
 

 :22.327956.165720GAHR./10.22034DOI                                                                         645-3851:شاپا الکترونیکی

 
 16-29صص ،4، شماره4، دوره1401 بهارجغرافیا و روابط انسانی، 

تحلیل فضایی پراکنش جرم  درشهرستان چالوس  با استفاده از سیستم اطالعات 

 جغرافیایی
 سوسن کریمی

 دانشجوی کارشناسی ارشد مخاطرات محیطی، طبیعی و انسانی دانشگاه مازندران بابلسر ایران 
@gmail.com1996susankarimi 

 08/12/1400تاریخ پذیرش:                                                                                      14/11/1400دریافت: تاریخ.

 

 چکیده 

ترین معضالت اجتماعی در اکثر شهرهای جهان است که بر زندگی افراد تأثیرات زهکاری ازجمله مهمب

سال های اخیر، عالقه و توجه وافری به تحلیل رابطه مکان  در  گذارد.منفی روحی، جسمی و مالی می

گوهای مکانی و بزهکاری و مطالعه تاثیر متقابل انسان و محیط و شرایط و زمینه ها در شکل گیری ال

بزهکاری به وجود آمده است. شناسایی عوامل محیطی و مکانی بروز جرم و سعی در از بین بردن این 

این  عوامل و یا کاهش اثرات آن، مهم ترین راهکار پیشگیری از وقوع ناهنجاری ها شناخته شده است

قیق در پژوهش شده است. روش تحانجامشهرستان چالوس مقاله باهدف تحلیل فضایی بزهکاری 

از مدل موران حاضر تحلیلی و تطبیقی است و برای شناسایی و درک الگوهای مکانی بزهکاری در 

شده، که اطالعات موردنیاز از میزان و نوع استفاده GIS در محیط سامانه اطالعات جغرافیایی جهانی 

های جرم دهد که کانونهای پژوهش حاضر نشان میای اخذشده است. یافتهصورت کتابخانهجرائم به

  شهرستان چالوس به صورت خوشه ای می باشد.خیز در 

 واژگان کلیدی : تحلیل فضایی، پراکنش مکانی، جرم، مدل موران، شهرستان چالوس.
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 مقدمه 

برده  شیشدن پ یجهان را به شدت به سمت شهر ر،یاخ یدر سال ها تیگسترش روزافزون جمع

شدن  یسو و صنعت کیاز ( ٪2 انهیشهرها )با متوسط رشد سال ختهیو افسار گس ندهیرشد فزا نیاست. ا

 دهیپد یریدر حال توسعه موجب شکل گ یدر کشورها گرید یاز سو یشهر تیتراکم جمع شیو افزا

 یها طیدر مح ینینش هیو رواج حاش یررسمیاسکان غ ،یررسمیاقتصاد غ ،یررسمیمسکن غ رینظ ییها

کرده  لیتبد یناهمگن یو اقتصاد یفرهنگ ،یمسائل شهرها را به مراکز اجتماع نیشده است. ا یشهر

درحال توسعه شده و  یدر شهرها یو اقتصاد یعدالت اجتماع یبرنامه ها یاست که موجب ناکارآمد

 نیاز مهم تر یکی یجرم و بزهکار شیبه دنبال داشته که افزا نانیشهر نش یرا برا یو منف متعددتبعات 

شهروندان  یزندگ یو هرج و مرج و آشفتگ ینه تنها موجب ناامن جرائم شیافزا گردد  یوب مآنها محس

را صرف کشف  یاریو زمان بس رویکالن، ن نهیجامعه، بودجه، هز یشده بلکه باعث شده بخش عموم

 ندیآنها نما یو مجازات و از همه مهم تر باز پرور ینگهدار ،یقضا یدگیرس نیمجرم یریجرم، دستگ

 گذارد  یرا بر دوش جامعه م یگسترده ا یو معنو یماد یها نهیمسئله هز نیکه ا

و سوء مصرف  یو فروش، حمل و نگهدار دیکه عرضه، خر افتیتوان در یبه آمار جرائم م یبا نگاه 

شدن و توسعه در  یبه موازات شهر یریهستند که با سرعت چشمگ یمواد مخدر از جمله جرائم شهر

)قربانی و همکاران شده اند یمعضالت جوامع بشر نیتر دهیچیاز پ یکیبه  لیباشند و تبد یحال رشد م

 یاست که از لحاظ روانشناخت یمجموعه اعمال و رفتار یبه معنا یبزهکار(.از این جهت 48: 1398

و حقوق  یکند و از لحاظ دانش جرم شناس یرا فراهم م یدار شدن وجدان جمع حهیموجبات جر

 کتر ایفعل  یبه معنا ن،یباشد. همچن نیآحاد جامعه خطر آفر یاست که برا ییکردهامجموعه عمل

 ان،یب گریبه د ردیقرار گ یتیو ترب ینیاست که بر اساس قانون مشمول مجازات و اقدامات تأم یفعل

متداول در جامعه  یزند و بر خالف هنجارها و ارزش ها یاست که از فرد سر م یکنش اراد ینوع

هستند که جرم، همان  نیا انگریب حیبه طور صر ییجنا یآمارها  (. 125: 1400)نعیمی و قاسمی است 

 وعیدهند، در طبقه فرودست ش ینشان م زین یرسم یپندارند و سنجش ها یطور که عموم مردم م

 یمیو نوجوانان و زندان سر و کار داشته اند و اشاره به جرا یفریک یدادگاه هااین رو دارد از  یفراوان

 ،یبه منظور سرقت ، سرقت به عنف، دله دزد یگریقتل عمد، ضرب و جرح، ورود به ملک د لیاز قب
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(. 28: 1397) قورچی بیگی است یاز آن مستثن یرانندگ تدارد؛ هر چند تخلفا یو مست یجنس میجرا

 یم رگذاریخاص بر وقوع جرم تأث یسان متوجه شدند که مکان هادرواقع با گذشت زمان، جرم شنا

 یبر رو دیاز تأک یدر جرم شناس ییفضا لیتحل یها یکه در چند دهه گذشته، تئور یباشند. به طور

زمان و  لیمجرمانه از قب یهاو انتشار داده  افتیانتقال  یمجرمان به مطالعه نقاط وقوع بزهکار زهیانگ

 یریبه قرار گ لیمجرمانه تما یها تیبزرگ نشان داده است که فعال یشهرها یمحل وقوع جرائم برا

 ییجنا یتهایبا فعال یشده اند، مناطق دهینام یبزهکار یرا دارند که کانون ها یبه سمت مناطق ییفضا

 یکالبد یهایژگیو لیمکان ها به دل یدرواقع بعضکم احاطه شده است یها تیباال که توسط مناطق با فعال

 یبرا یشتریساکنان، امکان و فرصت ب یو اقتصاد یفرهنگ ،یاجتماع اتیخصوص نیو همچن یطیو مح

با توجه  نیمجرمانه هستندبنابرا یمکان ها مانع و بازدارنده فرصت ها یوقوع جرم دارند، برعکس بعض

 یبا کج روگام مبارزه  نینخست ،یعوامل بروز بزهکار ییشناسا دیترد یگفت، ب توانیبه مسائل فوق م

 یتوان از ارتکاب بزهکار یعوامل با کاهش اثرات آن م نیبردن ا نیاست، چرا که با از ب یاجتماع یها

ستان در شهر (.108: 1399)کالنتری و همکاران آن در جامعه کاست زانیحداقل از م اینمود و  یریشگیپ

 یررسمیچند دهه گذشته رشد مناطق اسکان غ یدر ط یتیو جمع یکالبد عیبه موازات رشد سر چالوس

لذا بر میزان بزهکاری  گسترش یافته است این تحقیق است  وستهیبه وقوع پ یشهر ختهیو توسعه گس

 در تالش است تا به این سوال پاسخ دهد .

 بزهکاری در شهرستان چالوس از چه الگویی برخوردار است؟

 پیشینه تحقیق 

ارزیابی تاثیر جرائم در کیفیت زندگی در در تحقیقی تحت عنوان  1400کیوانی و همکاران در سال 

نهایت با گیری: درنتیجه( به این نتیجه رسیده اند که فضاهای عمومی شهری )نمونه موردی: شهر تهران

رم دارای رابطه زندگی که با یک یا چند جهای کیفیتهای آزمون همبستگی، شاخصهاستفاده از یافته

هایی شهرسازی در راستای بهبود اساس این روابط راهکاراند مشخص گردیدند، که برمتقابل بوده

توجه به این موضوع، هدف این پژوهش، ارتقای امنیت فضاهای عمومی شهری تهران بیان شده است. با

زندگی شهروندان کیفیتریزان شهری در جهت بهبود تهران به منظور کمک به طراحان و برنامهشهر

  .است
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در تحقیقی تحت عنوان واکاوی بزهکاری در حقوق و جرم شناسی  1399سادات نعیمی در سال 

گیری های شاخص سیاست جنایی اسالم در پیشترین مؤلفهمهمکالسیک  به این نتیجه رسیده اند که 

آفرین در جهت رسوخ های مانعروشاز بزهکاری زنان، تأمل در نقش مادرانه زنان و ترسیم کارکردها و 

و رخداد بزهکاری است. همچنین، نقطه عطف مباحث مربوط به بزهکاری زنان در مفاهیم پیشافقهی 

های تصوری و تصدیقی فرضشناسی کالسیک تأمل در تمامی ابعاد بزه یا جرم است که با پیشو جرم

  .یطه زنان قابل استفاده استهای دیگر در حمفاهیم پیشافقهی برای جلوگیری از بزهکاری

تحلیل جرم شناختی پرونده شخصیت از تئوری تا عمل  در تحقیقی تحت عنوان 1400فارسی و همکاران در سال 

قانونگذار   به این نتیجه رسیده اند  و اصالح مجرم )مطالعه موردی شهرستان اهواز( با رویکرد پیشگیری از تکرار جرم

باعنایت به پرونده شخصیت که از آموزه های جرم شناسی نوین است در وضع قوانین تا حدودی توجه 

داشته است. اما بهتر بود به جای اینکه تشکیل پرونده شخصیت را در خصوص بعضی از متهمین تکلیف 

کرد داد و دستور تشکیل پرونده شخصیت را تکلیف میکرد این نهاد را برای تمام جرایم تعمیم میمی

  .که این امر کمک شایانی به پیشگیری از تکرار جرم و باز اجتماعی نمودن بزهکاران می نمود

به این  واکاوی علل موثر وقوع جرم در فضای سایبریدر تحقیقی تحت عنوان  1400محسنی و همکاران در سال 

جرم در فضای سایبری یکی از مهمترین معضالتی است که در دهه های اخیر به نتیجه رسیده اند که 

عوامل زمینه ساز در بروز اینگونه جرائم شدت جوامع بشری را با تهدید مواجه ساخته است. شناخت 

  .می تواند تا حد قابل توجهی از ارتکاب این جرایم در جامعه جلوگیری نماید

بررسی تطبیقی میزان جرایم امنیتی و جنایی در مناطق در تحقیقی تحت عنوان  1399هاشمی در سال 

میزان وقوع جرایم امنیتی و که  به این نتیجه رسیده است نشین و غیر حاشیه نشین شهر تبریزحاشیه

شهر تبریز است. در بین جرایم نشین کالننشین بیشتر از غیرحاشیهجنایی در ساکنان مناطق حاشیه

امنیتی، جرم سرقت از خودرو در صدر، جرم سرقت خودرو در مرتبة دوّم و جرم سرقت از منزل با در 

ودکشی در صدر و پدیدة خودزنی در مرتبة بعدی مرتبة سوّم قرار دارد. در بین جرایم عمومی، پدیدة خ

پیوسته در مناطق نیز حاکی از این است که میزان جرایم امنیتی و جنایی بوقوع 2χقرار دارد. نتایج آزمون 

http://cps.jrl.police.ir/article_95897_23a87d8cbe9b2d545a19460dd5475c7c.pdf
http://cps.jrl.police.ir/article_95897_23a87d8cbe9b2d545a19460dd5475c7c.pdf
http://cps.jrl.police.ir/article_95897_23a87d8cbe9b2d545a19460dd5475c7c.pdf
http://pok.jrl.police.ir/article_97764_689492d076b7f2a52cb1129e1eb5e006.pdf
http://pok.jrl.police.ir/article_97764_689492d076b7f2a52cb1129e1eb5e006.pdf
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متفاوت بوده و این تفاوت از نظر آماری  1396نشین شهر تبریز در سال نشین و غیرحاشیهحاشیه

 .دار استمعنی

به این  تعیین مجازات بزهکاران یقه سفیددر تحقیقی تحت عنوان  1391ی پور در سال فرایبرگ و مهدو  

تعیین مجازات بزهکاران یقه سفید برای افرادی که خارج از سیستم قضایی قرار نتیجه رسیده اند که 

 لذا دارند و تصورشان بر این است که قضات به طورمعمول افراد باگذشتی هستند، امر مبهمی است. 

تاکید بر تناقض هایی که قضات در این گونه پرونده ها با آن مواجه هستند، مشکالت موجود بر سر 

ه ها بیان شود. این تعارض ها مبتنی هستند بر: تمایزات میان جرایم ارتکابی شدید و نوع افراد راه دادگا

مرتکب، تفاوت های میان جرایم مالی و جرایم خشونت آمیز، تفاوت های میان سودها و زیان ها، 

روش اختالف میان تعداد جرایم ارتکابی و تعداد جرایمی که در واقع به آن ها رسیدگی شده است، 

های گوناگون قضاوت، اقتضاکننده های نظام قضایی و واقعیت های معامله ی اتهام، توازن بین مجازات 

های رسمی و غیررسمی، اهداف مختلف تعیین مجازات و تفاوت های میان جنبه های واقعی و نمادین 

سفید، شواهد عینی  مجازات ها. این مقاله، در پیوند با مجازات های تحمیل شده نسبت به بزهکاران یقه

مختلفی را بررسی کرده است و درباره ی شماری از جایگزین ها در نظام کنونی استرالیا به تحقیق و 

 .تفحص می پردازد

 
ای تحلیل فضایی زمانی جرایم زنجیرهدر تحقیقی تحت عنوان  1397جوانمرد و همکاران در سال 

به این نتیجه رسیده  (94و  93شهر مشهد ، سالهای )مورد مطالعه : سرقتهای خشن سریالی از زنان در 

 5میانگین فاصله مابین محل های وقوع جرم  که با موتور سیکلت استفاده می کنند حدود  اند که 

 کیلومتر می باشد.

های روستایی وضعیت وقوع بزهکاری در سکونتگاهدر تحقیقی تحت عنوان  1398کالنتری در سال 

های پژوهش نشان داد توزیع جرایم روستایی در سطح یافته .به این نتیجه رسیده است که  استان زنجان

تر است. شهرستان خدابنده بیشترین های استان زنجان در مقایسه با جرایم شهری یکنواختشهرستان

سهم از جمعیت روستایی و بیشترین سهم از رخداد جرایم روستایی را در استان داشته است. هرچند 

http://cps.jrl.police.ir/article_13586_a51e357c3dae09db53114e9fbfe492a1.pdf
http://cps.jrl.police.ir/article_13586_a51e357c3dae09db53114e9fbfe492a1.pdf
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سهم جرایم این شهرستان از سهم جمعیتی آن به مراتب بیشتر است. بررسی نحوه توزیع جرایم در 

های ایجرود نقاط شهری و روستایی هر شهرستان نشان داد بیشترین سهم جرایم روستایی در شهرستان

دو  و خدابنده به وقوع پیوسته است. همچنین باالترین نسبت جرم به جمعیت در مناطق روستایی در

  .شهرستان خدابنده و ابهر رخ داده است

 نظریات حاکم بر تحقیق 

 فرصت ارتکاب جرم

 یو چنین فرض م نییتب یو اختصاص یهمگان یفرصت ارتکاب جرم را بر اساس فضاها هینظر نیا

. نندیب ینم یهمگان مهین ای یهمگان یحضور در مکان ها یبرا یلیکند که بزهکاران به طور معمول دل

کنترل جرم و  یبرا یاریتوان مع یم یو اختصاص یهمگان یمکان ها انیم یرو، با فرق گذار نیاز ا

از  یاست بر کاربرد دسته ا یقابل دفاع مبتن یفضاها هیاساس، نظر نیآن اتخاذ کرد. بر ا زانیکاهش م

افراد و گروه ها به حفاظت از  بیبه منظور کاهش جرم، از گذر ترغ یطیو مح یمهندس یفن یرهایتدب

 تیرسد که قابل یبه نظر م ن،یبنابرا.یرونیب یو تجاوزها یدر برابر تعد یو اختصاص یهمگان یفضاها

)مانند  یاختصاص یکنترل و محافظت در فضاها یرهایبه ساز و کارها و تدب شتریب ه،ینظر نیدفاع در ا

 جادی: ابیباشد که به ترت یاستوار م یار عنصر اصلقابل دفاع بر چه یفضا هینظرخانه ها( تمرکز دارد 

ناظران  یاطراف برا طیامن از مح ریخلق تصو ،یعینظارت طب شیحس قلمرو و مالکیت در فضا، افزا

   (.8: 1400)نایبی باشد  یدر محافظت از محله م هیو مشارکت همسا

 سفر مجرمانه هینظر

 دگاهیجرم مورداستفاده قرار داد. د ییایجغراف یهایدر بررس توانیرا م یمکان یها یتئور ینظر یمبان

ارتکاب جرم خود، استوار  یبرا نیمجرم یدو عامل مکان و فاصله سفرها یبررس هیسفر مجرمانه بر پا

 کنیشد، ول فتهبه کار گر 1980در سال  سیبار توسط هر نیاول یاست. گرچه اصطالح سفر مجرمانه برا

مجرمانه  یدر سفرها افتیدر  یگردد. و یبرم 1932در سال  "تیها به پژوهش وا یبررس نیسابقه ا

اشخاص )مثل قتل و  هیمجرمانه عل یبه نسبت سفرها یاموال مسافت دورتر هیارتکاب جرائم عل یبرا

مجرمانه با فاصله  یهاکه سفر دیرس جهینت نیبه ا یگریدر مطالعه د ونرهیشود. ت یم یضرب و جرح( ط
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مجرمانه و بعد  یتعداد سفرها نیب گر،ی. به عبارت دابدی یکاهش م نیگرفتن از محل سکونت مجرم

است  نیا گرید تیشود و نکته حائز اهم یرابطه معکوس مشاهده م نیمجرم یمسافت از محل زندگ

ارزش اموال  یو حت نجامارتکاب، زمان ا وهیچون نوع جرم، ش یمجرمانه به عوامل یکه فاصله سفرها

 (.54: 1398)کالنتری دارد ی( بستگی)در جرائم مال

 نظریه انتخاب منطقی 

 تیمرتبط با رفتار انتخاب گرانه، به عار یاقتصاد یها هیرا از نظر یاریبس میمفاه یانتخاب منطق هیظرن

بزهکار استدالل کره است » دگاهید ،یوضع یریشگیدر حوزه پ یانتخاب منطق هیگرفته است. نسخه نظر

کره  ستداللبزهکار ا»و کتاب « بزهکار ماتیتصم یو کالرک در مقاله مدل ساز شیکرت یکه از سو

اقدامات  یخود فرض کرده اند که بزهکاران عواقب احتمال یدگاههایمطرح شده است. آنها در ارائه د

 یقیاز آثار تحق یتعداد یکالرک با جمع بند نهیزم نیکنند. در ا یم یابیخود را قبل از ارتکاب جرم ارز

است که جهت برآورده کردن  یندرفتار هدفم جهیجرم نت ،یانتخاب منطق دگاهیبنا به د» داردیم انیب

و  میباعث اتخاذ تصم ازهاین نیو وجود ا جییو ته تیجنس ت،یهمچون پول، موقع یمعمول یازهاین

وجود دارد. از نظر  یفراوان ینظر اتیادب ینظر به انتخاب منطق درباره«( است.یی)گاه ابتدا یانتخاب ها

را به عنوان  یانتخاب عقالن هی، نظر«از جرم یریشگیبر پ یدرآمد»کتاب  87در صفحه  یمیابراه نه،یشیپ

 یدهند برا زیمحاسبات بزهکار انگ نییرا در تب هینظر نیو نقش ا یمعرف یوضع یریشگیپ یاز مبان یکی

تا  407توسط محمد نسل در صفحات  توانیرا م یمشابه حیو تشر نییکند، تب یم حیجرم تشر بارتکا

محمد « از جرم یریشگیپ اتیکتاب کل 138تا  123صفحات  و از جرم یریشگیو پ سیپل»کتاب  409

 یریشگیآن در پ ریو تأث هینظر نیا حیبه تشر مینسل مالحظه کرد که در کتاب اول به صورت مستق

 یریشگیپ یها کیدر تکن هینظر نیاز کار کرد ا یپرداخته و در کتاب دوم به صورت ضمن یوضع

 یوضع یریشگیپ»کتاب  56تا  54در صفحات  یلیخل ریم بیترت نیاستفاده کرده است. به هم یوضع

در  زین انیبیو نج ییایپرداخته است. پا یانتخاب عقالن هینظر یارکان و اجزا حیبه تشر «یاز بزهکار

 هی، نحوه اطالق نظر«از جرم یوضع یریشگیپ یچالش ها»با عنوان  یمقاله ا 160و  159صفحات 

بر همه  هینظر نیکنند و عدم شمول ا یم حیو تشر نییرا تب اناز بزهکار یخاص فیپر ط یانتخاب منطق

به  (.39: 1397) مقیمی ندینما یم یمعرف یوضع یریشگیپ یاز چالش ها یکیبزهکاران را به عنوان 
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را در ارتکاب عمل بزهکارانه قبل از  یا دهیچیپ سکیاشاره دارد که ر یو به بزهکارانعبارت دیگر 

به هدفشان است )چانگ،  دنیرس یمکان برا کیانتخاب  یبرا یمنطق یو مبنا سنجندیانتخاب هدف م

انجام عمل  یکار کامال به نوع جرم، زمان، جاذبه ها و امکانات مکان برا نیا ی( که برا11: 2005

از محل ارتکاب جرم و وجود  عیو قرار سر یکان دسترس. عدم حضور نگهبان، امشندیاند یم انهمجرم

است  ییدر جرم فروش مواد مخدر( فرصت ها یمشتر ایدر جرم سرقت  لیاهداف مجرمانه )مثل اتومب

مکان  کیدر  شتریجرم ب یوجود فرصت ها یدهد، لذا به شکل منطق یم شیکه احتمال جرم را افزا

  (.24: 1398)کالنتری دهد یجرم را کاهش م زانیفرصت ها م نیجرم و کم شدن ا شیموجب افزا

 نظریه پنجره شکسته 

 میعال یبه بررس« شکسته یهستند که با طرح نظریه پنجره ها یپردازان هیاز نظر نگیو کل لسونیو

 پردازند یم یو اثر آن بر ناامن یاجتماع ینظم یاز ب یدر محل سکونت به عنوان جزئ یکیزیف یناهنجار

گرفته نشوند موجب  یکوچک اگر جد یزهایکه چ نیشود و آن ا یجمله خالصه م کیدر  هینظر نیا

در  یدارند که احساس ناامن یم انیب نیچن یتئور نیبروز مسائل بزرگ خواهند شد. ارائه کنندگان ا

 اد،یاعتاخاللگرانه چون  یها و رفتارها یبلکه نابهنجار ستین زیخشونت آم میجرا لیمحله تنها به دل

هستند، به نوبه  یعموم یترس و احساس ناامن یکه عامل اصل نیگذشته از ا ،یگر یو تکد یولگرد

از ساختمان بشکند  یهمان طور که اگر پنجره ا ند؛ینما یفراهم م زیرا ن میرواج گسترده جرا نهیخود زم

از انهدام  یریشگیپ یا. بردیکل ساختمان منهدم خواهد گرد ینشده رها گردد به زود ریو همچنان تعم

)علیوردی نیا هنجار، فورا با هنجارشکن برخورد شود نیبه محض شکسته شدن اول دیبا زیاجتماع ن

1395 :45.)  

 منطقه مورد مطالعه 

های منحصر به فرد طبیعی و تاریخی یکی از مناطق برتر شهرستان چالوس  با برخورداری از جاذبه

میلیون مسافر و گردشگر 10ساالنه پذیرای بیش از که  می شوند کشور به لحاظ طبیعت گردی محسوب

ها، دریاچه، یادمان وجود آبشارها، آب های سرد و گرم معدنی، بوستانهای جنگلی، غارها، چمشهاست. 

های تاریخی، صدها مراکز اقامتی و پذیرایی و تفریحی و به ویژه نزدیکی کوه، دریا و جنگل این منطقه 
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و بی نظیر ترین جنگل  .در کشور و حتی جهان مطرح کرده است.  را به عنوان قطب مهم گردشگری

های کشور و جهان در غرب مازندران از جمله شهرستان چالوس دیگر ویژگی های این منطقه محسوب 

دقیقه طول  34درجه و  50و   دقیقه عرض شمالی 47درجه و  35شهرستان چالوس بین  می شود.

گرفته است . این شهرستان در قسمت شمال مرکزی کشور واقع و شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار 

از شمال به دریای مازندران ، از جنوب به استانهای تهران و سمنان ، از باختر و جنوب باختری به 

 .گیالن و قزوین و از خاور به استان گلستان محدود است

 

 روش پژوهش 

از نظر ماهیت و روش تحقیق مورد استفاده از نوع  تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی است و

 ستان چالوسهای آماری شهرباشد. جامعة آماری این پژوهش، بلوکتحلیلی می -های توصیفی روش

ای و اسنادی تهیه ی کتابخانههای مربوط به مبانی نظری تحقیق به شیوهباشد. دادهمی 1390در سال 

است. به و با روش فازی های آماری استان اردبیل استخراج شدههای خام پژوهش از بلوکشده و داده

اند. برای تحلیل فضایی مکانی کاربری صنعتی کارگاهی در مقیاس شدهبی Excelافزار در محیط نرم

افزار مقیاس شهری با استفاده از روش تحلی فضایی و آمار فضایی نزدیک ترین همسایگی  در محیط نرم

Arc GIS است. هاستفاده شد 
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 بینظم و ترت یتوان بر چگونگ یم ،یپراکنده و تصادف یخواه خوشها ییفضا یالگوها یدر طبقه بند

 یتوان مشابهت و عالم مشابهت هر جفت از واحدها یمتمرکز شاد. م یا هیناح یواحدها یریقرار گ

خالصه  ییفضا یالگوها یمشابهت و عدم مشابهت ها برا نیکه ا یمجاور را اندازه گرفت. وقت یا هیناح

 یبرا یابزار ارزشمند ییفضافضایی  یخود همبستگ  ردیگ یمشکل م ییفضا یشده اند، خود همبستگ

به فهم  قینوع تحق نیا جیکنند. نتا یم رییدر طول زمان تغ ییفضا یاست که چگونه الگوها یمطالعه ا

 جینتا نیکنند. بنابرا یم رییاز گذشته به حال تغ ییقضا یچگونه الگوها نکهیمنجر شده از ا یشتریب

 ییقضا یالگوهارا در راتییکه تغ یجار یتوسعه فهم فاکتور ها یتواند مشتق شود ما برا یم یسودمند

 کیکاربرد تکن یبرا یمهم یضمن شنهاداتیپ ییفضا یمطالعه همبستگ ن،یبرند. عالوه بر ا یم شیبه پ

وجود دارد  ییآماردها ییفضا یهمبستگ یریاندازه گ یدارد. برا ییاطالعات فضا لیدر تحل یآمار یها

 یپژوهش بر واحدها نیکه در ا میکنکار  یا هیگونها أسطوح ناح یدهند با تقاط با پل یکه به ما اجازه م

 (.  24: 1394)کیانی و کاظمی میمتمرکز شده ا یا هیناح

 شاخص موران جهانی 

 یارتباط مکان یدر بررس یبه عنوان ابزار اساس یو محل یلموران ک یشاخص موران شامل شاخص ها

در مرحله اول و به منظور  یپژوهش شاخص موران کل نیشود. در ا یمحسوب م گریکدیداده ها با 

 امنهمورد استفاده قرار گرفت. د یدر نقاط نمونه بردار یماده آل ریمقاد یمکان یدرجه همبستگ یبررس

 نیشتری+ نشان دهنده ب1باشد. مقدار برابر با  ریتواند متغ ی+ م1تا  -1از  یکل موران مقادیر شاخص

مقدار  ایدر کنار هم و با تجمع نقاط  یمثبت )تجمع نقاط با مقدار بزرگتر ماده آل یمکان یدرجه همبستگ

 یو)الگ منفی یمکان یدرجه همبستگ نیشترینشان دهنده ب -1کم در کنار هم(، مقدار برابر با  یماده آل

نشان دهنده  زیبزرگتر و کوچک تر به طور تناوب در کنار هم و مقدار برابر با صفر ن ریمقاد ؛یشطر نج

(. شاخص2008بودن توزیع مقادیر است )تو و خیا،  یحداکثر درجه تصادف با استفاده از  یکل موران  

(.1395)اسداهلل زاده و همکاران ( قابل محاسبه است1رابطه )  
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 بحث و یافته ها 

 خود همبستگی فضایی موران جهانی     

عوارض با در نظر گرفتن مقادیر عنصر مورد مطالعه از  نیپراکنش ا یکه الگو دهدی ابزار نشان م نیا 

عوارض  ایدهد که آ ینشان م لیتحل نیحاصل از ا جیپراکنده برخوردار است. نتا ای یخوشه ا یالگو

شخص  ایآماره  قتیابزار در حق نیع شده اند؟ ایدر فضا توز یخوشه ا ایپراکنده  یبه صورت تصادف

و معنادار  یابیبه ارز یدار یو سطح معن Zاستاندارد  ازیکند و با استفاده از امت یموران را محاسبه م

کامل  یمنف ییفضا یخودهمبستگ یبرا -1شاخص از  کیپردازد. رتبه  یبودن شاخص محاسبه شده م

است و  یمثبت کامل )خوشه ا ییفضا یخودهمبستگ یبرا+ 1منظم است و  یالگو کیپراکنده با 

و  هیتجز جی( است. نتاییفضا یتصادف ی)الگو ییفضا یمقدار صفر که نشان دهنده عدم خودهمبستگ

لذا از الگو خوشه ای کاربری را نشان می دهد.  از مقدار صفر است. شیب Moran's Iحاصل از لیتحل

درصد احتمال داردکه چنین الگوی خوشه  1است و کم تر از  15413/7برابر با  zه مقدار با توجه به اینک

 ای نباشد. 

 منطقه مورد مطالعه جرم در الگوی توزیعی -1جدول شماره 

 pارزش  zنمره   موران شاخص  جرم

  

1.478024 

 

 

5.008890 

 

0.000001 
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 نتیجه گیری 

باشند. به  یم رگذاریخاص بر وقوع جرم تأث یمتوجه شدند که مکان هاگذشت زمان، جرم شناسان با

 زهیانگ یبر رو دیاز تأک یدر جرم شناس ییفضا لیتحل یها یکه در چند دهه گذشته، تئور یطور

زمان و محل  لیمجرمانه از قب یهاو انتشار داده  افتیانتقال  یمجرمان به مطالعه نقاط وقوع بزهکار

 ییفضا یریبه قرار گ لیمجرمانه تما یها تیبزرگ نشان داده است که فعال یشهرها یوقوع جرائم برا

باال که  ییجنا یتهایبا فعال یشده اند، مناطق دهینام یبزهکار یرا دارند که کانون ها یبه سمت مناطق

و  یکالبد یهایژگیو لیمکان ها به دل یدرواقع بعضکم احاطه شده است یها تیتوسط مناطق با فعال

 یبرا یشتریساکنان، امکان و فرصت ب یو اقتصاد یفرهنگ ،یاجتماع اتیخصوص نیو همچن یطیمح

با توجه  نیمجرمانه هستندبنابرا یمکان ها مانع و بازدارنده فرصت ها یوقوع جرم دارند، برعکس بعض

 یبا کج روگام مبارزه  نینخست ،یعوامل بروز بزهکار ییشناسا دیترد یگفت، ب توانیبه مسائل فوق م

 یتوان از ارتکاب بزهکار یعوامل با کاهش اثرات آن م نیبردن ا نیاست، چرا که با از ب یاجتماع یها

برای تجزیه و تحلیل دادها از شاخص موران  آن در جامعه کاست زانیحداقل از م اینمود و  یریشگیپ

مورد مطالعه از الگوی خوشه جهانی استفاده شده است نتایج حاکی از آن است جرم جنایت در منطقه 

 ای برخوردار است.
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 منابع و ماخذ 

های فضایی الگوی سکونت و فعالیت در (. تحلیلی بر تفاوت1400پورطاهری, مهدی, رومینا, ابراهیم. )

     198-175 ,(63)19 ,فصلنامه جغرافیا و توسعه .مناطق مرزی و غیرمرزی ایران

شناسی واکاوی بزهکاری زنان در فقه امامیه و جرم"ابراهیم قاسمی.  ;طاهره سادات نعیمی

 .143-123 ,1399 ,6 ,3 ,حقوقی زن و خانواده مطالعات فقهی ."کالسیک

شناختی ترس از جرم: (. تحلیل جامعه1395علیوردی نیا, اکبر, جانعلیزاده, حیدر, پنج تنی, مهدی. )

-43 ,(1)27 ,جامعه شناسی کاربردی .های شکستههای اثربخشی جمعی و پنجرهآزمون تجربی نظریه

66.   

 ,فصلنامه علمی مطالعات پیشگیری از جرم .(. بزهکاری یقه سفیدان1397قورچی بیگی, مجید. )

13(46), 163-183. 

(. تحلیل فضایی بزهکاری در بافتهای 1398کالنتری, محسن, پوراحمد, احمد, ابدالی, یعقوب. )

فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش  .تهران 12رندی، منطقه ناکارآمد شهری، مطالعه موردی: محله ه

   .60-49 ,(19)10 ,های بوم شناسی شهری

(. تحلیل فضایی 1399کالنتری, محسن, عباسی فالح, وحید, ابدالی, یعقوب, احساسی خواه, مهدی. )

   122-107 ,(1)3 ,فصلنامه شهر پایدار .های جرم خیز در بافت کالبدی شهر پاکدشتکانون

فصلنامه  .های روستایی استان زنجان(. وضعیت وقوع بزهکاری در سکونتگاه1398النتری, محسن. )ک

  .1-25 ,(30) ,علمی دانش انتظامی زنجان

های (. تحلیل توزیع خدمات عمومی شهر شیراز با مدل1394اکبر. )کیانی, اکبر, کاظمی, علی

پژوهشی پژوهش و برنامه  -نامه علمی فصل .Geoda و ArcGIS افزارخودهمبستگی فضایی در نرم

ر

ی

ز

ی

 

ش

ه
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(. ارزیابی تاثیر جرائم در کیفیت زندگی در 1400کیانی, کیوان, کیانی, کامیاب, خاک زند, مهدی. )

  - ,() ,پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی .فضاهای عمومی شهری )نمونه موردی: شهر تهران(

(. واکاوی علل موثر وقوع جرم در فضای 1400یوسف, ساعدی, عبداله. )محسنی, فرید, محمدی مقدم, 

 .- ,() ,نشریه علمی پژوهش های دانش انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین .سایبری

پژوهشهای حقوق جزا و  .در پیشگیری وضعی« نظریه انتخاب منطقی»(. مبانی 1397مقیمی, مهدی. )

 .56-31 ,(12)6 ,جرم شناسی

(. 1400حسن, رایجیان اصلی, مهرداد, موذن زادگان, حسنعلی, غالمی دون, حسین. )نایبی, م

شناسی مدیریتی با تأکید بر پیشگیری از آسیب های اجتماعی شناختی جرمهای علتگیریجهت

 ,فصلنامه علمی مطالعات پیشگیری از جرم .ایمنی اجتماعی در ایران(ـهای امنیتپژوهشی طرح)نمونه

16(60), 1-21  

نشین و غیر (. بررسی تطبیقی میزان جرایم امنیتی و جنایی در مناطق حاشیه1399هاشمی, تورج. )

 .93-65 ,(36)10 ,فصلنامه علمی دانش انتظامی آذربایجان شرقی .حاشیه نشین شهر تبریز


