساه ن تاه اساسای
توجه کرد .8 :تعیین مناسبترین محل استقرار برای هر کدام از کاربریهاای دخیال در
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برنامهریکی(کاربریهایبخشی)  .2چوونوی نظم فضایی و روابط متقابل کاربریهاای
نسبت به ی دیور  .8آثار زیست محیطی ناشی از استقرار کاربریها بار محایط هرگااه
محل لرارگیری نوعی کاربری م انی باشد که از آن کمتارین فشاار مم ان بار محایط

خود کاربری و سایر کاربریها وارد آید .می تاوان بار پایاه ایان نظریاه ادعاا نماود کاه
کاربری در مناسابتارین م اان از گحاا زیسات محیطای لارار گرفتاه اسات .دخاگات
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معیارهای زیست محیطی در جانماییهای کاربریهای شهری میتواند تحوال عماده-
ای در سیما و کیفیت محیطهای شهری در پی داشته باشاد(امامی  .)81 :8812جانماایی
اصوگی منطقی و نظامناد کااربریهاای اراضای شاهری نقاش بسایار مهمای در کااهش
ویژگی هاا و تساهیال م اانی جارم در شاهرها و باا اعماال تغییارا در ایان محایط و
همچنین با برنامهریکی و طراای محیطی به منظور ا ف تساهیال محیطای جارم نارخ
جرایم را در سطح شهرها به ادالل برسانند .از دیدگاه نظری نواه علمای باه موضاوع
جرم در محیط شهری در م تب جامعهشناسی شی اگو ریشاه دارد .دانشامندان م تاب
جامعهشناسی شهری شی اگو با توجه به ویژگیهاای التصاادی اجتمااعی و کاگبادی
مناط مختلف شهر جرایم را در محیطهای شهری بررسی کردند .آنها بر ایان بااور
بودناد کاه رفتارسااکنان شاهری در لاگاب محایطهاای شاهری لابال مطاگعاه اسات و
ویژگیهای اجتماعی و التصادی و کاگبادی در جارمزایای منطقاه تاأثیر دارد(تقاوایی و
هم اران  .)28 :8830از نظر ایان م تاب شاهر در آن واااد هام یا
متش ل از افراد و نهادهای وابسته به هم است و هم ی

نظاام پیچیاد

نظم اجتماعی است که عالوه

بر پیدایش خرده فرهنگها وبیوانهگرایی زمینۀ افکایش جرایم را فراهم می آورد .در
این دیدگاه شهر همچون پهنههای جغرافیایی در نظر گرفته میشود کاه در آن همانناد
پدیدههاای گیااهی و ایاوانی تقسایمبنادیهای متفااو

و فراینادهایی چاون تهااجم

همکیستی جایوکینی استیال رلابت و هموونسازی وجود مش ال آنها و باه طاور
کلی معضاال

روزافاکون اجتمااعی در شاهرها اسات (ف اوهی  .)18 :8817محققاان

دریافتهاند وجود برخی از کاربریها درشا لگیاری کاانونهاای جارمخیاک تاأثیر باه

نقش کاربرد اراضی شهری در تشکیل الگوهای بزهکاری در محالت اسکان غیر رسمی

نابسامانیهای شهری به ویژه انواع جرایم دارند .برنامهریکان شهری میتوانند با شاناخت

سکایی دارد .مطاگعاتی که به تازگی در ارتباط با کاربری زمین و جرم انجام شده تأثیر
کاارد

مؤگفههای مختلف کاربری زمین بر میاکان یاا ناوع جارم را تأییاد مایکناد(م

ورات لیف .)82 :2003 8در ایان راساتا برناماهریاکی کااربری اراضای نقاش اساسای و
کاربرد زیادی در تغییر و اصالح شرایط محیطی جهت ا ف فرصاتهاای بکه ااری
دارد(لصری و هم اران  .)822 :8830اصطالح م اانهاای جارمخیاک یاا کاانونهاای
جرمخیک بیانور م انی با میکان باالی جرم است .محدود ایان م اان بخشای از شاهر
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ی

محلۀ کوچ

خاناه

یا چند خیابان مجاور ی دیور است واتی مم ن است ی

یا مجتمع مس ونی باشد .تعریفی دیور این اصطالح را معادل م انهاای کوچا
تعداد جرم زیاد لابل پیشابینی اادالل در یا

دور زماانی یا

باا

سااگه دانساته اسات

(شاماعی و هم ااران  .)272 :8838ویکبارد و اک چهاار مفهاوم اساسای زیار را در
ش لگیری کانونهای جرم خیک مؤثر دانستهاند:
اگف.تساهیال  :ام اناا

و تساهیال

مناساب بکه ااری همچاون مشارو

لمارخانه و برخی مجتمعهای آپارتمانی در ی

فروشای

محدود جغرافیایی باعث ترغیاب

و تشوی بکه اران به انجام رفتار مجرمانه در این محدودههاا مایشاود .عاالوه بار
این نوع و میکان بکه اری بستوی به نوع افرادی دارد که به این م اانهاا جا
میشوند.
 .ویژگیهای م انی :مشخصاتی چون دسترسی راات نبود گشت و نوهباان عادم
مدیریت اصوگی و در کنار آن وجود برخای ام اناا

مجرماان را باه جنایات در

برخی م انهای خاص ترغیب میکند.
111

ج .اهداف مجرمانه :وجود اموال یا اشیایی که مطلو بکه اران است.

1. McCord & Ratcliffe.

د .بکه ار :تعداد بیشتر بکه اران و داشتن توانایی و انویک کافی برای عمل مجرمانه از
111

دیور عوامل مؤثر در ش لگیری کانونهای جرمخیک است(آک .)820 :8811
بنا بر موارد م کور مهمترین اگووهای فضایی کانونهای جرمخیک م انی و زماانی باه
شرح زیر است:
سرتاسرمحدود کانون گسترده شدهاند و به صور خوشاهای یاا متمرکاک نیساتند.
همانند خانههایی که در سرتاسر محدود مورد سرلت والع شدهاند که این امار باه
دگیل ویژگیهای طراای نامرغو و نادرست این م انهاست.
 .2اگووی خوشهای :این نوع ولایع مجرمانه کانون را به صور خوشهای در ی

یاا

چند فضای ویژه در داخل محدود کانون به وجود میآورد .برای مثاال مایتاوان
استادیومهای ورزشی را یکر کرد که مم ن است کانون شماری از جرایم مارتبط
با وسایل نقلیه باشد.
 .8اگووی نقطهای :این نوع ویژه از کانون جرمخیاک بار یا

م اان خااص بکه ااری

انطباق مییابد .بارای مثاال پارکیناگ مراکاک خریاد در مرکاک یا

شاهر شالوغ

میتواند از این نوع باشد دراین جا همۀ رخدادهای بکه اری در ی

م ان ویاژه

به وجود میآید(رات لیف.)2008:80 8
شهرنشینی در کشورهای در اال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعهیافته رشاد بسایار
سریعی دارد .از این رو شهرهای کشورهای در اال توسعه با مساللی نظیر افاکایش نارخ
بی اری ش لگیری التصاد غیررسامی مسا ن غیررسامی خشاونت ناهنجااریهاای
اجتماعی بکه اری و جرم و جنایت روبه رو شدهاند(مشا ینی وهم ااران .)82 :8832
در این میان محیط شهری زمینۀ مستعدی برای ارت ا انواع جرایم به شمار مایرود .باه
1. Ratcliff.

نقش کاربرد اراضی شهری در تشکیل الگوهای بزهکاری در محالت اسکان غیر رسمی

.8اگووی پراکنده :در ایان ناوع نقااطی کاه کاانون جارم را باه وجاود مایآورناد در

همین دگیل امروزه مطاگعا جغرافیای شهری به مرزهایجدیدی گاام نهااده اسات کاه
توجااه بااه کیفیاات زناادگی افااکایش رفاااه اجتماااعی توزیااع عادالنااه درآمااد ثاارو و
ام انا

توجه به تأثیر فضا و ساخت وسازهای شهری در رفتارهاای فاردی و اجتمااعی

افراد بررسی جغرافیایی جرم و جنایت و ناهنجاریهای اجتماعی در شاهرها و همچناین
طراای محیط شهری برای پیشویری از جرم و کاهش سطح جرایم شهری از این جملاه
است(کالنتری و هم اران .)70 :8813
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پیشینه پژوهش
مطاگعاتی که به تازگی در ارتباط با کاربری زمین و جرم انجاام شاده تاأثیر مؤگفاههاای
مختلااف کاااربری زمااین باار میااکان یااا نااوع جاارایم را تأییااد ماایکننااد از جملااه نتااایج
پژوهش های اخیاردر فیالدگفیاای آمری اا نشاان داد کاه جارایم باه گاروههاای معاین از
کاربری زمین گرایش دارند برای مثال گروه ضر و جرح بیشتر در اطاراف میلاههاای
زندان و دزدی و تخریب در پیرامون دبیرستانها و مراکک خرید محلهها دیاده مایشاود.
جرمشناسان محیطی زمیناه جارمزایای ایان م اانهاا را باه عناوان نتیجاه فرصاتهاا و
فعاگیت های افکایش یافته جرم کاه تعاداد زیاادی از مجرماان را جا
میکنند(م

مایکناد تفسایر

کارد  .)82 :20038در پژوهش دیور در ارتباط با کااربری زماین شاب ه

خیابان و اگووهای جرم در آمری ا مشخ

شده که جرایم به طور تصادفی در فضا رخ

نمیدهد .م انهای معین در محیط ویژگیهایی از خاود نشاان مایدهناد کاه آنهاا را
برای مجرمان بطور باگقوه ج ا تر میکند .در ی

ناایه مم ن اسات اناواع معینای از

کاربری زمین وجود داشته باشد که به میکان باالتری به جرم و بینظمی دامان مایزنناد
111

این کاربریها اجم زیادی از جمعیت را ج

میکنند که مم ن است آنهاا نیاک در

به وجود آمدن جرم در شهر مؤثر باشند .عالوه بر این پژوهشهای اخیار نشاان داد کاه
1. Mccord.

شب ههای خیابانی محلهها نیک عامل بسیار مهمی در ش ل دادن به اگووهای جرم هساتند.
نتیجه این پژوهش نیک بر این اشاره دارد که به راستی شب ه خیابان و کاربری زماین هار
دو مسااایل مربااوط بااه جاارایم محلااه مشااارکت دارنااد(اکر

111

و چاریسااتن  .)2008 8در

پژوهشی که آلاای شاماعی و هم ااران در ساال  8838در ارتبااط باا بررسای و تحلیال
فضایی جرم مواد مخدر در کالن شهر تهران مورد مطاگعه منطقاه  2شاهرداری تهاران باه
مطاگعه و تعداد جرایم ارت ابی مواد مخدر ارتبااط مساتقیمی وجاود دارد .همچناین باین
متغیر نوع کاربری و متغیر وابسته نیک رابطاه آمااری معنااداری وجاود دارد .در پاژوهش
دیوری که آلای اساینی و هم ااران( )8832باا عناوان بررسای تاأثیر کااربری اراضای
شهری در ولوع جرایم موادمخدر منطقه  2شهرداری تهران به این نتیجه رسیدند که نوع
و نحوه استفاده از اراضی شهری میتواند در ایجاد زمینهها و شرایط ارت اا باکه ماؤثر
باشد و از طرفی برخی خصیصههای م انی دیور مانع و عامل بازدارنده بکه اری باشاد.
جغرافیاای جارایم شاهری باه تحلیال فضاایی ناواای و محاال

شاهری باا رفتارهاای

اجتماعی به ویژه ناهنجاریهای رفتااری شاهروندان مایپاردازد .تحلیال جغرافیاایی و
فضایی جرایم در اوزههای شهری از گرایشهای نوین در برنامهریاکی شاهری اسات
که درصدد است تا با شناسایی مسالل و با ت یه بر ابکار و فناوریهاای ناوین و جدیاد
شهرسازی بارای مقابلاه باا ناهنجااریهاای اجتمااعی و پیشاویری از ولاوع رفتارهاای
مجرمانه محیطهای شهری را امن و ساگم سازد (شماعی و هم اران  .)278 :8838این
موضوع که طی چند دهۀ اخیر در مطاگعا

جغرافیای شهری و جامعاهشناسای شاهری

مورد توجه محققان لرار گرفته است چارچو

مفهومی برای تحلیل فضایی و م اانی

جرم و رابطۀ ناهنجاریها با فضا و زمان را در محدود شهرها تفسیر میکند.

1 . Akers, Christen.

نقش کاربرد اراضی شهری در تشکیل الگوهای بزهکاری در محالت اسکان غیر رسمی

این نتیجه رسیدند که بین میکان تراکم جمعیت ساکن در ناواای مختلاف منطقاه ماورد

مدل مفهومی پژوهش
با توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهش درنهایت باه منظاور انجاام تحلیال گرافی ای
دادههای بکه اری مدل مفهومی پژوهش به صورتی نمادین در ش ل شماره ( )8نشاان
داده میشود.

جانمایی اصولی ،منطقی و نظامند کاربریهای
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اراضی شهری

چگونگی نظم فضایی و روابط متقابل

نقش کاربری اراضی

کاربریهای نسبت به یکدیگر برای

شهری در شکل گیری

ارائه راهبردهای مناسب

الگوهای بزهکاری

تحلیل جغرافیایی وفضایی جرایم

نقش ابزار و فناوریهای تحلیل
جغرافیایی برای مقابله با بزهکاری

شکل شماره( )1مدل مفهومی پژوهش

با توجه به مادل مفهاومی پاژوهش تحلیال جغرافیاایی جارایم در محلاه اساالم آبااد از
گرایشهای نوینی است که میکوشد تا این جنبه از مسالل شاهری بشار اماروز را ماورد
مطاگعه لرار دهد و با ت یاه بار اباکار و فنااوریهاای تحلیال جغرافیاایی جهات مقابلاه باا

111

ناهنجاریهای اجتماعی و پیشویری از جرم راهبردها و راه اری مناسب را باا توجاه باه
شرایط منطقه اراله دهد.

روششناسی پژوهش
روی رد ااکم بر پژوهش ااضر توسعه ای  -کااربردی و روش انجاام آن توصایفی-

111

تحلیلی میباشد .در این پژوهش ابتدا به شناسایی کانونهای جرمخیک محله اساالم آبااد
پرداخته شده است سپب بررسی تأثیر نوع و میکان کاربری اراضی شهری( با توجه باه
عنوان پژوهش و نوع کاربری مورد نیااز نوارنادهگاان باا توجاه باه یافتاههاای نظاری و
اگووهای بکه اری در محله انجام شده است .جامعه آمااری پاژوهش ااضار مجموعاه
جرایم ارت ابی است که در دوره زمانی ی ساگه در محدوده محله اساالم آبااد باه ولاوع
پیوسته است و به عنوان ی

والعه مجرمانه برای آن پرونده و سابقه تش یل شاده اسات.

همچنین در این بررسی از تمامی ولایع مجرمانه ارت ابی در محلاه اساالم آبااد در طاول
ی سال مورد بررسی لرار گرفته است.
معرفی منطقه اسکان غیررسمی اسالم آباد
اسالم آباد از گحا تقسیما شهری در منطقه  2تهران والع شاده اسات .منطقاه  2جاکو
ی ی از مناط پنجگانه کوهپایاهای اگبارز اسات کاه باه شا ل مساتطیل کشایده از تاراز
ارتفاااعی  8100متاار در شاامال بااه تااراز  8200متااری در جنااو منتهاای ماایگااردد و در
تقسیما شهری در ااشیه شمال غربی تهران لرار گرفته است و مسااتی بااگ بار 7000
ه تار را شامل میشاود (مهندساین مشاورساراوند  .)8812در ساال  8837در محادوده
مورد مطاگعه  700خانوار زندگی میکرده اند که این تعاداد خاانوار جمعیتای در اادود
 8213نفر را در خود جای داده بودهاند.

نقش کاربرد اراضی شهری در تشکیل الگوهای بزهکاری در محالت اسکان غیر رسمی

مشاهدا میدانی الدام به جمعآوری اطالعا در این زمیناه گردیاد) در شا لگیاری

جدول  :1ویژگیهای کالبدی محله اسکان غیررسمی اسالم آباد

مشخصات

ویژگی
متوسط تعداد افراد در وااد

 8نفر

مس ونی
متوسط مساات واادهای

 38متر مربع

مس ونی
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تراکم ناخاگ

مس ونی

 822نفر در ه تار

تراکم خاگ

مس ونی

 711نفر در ه تار

سرانه ناخاگ

مس ونی

 28/2متر مربع

سرانه خاگ

مس ونی

 82/3متر مربع

کیفیت بنا
اس لت وااد ساختمانی
نمای واادهای ساختمانی

سیمان سفید %78

فلکی  %80/8آجر و چو %1/8
سیمان سیاه %88/8

سنگ %2/8

کمتر از  7سال (  ) %2/2بین  7تا  80سال (  )./.20/8بین  80تا
لدمت واادهای ساختمانی

 20سال ( )%1/2
بین  20تا )%1/7 ( 80

تعداد طبقا واادهای

ی

ساختمانی
سطح اشغال واادهای
ساختمانی
تراکم ساختمانی
نظام تف ی

لطعا

ساختمانی
111

لابل نوهداری %28/1
آجر و آهن %27/7

نوساز  %28/8مرمتی %0/8

%88/8 80-20
0-80

%88

%28/8 0-800

مأخ ( :یافتههای میدانی نوارندگان)

طبقه %27/2

دو طبقه %28/2

20-10

10-800 %82/8

%80/8

80-10

10-820

%88/1

82/2

870-200 %20/7 800-870

%3/2

یافتههای پژوهش
111

الف)یافتههای توصیفی
طب یافتههای پژوهش همان طور که در جدول شماره  8هم نشان داده شده است بطاور
متوسط  8نفر در هر خانه مس ونی محله اسالم آبااد زنادگی مایکنناد کاه باا توجاه باه
اندازه متوسط واادهای مس ونی که ادود  38متر میباشد زیاد باه نظار مایرساد کاه
مهمترین مش ال و نارساییهای محله اسالم آباد به شرح زیر است:
اگف .مش ال کاگبدی
این محله به دور از نظار و رعایت اصول ساخت وسااز اساتاندارد و بادون زیرساازی
استاندارد ساخته شده اسات .مسا نساازی شاتا زده اساتفاده از مصااگح نامتعاارف و
ناپایدار غیرفنی بودن اکثر ساختوسازها فرسودگی مساکن و کوچ
تف ی

بودن لطعاا

نامناسب زمین نارسایی و عدم تناسب شب ه معابر و شب ههای ارتباطی فقدان

شب ه زه شای ودفاع آ هاای ساطحی کمباود شادید خادما

فقادان فضاای سابک

تفریحاای و ورزشاای کیفیاات پااایین زناادگی و سرشااار از بیماااریهااا و آگااودگیهااا از
مهمترین مشخصا کاگبدی محله است.
 .مش ال اجتماعی
در این محله تراکم جمعیت در وااد سطح بُعد خانوار و رشاد طبیعای جمعیات نسابت
به سایر محلههای منطقه باالتر است .ناهنجاریهای اجتماعی از جمله اعتیاد بیساوادی
عدم ارتباط ضعیف با سایر محلههای منطقه ویژگیهای خاص فرهنوی و بیدفاع بودن
در برابر آسیبهای اجتماعی از مشخصههای بارز این محله است.
ج .مش ال التصادی
اغلب ساکنان محله جک طبقا پایین جامعهاند و از درآماد نااچیک برخوردارناد .فقادان
مهار های الزم باعث بی اری یاا اشاتغال آناان در مشااغل کاای غیرتوگیادی دسات

نقش کاربرد اراضی شهری در تشکیل الگوهای بزهکاری در محالت اسکان غیر رسمی

خود نشاندهنده تراکم جمعیت باال در محله میباشد و طبا بررسایهاای انجاام گرفتاه

فروشی دورهگردی ویا بهصور کارگران روزمکد و یا در بخشهای غیررسامی شاده
است که با وجود کار طالتفرسا ادالل دستمکد را دریافت میکنند.
ب) یافتههای استنباطی
محله اسالم آباد ی

محله کامالب مس ونی است .کاربریهای وضع موجود به طور کلی

شامل کاربریمس ونی خردهفروشی خدما محلهای فضای سبک و تعمیرگااه ماشاین
است .فضاهای سبک موجود در محله در لاگب باغهای باه جاا ماناده از دوران گ شاته در
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دره اوین -درکه و ااشیه رودخانه درکه میباشد که کاربری مس ونی نیک باه تادریج و
به صور کامالب ارگانی

و غیررسمی در داخل این باغهاا سار بارآوردهاناد .فضااهای

م هبی به صور دو مسجد وجود دارند که مراکک اصلی تجماع محلاهای نیاک باه شامار
میآیند .کاربری آموزشی محله محدود به ی

دبستان بوده که عمل رد محلی داشاته و

شرایط کاگبدی مناسبی ندارد.
جدول  :2کاربری اراضی و سرانهها در اسالم آباد شمالی

ردیف

کاربری

تعداد

مساات
(متر مربع)

درصد

سرانه
(متر مربع)

8

باغ

8

22003/81

80/23

88/18

2

زمین بایر

87

22822

22/83

88/33

8

مس ونی

271

81223/81

87/88

83/1

88

32383/08

82/82

82/27

81

88222/82

7/17

2/278

8
7

111
2

باغ
مس ونی
زمین
خاکی
فضای
سبک

2

8808/22

8/27

2/8

2

مس ونی

82

ا تجاری

2027/22

0/18

8/02

111

مس ونی
1

ا تعمیر

8808/22

2

0/78

0/22

گاه
80

م هبی

8

338/32

0/7

0/72

8

180/31

0/88

0/88

88

تعمیرگاه
ماشین
مس ونی

82

ا

211/81

2

0/88

0/87

کارگاهی
88

کارگاهی

مجموع

8

12/22

0/08

0/08

872

270881/87

800

821/80

جدول : 4کاربری اراضی اسالم آباد جنوبی
ردیف

کاربری

تعداد

مساات (متر مربع)

درصد

8

فضای سبک

3

83823.82

22.17

2

باغ

3

82103.81

28.32

8

زمین بایر

80

88880.28

87.20

8

اراضی خاکی

3

80277.78

88.80

7

مس ونی

283

23387.82

88.02

2

تفریحی

8

88288.88

7.87

2

مس ونی ا تجاری

2

328.21

0.87

1

امل و نقل و انبار

8

878.18

0.28

3

م هبی

8

828.28

0.01

802

288833.38

800

مجموع
مأخ (:شهرداری منطقه 2و یافتههای نوارندگان)

نقش کاربرد اراضی شهری در تشکیل الگوهای بزهکاری در محالت اسکان غیر رسمی

3

آموزشی

8

8027/82

0/88

0/77

نوع استفاده از محایط کاگبادی و فیکی ای شاهرها و نحاوه ناوع و میاکان کااربریهاا
مایتواناد در ایجااد زمیناههاا و شارایط ارت اا

باکه ماؤثر باشاد و از طرفای برخای

خصیصههای م اانی ماانع و عامال بازدارناده بکه ااری مایباشاند .مشخصاا ناوع و
ترکیب کاربریهای محله اس ان غیررسمی اسالم آباد (محاال شاماگی و جناوبی) در
جدولهای شماره 2و 8آورده شاده اسات .هماانگوناه کاه مالاظاه مایگاردد 23.87
درصد از مساات محله اسالم آباد را فضاهای مس ونی تش یل میدهد .در والاع آنچاه
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در خصوص نوع و میکان تخصی

کاربریهای اراضی شهری در محله اسالم آباد االک

اهمیت است این که در این محدوده کاربریهای مس ونی و باغ و زمینهای بایر بسیار
باال و باالتر از متوسط آن در منطقه دو شهرداری تهاران اسات و در نقطاه مقابال برخای
دیور از کاربریهای شهری در این محله یا وجود نادارد و یاا باا کمباود شادید مواجاه
است و با سرانه مورد نیاز شهروندان ساکن در این منطقه فاصله بسیار دارد .آنچاه باعاث
عدم تعادل و تاوازن کاگبادی در ایان محادوده شاده اسات ایانکاه تنهاا  8/23درصاد
کاربریهای این محله بهخصوص در اسالم آبااد شاماگی شاامل کااربری آموزشای 0/7
درصد کاربری م هبی 0/78است این در ااگی است که کااربری آموزشای در منطقاه
دو شهرداری تهران  8/2درصد مساات شهر را در برگرفته است .باال بودن تراکم نسبی
جمعیت در محله اسالم آباد بیانور نیاز ماردم سااکن ایان منطقاه باه فضااهای آموزشای
بیشتر است .از سوی دیور از کل مساات محله اسالم آباد تنها  7/87درصد به کااربری
تفریحی اختصاص دارد که کمبود شدید آنها در محله اسالم آباد بهخصوص در اسالم
آباااد شااماگی بااه چشاام ماایخااورد .ن تااه مهاامتاار در رابطااه بااا نااوع و میااکان تخصاای

111

کاربریهای اراضی در محله اسالم آباد فقدان برخی کااربریهاای ضاروری اسات باه
گونهای که برخی از کااربری هاای شاهری مارتبط باا گا ران اولاا فراغات از جملاه
کاربری فرهنوی در این محدوده وجود ندارد .ی ی از کاربریهای بسیار مهم در ساطح

شهرها که در سالمت و ساماندهی محال شهری ااالک اهمیات بسایار اسات کااربری
111

انتظامی است .ی ی از دالیل باالبودن نرخ برخی از جرایم در سطح شهرها عدم نظاار
کامال و دخاگات پلایب و اضاور باه مولااع آنهاسات .نباود یاا ضاعیف باودن اضااور
نهادهااایی چااون پلاایب منجاار بااه ناااامنی و تاار

و دگهااره مااردم و تقویاات و جسااار

بکه اران میشود .از این رو بررسیها نشان میدهاد عادم اضاور نیروهاای انتظاامی و
مختلف بوده است .مجرمین باا اطمیناان از عادم اضاور و گشاتزنای نیروهاای پلایب
رااتتر الدام به عمل مجرمانه خود مینمایند و اغلب م انهایی را که دور از دساتر
نیروهای انتظامی است جهت اعمال خالف خود انتخاا مایکناد .ااتماال دیادهشادن
مجرمین در این ارت ا جرم چه از طرف مردم و چه از طرف نیروهاای انتظاامی ماانع
بروز جرایم آنهاست .به نظر میرسد ی ی از عوامل تأثیرگ ار در باالبودن نرخ جارایم
در محدوده اسالم آباد نبود مراکک انتظامی در این محدوده از شهر است .همانگونه کاه
پیداست هیچ مرکک انتظامی درمحله اسالم آباد وجود نادارد و درصاد ایان کااربری در
منطقه صفر است .نبود مراکک انتظاامی در ایان محادوده موجاب شاده اسات تاا اضاور
انتظامی در این محدوده از شهر کمرنگ باشد و ام ان کنتارل مناساب انتظاامی در ایان
محدوده به ادالل برسد و به تبع آن با کاهش کنترل انتظامی فرصتهای بکه ااری را
برای مجرمین افکایش یابد به گونهای که آنها بهتر و آسانتار بتوانناد اعماال مجرماناه
خود را انجام داده و به رااتی خود را مخفی نمایند .میکان جرایم ارت ابی در هر ی

از

کاربریهای محدوده اسالم آباد در مقایسه با منطقه  2شهرداری تهران در جدول شماره
 8آورده شده است .همان گونه کاه از ایان جادول پیداسات بیشاترین جارایم ارت اابی
منطقه اسالم آباد در محدوده کاربریهای مس ونی رخ داده اسات 202 .ماورد برابار باا
 22درصد جرایم اسالم آباد در فضاهای مس ونی این منطقه رخ داده است .در صاورتی

نقش کاربرد اراضی شهری در تشکیل الگوهای بزهکاری در محالت اسکان غیر رسمی

گشت های مرالبات در منااط مختلاف شاهر یا

عامال بسایار مهام در باروز جارایم

که میکان جرایم ارت ابی در منطقه دو شاهرداری تهاران کاه در محادوده کااربریهاای
مس ونی به ثبت رسیده است  8181مورد برابر باا  81/27درصاد کال جارایم اسات .از
سوی دیور  22مورد جرم برابر با  20/27درصد جرایم محله اسالم آباد نیاک در کااربری
مس ونی مختلط اتفاق افتاده است .ایان میاکان در منطقاه دو  822ماورد برابار باا 82/27
درصد کل جرایم است بناابراین در مجماوع  12/27درصاد جارایم ارت اابی در محلاه
اسالم آباد در فضاهای مسا ونی و مسا ونی مخاتلط رخ داده اسات کاه ایان میاکان در
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مقایسه با جرایم منطقاه دو کاه  28درصاد آنهاا در کااربریهاای مسا ونی و مسا ونی
مختلط اتفاق افتاده است  28/27درصد بیشتر است .بنابراین کاربری مس ونی در محلاه
اسالم آباد از نظر ولوع جرایم از اهمیت فراوانی برخوردار است.
جدول  :3فراوانی و درصد وقوع جرایم در کاربریهای مختلف اسالم آباد

نوع کاربری
مس ونی

در منطقه اسالم آباد

جرایم منطقه دو

202

22

80/12

22

20/27

88/02

تجاری

80

1/28

3/28

زمین بایر

81

8/82

1/38

فضای سبک

2

8/12

8/21

درمانی

8

8/28

87/81

8

0/88

8/11

8

0/88

2/27

8

0/88

80

مس ونی
مختلط

آموزش
متوسطه
111

میکان جرایم ارت ابی

درصد تعداد

درصد از کل

آموزش
راهنمایی
م هبی

تاسیسا
ورزشی

8

0/88

2/27

مس ونی ویژه

0

0/0

0/0

آموزش عاگی

0

0/0

0/0

0

0/0

0/0

آموزش متفرله

0

0/0

0/0

اداری

0

0/0

0/0

بهداشتی

0

0/0

0/0

0

0.0

0.0

دراال ساخت

0

0/0

0/0

مخروبه

0

0/0

0/0

0

0/0

0/0

882

800

1/78

شهری

آموزش
ابتدایی

امل ونقل و
انبارها

کارگاه و
صنعتی
مجموع
ماخ ( :نوارندگان)

میکان ولوع جرایم مختلف محله اسالم آباد در کاربری تجاری با فراوانی  80مورد جرم
برابر با  1/28درصد است این در ااگی اسات میاکان ولاوع جارایم مختلاف منطقاه دو
شهرداری تهران در کاربری تجاری با فراوانای  808ماورد برابار باا  1/08درصاد اسات.
بنابراین میکان ولوع جرم در کاربری تجاری در محله اس ان غیررسامی اساالم آبااد در
مقایسه با منطقه دو شهرداری ادود ی

درصد بیشتر است .بررسی جارایم ارت اابی در

محله اس ان غیررسمی اسالم آباد نشان میدهد  88مورد جرم برابر با  8/82درصاد کال

111

نقش کاربرد اراضی شهری در تشکیل الگوهای بزهکاری در محالت اسکان غیر رسمی

8

0/88

88/21

جرایم محله مورد پژوهش در سطح زمین خاگی رخ داده است .ایان دراااگی اسات کاه
 872مورد برابر با  8/82درصد جرایم منطقه دو در زمین بایر اتفاق افتاده است .در نتیجه
میکان ولوع جرم در زمین خاگی در محلاه اسا ان غیررسامی اساالم آبااد در مقایساه باا
منطقه دو ادود ی

درصد بیشتر است .سهم باالی کااربری مسا ونی در محلاه اساالم

آباد و کمبود و نبود برخی کاربریهای مورد نیاز شاهروندان تاأثیر غیرلابال ان ااری در
افکایش سطح رفاه عمونی و افکایش ناهنجاریهای اجتماعی در این منطقه از شهر داشته
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است.
نتیجهگیری
تحلیل جغرافیایی جرایم در اوزههاای شاهری از گارایشهاای ناوین در برناماهریاکی
شهری است که درصدد است تا باا شناساایی مساالل و مشا ال باا ت یاه بار اباکار و
فناوریهای نوین و جدید شهرسازی برای مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی و پیشویری
از ولوع رفتارهای مجرمانه محیطهای شهری را امن و ساگم سازد .براسا
م تب شی اگو تراکم زیاد جمعیت مهاجر

زیاد بافت لادیمی و فرساوده و ساطح

باالی تحرک جمعیت باعث افاکایش میاکان جارم و جنایات مایشاود .بررسای ناوع و
ترکیب کاربری اراضی محله اسالم آباد نشان میدهد بیشاترین درصاد مسااات محلاه
اسالم آباد به کاربری باغ و زمینهای بایر و مس ونی اختصاص دارد(با تاراکم جمعیتای
ادود  8نفر در هر وااد مسا ونی) باه گوناهای کاه میاکان کااربریهاای مسا ونی و
مس ونی مختلط در محله اسالم آباد در مقایسه با کل منطقه دو اادود ساه برابار بیشاتر
است که خود نشان از نوعی عدم تعادل و توازن در تخصی
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نظریههاای

کاربری مسا ونی در ایان

محدوده دارد .همین امر باعث شده است تا تراکم جمعیات در ایان محادوده باه میاکان
لابل توجهی فشرده و پرازداام و بسیار باالتر از سایر محال

منطقه دو شهرداری باشاد

و همااین اماار باعااث شااده بیشااترین جاارایم ارت ااابی محلااه اسااالم آباااد در محاادوده

کاربریهای زماینهاای باایر و مسا ونی رخ دهاد .آنچاه در خصاوص ناوع و میاکان
تخصی

کاربریهای اراضی شاهری در محلاه ااالک اهمیات اسات ایان کاه در ایان

111

محدوده کاربریهای مس ونی و مس ونی مختلط بسیار باال و باالتر از متوسط آن در
منطقه دو شهرداری است و این در ااگی است که این محله فالاد ساایر کااربریهاای
خدماتی ضروری مورد نیاز این جمعیت از جمله کاربری فرهنوی ورزشی و انتظاامی
تفریحی با کمبود شدید مواجه است .وجود این کااربریهاا تاأثیر فراوانای در پرکاردن
اولا فراغت جمعیت ساکن در این محدوده دارد و مایتواناد در پیشاویری و کااهش
جرم تأثیرگ ار باشد .از سوی دیور به نظر مایرساد ی ای از عوامال تأثیرگا ار در بااال
بودن نرخ جرایم در محدوده مورد مطاگعاه نباود کااربری انتظاامی اسات .نباود مراکاک
انتظامی در این محدوده سبب شده است تا اضور مأمورین انتظامی در ایان محادوده از
شهر کمرنگ باشد و ام ان کنترل انتظامی در این محدوده به ادالل برسد .به تبع آن با
کاهش کنترل انتظامی فرصتهای بکه اری بارای مجارمین افاکایش ماییاباد .از اینارو
میتوان نتیجه گرفت که نوع و نحوه استفاده از اراضی شهری میتواند در ایجاد زمینهها
و شرایط بکه اری باشد .بنابراین با در نظر گرفتن ساهم بااالی بکه ااری در مجااور
کاربری مس ونی و تأثیر این کاربری در افکایش میکان جرایم مورد بررسی مایتاوان باه
جوا سوال که تأثیر کاربری اراضی(مس ونی) در توزیع جغرافیایی و میاکان جارایم و
ش لگیری اگووی بکه اری تأثیر داشتهاند مورد تأیید میگردد.
پیشنهادها
 ساماندهی و بهسازی محدوده از بافت فرسوده و کوچههای جرمخیاک و ناورپردازیمناسب و با کیفیت معابر و کوچهها
 -م انیابی مناسب مرکک نیروی انتظامی در محله با توجه به شرایط این محله

نقش کاربرد اراضی شهری در تشکیل الگوهای بزهکاری در محالت اسکان غیر رسمی

میباشد .بنابراین به نظر میرسد این محله از نظر کاربریهای گا ران اولاا فراغات و

 فراهم کردن شرایط سرزندگی و آسایش محله از طری اوگویات بخشای باه توساعهاجتماعی محله و همچنین ایجاد م ان تفریحی ورزشی  ....در محله
 تعیین ماگ یت لطعا بالاساتفاده باا اتخاای سیاسات هاای ماگیااتی و یاا تشاویقی درخصوص مرالبت از فضاهای بدون صااب یا از فضااهای باا مرالبات کمتار و تغییار
کاربری آنها در صور نیاز.
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