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چكيده
از  پيشگيري  راهكار  مهم ترين  جرم،  بروز  محيطي  عوامل  شناسايي  اخير  ساليان  در  هدف:  و  زمينه 
وقوع بزه كارى شناخته شده است. هدف پژوهش تحليل الگوهاي فضايي ناهنجارى هاى مرتبط با قاچاق 
موادمخدر در شهر بيرجند و شناسايي و كنترل عوامل تسهيل كننده ارتكاب اين جرايم، در جهت كنترل 

هدفمند كانون هاي جرم خيز ديگر در سطح شهر است. 
روش: روش پژوهش توصيفي و تحليلي است. ابزار گردآورى داده ها اسنادى و ميدانى است. جامعه 
آماري شامل تمامي جرايم مرتبط با موادمخدر كه در محدوده شهر بيرجند در 1387 به وقوع پيوسته 
مى باشد. براي شناسايي الگوهاي فضايي بزه كارى در شهر بيرجند از آزمون هاى مركز متوسط، بيضي 

انحراف معيار و تخمين تراكم كرنل استفاده شده است. 
يافته ها: مهم ترين كانون هاي تمركز بزه قاچاق موادمخدر در محدوده مورد مطالعه، به ترتيب اهميت، 
ابركانون مصنوعي ايستگاه بازرسي على آباد، محله سجادشهر و معصوميه است و بيشترين ميزان وقوع 
بزه كارى در ابركانون ايستگاه بازرسي علي آباد رخ داده است كه حدود 45٪ جرايم مورد بررسى، در 

اين مكان به وقوع پيوسته است. 
نتيجه گيرى: به نظر مى رسد قرارگيرى ايستگاه بازرسى على آباد در گلوگاه ترانزيتى استان، تأثير به سزايي 
در كاهش جرايم موادمخدر در شهر بيرجند داشته است و مانع رشد ساير كانون هاى شهر شده است 
گلوگاه هاى  احداث  موقعيت يابى،  شناسايى،  با  بنابراين  است.  مرتبط شده  بزه هاى  ساير  افزايش  مانع  و 
تجهيزيافته براى كنترل جرايم مرتبط با موادمخدر كه منجر به شكل گيرى يك كانون مصنوعي خواهد 
شد از بروز انواع بزه كارى ها در ساير كانون ها و محدوده هاى شهر جلوگيري مى نمايد و امكان پيشگيرى 

و كنترل بزه كارى را به نحو بهترى فراهم خواهد ساخت. 
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مقدمه 
جرم رويدادي پيچيده است، بزه هنگامى رخ مى دهد كه چهار عامل قانون، بزه كار، بزه ديده 
و مكان بزه كارى، هم زمان وجود داشته باشد. بدون قانون جرمي وجود ندارد، بدون بزه كار 
يعنى كسي كه قانون شكني مى كند نيز جرمي وجود ندارد، بدون قصد و هدف يا بزه ديده نيز 
جرمي وجود ندارد. همچنين بزه كارى در زمان و مكاني مشخص روى مى دهد. بنابراين، اين 
چهار عنصر عوامل اساسى شكل گيرى بزه كارى است (اشنايدر و تدكيچن، 1387، ص 18).

بزه كارى از جمله مفاهيمي است كه به شدت تحت تأثير مشخصه هاى مكاني و زماني، 
زمينه هاي فرهنگي، مناسبات اجتماعي، ساختار اقتصادي و مالحظات سياسي قرار دارد. 
با  رويارويي  همواره  جوامع،  تمامي  در  تا  است  سبب شده  امنيت  و  نظم  برقراري  لزوم 
بزه كارى مورد توجه و حائز اهميت باشد. برخي مكان ها و زمان ها داراي شرايط و وضعيتي 
دنبال  به  جرم،  ارتكاب  براي  بزه كاران  است.  زياد  آن ها  در  بزه  وقوع  احتمال  كه  هستند 
زمان و مكان مناسب هستند، زمان و مكاني كه حداقل خطر دستگيري و حداكثر منافع 
حاصل از بزه كارى را در برداشته باشد. تغيير شرايط و وضعيت در زمان ها و مكان هاي 
خاص مي تواند به شكل قابل مالحظه اي در كاهش آمار جرايم مؤثر باشد. به بيان ديگر، 
محيط ارائه، وضعيت و شرايطي است كه بزه كار فرصت مناسبي جهت ارتكاب بزه در آن 
به دست مي آورد. تغيير و از بين بردن اين فرصت ها و موقعيت ها مي تواند امكان ارتكاب 
جرم را از وي سلب نموده و يا دشوار كند و خطرات ناشي از ارتكاب بزه را براي مجرمان 
افزايش دهد. ويژگى هاى كالبدي و خصوصيات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي حاكم بر 
برخي محدوده هاي شهري موجب شكل گيرى فرصت ها و اهداف مجرمانه مى شود. بدين 
ترتيب در محدوده شهرها كانون هايي شكل مي گيرد كه تعداد جرايم بسيار باالتري در 

مقايسه با محدوده هاي ديگر دارد (كالنتري و توكلي، 1386، ص 75).
مطابق پژوهش هاى جديد در بيشتر شهرها، بسيارى از جرايم در محدوده هاى با مساحت 
كوچك رخ مى دهد كه ما مي توانيم اين نقاط جرم خيز را بر مبناي تعداد تماس هايي كه 
ص36- كنيم (شرمن، 1995،  پيش بيني  داشته،  وجود  پليس  از  كمك  درخواست  براي 

37).١ يك پژوهشگر برجسته آمريكايي گفته است: «از آنجا كه جرمي كه در آينده اتفاق 
خواهد افتاد با پرداختن به حادثه شش برابر بيشتر قابل پيش بيني است تا با پرداختن به 

1. Sherman, 1995, pp. 36-37
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هويت مجرم، چرا بيشتر به اين مسئله پرداخته نشود؟ چرا به محل وقوع جرم بيشتر از 
اينكه چه كسي جرم را مرتكب شده است پرداخته نشود؟» (شرمن، 1995، ص37-36).

بزه  تمركز  محدوده هاي  جغرافيايي  تحليل  و  شناسايي  هدف  با  حاضر  مقاله  بنابراين 
موادمخدر در شهر بيرجند مي كوشد تا به سواالت زير پاسخ دهد: 

1. توزيع جغرافيايي جرايم مرتبط با موادمخدر در محدوده شهر بيرجند چگونه است؟
2. ارتكاب بزه موادمخدر در محدوده جغرافيايي شهر بيرجند از چه الگوي مكاني پيروي 

مى كند و نوع و ميزان كاربري ها در شكل گيري اين الگوها چه تأثيرى دارد؟  
وقوع  (كالنتري، 1388)  انجام شده  تحقيقات  و  نشده  منتشر  رسمي  آمار  به  توجه  با 
جرايم بيشتر در شهر بيرجند نسبت به ساير شهرها سبب شده است تا اين شهر از نظر 
از  پس  گرچه  طاليي  هالِل  منطقه  گردد.  مختلفى  مشكالت  دچار  اجتماعي  آسيب هاي 
پيروزي انقالب اسالمي ايران، شامل كشورهاي افغانستان و پاكستان مي شد و در اسناد 
رسمي محافل منطقه اي و بين المللي ذى ربط نيز از آن ها به عنوان كشورهاي هالل طاليي 
ياد شده است، ليكن با بررسي گزارش هاي سازمان ملل، اين كشور افغانستان است كه در 
دهه اخير و حتي سال هاى پيش از دهه مذكور به اولين و بزرگ ترين منبع توليد ترياك 

غيرقانوني و مشتقات آن يعني مورفين و هرويين تبديل شده است.
اين كشور در فاصله سال هاى 2002 و 2005 به ترتيب با توليد 3400 و 3600 و 
4200 و 4100 تن و در مجموع با توليد 153000 تن ترياك همچنان بيش از سه چهارم 
توليد ترياك غيرقانوني جهان را در اختيار داشت. از اين رو مي توان از اين كانون به عنوان 
كانون اصلي يا هارتلند قاچاق موادمخدر طبيعي در جهان نام برد و از ساير مناطق كه 
به طور پراكنده در نقشه جهاني توزيع شده اند به عنوان مناطق فرعي و يا ريملند١ [مناطق 
پيرامونى] موادمخدر ياد كرد. با توجه به اين موضوع كه مناطق فرعي شامل كانون هايي 
است كه موادمخدر به صورت طبيعي و صنعتي در آنجا توليد مى شود، لذا به صورت اجمال 

به هر يك از آن ها اشاره مي شود (ستاد مبارزه با موادمخدر، 1383، ص 25). 
مسيرهاي قاچاق، تاكتيكي است يعني همواره در حال تغيير است، ولي بيشتر اوقات  
ايران،  پاكستان،  مانند  همسايه  كشورهاي  به  غيررسمي  و  رسمي  راه هاي  و  مسيرها  از 

ازبكستان سپس به روسيه و اروپا و ديگر كشورهاي جهان استفاده مي گردد.

1. rimland
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كشور  با  كه  والياتي  در  خصوص  به  سرحدي  واليات  در  قاچاق  مسيرهاي  كنترل 
پاكستان و ايران هم مرز هستند، دشوارتر است.

در مسيرهاي قاچاق موادمخدر از سوى شمال به تاجيكستان، ازبكستان و از جنوب به 
پاكستان و از طرف جنوب غرب به طرف ايران، مورفين و هرويين قاچاق مى گردد.

به  افغانستان  از  موادمخدر  قاچاق  مسيرهاى  بررسى  در  ملل  سازمان  گزارش  مطابق 
كشورهاي همسايه، 40 درصد اين قاچاق به ايران، 35 درصد به پاكستان و 25 درصد به 

كشورهاي آسياي ميانه صورت مى گيرد (ستاد مبارزه با موادمخدر، 1383).
اراضى  هكتار  هزار  از 200  بيش  سال 2007  در  واصله  گزارش هاي  آخرين  براساس 
زراعي افغانستان زير كشت خشخاش رفته است كه حاصل اين كشت بيش از 8000 تن 

ترياك برآورد شده است (غنجى، 1386، ص 44). 
بنابراين، دست يابى به راهكارهايي براى شناسايي علل مكاني تسهيل كننده يا ترغيب كننده 
تأثير  ارتكاب جرايم در شهر بيرجند و سعي در حذف اين عوامل محيطي تسهيل كننده، 
به سزايي در كاهش نرخ جرم در سطح اين شهر دارد. بنا بر ضرورت هاى يادشده، مهم ترين 
اهداف پژوهش حاضر شناسايى محدوده هاى تمركز جرايم مرتبط با بزه موادمخدر در شهر 

بيرجند به شرح زير است: 
استفاده  و  بيرجند  شهر  در  موادمخدر  با  مرتبط  جرايم  وقوع  فضايي  و  مكاني  تحليل   
از فناوري سامانه اطالعات جغرافيايي (GIS) و مدل هاى آماري گرافيك مبنا، جهت 

تحليل مسائل و مشكالت اجتماعي اين شهر؛ 
 كمك به چاره جويي و ارائه راهكار عملي براي كنترل و پيشگيري از بزه قاچاق موادمخدر 
در شهر بيرجند با رويكردي علمي براي دست يابى به مناسب ترين راهكارهاي علمي و 

الگوهاي محيطي كاهش ميزان اين جرايم در شهر بيرجند.
به  علمي  رويكردي  به عنوان  شهري  جرم خيز  محدوده هاي  تحليل  و  شناسايي  سابقه 
دهه 1980 ميالدي باز مى گردد. كانون هاي جرم خيز از جمله مفاهيمي است كه طي 15 
سال اخير در بين تحليل گران جرايم شهري اهميت بسيار يافته است و امروزه به عنوان 
مطرح  جرم  وقوع  از  پيشگيري  و  اجتماعي  انحرافات  با  مقابله  جهت  معتبر  دستاوردي 
سال  در  پريش  و  سال 1975  در  برانتينگهام  چون  افرادي  گذشته  سال  طي 30  است. 
1980 و هريس و ابي در سال 1975 و كرو در سال 1981 در نوشته هاي خود با ورود 
را  جرم خيز  محدوده هاي  تحليل  شهري،  خاص  محدوده هاي  در  بزه كارى  تراكم  بحث  به 
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مطرح ساختند. ليكن به طور مشخص پژوهش در اين زمينه را گارتين و شرمن و برگر در 
سال 1989 انجام دادند و براي نخستين بار واژه كانون هاي جرم خيز توسط ايشان مطرح 
درصد  كه 50  دريافتند  آمريكا  مينياپليس  شهر  مطالعه  در  همكارانش  و  شرمن  گرديد. 
تماس هاى تلفني درخواست كمك از پليس تنها از 3/3 درصد از سطح شهر انجام گرفته 
است. اين پژوهش در سال هاى بعد مورد توجه ساير پژوهشگران قرار گرفت و موجب شد تا 
تحقيقات زيادي در مورد شهرهاي ديگر جهان و به ويژه در كشورهاي توسعه يافته صورت 
گيرد. تمامي اين مطالعات نتايج مشابهي دربرداشتند و مطالعه كانون هاي جرم خيز شرمن 
و همكارانش را مورد تأييد قرار دادند. مطابق مطالعات ياد شده تعداد قابل مالحظه اي از 
جرايم تنها در مكان هاي خاص و معيني از شهر تمركز مي يابند، از جمله پيشتازان تحقيق 
در زمينه محدوده هاي جرم خيز شهري، اداره پليس شهر نيويورك است كه به طور نظام مند 
رويكرد فوق را در تحليل بزه كارى و در برنامه ريزي هاي راهبردي جهت كاهش بزه كارى 
به كار گرفته است. همچنين مجموعه پژوهش هايي در اين زمينه با حمايت مؤسسه ملي 
دادگستري ايالت متحده آمريكا صورت گرفته است. از جمله اين مطالعات، تحقيقي است 
كه در سال 1990 در بخش كرى دون در جنوب شهر لندن انجام گرفته است. پژوهش 
ديگر، مطالعه جرايم مرتبط با مشروبات الكلي در مركز شهر ناتينگهام مي باشد كه در سال 
2004 انجام شده است. در اين زمينه پژوهش ديگري در شهر كمبريج با هدف شناسايي، 
تشريح و هدف گيري نقاط آلوده تر بزه سرقت در سال 1995 انجام شده است كه با استفاده 
از فنون تهيه و تحليل نقشه هاي بزه كارى و مصاحبه با بزه كاران و بزه ديدگان و مشاهدات 
اين  نتايج  است.  گرديده  جرم خيز  نقاط  تعيين  و  شناسايي  به  اقدام  انتظامي  مأمورين 
بررسي نشان داد فراواني مسيرهاي دسترسي و فرار بزه كاران و نزديكي نواحي جرم خيز به 
محل سكونت بزه كاران مهم ترين عامل شكل گيري محدوده هاي آلوده تر در اين شهر بوده 
است، به ديگر سخن در نقاط جرم خيز فرصت هاي مناسبي براي بزه كاران جهت ارتكاب 
است (توكلي، 1384،  محدوده ها شده  اين  منجر به شكل گيري  فراهم بوده است كه  بزه 

ص 38-36).
در پژوهش ديگري كه توسط آناستازيا الوكي تاو سايدريس، رابين ليگت و هيرويوكي 
جرم  و  اجتماعي  و  فيزيكي  محيط  ميان  ارتباط  گرفت  صورت  سال 2002  در  هيسكي١ 

1. Anastasia Loukaitou, Robin Liggett & Hiroyuki Hiseki 
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پژوهش  اين  شد.  داده  نشان  آن  ايستگاه هاى  و  لس آنجلس  خط آهن  امتداد  در  عبوري 
ارتباط معنادار ميان بروز بزه كارى و استقرار ايستگاه هاى خط آهن و ويژگى هاى فيزيكي 
ليگت  (لوكايتو-سيدريس،  كرد  تاييد  را  آن ها  مجاور  مكان هاي  و  ايستگاه ها  اجتماعي  ـ 
و ايزكى، 2002).١ همچنين در سال 2004 جري راتكليف٢ در مقاله اش فنوني را براي 
شناخت تركيب فضايي و زماني كانون هاى جرم خيز ارائه داد و از روش هايي براي شناخت 
سه نوع تحليل زماني و مكاني كانون هاي جرم خيز استفاده نمود. اين طبقه بندي ها در يك 
ماتريس نشان داده شد و مثال هاي واقعي از ويژگى هاى فضايى زماني ماتريس كانون هاي 
جرم خيز ارائه شد. نتايج اين پژوهش به فرماندهان پليس كمك نمود تا براي مقابله با 
(راتكليف،  نمايند  اقدام  جرم  از  پيشگيري  جهت  مناسب  راهبرد  يك  تعيين  و  بزه كارى 
 GIS 2004).٣ در سال 2005 چاي پون چانگ۴ با استفاده از سيستم اطالعات جغرافياي
 GIS به تحليل جرم در پرديس دانشگاه هنگ كنگ مي پردازد. در اين تحقيق نقشه هاى
يك ابزار تحليلي ذكر شده است كه توانايي كمك به مديران و پرسنل امنيتي براي تجديد 

نظر در ديد سنتى شان نسبت به جرايم را دارد (چى پان چان، 2005).۵ 
عالوه بر پژوهش هاى فوق و به طور عمومى، طي 10 سال اخير كتب و مقاالت زيادي 
حاوي پژوهش پيرامون رويكرد كانون هاى جرم خيز به رشته تحرير درآمده است و به طور 
كانادا،  استراليا،  انگليس،  متحده،  اياالت  چون  توسعه يافته  كشورهاي  اكثر  در  تقريبى 
فرانسه، آلمان و ... تحقيقاتي پيرامون اين موضوع انجام شده است. در اين ميان مطالعات 
برانتينگهام و برانتينگهام (برانتينگهام، 1999)، ران راسك در سال 2000 اسپيلمن در 
سال 1995 و «ويسبرد» و همكارانش در سال هاى 1992 و 1994 و 2000 قابل توجه 

بيشتري است (توكلي، 1384، ص 39).
به دليل تازگى و جديد بودن موضوع، در كشور ما بررسى هاى مربوط به تحليل مكانى 
قالب  در  و  اخير  سال  چند  طى  بررسى ها  اين  مهم ترين  و  است  راه  ابتداى  در  بزه كارى 
و  نخستين  از  است.  گرفته  انجام  موردى  پژوهش هاى  و  مقاالت  دانشگاهى،  رساله هاى 
مهم ترين اين پژوهش ها كه به نحوى به اين موضوع مرتبط است مى توان به نوشته هاى 

1. Loukaitou-Sideres, Liggett, & Iseki,  2002
2. Jerry H.Ratcliffe 
3. Ratcliffe, 2004
4. Chi Pun Chang, 2005
5. Chun, 2005
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كى نيا، نجفى ابرندآبادي اشاره نمود، و پايان نامه كارشناسى ارشد و دكترى كالنتري با 
تهران  شهر  در  موادمخدر  قاچاق  جرم:  وقوع  در  جغرافيايى  محيط  نقش  بررسى  عناوين 
كارشناسى ارشد   پايان نامه  تهران»  شهر  مناطق  در  جنايت  و  جرم  جغرافياي  «بررسى  و 
مورد  شهري  اراضى  كاربري  برنامه ريزي  طريق  از  جرم  «پيشگيري  عنوان  با  عبداللهى 
مطالعه جرم سرقت در شهر زنجان» پايان نامه كارشناسى ارشد جالل كامران نيا با عنوان 
«تحليل الگوهاي فضايى و آينده نگري جرم در شهر شيراز» و پايان نامه كارشناسى ارشد 
محيط  نقش  بررسى  حيطه  در  بيشتر  كه  پودراتچى  از  دفاع»  بدون  «فضاهاي  عنوان  با 
جغرافيايى در وقوع بزه كارى و با هدف تحليل مكانى جرايم انجام شده، قابل توجه بيشترى 
است. (عبداللهى  حقى، 1383). همچنين در دو سال اخير پايان نامه هاى ديگرى در اين 
زمينه نوشته شده كه مى توان به پايان نامه هاى جبارى با عنوان «شناسايى و تحليل فضايى 
تهران»،  مركزى  بخش  موردى  مطالعه   GIS از  استفاده  با  شهرى  جرم خيز  كانون هاى 
 GIS روحانى با عنوان «شناسايى و تحليل فضايى كانون هاى جرم خيز شهرى با استفاده از
نمونه موردى شهرستان كاشان» و عباسى با عنوان «شناسايى و تحليل فضايى كانون هاى 
در  موادمخدر  قاچاق  و  سوءمصرف  بزه  موردى  نمونه   GIS از  استفاده  با  شهرى  جرم خيز 

قزوين» اشاره نمود (اكبرى رحيمى لو، 1389).
مباني نظري: تمامي رفتارهاي بشري در مقطع مكاني و زمانى خاصي رخ مى دهد. از جمله 
اين رفتارها كج روى هاى اجتماعي است كه در بستر مكاني و زمانى منحصر به فرد شكل 
مى گيرد. نكته حايز اهميت اين كه توزيع جغرافيايي جرايم تحت تأثير متغيرهاي محل 
و زمان وقوع بزه، مرتكب جرم و قرباني بزه قرار دارد. تحقيقات نشان مى دهد در برخي 
مكان هاى شهر به علت ساختار كالبدي ويژه و مشخصه هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي 
ساكنان و استفاده كنندگان اين مكان ها، امكان و فرصت بزه كارى بيشتر است. در مقابل 
در برخي محدوده هاي شهري به دليل وجود موانع و شرايط باز دارنده، نرخ بزه كارى اندك 

است (گرينبرگ و روحه، 1984، ص 61).١
و  مجرم  شناخت  پي  در  سنتي  جرم شناسي  است  معتقد  برانتينگهام  زمينه  اين  در 
انگيزه هاي او در بزه كارى است. حال آنكه مي توان بزه را بدون در نظر گرفتن انگيزه هاي 
فردي يا شخصي بزه كار مطالعه كرده و به جاي مجرم و انگيزه هاى او، بزه و شرايط مكاني 

1. Greenberg & Rohe, 1984
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ارتكاب آن را مد نظر قرار داد (براتينگهام و  براتينگهام، 1984).١  
وي  بود.  جرم  از  پيشگيري  در  محيطي  شرايط  تأثير  ايده  پيشگامان  جمله  از  جاكوبز 
در اثر معروف خود تحت عنوان مرگ و زندگي شهرهاى بزرگ آمريكا كه در سال 1961 
انتشار يافت، به مطالعه نوع طراحي شهرها و تأثير آن در كاهش بزه كارى و همچنين تأثير 
مراقبت هاي طبيعي و معمولي مردم در پيشگيري جرم پرداخت (كالنتري، 1380، ص 56).

عالوه بر اين طي دو دهه اخير در نگرش و سياست هاى پيشگيرانه جرم شناسان در 
جهت  نگرش  اين  مطابق  و  است  ايجاد شده  مهمي  تغييرات  شهري،  بزه كارى  با  مقابله 
پيشگيري از جرم عالوه بر بزه كار بايستي مكان وقوع بزه نيز مورد تاكيد قرار گيرد تا با 
حذف فرصت هاى مجرمانه در محيط جغرافيايي، امكان به حداقل رساندن نرخ بزه كارى 

فراهم شود (ويزبرد، الم و يانگ، 2004، ص 62).٢ 
مدافعان رويكرد مكان بنياد معتقدند از محيط فيزيكي مى توان در جهت تأثيرگذاري بر 
رفتار به درستي استفاده كرد كه باعث مى شود درصد وقوع جنايت و ترس از جرم كاهش 
تعريف  يابد و در نتيجه بدين وسيله كيفيت زندگي را بهبود بخشيد. با در نظر گرفتن 
فوق مى توان دريافت كه تحليل جغرافيايي كانون هاي جرم خيز فرآيند نمايش، شناسايي 
و تعيين حدود محدوده هاى تراكم و تمركز بزه كارى در سطح شهرها است و بدين طريق 
سعي مى شود ضمن شناسايي عوامل اين تمركز، در جهت ارائه راهبردها و سياست هاى 
مناسب جهت حذف يا كاهش اثر اين عوامل، اقدام هايى انجام داده و از وقوع بزه در اين 

محدوده ها در آينده پيشگيري كرد. 
نظريه فعاليت روزمره با الگوي مثلث جرم توسط «فلسون و كوهن« در سال 1979 
ارائه شده است. آن ها توضيح مى دهند كه وقايع جرم هنگامي محتمل است كه بزه كار و 
بزه ديده با هم در زمان و مكان بدون حضور يا تأثير ناظر و نگهبان باشند. به عبارت ديگر 
در مرحله وقوع جرم بايستي انگيزه بزه كار و يك هدف خوب در يك مكان مشابه و يك 
زمان مشابه وجود داشته باشد و ناظر غايب و يا بي اثر باشد (چى پان چان، 2005، ص 12). 
مردم در حين انجام كارهاي عادي و روزانه خود فرصت هايى براي ارتكاب جرم پديد 
مي آورند. به عنوان مثال كسي كه خودرو روشن خود را در كنار خيابان ترك مى كند، يك 
در  جرايم  فضايي  توزيع  نگرش  اين  است.  كرده  تحريك  جرم  ارتكاب  به  را  بالقوه  مجرم 

1. Brantingham & Brantingham, 1984
2. Weisburd, Lum, & Yang, 2004
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شهرها را به نحوه توزيع اهداف جرم (شي يا شخصي كه هدف مجرم قرار مى گيرد) و به 
فعاليت هاى مجرمين نسبت مي دهد. عالوه بر ديدگاه فوق، جرم را با عامل زمان مي سنجند. 
به طور معمول توزيع زماني جرم در ساعات شبانه روز و روزهاي هفته متغير است. چرا كه 
فعاليت هاى مردم شهر در ساعات خاصي از روز يا روزهاي خاصي از هفته و مسير حركت 
عمومي و محل اين نقاط متفاوت مى باشد. به عنوان مثال مردم در طول روز و طي روزهاي 
كاري يك هفته به محل هاي خاصي براي فعاليت عزيمت مى نمايند و به عكس شب ها و 
در روزهاي تعطيل هفته ها (مثًال براي تفريح و گذران اوقات فراغت) به قسمت هاى ديگري 
از شهر حركت مى كنند. مطابق نگرش فعاليت روزمره اين تغيير در روند حركت عمومي 
فعاليت مردم (كار، تحصيل، تفريح و ...) با توجه به عامل زمان توزيع فضايي جرم، نوع و 

ميزان آن را تعيين مى كند (كالنتري، 1380، ص 92-91).
بسياري از صاحب نظران و از جمله طرفداران نظريه فعاليت روزمره، دليل توزيع تمركز 
بزه كارى در محدوده هاى خاص جغرافيايي را در هم گرايي و تركيب سه عامل زير دانسته اند 

كه موجب شكل گيري كانون هاي جرم خيز مى شود:
الف. وجود اهداف مجرمانه؛ 

ب. وجود بزه كارانى كه داراي انگيزه، توان و مهارت كافي براي انجام عمل مجرمانه 
هستند؛

و  مردم  سوي  از  مجرمانه  اقدامات  با  مقابله  جهت  مناسب  كنترل  و  مراقبت  نبود  ج. 
مسئوالن (فلسون و كالرك، 1388، ص 11).                        

در نظريه پيشگيري از جرم از طريق طراحي محيطي١ كه براي اولين بار در سال 1969 
توسط جفري مطرح شد برخالف جامعه شناسانى كه توجه زيادي بر عوامل اجتماعي مؤثر 
بر جرم داشته و به عوامل محيطي توجهي نكرده اند، بر فرصت هايى كه محيط در اختيار 
مجرمان قرار مى دهد، تاكيد مى شود و جرايم گوناگون ناشي از اين فرصت هاى محيطي در 
نظر گرفته مى شود. مطابق ديدگاه پيشگيري از جرم، از طريق طراحي محيطي از طريق 
كاهش  به  مى توان  اراضي،  كاربرى هاى  كنترل  و  فيزيكي  محيط  مديريت  و  برنامه ريزي 
نرخ جرايم در جامعه كمك كرد. به نظر جفري، مراقبت هاى طبيعي شهروندان از طريق 
ديدگاه  اين  هستند.  شهري  جرايم  كنترل  در  مهم  عوامل  شهري،  فضاهاي  و  ساختارها 

1. Crime prevention Through Environmental Design (CPTED)
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مى كوشد با استفاده از نظارت هاى طبيعي شهروندان، به عنوان عامل بازدارنده فعاليت هاي 
غيرقانوني همراه با طراحي مناسب محدوده هاي شهري بهره گيرد. به نظر جاكوبز ديدگاه 
پيشگيري از جرم از طريق طراحي محيطي، بهترين ابزار براي كاهش فرصت هاى محيطي 

بزه كارى است (لوكايتو ـ سيدرس، 1998، ص 5).١ 
در اين ميان ويزبرد و اك چهار مفهوم اساسي زير را در شكل گيري كانون هاي جرم خيز 

مؤثر دانسته اند: 
الف. وجود امكانات و تسهيالت مناسب بزه كارى؛ 

مديريت  نبود  نگهبان،  و  گشت  نبود  راحت،  دسترسي  مانند  مكاني:٢  ويژگي هاي  ب. 
صحيح بر مكان و در كنار آن وجود برخي امكانات ترغيب كنندة مجرمان؛

ج. اهداف مجرمانه:٣ يا وجود اموال يا اشيايي كه مطلوب بزه كاران است؛
د. بزه كار:۴ زيرا وجود تعداد زياد بزه كاران و داشتن توانايي و انگيزه كافي جهت عمل 
(اك،  هستند  جرم خيز  كانون هاى  شكل گيرى  در  مؤثر  عوامل  ديگر  از  مجرمانه 

ِچينى، كامرون، ليتنر و وليسون، 2009، ص 160).۵ 
محيط  اجتماعي  و  مكاني  شرايط  و  محيط  نقش  پايه  بر  كه  فوق  نظريه هاى  تمامي 
در ايجاد كانون هاي جرم خيز ارائه شده اند، تا حدودي به يكديگر شباهت دارند، اما آنچه 
طرفداران نظريه كانون هاي جرم خيز بر آن تاكيد دارند، اين است كه مكان ها در نتيجه 
هم گرايي و تركيب اهداف مجرمانه، قربانيان بالقوه جرم۶ و بزه كاران در يك محدوده ايجاد 
مى شوند كه در نهايت موجب پيدايش حداكثر فرصت و امكان بزه كارى در اين مكان ها 
كوچك  جغرافيايى  ابعاد  و  مقياس  نظر  از  محدوده اى  چنانچه  است  ذكر  شايان  مى شود. 
باشد اما از نظر وقوع جرايم در واحد زمان، داراى تعداد و ميزان جرايم بيشترى نسبت به 
ميانگين محدوده پيرامونى خود باشد، به اين محدوده كوچك «ابركانوِن جرم خيز» اطالق 

مى شود.

1. Loukaitou-Sideris, 1998, p.5
2. Site Features 
3. Crime Targets 
4. Offender
5. Eck, Chainey, Cameron, Leitner, & Wilson, 2009, p. 160
6. Potential Victims 
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روش
درك  و  شناسايي  براي  و  است  تحليلي  ـ  توصيفي  پژوهش،  اين  در  استفاده  مورد  روش 
الگوهاي مكاني بزه كارى در سطح شهر از مدل هاي آماري گرافيك مبنا در محيط سامانه 
اطالعات جغرافيايي استفاده شده است. مهم ترين آزمون هاي آماري مورد استفاده، آزمون 
اين  در  است.  بوده  كرنل٣  تراكم  تخمين  روش  و  معيار٢  انحراف  بيضي  و  متوسط١  مركز 
ارتباط داده هاى مربوط به جرايم مورد مطالعه به صورت وقايع نقطه اي در محدوده قانوني 

شهر بيرجند در نظر گرفته شده است. 
عمومي  و  كلي  الگوهاي  تا  مى كند  كمك  تحليل گران  به  يكپارچه  آماري  روش هاى 
بزه كارى را درك كنند. از مناسب ترين روش ها براي به تصوير كشيدن داده هاى بزه كارى 
به صورت سطح پيوسته، روش تخمين تراكم كرنل است. در اين روش به جاي خوشه بندي 
برخي جرايم و حذف بقيه آن ها، ميزان تمركز در تمامي سطوح جرايم را در نظر مى گيرد 

(اك و همكاران،  2009، ص 15).
 جامعه آماري اين پژوهش مجموعه جرايم مرتبط با قاچاق موادمخدر بوده است كه در 
دوره زماني پژوهش در محدوده قانوني شهر بيرجند در سال 1387 به وقوع پيوسته است 
و به عنوان يك واقعه مجرمانه براي آن پرونده و سابقه تشكيل شده است. با توجه با استقرار 
ابركانون جرم خيز در خارج شهر تنها جرم حمل مورد بررسى هايى قرار گرفته است. كل 
جرايم موادمخدر در شهر بيرجند 1195 مورد بوده كه 73٪ توسط مردان و 27٪ توسط 
زنان به وقوع پيوسته است. ضمن اينكه دامنه تغييرات سني مجرمين مورد مطالعه در شهر 
بيرجند بين 16 تا 80 سال مى باشد و در كانون مورد مطالعه مصاديق نگهداري، خريد و 
فروش و تهيه مصداق ندارد. در اين بررسي از روش تمام شماري استفاده شده است كه بنا 
بر پاره اى از مالحظات تنها درصد يا سطح گسترش جرم بيان شده است. در اين پژوهش 
طبقه بندي چهارگانه جرايم مرتبط با جرم قاچاق موادمخدر در يك آيتم مورد بررسي قرار 

گرفته است.
الف. تهيه، عرضه، خريد و فروش موادمخدر؛

ب. حمل، جابه جايى موادمخدر از يك مكان به مكان ديگر، به وسيله انسان يا ماشين؛

1. Mean Center 
2. Standard Deviation Ellipse 
3. Quartic Kernel Density Estimation 
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ج. نگهداري قاچاق موادمخدر به گونه اى كه فرد با علم و اطالع مواد را نزد خود نگه 
دارد كه با توجه به مقدار، نوع و ميزان مواد نگهداري شده مجازات آن متفاوت است؛

د. سوءمصرف موادمخدر.
معرفي شهر بيرجند: شهر بيرجند مركز استان خراسان جنوبي در 32 درجه و 53 دقيقه 
شمالي و 59 درجه و 13 دقيقه خاوري واقع است. ايستگاه بازرسي على آباد در كيلومتر 15 
محور بيرجند ـ زاهدان قرار داشتند و ايستگاه تحت نظارت فرماندهي انتظامي شهرستان 
بيرجند فعاليت مى نمايد (بيات، 1373، ص 178). اين شهر بر فراز و شيب و دامنه هاى 
يك رشته تپه ها و ماهورها و پشته هاى خاكي به هم پيوسته قرار گرفته است. در شمال 
و شمال شرقى اين شهر رشته كوه مؤمن آباد به ارتفاع 2780 متر و در جنوب آن كوه با 
غران به ارتفاع 2730 متر از سطح دريا (منصف، 1355، ص 36) به گونه اى تقريباً موازى 
كشيده شده است. اين شهر از شمال به شهرستان قاين و بخش سرايان از شرق به كشور 
افغانستان، از غرب به استان يزد و از جنوب شهرستان سربيشه محدود شده است (رضايى، 

1377، ص 31).
بيرجند مهم ترين منطقه شهرى استان خراسان جنوبى است و در سال 1385، 240894 
ـ  ايران  آمار  (مركز  است  داده  جاى  خود  در  را  استان  جمعيت  كل  درصد  حدود 42  نفر 

خراسان جنوبى، 1385، ص 63).

يافته ها
همان گونه كه در مبحث مواد و روش ها بيان شد، داده هاي اين پژوهش از پرونده جرايم 
ثبت شده در سيستم 110 نيروي انتظامي استخراج شده است. مصاديق جرايم مرتبط با 
زمانى   دوره  مى باشند.  سوءمصرف  و  نگهداري  حمل،  فروش،  و  خريد  شامل  موادمخدر 
شهر  محدوده  در  ارتكابى  جرايم  مهم ترين  از  يكى  موادمخدر  با  مرتبط  جرايم  پژوهش 
بيرجند است. در نقشه شماره 1 توزيع نقطه اى جرايم مرتبط با موادمخدر در شهر بيرجند 

را نشان داده  شده است.
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نقشه 1. توزيع نقطه اي كل جرايم موادمخدر در شهر بيرجند در سال 1387*

* اقتباس از: آمار مرفوك شهرستان بيرجند، 1388

به منظور تحليل الگوهاى فضايى وقوع جرايم مورد مطالعه در شهر بيرجند از روش هاى 
آمارى و گرافيكى استفاده شده است. با استفاده از روش هاى مركز ميانگين و بيضى انحراف 
آن ها  مكانى  پراكنش  الگوى  و  جرايم  كل  ميانگين  مركز  تا  جرم  هر  مكان  فاصله  معيار 
مكان هاى  معيار  انحراف  بيضي  و  ميانگين  مركز   2 شماره  نقشه  در  است.  مشخص شده 
تحليل  است.  داده شده  نشان  بيرجند  شهر  در  موادمخدر  قاچاق  با  مرتبط  جرايم  وقوع 
نقشه هاي حاصل از آزمون هاى آماري ياد شده بيانگر آن است كه الگوهاي فضايي وقوع 
جرايم موادمخدر در شهر بيرجند به گونه اي است كه مركز ميانگين اين جرايم بر بخش 
شرقى اين شهر منطبق شده است. بيضي انحراف معيار مربوط به اين جرم در جهت شرق 

نوع جرم: مواد مخدر
كاربرى 1
كاربرى 2
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به سمت شمال و غرب شهر كشيده شده است. اين امر نشان مي دهد كه احتمال وقوع جرم 
در شمال و غرب شهر بيشتر از ساير نقاط شهر بيرجند است. گستردگي قابل توجه اين 
بيضي بيانگر آن است كه جرايم موادمخدر در فضاهاي گسترده ترى در سطح شهر بيرجند 
به وقوع مى پيوندد. به نظر مي رسد اين امر از گستردگي قابل توجه كاربرى هاى مسكوني 
و استقرار موقعيت شهر از بعد ترانزيت موادمخدر تأثير گرفته است. به نظر مى رسد عامل 
و  سجادشهر  محالت  وجود  از  شهر  غرب  به  شرق  جهت  در  بيضي  اين  كشيدگي  اصلى 

معصوميه و ميزان قابل توجه وقوع اين جرايم در اين محالت ناشى شده است.

نقشه 2. مركز متوسط و بيضي انحراف معيار مربوط به كل جرايم قاچاق 
موادمخدر در شهر بيرجند*

* اقتباس از: آمار مرفوك شهرستان بيرجند، 1388

تحليل فضايي وقوع جرايم مرتبط با موادمخدر به روش تخمين تراكم كرنل: روش تخمين 
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تراكم كرنل از ديگر روش هاى مناسب براي نمايش داده هاي بزه كارى و شناسايي الگوهاي 
فضايي بزه كارى است. اين روش سطح همواري از تغييرات در تراكم نقاط جرم بر روي 
محدوده ايجاد مي كند. توجه به الگوهاى فضايى پراكندگي محل هاى وقوع جرايم موادمخدر 
در شهر بيرجند نشان مى دهد، بزه ياد شده گرايش شديدى به تمركز در مناطق خاصى 

دارد. 
وقوع  لحاظ  از  نامناسبي  بسيار  وضعيت  كه  شهر بيرجند  جرم خيز  محدوده  نخستين 
جرايم مرتبط با قاچاق موادمخدر دارد، منطقه سجادشهر است. بررسي اطالعات مربوط 
به مساحت، جمعيت و تراكم نسبي جمعيت اين محدوده و مقايسه آن با تعداد و درصد 
بزه كارى و نسبت بزه به مساحت محدوده سجادشهر نشان مى دهد كه وضعيت اين محدوده 
از شهر به لحاظ مشكالت ساختاري و كالبدى بسيار نامطلوب است، چرا كه اين محدوده 
بالغ بر 10000 نفر جمعيت دارد و اين حجم از جمعيت و سطح نسبي اشغال آن در واحد 
سطح در اين منطقه بسيار باالست. منطقه سجادشهر با مساحتي حدود 421 هكتار حدود 
12/5٪ از كل شهر را در بر گرفته است كه در اين مساحت كم 23/6٪ جمعيت شهر اسكان 
رقمي  با  محدوده  اين  در  جمعيت  نسبي  تراكم  تا  است  باعث شده  موضوع  اين  يافته اند. 
معادل 135 نفر در هكتار بسيار باالتر از متوسط تراكم جمعيت در كل شهر باشد. تراكم 
جمعيت در اين محدوده نزديك به دو برابر تراكم متوسط جمعيت در شهر بيرجند است. 
نكته حائز اهميت ديگر اينكه در اين مساحت كم كه تنها 5/7٪ از كل مساحت شهر را 
شامل مى شود، بيش از 5٪ وقايع مجرمانه با رقمي معادل 116 فقره از كل جرايم ثبت شده 

(2210 فقره) در دوره زماني مطالعه، در آن رخ داده است. 
دومين كانون جرم خيز شهر بيرجند در منطقه 2 شهرداري به نام معصوميه با مساحتي 
بالغ بر 421 هكتار معادل 12/5٪ از كل سطح شهر را در بر گرفته است و جمعيتي بالغ 
بر 10469 نفر را در خود جاي داده است. تراكم نسبي جمعيت در اين محدوده بيش از 
55 نفر در هكتار است و اين در حاليست كه ميزان تراكم نسبي جمعيت در كل شهر 
حدود 72 نفر مى باشد. اين امر نشان مى دهد تراكم جمعيت در اين محدوده در مقايسه با 
تراكم نسبى جمعيت در كل شهر تعداد 16 نفر بيشتر است. نكته حائز اهميت ديگر نسبت 
بزه كارى به مساحت در اين محدوده مى باشد. در محدوده زماني مورد مطالعه تعداد 76 
فقره انواع بزه در منطقه به وقوع پيوسته است كه معادل 3/5٪ بزه در هكتار مى باشد، حال 
با توجه به نسبت بزه به مساحت كل شهر كه رقمي حدود 0/65 بزه در هكتار است تفاوت 
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قابل مالحظه ميزان بيشتر جرايم در محدوده منطقه 2 شهرداري و محله معصوميه و در 
مقايسه با متوسط كل شهر مشخص مي گردد. 

است.  على آباد  بازرسى  ايستگاه  بيرجند،  شهر  جرم خيز  كانون  مهم ترين  و  سومين 
نكته حائز اهميت در خصوص ايستگاه بازرسي علي آباد اينكه اين ايستگاه در خارج شهر 
واقع شده است. موقعيت جغرافيايي خاص اين ايستگاه به عنوان محل ترانزيت و قاچاق كاال 
و موادمخدر و بالطبع بار اين كشفيات اثرات ويژه اى بر الگوهاى بزه كارى در سطح شهر 

در ابعاد مختلف مي گذارد.
ابركانون على آباد كه به نوعى مى توان گفت كانونى دست ساخته و تحت كنترل نيروي 
انتظامي است، به تنهايي 45٪ جرايم مربوط به موادمخدر را به خود اختصاص داده است 
و به عنوان يك ابركانون نقش تعيين كننده اى در كنترل جرايم مرتبط با موادمخدر در شهر 
بيرجند و حتى در شهرستان و استان دارا مى باشد. وجود اين ابركانون در خارج از محدوده 
شهر سبب شده است تا نوع و جهت جرايم مرتبط با موادمخدر از سطح شهر و مناطق 
خاص به نقاط ديگر كه در كنترل عملياتي نيروي انتظامي است تغيير جهت دهد. بررسى 
كرمانشاه  و  كاشان  قزوين،  زنجان،  تهران،  چون  شهرهايى  در  جرايم  اين  وقوع  تطبيقى 
نشانگر الگوهاى فضايى كامًال متفاوت اين جرايم در سطح شهر مى باشد. به نظر مى رسد 
علت اصلى تفاوت در الگوهاى فضايى وقوع جرايم در شهر بيرجند با شهرهاى ياد شده از 
مرتبط  جرايم  كنترل  و  بازرسى  گلوگاه  وجود  و  بيرجند  شهر  خاص  جغرافيايى  موقعيت 
با موادمخدر در شرق شهر بيرجند ناشى شده است و اين موضوع سبب شده است تا در 
شهر بيرجند مركز ثقل وقوع اين جرايم به سمت شرق و خارج از شهر گرايش پيدا نمايد 
(جبارى، 1388؛ قزلباش، 1387؛ عباسى، 1387؛ روحانى، 1388؛ حق پناه، 1388). نكته 
قابل تأمل ديگر اين كه اگر گلوگاه هاى كنترل موادمخدر در خارج از شهرها توسعه يابند، 

ميزان وقوع جرايم در درون شهر نيز كاهش خواهد يافت. 
به طور تقريبي80٪ ورودي ها و خروجي ها به سمت جنوب استان خراسان جنوبي و 
استان سيستان و بلوچستان از اين كانون است كه از ويژگى هاى مهم آن بوده و محوري 
ترانزيتي براي حمل و قاچاق موادمخدر و كاال مي باشد. دامنه تغييرات تعداد دستگيري، 
نشان  نقشه 3  در  روشن  نارنجي  رنگ  به  تيره  قهوه اي  رنگ  با  اطراف  به  كانون  مركز  از 

داده شده است.
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نقشه 3. كانون هاى جرم خيز جرايم موادمخدر در شهر بيرجند 
با استفاده از روش تراكم كرنل*

* اقتباس از:  آمار مرفوك شهرستان بيرجند، 1388

بحث و نتيجه گيري
شناخت تك بعدي و يك سويه مسايل اجتماعي هرگز نمى تواند پليس را به برآورد صحيح 
هر  رأس  كه  داشت  خواهيم  مثلثي  ما  نتيجه  در  برساند.  اجتماعي  مسايل  از  منطقي  و 
ضلع آن شناخت مسئله، شناخت پيرامون و شناخت نهادهاي مؤثر بر مسئله اجتماعي 
وارد  رأس  سه  اطالعات  كه  بود  خواهد  وضعيت  اطاق  مثلث،  داخل  گرفت.  خواهند  قرار 
آن خواهد شد و پيش بيني الزم از آينده مسئله و تحوالت احتمالي آن، به دست مي آيد 
(امين صارمي، 1384، ص 145). در اين ميان تحليل فضايي جرايم با رويكرد كانون هاي 
جرم خيز، به صورت راهكاري مؤثر براي كنترل و پيشگيري از جرايم شهري است. اين 
و  قضايي  مسئوالن  جمله  از  شهر  ايمني  مسئوالن  ساير  و  شهري  مديريت  به  تحليل ها 
انتظامي اين امكان را مي دهد كه با اقدامات پيشگيرانه كه شامل شناسايي محدوده هاي 
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جرم خيز شهر در آينده و ارائه راهكارهايي براي ايمن سازي و بهبود شرايط فعلي و اقدامات 
كنترل و درماني در كانون هاى جرم خيز فعلي كه با درك علل بروز جرم از ابعاد اجتماعي، 
اقتصادي، فرهنگي و كالبدي توام است، تصميمات الزم را براي از بين بردن و يا كاهش 
اثرات اين عوامل در سطح شهر اتخاذ نمايند. بديهي است از ميان دو روش فوق، اقدامات 
پيشگيرانه به لحاظ اقتصادي، اجتماعي از كارايي بسيار باالتري برخوردار است. از اين رو 
پژوهش حاضر كوشيده است با هدف پيشگيرى مكانى بزه كارى، الگوهاى جرايم مرتبط 
با موادمخدر را در محدوده شهر بيرجند و به ويژه در ايستگاه على آباد را مورد بررسى قرار 

دهد. يافته هاى اين پژوهش حاوى نتايج زير است:
كه  بيرجند  شهر  قانوني  محدوده  در  موادمخدر  با  مرتبط  ارتكابي  جرايم  كل  تعداد   
طي فروردين ماه لغايت اسفند ماه سال 1387 براي آن ها پرونده قضايي و انتظامي 
تشكيل شده است، 1195 فقره و شامل خريد و فروش، حمل، نگهداري و سوءمصرف 
موادمخدر بوده است: فراواني، نوع و ميزان اين جرايم در شهر بيرجند نشان مى دهد كه 
حمل موادمخدر بيشترين ميزان وقوع را در بين ديگر جرايم ارتكابي در اين شهر دارا 
است. خريد و فروش موادمخدر، نگهداري و سوء مصرف قاچاق كاال به ترتيب رتبه هاى 

بعدي را به خود اختصاص داده اند. 
سمت  به  شهر  شرقي  مناطق  از  افزايشي  روندي  با  موادمخدر  با  مرتبط  جرايم  ميزان   
مناطق شمال غرب و جنوب غرب بيشتر  شده و باالترين حد ناهنجاري در بخش غربي 
و جنوب غربي و در مرتبه بعد در بخش شمال غرب رخ داده است. بر اساس الگوي 
بزه كارى حاكم بر شهر بيرجند و طبق بررسي به عمل آمده بيشتر جرايم موادمخدر در 
محدوده ايستگاه بازرسي علي آباد رخ مى دهند، اين در حالي است كه مناطق و نواحي 
شمال غربي (ترمينال مسافربري، مناطق كارگران و موسي بن جعفر) در الويت بعدي 

قرار مى گيرند. 
 برخالف ابركانون ايستگاه علي آباد كه در خارج از محدوده شهر قرار دارد، دو كانون ديگر 
جرايم مورد بررسى، به عنوان مناطق متراكم بزه كارى، جزء مناطق نوساز اطراف شهر 
بوده كه داراي بافت نوساز و غيرهندسي مى باشند. اين مناطق داراي مشكالت جدي 
از جمله كوچكي قطعات اراضي و ابعاد كم منازل، كيفيت پايين مصالح، عدم وجود 
شبكه معابر استاندارد، غيرفني بودن اكثر ساخت وسازها، كمبود تسهيالت زيربنايي و 
باال بودن تعداد جمعيت ساكن در آن مى باشد كه موجب ناپايداري زندگي شهري در 
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اين محدوده ها  شده است. عالوه بر اين بيرجند به عنوان مركز استان نوپاى خراسان 
جنوبي همواره جاذب مهاجران جوياي كار كه از نقاط شهري و روستايي هم جوار به 
قصد كار به اين شهر مهاجرت مي كنند، بوده است. از آن جا كه مهاجران به دليل فقر 
مالي، امكان اقامت در شهر را نداشتند ناگزير در مناطقي از شهر كه اجاره مناسب ترى 
داشته  است اقامت گزيده اند و همين امر سبب تراكم بسيار باالي جمعيت و ساخت 
اجتماعي و فرهنگي خاص اين مناطق شده و در نتيجه آسيب پذيري اين محدوده ها 
را بيشتر نموده است. اين امر موجب  شده تا ميزان بزه كارى در اين مناطق رقم بسيار 

بااليي را به خود اختصاص داده و به كانون هاي جرم خيز شهر بيرجند تبديل شوند. 
پيشنهادها: به منظور كنترل و مقابله با جرايم مرتبط با موادمخدر در محدوده جغرافيايى 

شهر بيرجند پيشنهادات و راهكارهاى علمي زير حائز اهميت است:
توليدكننده  بزرگ  كشور  دو  با  همسايگي  و  ايران  ژئوپليتيكى  استقرار  به  توجه  با   .1
موادمخدر در جهان (افغانستان و پاكستان) و نيز قرار گرفتن شهر بيرجند در ميسر 
ترانزيت و قاچاق موادمخدر و لزوم توجه به كنترل و مبارزه با اعتياد و قاچاق موادمخدر 
در كه آسيب هاى جدي به سالمت مردم و اقتصاد كشور مى زند، بايد مبارزه با قاچاق 
موادمخدر الويت اساسي برنامه ريزي كالن استان قرار گيرد؛ به طور مثال ايجاد ديوار و 

كانال و موانع فيزيكي حائل مابين كشور ايران و افغانستان.
2. امروزه با گسترش فناوري اطالعات، ارتباطات در حوزه علوم مختلف، استفاده از فناوري 
نو در مقوله پيشگيري از جرم توسط نيروي پليس در جهان و تا حدى در ايران نيز 
توسعه يافته است. از جمله اين اقدامات به روزكردن اطالعات رايانه اي در مورد جرم 
بر مبناى نقاط جرم خيز و تهيه نقشه جامع جرم است كه مي تواند مسئولين امر را 
نسبت به رشد جرايم هوشيار و پاسخگو نگه دارد. در اين ميان فناوري سامانه اطالعات 
جغرافيايي GIS كمك بسيار مؤثري در پيشگيري و كنترل بزه كارى اجتماعي دارد. اين 
سيستم از قابليت بسيار وسيعي جهت تشكيل پايگاه داده اي، تهيه نقشه هاي بزه كارى 
محل  تخمين  يا  آينده  در  جرم  وقوع  محل هاي  شناسايي  جرم،  الگوهاي  تحليل  و 
اقامت بزه كاران برخوردار است. بر اين اساس چنانچه ايستگاه بازرسى على آباد و ديگر 
گلوگاه هاى واقع در استان كه مسير اصلى قاچاق موادمخدر مى باشند به اين امكانات 
تجهيز گردد، به نحو بهترى مى توان نسبت به كاهش بزه كارى در اين محدوده ها اقدام 
نمود؛ مانند نصب دوربين، رادار و استفاده از سامانه هاى GPS  و GIS در محدوده آلوده.
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3. با توجه به اينكه بزه كارى، فضاي خاص خود را مي طلبد، به گونه اى كه بين ويژگي هاي 
فضاي بي دفاع و وقوع جرم رابطه مستقيمي وجود داشته، به گونه اى كه فضاهاي بي دفاع 
جرم خيزى  قابليت  خاص،  نقاط  بعضي  و  نشده   توزيع  همگون  به صورت  شهرها  در 
بيشتري دارند. به نظر مى رسد مسئولين امر بايد در سطح خرد و در مقياس محله اي 
و شهري در جهت آسيب شناسي فضاهاي كالبدي در مكان هاى تمركز جرايم مرتبط 
با موادمخدر اقداماتى مانند احداث ايستگاه و كانون هاى دست ساز براي جلوگيري از 

گسترش ساير كانون ها به عمل آورند.
4. حضور پررنگ تر پليس در گلوگاه هاى ترانزيتى موادمخدر، مى تواند در افزايش نظارت 
و كاهش جرايم تأثيرگذار باشد. الزم است واحدهاي انتظامي در موقعيت هاي مناسب 
مكان يابي گردند. البته به عنوان يك را ه حل مقطعي و كوتاه مدت و با توجه به بحراني 
بودن وضعيت بزه كارى در اين مناطق مي توان برنامه منظم كنترل انتظامي و اعزام 
گشت هاي تخصصي با توجه به نوع و ميزان جرايم در اين حوزه ها را اجرا نمود؛ مانند 

استفاده از تجهيزات جديد، سگ هاى موادياب، گيت هاي بازرسي و كشف موادمخدر.
5. اتخاذ راهبردهاي مناسب مقاوم سازي فضاهاي جرم خيز در برابر بزه كارى، گام اساسي 
ديگري براي كاهش جرم در اين مناطق مى باشد. بهبود برخي تسهيالت و تجهيزات 
اين  از  ترددها  كنترل  امكانات  به  محدوده  اين  تجهيز  و  مناسب  نورپردازي  همچون 

جمله است.
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