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  1390 تابستان،  76هاي جغرافياي انساني، شماره   پژوهش
  1-11صص. 

  هاي شهر يزد بررسي آسايش و امنيت در محله

  دانشگاه تهران دانشكدة جغرافيا، استادـ  ∗زياري ...ا كرامت

  23/2/1388تأييد نهايي:           20/8/1387پذيرش مقاله: 

  چكيده
در اين پژوهش به سنجش درجه آسايش و امنيت در نواحي شهر يزد و تحليل اكولـوژيكي آن  
پرداخته شده است. محدوده جغرافيايي پژوهش شهر يزد است و جامعه آماري آن مجرمـان و  

در  1386جنايت در سـال   هاي اجتماعي و جرم و ها، آسيب دربنداني كه به علت بروز ناهنجاري
نفـر از ايـن مجرمـان اسـت.      127اند. جمعيت نمونه اين پژوهش متشـكّل از   زندان يزد بوده

اند. گردآوري اطالعات پرسشنامه و بررسـي آن   هاي مورد بررسي، انواع جرايم ارتكابي شاخص
صـد از  در 4/66دهد كـه   صورت گرفته است. نتايج بررسي نشان مي SPSSافزار  از طريق نرم

دهنـد.   تشـكيل مـي   درصد آنها را ساكنان غيريزدي اين شهر 6/33مجرمان اهل يزد هستند و 
سالگي صورت گرفته است كه عمـدتاً   35-44سالگي و سپس  25-34بيشتر جرايم در سنين 

آيند. اغلب جرايم را شـاغالن آزاد و سـپس بيكـاران     شمار مي سنين كار و فعاليت اقتصادي به
هـاي پـايين    ، و كمترين ميزان جرايم را قشر كشاورزان، اغلب مجرمان از گروهاند مرتكب شده

 9/39ترين عامل مؤثر در بزهكاري و ارتكاب جرم، بيكاري ( اند. مهم درآمدي و اقشار فقير بوده
درصد) بوده است. در ميان انواع جرايم، قاچـاق   6/34درصد) و سپس معاشرت با افراد ناباب (

ها  ترين جرم ترين و رايج درصد) از مهم 15درصد) و رابطة نامشروع ( 20(درصد)، سرقت  38(
خيزترين محله،  ترين و جرم درصد ناامن 4/13آباد با  ها، محله مهدي اند. با توجه به بررسي بوده

شود. البته اكثر ايـن   و بيشترين جرم آنها قاچاق بوده است كه در بين زندانيان زن مشاهده مي
آباد، چهارمنار، كوچه بيوك، خرمشاد يعقوبي و مالباشـي   هاي اكرم هستند. محله افراد غيريزدي

هـايي بـا درجـه پـايين جـرم و       ها، يا محله ترين محله درصد جرم در زمرة امن 8/0با كمتر از 
هـا نشـان از آن دارد كـه شـهر يـزد را       گيرند. نتايج بررسي فرضيه ناهجاري اجتماعي قرار مي

مناسب و داراي درجة پايين امنيت  امنيتي و آسايشي ـ يعني مناسب، نيمه توان در سه سطح  مي
  بندي كرد. ـ تقسيم

  آسايش، امنيت، جرم، مجرم، ناهنجاري اجتماعي، شهر يزد.ها:  واژه كليد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 E-mail: zayyari@ut.ac.ir    09121260602نويسنده مسئول:  ∗
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  مقدمه
هاي قرن بيستم، افزايش جمعيت شهرها، تمركز منابع، سرمايه، امكانـات و خـدمات شـهري در شـهرهاي      يكي از ويژگي

). با گسترش فيزيكي و اجتماعي شهرها و تبديل شدن آنها به مراكز نـاهمگن جمعيتـي و   94، 1380بزرگ است (آسايش،
هاي شهري بـه ويـژه در نـواحي مركـزي، و همچنـين افـزايش نـاهمگني         اجتماعي و فرهنگي، افزايش ميزان ناهنجاري

هـا را در  گسـيخته ناهنجـاري   رويـه و لجـام  رشد بـي  هاي شهري و جمعيتي و اجتماعي و فقر اقتصادي، زمينه بروز آسيب
هـاي شـغلي، رفـاهي، تمركـز اداري و      به علت دارا بودن جاذبـه  شهر يزد). 91، 1382شهرها فراهم آورده است (نصيري، 

اين شهر با توجه به گسـترش شـتابان شهرنشـيني در قـرن     شود.  ترين شهر اين استان محسوب مي نظاير اينها پرجمعيت
هـويتي  كه امروزه عواملي همچون تنوع فرهنگي، احسـاس بـي   هاي شديدي مواجه بوده است، به طوري با مهاجرتاخير، 

هـاي اجتمـاعي و گسـيختگي     ها، باعث بروز ناهنجـاري  مهاجران در محيط جديد و عدم تعلق خاطر و وابستگي به ارزش
امر، درصـد تمايـل بـه ارتكـاب جـرم و انحـراف        هاي اجتماعي در شهر يزد شده است. در پي اين فرهنگي و تبلور آسيب

اي يافته و به ايجاد مسائل و مشكالت شهرنشيني همچون اعتياد، هتك  اجتماعي و سرپيچي از هنجارها افزايش گسترده
حريم اشخاص، سرقت، ناامني، سلب آسايش از شهروندان، از ميان رفتن حس همسايگي و كاهش روابط اجتماعي، عـدم  

المال و اموال عمومي، گرايش به مصرف مشروبات الكلي، بزهكاري جوانان، افزايش جنايات و قتل و نظاير صيانت از بيت
هاي اجتماعي در شهر يزد متناسب با معيارهاي اقتصادي ـ   گيري اين آسيبرسد كه شكلاينها دامن زده است. به نظر مي

م بـا توجـه بـه سـاختار اكولـوژيكي شـهري و پايگـاه        اجتماعي ساكنان نواحي شهري بوده است، به طوري كه نوع جـراي 
هاي اجتمـاعي و   كند كه نوع آسيباجتماعي و اقتصادي شهروندان، متفاوت است. بر همين اساس مقاله حاضر تالش مي

چگونگي توزيع جغرافيايي آنها را در نواحي مختلف شهر يزد شناسايي كند، سپس عوامل اجتماعي و اكولوژيكي مـؤثر بـر   
هايي را با هدف كاهش تأثيرات  را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار دهد در نهايت راهكارها و راهبردها يا استراتژيآنها 

  منفي آنها بر ساختارهاي اكولوژيكي و اجتماعي و اقتصادي شهر يزد ارائه كند.

  مباني نظري 
هـا بـه    ايجاد فرصت تهديدات و ها،ر برابر خطرست از تضمين پاسداري از جامعه دا عبارتدر تعريف كلي امنيت اجتماعي 

 افراد ميان همبستگي). يكي از مباحث مورد توجه در امنيت اجتماعي، 11، 1382 سازي جامعه (نويدنيا،منظور ارتقا و بهينه
ست ي اامر ،ناموس سالمت جان و مال و ازامنيت به معني وجود اطمينان  در مجموع ).329، 1381 (علينقي،است  جامعه

تـوان  ). امنيت را مـي 53، 1379 (مجتهدزاده، تهاي ويژه اس ريزيمستلزم اقدامات و برنامهتحقق يافتن آن  كه واقعيت يا
به امنيت شـغلي، اقتصـادي، سياسـي و    خود امنيت اجتماعي البته  به سه دسته امنيت فردي، اجتماعي و ملي تقسيم كرد.

 و ، عمـومي بخش امنيـت ملـي   سهامنيت را به  نيز انديشمندان كالسيك ).14، 1382شود (رجبي پور،  قضايي تقسيم مي
يكـي از   ).1381،(پژوهشكده مطالعات راهبرديدهند  به دست مي را تعاريف خاصي يك براي هركنند و  ميداخلي تقسيم 
 ).262، 1382 فـر، (خوشاست  نقش مشاركت در امنيتبايست در زمينه امنيت اجتماعي به آن توجه كرد،  مباحثي كه مي

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  3 هاي شهر يزدبررسي آسايش و امنيت در محله

 

تعـامالت و روابـط   بايـد  ، نهادهاي عمومي و مردمي انجامند مي جامعهكه به مشاركت در سطح  ييها يبراي ايجاد همكار
هـا و   . در تعريفي ديگر، امنيت به مفهوم حفاظت جامعـه و ارزش )72، 1381 افزايش دهند (شاكري، جامعهخود را با افراد 

  ). 102، 1377نهادهاي داخلي آن در برابر تهديدات داخلي و خارجي است (قريب، 
كـه   هرگونـه رفتـار خـالف قـانون    كه  اند، بايد بيان كرد حال، در پاسخ به اينكه جرم چيست و داليل بروز آن كدام

از  يبخشـ هـم   جرايم شهري. )74، 1374 (سلطاني، شود جرم ناميده مي، آن مجازات و جريمه معيني داشته باشد ارتكاب
هـاي   آسـيب  شـوند و  مـي شهرنشيني و تشديد مشكالت ناشي از آن پديـدار   ةكه در نتيج هستند هاي اجتماعي ناهنجاري

ــ بـه تَبـعِ آن ـ      رويـه و  بـي  نتايج رشـد  جملهجرم و ناامني شهري از .)78، 1378 (موسوي،كنند وارد ميبر جامعه  جدي
تـراكم زيـاد، وجـود     ،وجود شرايط مختلف از قبيـل جمعيـت  . درواقع )77، 1388گي بورژل، (ست هويت ماندن شهرها بي

، تعداد زياد مـردان مجـرد و جـوان، اخـتالف طبقـاتي، بيكـاري شـديد،        دارند ها و نژادهاي مختلف فرهنگ ي كهمهاجران
از جـرايم شـهري هسـتند    سـ مشكالت اقتصادي و درآمدي، كمبود مسكن مناسب و مانند اينهـا از جملـه عوامـل زمينـه    

ـ     يمديران شهري بارها و بارها، مهاجرت روسـتا . البته )6، 1379 پور، (دالل ويـژه  ه يان بـه شـهرها را عامـل نابسـاماني و ب
 رنـگ شـدن   كـم غربت، فشار اقتصادي و ناكـامي زنـدگي موجـب     در واقع )6، 1381 (صرافي، اند نشيني ذكر كردهحاشيه
دهند كه با مسائل و عوارضـي چـون    را اقشار فقيري تشكيل مي نشينانحاشيه. )24-27 ،1381شود. (دهقان، ها مي ارزش

تواننـد   اند. اين گروه پس از مهاجرت به شهر، دشـوار مـي   بهداشت ناكافي، انحرافات، بيكاري و بزهكاري دست به گريبان
عوامل مخرب اجتماعي گرفتار در دام  خود را با قوانين و شرايط زندگي شهري و فرهنگ آن سازگار كنند و به همين دليل

تواننـد   مـي  مناطق شهرديگر اي بيش از  هيراسكار معتقد است كه مناطق حاشيه). 25-80، 1364 ،و رباني (فرجاد آيند مي
). در واقع بيشترين مجرمـان شـهري   112، 1376هاي غيرقانوني و جرايم باشند (هيراسكار،  مخفيگاهي براي انواع فعاليت

، 1378 مـافي، شـود (  خيز هر منطقه محسوب مي درآمد سكونت دارند. فقر و تنوع فرهنگي از عوامل جرم اي كمه در محله
. مناطق فقيرنشين معموالً مستعد توسعه اعتياد و آلودگي به مواد مخدرند، و بيشتر ساكنان آنهـا را مهـاجران   )132 -143

اند از  به نحوي ممكن است در بروز جرم تأثير نهند، عبارت ). عواملي كه94-96، 1381دهد (توسلي،  روستايي تشكيل مي
خلقت، ضعف، قدرت و مانند اينها، عوامل رواني (چون عوامل فردي يا بيولوژيك (مانند جنس، سن، زشتي و زيبايي، نقص

ظـاير  كشي، تزلزل شخصـيت و ن ترس، بدبيني، خودبيني، نفرت، كينه، پرخاشگري، ضعف و احساسات اخالقي، جنون آدم
نيـا،  اينها)، و عوامل محيطي (مانند وضعيت آب و هوا، فصول، منطقه جغرافيايي، رطوبت، خشكسـالي و جـز اينهـا) (كـي    

در يكـي  دو دسته نظريه وجود دارد.  ،جنايت در شهرها و رابطه آن با شهرنشيني ميزان جرم و ). در مورد63 – 64، 1373
نظريـه  شـود و   پرداختـه مـي  به بيان رابطه ميان كيفيت محيط كالبدي و فيزيكي شهرها و ميزان جرم و جنايـت  از اينها، 

مناطق جغرافيـايي بزهكـاري، بيشـترين تبهكـاري شـهر بـه        نظريه. برحسب گردد ميفضاهاي بدون دفاع شهري مطرح 
پيشـگامان مكتـب اكولـوژي شـهري     . )116 ،1374 (گسـن، شود نه به كيفيت شهرنشـيني   مربوط ميكيفيات شهرسازي 

نـد  نك جـو مـي  و هـاي مكـاني جسـت    ها و خصيصـه  از جمله ميزان جرايم را در تفاوت و همه مسائل اجتماعي نيز شيكاگو
رابطه ميـان ميـزان افـزايش و تـراكم جمعيـت و عوامـل        در آنها،هايي هستند كه دوم نظريهدسته). 15، 1373 (شكويي،

  . نظر هستند هاي دسته دوم مد نظريه مقالهاين  . درگردد بررسي ميو جنايت اجتماعي و فرهنگي با جرم 
ـ . )12، 1374 دوركيم عقيده داشت كه بين افزايش جرايم و افزايش جمعيت رابطه مستقيمي وجود دارد (سلطاني، ه ب
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زندگي انسـان، هويـت    آن بر شهرها، جمعيت عظيم و متراكم و فشار كالنو به ويژه در شهرهاي بزرگ ، نظر جرج زيمل
هاي اخير با گسـترش صـنعت و بـه تَبـع آن      ). شهر يزد در سال74، 1381 (توسلي،اندازد  ميرا به خطر  فردي و آزادي او

هـاي   گيـري تفـاوت   رو شده است. اين امر به افزايش جرايم شـهري، شـكل   مهاجرپذيري، با رشد جمعيت شهرنشين روبه
زده اسـت.   پذيري آنها از لحاظ يكپارچگي و انسجام اجتماعي دامـن ي شهري و آسيبها و نواح اكولوژيكي در سطح محله
ها و تأثيرات منفي آنها بر ساختار شهر يزد، انجام مطالعاتي را براي افـزايش آسـايش و امنيـت     رشد و گسترش اين آسيب

  شهروندان ضروري ساخته است.

  روش تحقيق
است. نفر  127 متشكل از نمونه جمعيت و ،1386سال در شهر يزد تگيرشدةدس پژوهش، تماميِ مجرمانِ اين آماري جامعة

صـدور چـك   اخـتالس، سـرقت، مزاحمـت،    ، رابطه نامشروع وجرح، ايراد ضرب قتل، رايم ارتكابي مشتمل بر پانزده جرمج
دزدي، و  كودكهاي شهرداري، اعتياد، قاچاق،  ، تخلفات رانندگي،كالهبرداري، تخلفهاي الكلي مصرف نوشيدني ،برگشتي

 از طريـق  اطالعـات  آوري آن توصـيفي ـ تحليلـي اسـت. جمـع      است. نوع پـژوهش، كـاربردي و روش   دعواي خانوادگي
هاي شهر يزد در بين مجرمان زن و مـرد توزيـع    است؛ بدين معني كه پرسشنامه در سطح زندان گرفته پرسشنامه صورت

البته در برخي از موارد بـراي كامـل    درون آنها استخراج گرديد. شده و اطالعات الزم به منظور بررسي موضوع تحقيق از
شدن اطالعات، به دفترچه هاي ثبت گزارش روزانه نيروي انتظامي مراجعه شد، كه به دليـل حجـيم بـودن كـار و عـدم      

عيت كار رفت. هدف اين پـژوهش، بررسـي وضـ    اي بههمكاري مناسب نيروي انتظامي در اين زمينه، تنها روش پرسشنامه
هاي اجتماعي، علل و عوامل مؤثر بر آنها و چگونگي توزيـع آنهـا در    اقتصادي مجرمان، شناسايي انواع آسيب –اجتماعي 

هـا بـر سـاختار اكولـوژيكي و اجتمـاعي و       سطح شهر يزد و ارائه راهكارهايي با هدف كاهش تأثيرات منفـي ايـن آسـيب   
   .است شده استفاده SPSS افزار مرن از ها داده وتحليل تجزيه اقتصادي نواحي شهري يزد است. در اين پژوهش، براي

  هابحث و يافته
هاي كشور رتبه چهارم را دارد. براساس آخـرين   كيلومتر مربع، از نظر مساحت در بين استان 129,679استان يزد با وسعت 
برابـر بـا    1365 _ 85طـي دوره   نفر، و متوسط رشد طبيعي آن 990,818)، ميزان جمعيت استان 1385آمار جمعيتي (سال 

با كاهش مواليد مواجه شـده اسـت. رشـد طبيعـي      1385درصد است. طبق محاسبات انجام شده، استان يزد در سال  3/1
درصـد   61/1درصد و در نقاط روستايي اسـتان   44/1درصد، در نقاط شهري استان يزد  47/1جمعيت در پهنه استان يزد 

  دهد.  ه شاخص رشد طبيعي در استان يزد در قياس با سطح ملي ميزان كمتري را نشان ميدهد ك است. اين آمار نشان مي
) بـا مهاجرپـذيري   1365 – 75سـاله گذشـته (   توان بيان كرد كه استان يزد در دوره دهبا بررسي ميزان مهاجرت مي

هـاي   اند؛ و شهرستان رو بوده روبه هاي ابركوه، تفت، مهريز و ميبد با مهاجرفرستي مواجه بوده است. در اين بين شهرستان
درصـد مهـاجر پـذيري     59/1اند. در مجموع نقاط شهري اسـتان در ايـن دوره بـا     اردكان، بافق و يزد مهاجرپذيري داشته
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رو بوده است. در مقابل، نواحي روستايي استان يزد نشاني از مهاجرفرستي و كاهش جمعيت در خـود دارنـد. يكـي از     روبه
اي چون احمدآباد، نير، شاهديه، حميديا، ندوشن و اشكذر به شهر، شده ن كاهش، تبديل روستاهاي بزرگهاي علت اي علت

و از سوي ديگر ادغام برخي از نقاط روستايي حاشيه شهرها در شهرها، و سرانجام نبود شرايط مساعد اكولوژيكي است كه 
نفر مهـاجر از   94,754 ) جمعا1365ً - 85هاي ( سال منجر به مهاجرت روستاييان شده است. از لحاظ منشأ مهاجران طي

نفر يا  10450هاي كشور وارد يزد شده است. در اين بين بيشترين حجم مهاجران وارد شده، از استان تهران با  تمام استان
هر يزد طي دهد كه استان يزد و شدرصد) بوده است. اين نشان مي 3/5نفر يا ( 5065درصد) و بعد از ان از كرمان با  11(

هـاي مختلـف مـذهبي از جملـه      اند. در يـزد اقليـت   مهاجرپذير بوده و مهاجران زيادي را در خود پذيرفته 1375 -85دوره 
هاي گوناگون (افغان، عراقي، پاكستاني، آذربايجاني و جـز اينهـا) مشـغول فعاليـت و      زرتشتي و كليمي و مسيحي، و مليت

  زندگي هستند. 
هاي صفاييه، كوي سيلو، كوي فيضيه، شـهرك دانشـگاه، و برخـي ديگـر صـورت       در محلههاي انجام شده،  بررسي

بندي كرد. در حومه، به علت ثروتمند بودن اهالي يا  توان به دو دسته حومه و حاشيه تقسيم ها را مي گرفته است. اين محله
هايي كه در حاشيه قرار دارند، بـه   در محلهها، جرايمي مانند سرقت از منازل و تصادف رواج بيشتري دارد اما  ساكنان محله
شـود.   هتاكي، سرقت اشيا، ضرب و شـتم و اعتيـاد ديـده مـي     هايي چون تر بودن سطح فرهنگ و اقتصاد، جرم علت پايين

و جنايـت و امنيـت در شـهر يـزد از     شناسي (متدولوژي) عنوان گرديد، براي بررسي وضعيت جـرم   گونه كه در روش همان
نفـر   127هاي موجود در زندان شهر يزد استفاده شد. نتايج تحقيقـات نشـان ميدهـد كـه از تعـداد      پرونده پرسشنامه و نيز

درصد) زن هستند. اين آمار حاكي از آن است كه مردان  8/37نفر ( 48درصد) آنها مرد و  2/62نفر ( 79زنداني مرد و زن، 
درصد آنـان غيريـزدي،    44درصد مجرمان يزدي هستند و  69اند. در اين بين بيش از زنان در شهر يزد مرتكب جرم شده

كنند. بيشتر تعداد مجرمـان را   اند يا كمتر از يك سال است كه در اين شهر سكونت ميكه يا از دوران كودكي به يزد آمده
 درصـد  8/22نشـان داده شـده اسـت     1گونه كه در جـدول   دهند. همان ساله تشكيل مي 35 – 44و  ساله 25 -34افراد 

درصد) را افرادي كـه تحصـيالت    7شان در سطح راهنمايي بوده، و كمترين ميزان جرايم ( جرايم را افرادي كه تحصيالت
اند. الزم به ذكر است كـه نـوع جـرم انجـام شـده در بـين افـراد داراي سـطوح          اند، مرتكب شده در سطح ليسانس داشته

  تحصيالتي مختلف، بسيار متفاوت است.
  صيالت مجرمان. ميزان تح1جدول 

  درصد تركيبي  صحيحدرصد درصد فراواني تحصيالت

2/25 32 سواد بي  2/25  2/25  
3/28 36 ابتدايي  3/28  5/53  
8/22 29 راهنمايي  8/22  4/76  
1/18 23 ديپلم  1/18  6/94  
6/5 7 ليسانس  6/5  0/100  

0/100 127 كل  0/100   
  منبع: محاسبات نگارنده
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درصد از مجرمان به مشاغل آزاد (در اين تحقيق، منظور مشاغلي است چون  9/44كه  دهد نشان مي 2جدول شماره 
دار اند خانـه  درصد زناني كه مرتكب جرم شده 4/27اند، و حدود  داري و نظاير اينها) اشتغال داشته رانندگي، كارگري، مغازه

كمترين ميزان جرايم را افرادي كـه در مشـاغل    دهند. دارها تشكيل مي درصد زنان مجرم را خانه 70اند؛ يعني در واقع بوده
  ترين جرايم آنان نيز بر اثر فقدان يا كاستي مقررات اداري بوده است. اند، كه عمده دولتي اشتغال داشتند مرتكب شده

  
  . وضعيت اشتغال مجرمان2جدول 

  درصد تركيبي  صحيح درصد  درصد  فراواني  شغل
 9/44 9/44 9/44  57  آزاد
 6/64 7/19 7/19 25  بيكار
 1/66 6/1 6/1 2  كارمند

 1/70 9/3 9/3 5  تأسيسات تجاري
 4/72 4/2 4/2 3  كشاورزي

 0/100  4/27  5/27 35  دار خانه

  0/100 0/100 127  كل
    منبع: محاسبات نگارنده

  
درآمد توان  افراد كم يابد. در اين ميان تأمين نيازهاي اوليه زندگي تا حد خيلي زيادي به ميزان درآمد افراد بستگي مي

آيند. درحقيقت ميزان درآمد افـراد زمينـه   تأمين نيازهاي اوليه زندگي خود را هم ندارند يا به سختي از عهده اين كار برمي
طوري كه  شوند. هماندرآمد گاه براي تأمين نيازهاي خود مرتكب جرم مي آورد. افراد با كمنابرابري را در جامعه فراهم مي

هزار تومان در ماه داشتند  100درصد) درآمد كمتر از  5/46دهد، بيشترين مجرمان در بند (حدود نشان مي 3 جدول شماره
كننـد. بـدين   گيرند كه زير خط فقـر زنـدگي مـي    كه با توجه به وضعيت جامعه، افراد با اين درآمد در زمرة افرادي قرار مي

  ن افراد، عامل اجتماعي و بس پراهميت فقر است.ترتيب، يكي از داليل بسيار مهم ارتكاب به جرم در اي
  

  . ميزان درآمد مجرمان3جدول 
  درصد تركيبي  صحيح درصد درصد فراواني (تومان)ميزان درآمد

 5/46 5/46 5/46 59  هزار 100از  كمتر
 9/70 4/24 4/24 31  هزار 250تا  100بين 

 85 1/14 1/14 18  هزار 250بيش از 
 0/100 15 15 19  ساير
  0/100 0/100 127  كل

  منبع: محاسبات نگارنده
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قاچاق، سرقت، درصد) به  9/29، بيشترين تعداد جرايم (4 در مورد نوع جرايم نيز بايد بيان كرد كه با توجه به جدول
هاي شهرداري، و اختالس  هاي ملكي، شرب خمر، تخلف به اختالف درصد) 8/0تعداد جرايم ( كمترين و و روابط نامشروع

  شود. مربوط مي
  آن بندي انواع جرائم برحسب اهميت و عوارض ناشي از. تقسيم4جدول 

  فراواني تجمعي درصد  فراواني درصد  فراواني  انواع جرم
 7/8 7/8  11  قتل

 3/17 7/8  11  جرح ضرب و ايراد
 1/29 8/11  15  رابطه نامشروع

 9/29  8/0  1  اختالس
 7/45 7/15  20  سرقت
 6/49 9/3  5  مزاحمت

 9/55 3/6  8  چك برگشتي صدور
 7/56 8/0  1  هاي الكلي مصرف نوشيدني

 3/58 6/1  2  تخلفات رانندگي
 4/61 1/3  4  كالهبرداري

 2/62 8/0  1  شهرداري هاي تخلف
 8/63 6/1  2  اعتياد
 7/93 9/29  38  قاچاق
 3/95 6/1  2  دزدي كودك

 2/99 9/3  5  دعواي خانوادگي
 100 8/0  1  اختالف ملكي

  100  127  مجموع
  همحاسبات نگارند منبع: 

توان بيان كرد  ، مي5هاي انجام شده در مورد محل سكونت مجرمان و با توجه به جدول  همچنين با توجه به بررسي
درصـد) در   8/0هـا ( آبـاد و كمتـرين آن   درصـد) در محلـه مهـدي    4/13از نظر محل سكونت، بيشترين تعـداد مجرمـان (  

انـد. بيشـترين ميـزان جـرم يعنـي       يعقوبي، مالباشي سكونت داشـته  آباد، چهارمنار، كوچه بيوك، خرمشاد، هاي اكرم محله
هـاي   شود. كمترين ميزان جـرم نيـز در همـان محلـه    آباد مشاهده مي قاچاق، در ميان زندانيان زن ساكن در محله مهدي

  گرفته است. آباد، چهارمنار، كوچه بيوك، خرمشاد، يعقوبي، و مالباشي صورت اكرم
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 . توزيع فراواني مجرمان مورد مطالعه، براساس محل سكونت5جدول 

  فراواني تجمعي درصد  فراواني صحيح درصد  فراواني درصد  فراواني  نامحل سكونت مجرم
 6/1 6/1 6/1 2  كسنويه
 9/3 4/2 4/2 3  آباد قاسم

 6/12 7/8 7/8 11  اميرآباد
 15 4/2 4/2 3  شيخداد

 3/17 4/2 4/2 3  آباد  نعيم
 6/23 3/6 3/6 8  شهر امام

 6/34 11 11 14  آزادشهر
 8/44 2/10 2/10 13  صفاييه
 2/47 4/2 4/2 3  آباد رحمت
 1/55 9/7 9/7 10  آباد مريم

 3/58  1/3 1/3 4  سردوراهي
 8/58  6/1 6/1 2  بعثت

 4/61  6/1 6/1 2 اسيدصحر
 2/62 8/0 8/0 1  آباد اكرم

 8/63 6/1 6/1 2 خلف باغ
 6/64 8/0 8/0 1 فهادان
 9/66 4/2 4/2 3 چهارمنار
 7/71 7/4 7/4 6  نصرآباد
 4/72 8/0 8/0 1 مالباشي
 74 6/1 6/1 2  آباد محمود
 4/87 4/13 4/13 17 آباد مهدي

 8/89 4/2 4/2 3 گازرگاه
  3/91 6/1 6/1 2 خيرآباد
 7/93 4/2 4/2 3 آباد عيش

 3/95 6/1 6/1 2 جنگل
 1/96 8/0 8/0 1 يعقوبي
 4/98 4/2 4/2 3  اهرستان
 2/99 8/0 8/0 1 خرمشاد

 100 8/0 8/0 1 كوچه بيوك
  100 100 127  مجموع

  همحاسبات نگارند منبع:

 3و  2و  1هاي شماره  امن، ناامن تقسيم گرديد (نقشه هاي امن، نيمه با توجه به مطالعه انجام شده، شهر يزد به محله
هاي پايدار با گسـترش   محله ناپايدار هستند. محله 13پايدار،  محله نيمه 28محله پايدار،  4محله شهر ، 45در كل از  ).4و 

ها دسترسـي بـه خـدمات و امكانـات زنـدگي       اند. در اين محلهشتابان شهرنشيني و با سكونت اقشار ثروتمند شكل گرفته
اند ـ افـزايش   محدوده بافت قديم شهر و حاشيه آن واقع شده هاي ناپايدار ـ كه اكثراً در  فراهم است، در حالي كه در محله
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در  كـه 

ضـرب  

 
  ر يزد

  
   يزد

هـاي تن  كوچـه   
هايي ك و مجتمع

ز قبيل اهانت، ض

من در سطح شهر

ن در سطح شهر

 غيراسـتاندارد و
ها و ن در شهرك

هايي ا كن، جرم

هاي ام دگي محله

امن هاي نيمه محله

هـاي د مسـكن 
ه است. همچنين
گي بين افراد ساك

. نقشة پراكند2ل

. پراكندگي م4كل

كولوژيكي، وجود
ي شدت بخشيده
هماهنگي فرهنگ

 

 

شكل 

 

 

شك   يزد

 هر يزد

ي خدماتي و اك
 ميزان ناپايداري

اند، به علت ناه ه
  دارد.

 ستان يزد

ن در سطح شهر ي

هاي شهت در محله

ين امر با نيازهاي
ي باز و سبز بر
شهر احداث شده
ن ساكنان رواج

هاي شهرس ة محله

هاي ناامن ي محله

 آسايش و امنيت

 و عدم تطابق اي
 و كمبود فضاهاي

هاي ش و حاشيه
و نظاير اينها بين

. نقشة1شكل 

نقشة پراكندگي. 

بررسي

 

جمعيت
باريك،
هاحومه

و شتم و

3شكل 
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  گيري نتيجه
شود كه ميان نواحي شهري يزد بـه لحـاظ دارا بـودن ميزانـي از      ، مالحظه مي4و  3و  2هاي  و شكل 2با توجه به جدول 

توان نـواحي شـهري يـزد را بـه      تفاوت وجود دارد، به طوري كه مي ها) ها و جرم آسايش و امنيت (و عكس آن، ناهنجاري
توان بيان كرد كـه   امن و ناامن تقسيم كرد. همچنين با توجه به آمارها مي لحاظ دو مقولة ياد شده، به سه ناحيه امن، نيمه

ان ناباب و بيكـاري، تـأثير   اند. در ارتكاب به جرم نيز عواملي چون معاشرت با دوست مردان بيشتر از زنان مرتكب جرم شده
توان بيـان كـرد    اند. در زمينه ارتباط بين ميزان تحصيالت و ارتكاب به جرم، مي بيشتري در مقايسه با ديگر عوامل داشته

شود. در بين كل نواحي مورد بررسي،  كه هر چه ميزان تحصيالت افراد باالتر رود، ميزان ارتكاب به جرم در آنها كمتر مي
آباد بيشـترين مجرمـان زن را    آباد، آزادشهر و صفائيه رخ داده است؛ البته محله مهدي هاي مهدي يم در محلهبيشترين جرا

اند. اكثر اين مجرمان اصالتاً يزدي نيستند بلكه يا در دوران كـودكي بـه آنجـا     در خود داشته است كه غالباً هم مهاجر بوده
دارند. از ميان كل جرايم صورت گرفته، بيشـترين ميـزان جـرايم بـه      اند يا كمتر از يك سال است كه در آن سكونت آمده

شود؛ و كمتـرين ميـزان جـرايم بـه اخـتالف ملكـي، شـرب خمـر و تخلفـات           قاچاق، سرقت و روابط نامشروع مربوط مي
هاي صـحيح،   توان بيان كرد كه با ارائه راهكارهاي مناسب مانند دادنِ آموزش شهرداري. با توجه به جرايم انجام شده، مي

ناپـذير جـرم و جنايـت بـه ويـژه       هاي اجتماعي و پيامدهاي منفي و گاه جبران هاي تلويزيوني در زمينه آسيب ايجاد برنامه
هاي اشتغالي و كاهش بيكاري، حفاظت بيشـتر نيروهـاي انتظـامي در     پيامدهاي شوم آن در زنان، ايجاد اشتغال، دادنِ وام

هاي اجتماعي را در نواحي مختلف شهري يـزد   توان آسيب خيز و نظاير اينها، مي اي جرمه برقراري امنيت به ويژه در محله
  به حداقل رساند.
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