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Space-Time Analysis of Quarrels in Ardabil City, Iran

[Abdi, et al; 2008] Effective factors on force robbery occurrence at Karaj city; [Afzali & Ghaleiha; 2006] 
Battery epidemiologic investigation and its damages for 1381 solar year referral persons for Hamedan 
law medical center; [Ahmadi, et al; 2013] Guilty patterns spatial analysis at Tehran 17th municipality 
region; [Barani-Birarvand, et al; 2010] Guilty time-space patterns analysis at urban regions (case study: 
Robbery, force, depravity and levy at Tehran city central part); [Felson & Clarke; 1998] Opportunity 
makes the thief practical theory for crime prevention; [Foroozandeh, et al; 2013] Investigation effective 
factors on battery toward among Ardebil citizens; [Ghaffari, et al; 2017] Measurement and priority of 
city resistance against earthquake (case study: Ardebil city and its quad part regions); [Hossienzadeh, 
et al; 2011] Sociological investigation of effective factors on social battle toward, case study: Ahvaz city; 
[Kalantari, et al; 2010] Investigation of field application amount and effect in crimes centers creation by 
using GIS (Geographical Information Systems) bases; [Kalantari & Tavakkoli;2007] Urban crime centers 
analysis and recognition; [Keynia; 1994] Criminology principals; [Modiri; 2007] Crime, violence and 
security feeling in city public spaces; [Nouri; Mohammad Hossieni; 2014] Ardebil province crime 
regions recognition; [Pashazadeh, et al; 2017] Recognition of crimes occurrence place and time at 
Ardebil city focused on delinquency and guilt theory; [Pour Afkari; 2011] Analysis of race tensions in 
Iran, selective articles of the first national congress about tribes and races role in prevention of social 
battles, Gachsaran; [Shams, et al; 2012] Analysis relationship between crime and population congestion 
in statistical blocks by using GIS (Geographical Information Systems) bases (case study: Zanjan-
Islamabad informal residence place); [Varvaei, et al; 2011] Investigation effective factors of robberies 
close to suffering at Bandar-Abbas city (2010) by crime position prevention survey

Aims & Backgrounds Involvement is one of the most experienced human crimes, which endangers 
the financial, and life security of individuals and society and its study is most important to increase the 
security of individuals and society. Investigation of quarrel occurrence shows that this crime occurs at 
specific times and places. Therefore, the main aim of this study was to the identification of the most 
common times and places of quarrel occurrence in Ardabil city.
Methodology The descriptive-analytical study was carried out on imprisoned criminals because of the 
quarrel/conflict in the first half of 2017 who served their sentences in Ardabil city. The subjects (N=111) 
completed the questionnaire. Data analysis were conducted using Chi-square and Cramer tests through 
SPSS 19 software, and using spatial statistics (Average nearest neighbor, standard deviation distribution 
curve model, central limit theorem and Kernel density estimation model) through ArcGIS software.
Findings Most of the quarrels were conducted during the spring season, especially in May and Jun, early, 
and late of each week and midday of each day. More involvements occur in the peripheral and worn 
out tissues of the city, where the population density is high, and according to the output of the kernel 
density map, the dispersion of the conflicts follow a cluster pattern. According to the output of the kernel 
density map, dispersion of conflicts and quarrels followed the cluster pattern.  There was a significant 
relationship between the place of residence and the location of the quarrel. The most frequent location 
of the quarrel was the central and northwestern parts of the Ardabil city.
Conclusion Time and place are the effective factors in the occurrence of quarrel and they have different 
effects considering the spatiotemporal conditions.
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  دهیچک

	امنیت	هکاست 	بشری	جرایم	ترینباسابقه	ری یکی ازینزاع/درگ	ها:اهداف و زمینه

و مطالعه آن جهت کاهش  اندازدمی	به خطر	ار 	جامعه	و	افراد	جانی	و	مالی
	برخوردار	ایالعادهفوق	اهمیت	از	برای افزایش امنیت افراد و جامعه هارییدرگ

خاصی  هایمکانو  هازمانکه این جرم در  دهدمیاست. بررسی وقوع نزاع نشان 
و  هازمان ترینشایع	پژوهش شناسایی	این	رو، هدف اصلی، ازایندهدمیرخ 
  . بودری در شهر اردبیل یرخداد نزاع/درگ هاینمکا
لیل شده به دکلیه مجرمان زندانی درتحلیلی -پژوهش توصیفین یاشناسی: روش

در زندان اردبیل دوران محکومیت خود را  ١٣٩٦ری که در نیمه اول سال ینزاع/درگ
 نامهشماری پرسشروش تمامبه نفر)  ١١١( هاانجام شد و همه زندانی، گذرانندمی
و کرامز  دوخیآماری  هایآزمونها از تحلیل داده و . برای تجزیهکردند تکمیل را

ترین همسایگی، مدل (میانگین نزدیک و آمار فضایی 19	SPSS افزارنرمدر قالب 
الب در ق منحنی انحراف استاندارد توزیع، میانگین مرکزی توزیع و تراکم کرنل)

	شد.  استفاده GIS	Arcافزار نرم
ویژه خرداد و اردیبهشت، اول و آخر در فصل بهار، به هادرگیریاکثر نزاع/ ها:یافته

در  هادرگیرینظر مکانی هم بیشتر نزاع/ . ازداده بودندویژه ظهر رخ هفته، به
ا ب داده بود.رخ  ،جایی که تراکم جمعیت باالست ،و فرسوده ایحاشیه هایبافت

 ایهخوشاز الگوی  هادرگیریراکندگی نزاع/توجه به خروجی نقشه تراکم کرنل، پ
بین محل سکونت و محل وقوع  داریمعنی. همچنین رابطه کردمیتبعیت 
ای که بیشترین فراوانی محل سکونت و محل گونهد، بهشری وجود داینزاع/درگ

متراکم مرکزی و شمال غربی شهر اردبیل  هایبخشری مربوط به یوقوع نزاع/درگ
  . بود

ا هستند، اما ب یر یدرگنزاع/در بروز  رگذاریزمان و مکان از عوامل تأثی: گیر نتیجه
	د. رندا یمتفاوت اثرات ،یو مکان یزمان طیتوجه به شرا
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  مقدمه
های ها در طول تاریخ حیات اجتماعی خویش بر اساس زمینهانسان

اقتصادی، سیاسی و  اجتماعی و فرهنگی و تحت تأثیر شرایط
و تقابالت مثبت  هارویاروییهای حاکم بر جامعه، تنوعاتی از ارزش

، . گاه در تضاداندکردهبین گروهی را تجربه  و منفی فردی، گروهی و
نزاع با همدیگر به سر برده و گاه در صلح، آرامش و  ستیز و

ا و هآفرین است وجود تضادلهاکه مس آنچه. اندبوده یدوستنوع
 از یکیاست.  هاگروهدر بین افراد و  آمیزخشونت هایرویارویی
 ری در برابریترس از قرارگ مردم، حضور عوامل تهدیدکننده ترینمهم

	:2007	Modiri,]گیری است و در  خشونت رفتارهای غیرمدنی،
 با هک است هایییبآس دسته آن از جامعه در درگیری پدیده .[12
 و ینهک بغض، از ندهکآ  فضایی اجتماعی، روابط اخالل در ایجاد
 سازیینهزم با امر این هک آیدیموجود به افراد میان در را دشمنی
 معنوی و مادی از نظر را جامعه بعدی، یهاتنش و نزاع ایجاد برای
که پیامدی  این پدیده. [3	2011:	Pourafkari,] سازدیم متضرر

ر سای مانند ندارد، یک آسیب اجتماعی است که وجرحضربجز 
. نزاع و دهدمیسان را در معرض تهدید قرار ان ، حیاتهاآسیب

 معهانباشت پرخاشگری و خشونت در جا درگیری حاصل ترویج و
مختلف اجتماع  هایساحتدر  رانکارقابلیغاین واقعیت است و 

 زآمیخشونت هایرویارویی . افزایش تضادها وکندمیخود را نمایان 
در بین افراد جامعه، عالوه بر برهم خوردن نظم اجتماعی و فرسایش 

 هایحوزهدارای آثار و تبعات منفی فراوان در  سرمایه اجتماعی،
 فردی، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است

[Fouroozandeh	 et	 al,	 2013:	 گفت که  توانیملذا  .[3
 از ناشی یهاترس و هاینگران عمومی فرهنگ برای تهدید بارزترین
 ناگهانی، یهاشورش شتم، و ضرب نظیر هاییومرجو هرج تهدیدات
 عمومی فضای در حضور که است نظایر اینها و انگیزنفرت جنایات
    .[13	2007:	Modiri,] کندیم تهدید دچار را شهر

 ترینعمدهاجتماعی یکی از  شناسانآسیبو  شناسانجامعه
 اندکردههای امروز ایران را نزاع و درگیری عنوان آسیب

[Hossienzadeh	et	al,	2011:	192] . و  انکاررقابلیغواقعیت
 هایدرگیریتوأم با نگرانی جدی امروز ما، گسترش خشونت و 

 منتشرنشدهبرابر با آمار رسمی ست. ا وجرحضرب	فیزیکی منجر به
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان 

استان اردبیل محسوب  ژهیوبه، جرم اول کشور وجرحضرباردبیل، 
متعلق به استان  وجرحضرب(مقام اول کشوری در خصوص  شودمی

مثل  ایسادهکه در کنار اتفاق  ایمبوده. بارها شاهد اردبیل است)
تصادف دو اتومبیل، اختالف حساب دو نفر و حتی بعضًا 

ست. آستانه تحمل مردم کمتر شده انزاع هم و  ری، درگینظراختالف
	م با خشونتأواکنش تو شدتبهاست و به هر اتفاق غیرخوشایند 

 شودمیباعث بروز جرم  درواقعکه  دهدمینشان 
[Fouroozandeh	et	al,	2013:	10].  

 ییهامشخصه تأثیر تحت شدتبه هک است مفاهیمی جمله از جرم
 هازمانو  هامکان ای که برخیگونهزمان است، به و انکم همچون
 در بزه یا جرم وقوع احتمال هک وضعیتی هستند و شرایط دارای
. درگیری [75	2007:	Tavakkoli,	&	Kalantari] است زیاد آنها
 اندتومیتثنی نبوده و یکی از جرایم، از این قاعده مس عنوانبههم 

لذا الزم است تا زمان و مکان بروز در زمان و مکان خاصی رخ دهد. 
ی قرار گیرند و برای عامل به دست آمده بررس موردچنین اتفاقی 

  ارایه گردد.  هاییبرنامه
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در خصوص زمان و مکان وقوع جرم، تحقیقات نسبتًا زیادی 
ام "فیزیک اجتماعی" در کتاب مشهورش به ن کتلهاست.  شدهانجام

 ۱۸۳۶و  ۱۸۲۵ هایسالدر فرانسه را بین  کاریبزهآمار مربوط به 
مورد مطالعه قرار داده است. ایشان به کمک اعداد و ارقام مربوط به 
جرایم، همبستگی و ارتباط محیط جغرافیایی و جرم را نشان داد. به 

ند آن ماناعتقاد وی جرایم ارتکابی در یک جامعه و نوسانات متناوب 
یک تابع ریاضی وابسته به تغییرات شرایط اقتصادی و اجتماعی 

 نوانعبهزمان و مکان است. تحقیقات کتله باعث شده است تا جرم 
یک پدیده اجتماعی تابع دو متغیر زمان و مکان شناخته شود 

[Keynia,	1994:	769;	Ahmadi,	2013:	48] تقریبًا همزمان .
در زمینه جغرافیای جرم پرداخته، وی در  یامطالعهبه  گری، کتلهبا 

با بررسی پنج ناحیه فرانسه به این نتیجه رسید که جرایم  ۱۸۳۳سال 
 افتادمیعلیه اشخاص در نواحی جنوب و در فصل گرما بیشتر اتفاق 

و جرایم علیه اموال در نواحی شمال و در فصل سرما زیادتر است 
[Nouri	&	Mohammadhossieni,	2014:	47].  ۱۹۶۸در سال 

م کترا جرم و ارتباط بین ،الیفرنیاکدر بررسی جرایم خیابانی  آنگلز
معتقد به وجود افزایش  وی همچنین .ه استنمود تأییدجمعیت را 
	,Shams]ه است شهر بود هایخیابان در هافعالیتم کجرم و ترا

 فنونی اشمقاله در ۲۰۰۴ سال در لیفکراتهمچنین، . [29	:2012
 ارایه خیز جرم یهاکانون زمانی و فضایی یبکتر  ناختبرای ش را
 انیکم و زمانی تحلیل نوع شناخت سه برای ییهاروش از و داد

 کی در هایبندطبقه نمود. این استفاده خیز جرم یهاکانون
 یفضای هاییژگیو از واقعی یهامثال و شد داده نشان ماتریس
 به پژوهش این نتایج شد. ارایه خیز جرم یهاکانون ماتریس زمانی

 تعیین و یار کبا بزه مقابله برای تا نمود کمک پلیس فرماندهان
	Nouri] نمایند اقدام جرم از پیشگیری جهت مناسب راهبرد کی

&	Mohammadhossieni,	2014:	52].  

	,Ghaleiha	&	Afzali] هاایقلعهفضلی و ادر تحقیقات داخلی، 
و  وجرحضربیدمیولوژیک با عنوان بررسی اپ ایمقالهدر  [2006
مرکز پزشکی قانونی  ۲۰۰۲ناشی از آن در مراجعین سال  هایآسیب

، ۱۸-۱۲در ساعات  هایر یدرگکه اکثر  اندرسیدههمدان، به این نتایج 
اران و همک کالنتریاتفاق افتاده است.  مردادماهدر فصل تابستان و 

[Kalantari	 et	al,	 با . تحلیل فضایی بزهکاری شهری [2010
: جرایم شرارت، موردمطالعهاستفاده از مدل تخمین تراکم کرنلف، 

. نتایج این تحقیق نشان اندپرداختهنزاع و درگیری در شهر زنجان 
آماری توزیعی  ازنظرداده که توزیع جغرافیایی جرایم شهر زنجان 

ی خاصی هامحدودهی که در اگونهبهدارد،  ایخوشهمتمرکز و  کامالً 
م شرارت، درگیری و نزاع متمرکز و کانونی شده است. از شهر جرای

	Barani]اران کو هم بارانی et	 al,	 به تحلیل الگوهای  [2010

در مناطق شهری (مطالعه موردی: جرایم  بزهکاریزمانی ‐انیکم
زی شهر تهران) کگیری در بخش مر سرقت به عنف و شرارت و باج

ه وقوع جرایم ک هددمیتحقیق آنها نشان  هاییافته. اندپرداخته
از الگوهای  موردمطالعهگیری در جامعه سرقت به عنف، شرارت و باج

و بیشتر جرایم در روزهای  کنندمیانی و زمانی خاص پیروی کم

. دهدمیشنبه و چهارشنبه و غالبًا روز و وقت اداری رخ کشنبه، ی
زی و شمال شرقی بخش کمر  هایقسمتدر  هاکانونز ثقل کمر 
	et	Abdi]و همکاران عبدی گرفته است. تهران شکلزی شهر کمر 

al,	2008]  یق و نتایج تحق اندکارکردهتحلیل فضایی جرم در کرج را
محل وقوع جرم مثل  هایویژگینشان داده که بین ارتکاب جرایم و 

 متراکعالوه، تاریکی و خلوتی محیط ارتباط معناداری وجود دارد. به
عنوان عامل مؤثر ن به شهر کرج بهجمعیت و افزایش تعداد مهاجری

نشین شهر . این پدیده در مناطق حاشیهکندمیدر بروز جرم عمل 
و همکاران  پاشازادهکرج سبب افزایش میزان جرایم شده است. 

[Pashazadeh	et	al,	2017]  اقدام به شناسایی زمان و مکان
ان ا نشتحقیق آنه هاییافته. اندپرداختهبروز جرایم در شهر اردبیل 

است و  دادهرخ خردادماهداده که بیشترین جرایم در فصل بهار و 
اینکه بیش از نیمی از جرایم در آخر هفته اتفاق افتاده است. 

بین  داریمعنیتحقیق نشان داده که رابطه  هاییافتههمچنین 
 هایبافتمحل سکونت مجرمان و محل وقوع جرم آنها وجود دارد و 

یفیت محیطی که دارند مستعد بروز جرم فرسوده با توجه به ک
  هستند. 

گفت که در زمینه زمان و مکان  توانمی ذکرشدهبا بررسی تحقیقات 
حال مطالعات و تحقیقات زیادی انجام پذیرفته است. بروز جرم تابه

تند. هس شمارانگشتو مکان درگیری تحقیقات  بازمانارتباط در اما 
 قیموردتحقل هم تنها یک در خصوص جرم درگیری در شهر اردبی

در سطح شهرستان اردبیل بوده است و  همآنصورت گرفته که 
به دادسرا بوده است  کنندهمراجعهجامعه آماری آن مربوط به افراد 

اساسی در عدم اشاره به زمان  خألو اینکه تحقیق مذکور دارای 
گفت که تحقیقی که زمان و مکان  توانمیدرگیری بوده است. لذا 

قرار دهد انجام نگرفته است،  موردمطالعهیری در شهر اردبیل را درگ
به جامعه آماری آن اشاره  توانمیاز نوآوری دیگر این تحقیق هم 

نمود که جامعه آماری این تحقیق مجرمان زندانی ناشی از درگیری 
  در زندان شهر اردبیل هستند.

  

ری دیگرساندن به فرد آسیب قصدبهکنشی است  ،نزاع و درگیری
سه  ،ممکن است بین دو که وانی یا فیزیکیر-همراه با آسیب روحی

بین اعضای خانواده نزاع خانوادگی اتفاق  ای ی رخ دهدبیشتر ا افراد ی
ست ا ایپرخاشگرانه جویانه وبرخوردهای جمعی ستیزهنزاع . بیافتد

 انجامندمیو به جرح و قتل  آیندمیکه به علل گوناگون به وجود 
[Pourafkari,	2011:	375] . از  ایگونهنزاع را  توانمیاساسًا

 تنهانهری عبارت از ایجاد صدماتی است که گپرخاش دانست. پرخاش
است، بلکه فقط در چهارچوب  هیتوجرقابلیغ کنندهمشاهده از دید

. یابدمیخود را 	مشخص، معنای هاصول اخالقی و قانونی یک جامع
عوامل همچون زاع عوامل گوناگونی حال اینکه در بروز درگیری و ن

محیط طبیعی،  هایویژگی، ارثی و روانی، عوامل فردیمانند  درونی
غیره  رطوبت و باد و ، فصول، شب و روز، درجه حرارت،وهواآبوضع 
 و وچهکمحیط اجتماعی (انسانی)، شهر، روستا، محله،  هایویژگی
ا توجه به . ب[12	1994:	Keynia,]دخیل باشند  تواندمین، کمس

 ادامهاینکه تأکید این تحقیق عامل زمان و مکان است، لذا در 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران ـــــــاصغر پاشازاده  ۲۹۶

   ۱۳۹۸ بهار، ۲، شماره ۳۴دوره                                           نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

، . تراکم و ازدحامشوندمیمباحث، عوامل مذکور بیشتر توضیح داده 
که در محالت  یاگونهبهت؛ ترین عوامل بروز جرم درگیری اساز مهم

حس  افزایش و سویک از امنیت احساس پرازدحام، کمبود
 سوق اب جرمکارت و خشونت به را افراد گر،دی سوی از عصبانیت

با تراکم باالی جمعیت بیشتر  هاییطمح همین علت، . بهدهدیم
. تراکم نمایدیم ترس ایجاد و بوده زاجرمکم تراکم،  هاییطمح از

 یریپذتحمل هاییتظرفدر شهرها اثرات انکارناپذیری بر اشباع 
ی واکنش ناهنجار و مناسبی برا هزمین و گذاردیمانسان بر جای 

انسان در بسیاری  پذیریتحمل. قدرت رودمیارتکاب جرم به شمار 
 و است یاشدهفیتعر هایآستانهو  هاظرفیتدارای  هازمینهاز 

زمانی که فشارها و تنگناهای زیستی در فضاهای شهری از این 
تلفی مخ هایواکنش ناپذیراجتناب طوربهعبور کند، انسان  هاآستانه

تخلفات،  هکه بسیاری از آنها امروزه در زمر  دهدمیا از خود بروز ر 
  . شوندمی بندیطبقهاجتماعی  هایناهنجاریم و یجرا

 یهابافتهمچنین یکی دیگر از عوامل مؤثر در بروز جرم، نقش 
 هکشب با مستقیم طوربه شهر کی بافت یریگشکلشهری است. 

شهری  یهابافتاین  از کهر ی نوع کهطوریبه دارد، ارتباط آن معابر
 و لکش است. مطالعه شهر داخل در هایابانخ یریگشکل از متأثر
ارتباط  در هک جرم وقوع علل از به بسیاری را ما تواندیم شهرها نقشه
 معابر هکشب بررسی نماید. از شهری هستند، راهنمایی محیط با

 با هاافتباین  هک گرفت نتیجه توانیم قدیم یهابافت در شهری
 خوانیهم امروزی هاییکاربر  همچنین جمعیت و نونیک مکترا

 این در مطلوب دسترسی عدم مانند بسیاری یهامشخصهندارند. 
	,al	et	Varvaei] است جرم وقوع در عوامل مؤثر ازجمله هابافت

 تواندمیه کمفاهیمی است  ازجمله یار ک.جرم و بزه[141	:2011
و  هامکاننی و زمانی باشد. برخی اکم هایمشخصهتحت تأثیر 

ه احتمال وقوع بزه در آنها کدارای شرایط و وضعیتی هستند  هازمان
البدی و خصوصیات اجتماعی، اقتصادی و ک هایویژگیزیاد است. 
 گیریشکلشهری موجب  هایمحدودهم بر برخی کفرهنگی حا

ها . بدین ترتیب در محدوده شهر شودمیو اهداف مجرمانه  هافرصت
ه تعداد جرایم بسیار باالتری در مقایسه ک گیردمیل کش هاییکانون

اغلب  در. [564	2010:	Kalantari,]دیگر دارد  هایمحدودهبا 
، تنها به عوامل فردی مؤثر بر وقوع جرم یشناسجرم هاییدگاهد

 هاییژگیوتوجه شده است و اغلب از تأثیر محیط بر رفتار، یعنی 
، دهدیمسوی ارتکاب عمل مجرمانه سوق ا بهمهم محیطی که فرد ر 

  . شودیمغفلت 
ترین نظریاتی که به عامل زمان و مکان در وقوع مهم ۱در جدول 

ه با استناد ب طور مختصر ارایه شده است.به اندداشتهجرم تأکید 
و پیشینه تجربی داخلی و خارجی مذکور، متغیرهای محل  هایهنظر

شده و ن وقوع جرم استخراجسکونت مجرمان و زمان و مکا
 پژوهش	این	اصلی دفهشده است. های مربوطه تدوینفرضیه

	منظر	نزاع/درگیری ازوقوع  هایمکان و هازمانترین مهم	شناسایی
   بود.شهر اردبیل  درگیری) اثر برکنشگران (زندانیان 

  

  مطرح در خصوص زمان و مکان وقوع جرم هاینظریه )١جدول 
  هتوضیح نظری  نظریه

نظریه فرصت 
بزهکارانه کوهن و 

  )١٩٧٩فلسون (

تاکید بر نقش زمان و مکان در وقوع جرایم (فرصت 
	:1998	Clarke,	&	Felson]اب جرم) کارت یمناسب برا

4] .	
و مکانی بزهکار 	در واقع ارتکاب جرم نیازمند تقارن زمانی

  بالقوه و آماج بالقوه است.
 یه انتخاب عقالنینظر

ر رشته (اقتصاددانان د
، دهه شناسیجرم
١٩٨٠(  

اب جرم کان، زمان و انسان (مجرم) عناصر مهم ارتکم
	.[65	2008:	al,	et	Abdi]هستند 

  

های نظریه کانون
(شرمن،  خیزجرم

  گارتین و برگر)

، مکان یا محدوده جغرافیایی است که خیزجرمکانون 
	,al	et	Kalantari]در آن بسیار باالست  یمیزان بزهکار 

2010:	 شف ارتباط و ک. این نظریه به دنبال [148
 میزان جراین جرم و زمان وقوع آن است (میرات در بییتغ
مختلف  هایماها یشهر در فصول مختلف  یک یابکارت

  روز).هفته و ساعات مختلف شبانه یسال، روزها

سفر مجرمانه  نظریه
  )١٩٣٢(وایت، 

 ان و فاصلهکدو عامل م یه بررسیدگاه بر پایاین د
اب جرم خود انجام کارت ین برایه مجرمک ییسفرها
استوار است. سفرهای مجرمانه، با فاصله گرفتن  دهندمی

	Pashazadeh] یابدمیاز محل سکونت مجرمان کاهش 

et	al,	2014:	149] .  

دیدگاه الگوی جرم 
(پاتریشا و پال 

  برانتینگام)

جا و در چه که کشتر به دنبال آن است یدگاه بین دیا
جرم اتفاق افتاده است و اینکه اکثرًا محل وقوع  یانزم

 شودمیجرم در نزدیکی محل آمد و شد مجرمین واقع 
[Salami	et	al,	2012:	93].  

نظریه بوم شناسی 
مکتب  -جنایی 

شیکاگو (شاو و مک 
  )١٩٣١کی،

ست و محل زی یاین دیدگاه به بررسی تأثیر زیستگاه فرد
	منطقة در این دیدگاه، ردازدپمیفرد 	فرد در رفتار مجرمانه

یا اطراف بخش مرکزی شهر (دایره دوم شهر) به  یانتقال
	مهاجرت،	یباال	زانیم	ت،یجمع	کتحر 	یباال	ل سطحیدل

	و	جرم	زانیم	نیباالتر	ت،یم جمعکترا	و	هاخانه	یرانیو
	و شرایط محیطی چون نوع شودمی	مشاهده	یار کبزه

بروز جرایم شهر را در  یاراضی و شکل و سیما یکاربر 
  .[36	2004:	Abdollahi‐haghi,]بسیار مؤثر است 

امنیت محل  نظریه
  سکونت

مستقیمی با احساس ناامنی دارد و  یمیزان جرم رابطه 
یا  زداجرممحل زندگی یا محل سکونت در بروز شرایط 

	,Navidnia	&	Saroukhani]همان امنیت دخیل است 

2006:	90].  

  ینظریه انریکو فر 
ت در نحوه ارتکاب جرم و نوع آن تأثیر بسیار محل سکون

  .[150	2014:	al,	et	Pashazadeh]دارد 

  نظریه جرج زیمل
تراکم جمعیت، باعث احساس تنهایی و گمنامی افراد 

	:1990	Riterz,]باعث بروز جرم گردد  تواندمیشده و 

156].  

  

  شناسیروش
لیل به د شدهیزندانتحلیلی در مجرمان -ن پژوهش توصیفییا

در زندان اردبیل دوران محکومیت  ۱۳۹۶درگیری که در نیمه اول سال 
نفر) به روش  ۱۱۱ان (ی، انجام شد و تمام زندانگذرانندمیخود را 

  سرشماری وارد مطالعه شدند. 
سیاسی استان اردبیل در دشتی -عنوان مرکزیت اداریشهر اردبیل به
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 ت.اس یافتهگسترش شعاعی صورتو بهشده واقع به همین نام
جمعیت شهر  ۲۰۱۶براساس آخرین آمارگیری رسمی کشور در سال 

 شده گزارشهکتار  ۶۱۰۰مساحت آن بیش از نفر و  ۵۲۵۷۰۲اردبیل 
 ۴شهر اردبیل در طرح جامع، دارای  بندیناحیهاست. براساس 

محله شهری است که هرکدام دارای  ۱۹۷ناحیه و  ۴۴منطقه، 
ی است. در بین این فردمنحصربهی های اجتماعی و اقتصادویژگی

، شدهادغامروستای  ازجملهشهری  هایبافتمحالت شهری، انواع 
ت ، بافارگانیکنیمهو غیررسمی، بافت  ایحاشیه هایسکونتگاه

 دهندهنشان ۱شکل وجود دارد.  شدهسازیآمادهارگانیک و بافت 
نگ ری شهر اردبیل از سهموقعیت شهر در نقشه استان اردبیل است. 

شهری یا از دوایر متحدالمرکز تشکیل شده است. رینگ اول یا دایره 
اول شهر (بخش مرکزی شهر اردبیل) مربوط به بافت ارگانیک و اولیه 
شهر است که به دلیل قدمت باال، مصالح قدیمی، معابر تنگ و پرپیچ 
و خم و ... اکثرًا جزو بافت فرسوده شهر اردبیل است. در این رینگ 

تجاری و مسکونی زیادی وجود دارد. رینگ دوم  هایکاربریر از شه
هر ش ارگانیکنیمهیا دایره دوم شهر مربوط به بافت میانی یا بافت 

 که به این قرارگرفتهاردبیل است که پیرامون بافت اولیه شهر 
ز ی اتوجهقابل، بخش گویندمیمحدوده، محدوده گذار یا تحول نیز 

ی فرسودگی است. رینگ سوم یا هایگژ یواین محدوده هم دارای 

 هایشهرکدایره سوم شهر اردبیل نیز اکثرًا مربوط به محالت و 
است و نهایتًا اینکه بیرون از رینگ سوم مربوط به  ساختتازه

پیرامون شهر اردبیل است محالت این محدوده اکثرًا از روستاهای 
شده  شکیلت ایحاشیهغیررسمی یا  هایسکونتگاهادغامی به شهر و 

 هایشهرکقسمت جنوبی شهر که مربوط به  از ریغ بهاست (
  ).۲است) (شکل  ساختتازه

  

  
  	نقشه موقعیت شهر اردبیل در استان) ١شکل 

  

  
   لبیشهری شهر ارد هایبافتنقشه مناطق شهری، رینگ شهری، نواحی شهری و  )۲شکل 

	
ری است. منطقه شه ۴شهری هم اردبیل دارای  بندیمنطقه نظر از

است و  شدهشروعبه بعد  ۱۹۹۱رشد منطقه دو شهر اردبیل از سال 
شهر اردبیل  شدهساخته ریزیبرنامهاین منطقه شهری، منطقه با 

از مصالح ساختمانی این منطقه از نوع اسکلت  % ۸۰است، بیش از 
این  % ۸۰هم آجر و آهن است، همچنین  % ۲۰فلزی و بتونی و 

کیفیت ابنیه در سطح  ازنظرمابقی هم  % ۲۰منطقه نوساز بوده و 
قرار دارد. تراکم جمعیت این منطقه پایین بوده و  قبولقابل
 % ۸۰نفر در هکتار است. در مقابل بیش از  ۱۰۰کمتر از  رفتههمیرو

آپارتمانی است و از تراکم  صورتبهی این منطقه وسازهاساخت
ت. در خصوص سایر اس مندبهرهمتر  ۷۵ساختمانی درشت دانه باالی 

گفت که  توانمیمناطق شهری اردبیل (منطقه یک، سه و چهار) هم 

اسکلت  % ۱۰مصالح این مناطق از آجر و آهن، حدودًا  % ۸۰بیش از 
مابقی هم از خشت و چوب تشکیل شده  % ۱۰فلزی و بتونی و 

 ۲۰بوده و به  قبولقابل % ۶۰کیفیت ابنیه نیز حدودًا  ازلحاظاست. 
دیگر هم مربوط به بناهای نوساز است. تراکم  % ۲۰و  تخریب %

نفر و در مناطق سه و چهار باالی  ۱۵۰جمعیت در منطقه یک زیر 
 ۷۵نفر با ساختمانی یک طبقه و متراژ پایین (ریزدانه کمتر از  ۲۰۰

 توانمی) است. در خصوص مناطق سه و چهار شهر اردبیل مترمربع
وده زیادی هستند و اکثر گفت که این مناطق دارای بافت فرس

بوده است و  ریزیبرنامهی این مناطق بدون اصول و وسازهاساخت
اینکه بیشتر روستاهای الحاقی به شهر در این دو منطقه است. الزم 

و قسمت  ۳شهر (قسمت شمالی منطقه  غرب شمالاست که  ذکر به



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران ـــــــاصغر پاشازاده  ۲۹۸

   ۱۳۹۸ بهار، ۲، شماره ۳۴دوره                                           نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

نفر در هکتار، جزو  ۳۲۵ -۱۸۶) با متوسط جمعیت ۴غربی منطقه 
ر د کاررفتهبه. مصالح شودمیمناطق شهر محسوب  تریناکممتر 
و از نوع خشت  دوامکماین محدوده از شهر، جزو مصالح  هایسازه

	Ghaffari]، بیشتر از نوع  تخریبی است هاسازهو چوب و کیفیت 
et	al,	2017:	60].  

سنجش زمان و  یبرا ایساختهمحققنامه پرسش گیریاندازهابزار 
سئوال در بخش زمان  ۴سئوال بود ( ۷شامل  ی ور یمکان درگ

سوال در بخش  ۳و  یر یشامل: فصل، ماه، روز و ساعت درگ ،یر یدرگ
بود که به  یر یمکان، شامل: محل تولد، محل سکونت و محل درگ

 یانجام شد). برا یآور داده جمع یصورت باز پاسخ از مجرمان زندان
 ینظرات کارشناس نامه ازسئواالت پرسش یمحتوا ییوار نییتع
تعیین  . برایموضوع استفاده شد نیو متخصصان مرتبط با ا دیاسات

نامه از نظرات کارشناسی اساتید و پرسش االتئوسروایی محتوای 
ن و همچنین پایایی آ شد استفادهمتخصصان مرتبط با این موضوع 

   .شد نییتعاز طریق آلفای کرونباخ 
 افزارنرمآماری در قالب  یهامونآز از  ،هادادهتحلیل توصیف و  برای

SPSS	19  افزارنرمو تحلیل فضایی در قالب Arc	GIS	8 استفاده 
زمان (فصل، ماه، روز و ساعت) وقوع  هایتحلیلانجام منظور . بهشد

 هایکانونمنظور بررسی رابطه بین و به دوخیدرگیری از آزمون 
. شد استفادهسکونتی و وقوع درگیری مجرمان، از آزمون کرامرز 

بررسی الگوهای فضایی درگیری از مدل میانگین  منظوربههمچنین 
کردن جهات توزیع جغرافیایی همسایگی، برای مشخص تریننزدیک

کردن نقطه میانگین از مدل منحی انحراف استاندارد، برای مشخص
مرکزی محل سکونت و محل وقوع درگیری از مدل میانگین مرکزی 

سکونتی و درگیری از تحلیل تراکم  هایکانونتوزیع و برای نمایش 
	.شد استفادهکرنل 

  
	هاافتهی

	در شهر اردبیل ی نزاع/درگیریتحلیل زمان
ری در ی) و کمترین درگ%۶/۴۰بیشترین وقوع درگیری در فصل بهار (

). این توزیع فراوانی با توجه به مقدار %۶/۱۴بود ( داده رخزمستان 
در 	۰۰۲/۰برابر با  sigو مقدار  ۵۸۳/۱۴برابر با  دوخیآماره آزمون 

ودن توزیع جرم هستند، یعنی فرض یکنواخت ب دارمعنی %۹۹سطح 
  .)۲(جدول  شودمیدرگیری در فصول سال 

  
بررسی توزیع فصل وقوع درگیری بین زندانیان شهر اردبیل با استفاده از  )۲جدول 
  دوخیآزمون 

  ردیف
فصل وقوع 
  درگیری

فراوانی قابل 
  مشاهده

  درصد
فراوانی 
  مورد انتظار

  نتیجه

  ١٥  ٢٤  ٦/٤٠  ٣٩  بهار  ١
  -٥  ٢٤  ٨/١٩  ١٩  تابستان  ٢
  ٠  ٢٤  ٢٥  ٢٤  پاییز  ٣
  -١٠  ٢٤  ٦/١٤  ١٤  زمستان  ٤

  -  -  ١٠٠  ۹۶  مجموع

  

گفت که بیشترین وقوع درگیری در  توانمی ۳با توجه به جدول  
) بوده %۵/۱۳) و اردیبهشت (%۴/۱۴)، آبان (%۳/۱۵خرداد ( هایماه

است.  دادهرخ) %۸/۱) و مهرماه (%۹/۰( ماهیداست و کمترین آن در 
اوانی با توجه به مقدار آماره آزمون خی دو برابر با این توزیع فر 

	هستند، دارمعنی %۹۹در سطح 	۰۰۰۱/۰برابر با  sigو مقدار  ۷۵۷/۳۵
سال رد  هایماهیعنی فرض یکنواخت بودن توزیع جرم درگیری در 

  .شودمی
  

وقوع درگیری بین زندانیان شهر اردبیل با استفاده از  ماهبررسی توزیع  )٣جدول 
  دوخین آزمو

  ردیف
ماه وقوع 
  درگیری

ماه وقوع 
  درگیری

  درصد
فراوانی 
  مورد انتظار

  نتیجه

  -٦/٠  ٦/٨  ٢/٧  فروردین  فروردین  ١
  ٤/٦  ٦/٨  ٥/١٣  اردیبهشت  اردیبهشت  ٢
  ٤/٨  ٦/٨  ٣/١٥  خرداد  خرداد  ٣
  -٦/٤  ٦/٨  ٦/٣  تیر  تیر  ٤
  -٦/١  ٦/٨  ٣/٦  مرداد  مرداد  ٥
  ٤/٢  ٦/٨  ٩/٩  شهریور  شهریور  ٦
  -٦/٦  ٦/٨  ٨/١  مهر  رمه  ٧
  ٤/٧  ٦/٨  ٤/١٤  آبان  آبان  ٨
  -٦/١  ٦/٨  ٣/٦  آذر  آذر  ٩
  -٦/٧  ٦/٨  ٩/٠  دی  دی  ١٠
  ٤/٠  ٦/٨  ١/٨  بهمن  بهمن  ١١
  -٦/٢  ٦/٨  ٤/٥  اسفند  اسفند  ١٢

  -  -  ١٠٠    مجموع

  
که بیشترین وقوع جرم در روزهای  دهدمینشان  ۴نتایج جدول 

ده است و کمترین آن در ) بو%۲۰) و چهارشنبه (%۴/۲۳( شنبهپنج
است. این توزیع فراوانی با توجه به مقدار  دادهرخ) %۶/۶روز جمعه (

در 	۰۰۰۱/۰برابر با  sigو مقدار  ۴۱۶/۱۲آماره آزمون خی دو برابر با 
یعنی فرض یکنواخت بودن توزیع 	هستند، دارمعنی %۹۹سطح 

ت که اس ذکر بههمچنین الزم . شودمیجرایم در روزهای هفته رد 
 اهدرگیریگفت که وقوع  نیچننیا توانمیدر خصوص ایام ماه هم 

در نیمه سوم ماه بیشتر از نیمه دوم و بخصوص نیمه اول ماه بوده 
  است.

  
بررسی توزیع روزهای وقوع درگیری بین زندانیان شهر اردبیل با استفاده  )٤جدول 

  دوخیاز آزمون 

  ردیف
روزهای وقوع 
  درگیری

فراوانی قابل 
  مشاهده

  درصد
فراوانی 
  مورد انتظار

  نتیجه

  -٨/١  ٨/٨  ٦/١١  ٧  روز شنبه  ١
  -٩/٠  ٨/٨  ٤/١٣  ٨  روز یکشنبه  ٢
  -٨/٢  ٨/٨  ١٠  ٦  روز دوشنبه  ٣
  ٢/٠  ٨/٨  ١٥  ٩  شنبهسهروز   ٤
  ٢/٣  ٨/٨  ٢٠  ١٢  روز چهارشنبه  ٥
  ٢/٥  ٨/٨  ٤/٢٣  ١٤  شنبهپنجروز   ٦
  -٨/٤  ٨/٨  ٦/٦  ٤  روز جمعه  ٧

  -  -  ١٠٠  ٦٠  مجموع  

  



 ۲۹۹ لیدر شهر اردب هایر یوقوع نزاع/درگ ییفضا-یزمان لیتحل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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گفت که بیشترین وقوع جرم درگیری  توانمی ۵با توجه به جدول 
) %۱/۲( شبمهین) بوده است و کمترین آن در %۳/۵۸در وعده ظهر (

 ودخیاست. این توزیع فراوانی با توجه به مقدار آماره آزمون  دادهرخ
 دارمعنی %۹۹در سطح 	۰۰۰۱/۰برابر با  sigو مقدار  ۲۶۸/۵۲برابر با 
 روزانه هایوعدهیعنی فرض یکنواخت بودن توزیع جرایم در 	د،هستن

  .شودمیرد 
  

وقوع درگیری زندانیان شهر  روزانه (ساعات) هایوعدهبررسی توزیع  )٥جدول 
  دوخیاردبیل با استفاده از آزمون 

  ردیف
روزانه وقوع  هایوعده

  جرم

فراوانی 
قابل 
  مشاهده

  درصد
فراوانی 
مورد 
  انتظار

  نتیجه

١  
(نیمه  ٥-١عت سا

  شب)
٦/٨  ٦/٩  ٥/١  ١-  

  -٦/٤  ٦/٩  ٤/١٠  ٥  (صبح) ١٠-٦ساعت   ٢
  ٤/١٨  ٦/٩  ٣/٥٨  ٢٨  (ظهر) ١٥-١١ساعت   ٣
  -٦/٢  ٦/٩  ٦/١٤  ٧  (عصر) ١٩-١٦ساعت   ٤
  -٦/٢  ٦/٩  ٦/١٤  ٧  (شب) ٢٤-٢٠ساعت   ٥

    ١٠٠  ٤٨  -  -  
  

  تحلیل مکانی نزاع/درگیری در شهر اردبیل
ری به مباحث شناسایی محل در بحث تحلیل مکانی جرم درگی

رسی ارتباط بین محل سکونت و محل برو  سکونت، محل وقوع جرم
است که در ادامه این مطالب ارایه  شدهپرداختهوقوع درگیری 

  اند.شده
مجرم  ۱۱۱نامه، از تعداد مستخرج از پرسش هاییافتهبرابر با 

وده و نفر از آنها شهر اردبیل ب ۷۹موردمطالعه تحقیق، محل تولد 
و روستاهای پیرامون اردبیل  هاشهرستاننفر) هم از دیگر  ۳۲مابقی (
 محل سکونت اطالعاتمذکور،  هاییافته. همچنین برابر با اندبوده
نفر به دست آمده که در این خصوص  ۹۶نفر و محل درگیری  ۷۸
چنین بیان نمود که محل سکونت اکثر مجرمان زندانی به  توانمی

شهر اردبیل، محالت سینا، رسالت، مالباشی، جرم درگیری در 
نیه، ، حسیآبادپناه، آرازعلی، میراشرف، آبادعلیکارشناسان، سبالن، 

 محل وقوع ازنظر، کوی معمار و دروازه مشگین است و النبیینخاتم
، میراشرف، آبادسلمانبه محالت  هافراوانیدرگیری هم بیشترین 

به  جهتو با. شودمینیار مربوط  ، حسینیه وآبادعلیسینا، گلمغان، 
مربوطه، الزم است تا نحوه پراکنش  هایفراوانیمشخص شدن 

 هایبافتفضایی محل درگیری و محل سکونت در سطح محالت و 
  شهری بر روی نقشه ارایه گردد. 

 الخصوصعلیجغرافیایی  هایپدیدهشناسایی الگوهای فضایی 
 یموردبررس هایپدیدهراکنش تا الگوی پ دهدمیجرایم این امکان را 

ی بررسمورددر سطوح  هاپدیدهآشکار گردد که آیا پراکنش فضایی این 
خاصی از شهر یا هر  ایمنطقههمگن است یا اینکه در  صورتبه

است. در  داکردهیپتمرکز  ایخوشه صورتبهی موردبررسسطح 
بررسی الگوهای فضایی جرم درگیری از مدل  منظوربهپژوهش حاضر 

ت است. نتیجه به دس شدهاستفادههمسایگی  تریننزدیکیانگین م
که محل وقوع درگیری  دهدمیآمده از محاسبه این شاخص نشان 

 ایخوشه صورتبهو محل سکونت آن مجرمان، در شهر اردبیل 
 برای شدهمحاسبههمسایگی  تریننزدیک. شاخص اندشدهعیتوز

وقوع درگیری برابر با و برای محل   ۷۹۸/۰محل سکونت برابر با 
است.  شدهمحاسبه %۹۹است که در سطح اطمینان باالی  ۷۲۸/۰

 ۳این امر بیانگر قطعیت باالی محاسبات صورت گرفته است. شکل 
را نمایش  شدهمحاسبههمسایگی  تریننزدیکمقادیر شاخص 

  دهد.می
پراکنش فضایی محل سکونت و محل  ایخوشهبا توجه به الگوی 

مربوطه روی نقشه  هایپراکندگیگیری، الزم است که وقوع جرم در 
ارایه گردید. در این خصوص، جهت مشخص کردن جهات توزیع 
جغرافیایی از مدل منحی انحراف استاندارد، جهت مشخص کردن 
نقطه میانگین مرکزی محل سکونت و محل وقوع درگیری از مدل 

 سکونتی و هایکانونمیانگین مرکزی توزیع و جهت نمایش 
  ).۴است (شکل  شدهاستفادهدرگیری از تحلیل تراکم کرنل 

چنین بیان نمود که محل سکونت  توانمی ۴با توجه به شکل 
 -مجرمان جرم درگیری در شهر اردبیل در جهت جغرافیایی مرکزی

قطه و ن است افتهشمالی (با گرایش به سمت شمال غرب) توزیع ی
محله عباسیه است، شهر و  مرکزهممیانگین مرکزی محل سکونت 

مرکز ثقل سکونتی در محله عباسیه و محالت پیرامون آن  درواقع
  قرار دارد. 

  

  
	 الگوی توزیع فضایی محل سکونت و محل وقوع درگیری در شهر اردبیل )٣شکل 

  



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران ـــــــاصغر پاشازاده  ۳۰۰

   ۱۳۹۸ بهار، ۲، شماره ۳۴دوره                                           نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

  
  نقشه پراکندگی محل سکونت و درگیری مجرمان زندانی به جرم درگیری شهر اردبیل )٤شکل 
	

رنل هم بیانگر این امر است که تراکم سکونتی در تحلیل تراکم ک
های ، غریبان و حسینیه در بخش مرکزی شهر، شهرکآبادعلیمحالت 

، آبادپناهرجایی، سینا و رسالت در شمال و شمال شرقی شهر، محالت 
و آرازعلی در شمال غربی  آباداسالم، میراشرف، آبادکاظم، آبادسلمان

رکزی متمایل به جنوب شرقی شهر و شهر، شهرک سبالن در بخش م
مالباشی در جنوب شرقی  شدهادغامشهرک کارشناسان و روستای 

 اصلی سکونتی هایکانونشهر، است، به این مفهوم که این محالت 
  مجرمان جرم درگیری شهر اردبیل هستند. 

چنین بیان داشت که  توانیمدر خصوص محل وقوع درگیری هم 
زندانی به جرم درگیری در شهر اردبیل  محل وقوع درگیری مجرمان

ی توزیع یافته است و نقطه میانگین غرب شمال-در جهت مرکزی
. است قرارگرفتهمرکزی محل درگیری در مرکز شهر و محله قاسمیه 

  مرکز ثقل درگیری محله قاسمیه و محالت پیرامون آن است.  درواقع
ر درگیری دتحلیل تراکم کرنل هم بیانگر این امر است که تراکم 

، حسینیه، خاتم النبی، گازران و غریبان در بخش آبادیعلمحالت 
و آرازعلی در  آبادکاظم، آبادسلمان، آبادپناهمرکزی شهر، محالت 

نیار در شرق شهر و گلمغان  شدهادغامشمال غربی شهر و روستاهای 
 یهاکانوندر غرب شهر، هستند. به این مفهوم که این محالت 

   ری در شهر اردبیل هستند.اصلی درگی
 ایبطهراکه  رسدمیبه نظر  گونهاینبا توجه به نتایج به دست آمده 

بین محل وقوع جرم با محل سکونت مجرمان وجود داشته باشد، از 
از آزمون کرامرز  ادشده، جهت بررسی رابطه بین دو متغیر یروهمین
 هایبافتی است که این آزمون برو ذکر بهاست. الزم  شدهاستفاده

  ).۶است (جدول  قرارگرفته موردسنجششهری اردبیل 
موردی که محل سکونت و محل وقوع  ۷۴، از ۶با توجه به جدول 

نفر از آنها در  ۱۹)، محل جرم شدهیآور جمع(داده  ذکرشدهجرم آنها 
نفرشان  ۹ نیبنیازاشهر اردبیل بوده است که  ایحاشیه هایبافت

، یعنی حدودًا اندداشته) سکونت اییهحاشدر همان بافت (بافت 
، از ساکنان خود بافت بوده است. ایحاشیهاز مجرمان بافت  ۴۷%

نفر از زندانیان شهر اردبیل هم که محل جرمشان مربوط  ۱۵از بین 
نفرشان همان بافت  ۱۱شده است، محل سکونت  سازیآمادهبه بافت 

که محل وقوع مشابهت). همچنین از بین آنهایی هم  %۳/۷۳است (
 شانسکونتدر بافت نیمه ارگانیک شهری بوده اکثرًا محل  شانجرم

 %۵/۷۶نفر، یعنی  ۱۷نفر از  ۱۳هم در همان بافت بوده است (
مشابهت). در خصوص تشابه محل سکونت و محل وقوع درگیری در 

مورد  ۱۳مورد درگیری از  ۴( %۳۱بافت روستاهای ادغامی این تشابه 
مورد  ۳( است %۳۰مشابه) و در بافت ارگانیک نیز سکونت در بافت 

مورد سکونت در بافت مشابه). در حالت کلی و با توجه  ۱۰درگیری از 

) به دست آمده ۰۰۰۱/۰( sig) و ۴۸۳/۰به مقدار ارزش آزمون کرامرز (
بین محل سکونت و محل وقوع  داریمعنیگفت که رابطه  توانمی

  جرم مجرمان وجود دارد.
  

بررسی رابطه بین محل سکونت و محل درگیری مجرمان با استفاده از ) ٦جدول 
	آزمون کرامرز

محل سکونت و 
  محل درگیری

 ارگانیکنیمه ارگانیک
 سازیآماده

  شده
 ایحاشیه

روستای 
  ادغامی

 جمع

  ٥  -  ١  -  ١  ٣  بافت ارگانیک
  ٢٢  ١  ٢  ٢  ١٣  ٤  ارگانیکنیمهبافت 

بافت 
  شدهسازیآماده

٢٥  ٥  ٥  ١١  ٢  ٢  

  ١٥  ٣  ٩  ١  ١  ١  ایحاشیهفت با
بافت روستای 
  ادغامی به شهر

-  -  ٧  ٤  ٢  ١  

  ٧٤  ١٣  ١٩  ١٥  ١٧  ١٠  جمع

  
گفت که محل سکونت و محل وقوع  توانمی ۵با توجه به شکل 

 ذکر بهالزم  .جرم زندانیان شهر اردبیل تقریبًا منطبق بر هم هستند
 نداست برخی از محالت مذکور، جزو محدوده بافت فرسوده هست

ارند، قرار د هابافتو یا دیگر  ایحاشیه(یعنی جدای از اینکه در بافت 
 ).شوندمیفرسوده محسوب  هایبافتفرسودگی باال، جزو  خاطر به
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، الزم است وضعیت سکونت و وقوع درگیری در این روهمیناز 
گفت  توانمی ۵ی قرار گیرد. با توجه به شکل موردبررسهم  هابافت

 شدهادغامارگانیک (اولیه)، روستاهای  هایبافت که قسمت اعظم
سوده جزو بافت فر  ارگانیکنیمهو بخشی از بافت  ایحاشیهبه شهر و 

بیانگر این امر است  ۵شهر اردبیل هستند. در همین خصوص شکل 
مورد از محل درگیری آنها در  ۳۵مورد از سکونت مجرمان و  ۳۳که، 

 توانیمه به نتایج آزمون کرامرز، بافت فرسود اتفاق افتاده و با توج
بین محل سکونت و محل وقوع درگیری در  دارمعنیگفت که رابطه 

پراکندگی  ازنظربافت فرسوده شهر اردبیل وجود دارد. همچنین 
منطقه شهری، به ترتیب بیشترین فراوانی سکونت مربوط به منطقه 

 ۱و منطقه  ۲منطقه  همآنچهار و منطقه سه شهری و کمترین 

بافت شهری هم بیشترین محل سکونت مربوط  ازلحاظشهری است. 
ش (بخ ارگانیکنیمه(شمال غرب شهر) و بافت  ایحاشیهبه بافت 

مربوط به بافت روستاهای ادغامی به  همآنمیانی شهر) و کمترین 
(جنوب شهر) است. در  ساختتازه هایشهرکشهر (پیرامون شهر) و 

یب بیشترین فراوانی مربوط به خصوص محل درگیری نیز به ترت
منطقه یک و منطقه  همآنشهری و کمترین  ۴و منطقه  ۳منطقه 

بافت شهری هم بیشترین محل درگیری  ازلحاظدو شهری است. 
 ارگانیکنیمه(شمال غرب شهر)، بافت  ایحاشیهمربوط به بافت 

(بخش میانی شهر) و ارگانیک (اولیه) و بافت روستاهای ادغامی به 
 هایشهرکمربوط به  همآن(پیرامون شهر) و کمترین شهر 
   (بخصوص جنوب شهر) است. ساختتازه

  

  
	 شهری اردبیل هایبافتمحل سکونت و محل وقوع درگیری مجرمان در  )۵شکل 
	

  بحث 
در فصل  هادرگیری % ۴۰تحقیق،  هاییافتهبا توجه به نتایج بخش 

در  % ۵/۱۳ادماه، در خرد % ۱۵در فصل زمستان؛  % ۱۵بهار و 
؛ و اینکه بیشتر ماهیدو  مهرماهدر  % ۳و کمتر از  ماهبهشتیارد

گفت که فرضیه  توانمیاست. لذا  دادهرخ) % ۵۸در ظهر ( هادرگیری
در ایام گرم سال و در روز، در  هایر یدرگاول تحقیق، مبنی بر وقوع 

 تحقیق . نتایج اینگیردمیمورد تأیید قرار  % ۹۵ داریمعنیسطح 
مبنی  [2006	Ghaleiha,	&	Afzali] هاایقلعهبا تحقیق افضلی و 

 ،دادهرخ مردادماهدر عصر و در تابستان و  هادرگیریبر اینکه اکثر 
مبنی بر اینکه  [2010	al,	et	Barani]تحقیق بارانی و همکاران 

) در طول روز (بخصوص ظهر و عصر) گیریباججرایم (عنف، شرارت و 
	,al	et	Pashazadeh]، تحقیق پاشازاده و همکاران دهدمیرخ 

رخ  هخردادمامبنی بر اینکه بیشترین جرایم در فصل بهار و  [2017
مبنی بر اینکه جرایم علیه اشخاص  کلته و گریو تحقیق  دهدمی

	,Clarke	&	Felson]است  راستاهم، دهدیمبیشتر در گرما رخ 
1998].  

گفت که فرضیه دوم  توانمیدر خصوص مکان وقوع درگیری هم 

  نشان  هادرگیریتوزیع جغرافیایی  چراکه. گیردمینیز مورد تأیید قرار 
  

شمال غربی  -اردبیل از پراکندگی مرکزی هایدرگیریکه  دهدمی
وده و فرس ایحاشیه هایبافتبرخوردار است که این پراکندگی اکثر 

 ایشیهحادر بافت  هادرگیری. بیشترین شودمیشهری را شامل 
(بخش میانی شهر) و ارگانیک  ارگانیکنیمه(شمال غرب شهر)، بافت 

(اولیه) و بافت روستاهای ادغامی به شهر (پیرامون شهر) و کمترین 
  بوده است. همچنین نتایج ساختتازه هایشهرکمربوط به  همآن

  

تحقیق بیانگر میزان مشابهت باال بین محل سکونت و محل وقوع 
شهری اردبیل است، مشابهت بافت فرسوده  هایبافتدرگیری در 

ی ساز آماده، بافت %۴۷ ایحاشیه، بافت %۳۰، بافت ارگانیک ۹۵%
 %۳۱و بافت روستاهای ادغامی  %۵/۷۶، بافت میانی %۳/۷۳شده 

گفت که محل سکونت و محل وقوع درگیری  توانمیاست، لذا 
منطبق بر هم هستند، در این خصوص آزمون کرامرز ادعای 

. یعنی اینکه کندمیتأیید  %۹۵ی دار یمعنرا در سطح  شدهطرحم
وجود  داریمعنیبین محل سکونت و محل وقوع درگیری رابطه 

در زمان و  هادرگیریکرد که  گیرینتیجه توانمی تیدرنها دارد.
  در طول روز و هادرگیری. طوری که اکثر دهندمیمکان خاصی رخ 
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نتیجه گرفت که شرایط  توانمیذا است. ل دادهرخایام گرم سال 
زمانی و حتی اقلیمی در بروز درگیری تأثیرگذار است. در رابطه با 

گفت که وقوع جرم  توانمینقش تراکم جمعیت در بروز جرم هم 
درگیری در شهر اردبیل با تراکم جمعیت ارتباط دارد، بیشترین تراکم 

مربوط جمعیت شهر اردبیل به بخش مرکزی و بخش شمال غربی 
شهر  هایدرگیریاست، جایی که محل سکونت و محل وقوع اکثر 

 رخ ایحاشیهفرسوده و  هایبافتاکثرًا در  هادرگیریاردبیل است. 
. در همین راستا کندمیتبعیت  ایخوشهاز الگوی  درواقعو  دهدمی
و همکاران  کالنتریتحقیق  هاییافتهاین تحقیق با  هاییافته

[Kalantari	et	al,	2010]  هادرگیریمبنی بر اینکه پراکندگی 
و متمرکز بوده است و تحقیق پاشازاده و همکاران  ایخوشه صورتبه

[Pashazadeh	 et	al,	 مبنی بر اینکه بیشتر جرایم در  [2017
نتایج تحقیق با ، همخوانی دارد. دهدمیفرسوده رخ  هایبافت
جرم خیز و  یهاونکانفرصت بزهکارانه، انتخاب عقالنی،  یهاهینظر

 یهاهینظرالگوی جرم، در خصوص نقش زمان و مکان در بروز جرم و 
ی جنایی، امنیت محل سکونت و نظریه جرج زیمل مبنی شناسبوم
تراکم جمعیت و محل سکونت در بروز جرم، همسو بوده و  ریتأثبر 

   .دهدیمآنها را حمایت خود قرار 
و نتایج تحقیق دو پیشنهاد  هایافتهدر همین خصوص و با توجه به 

. وقوع درگیری اکثرًا گرددمیمناسب جهت کاهش جرم درگیری ارایه 
 هایر یدرگاست، از آنجایی هم که  دادهرخدر ساعات ظهر و ایام گرم 
کنترل  شودمیاست، لذا پیشنهاد  دادهرخاکثرًا در اماکن عمومی 

بیشتر شود  ادشدهاجتماعی در اماکن عمومی برای ساعات و ایام ی
راهنمایی رانندگی در این ساعات بیشتر  مأمورمثال حضور  طوربه(

مسایل جزئی مربوط به  خاطر به هادرگیریباشد، چراکه برخی از 
محل سکونت و محل وقوع درگیری در  کهییآنجا ازرانندگی است). 

 هابافتشهر اردبیل بوده است که این  ایحاشیهمرکزی و  هایبافت
اد ، لذا پیشنهشوندمیهای فرسوده شهری اردبیل محسوب جزو بافت

نجره نظریه پ بر بنا چراکهشود.  ایویژهها توجه به این بافت شودمی
ی جنایی، محیط زندگی بر بروز جرم تأثیرگذار شناسبومشکسته و 

 ظرن ازخصوص (به هابافتاست. از همین الزم است تا کیفیت این 
  .)) بهبود یابد.کالبدی (ابنیه، معابر و..

  

  گیرینتیجه
هستند، اما با  یر یدر بروز نزاع/درگ رگذاریزمان و مکان از عوامل تأث

   دارند.  یاثرات متفاوت ،یو مکان یزمان طیتوجه به شرا
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