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 چکیده

این پژوهش به بررسی و تحلیل   است.  جنایت و جرم انسانی جوامع در فرهنگی و ،اخالقی اجتماعی های مشکل از یکی امروزه

ارتباط بین  جغرافیای شهری و آسیب های اجتماعی می پردازد و نحوه توزیع و پراکنش جرم و جنایت در سطح شهرستانهای 

روش به کار رفته در این پژوهش ترکیبی از روشهای اسنادی و تحلیل توصیفی است. استان اردبیل مورد تحلیل  قرار می گیرد. 

نتایج به دست آمده استان اردبیل با دارابودن محیطی سرد و نیمه مرطوب، دشواریهای را برای شهروندان ایجاد کرده است. 

از نظر جرم خیزی شهرستان اردبیل دارای وضعیت بهتری است ولی بقیه شهرستانها از جمله سرعین که  نشان می دهد که

بین افزایش جمعیت، ترکیب سنی و جنسی آن  و  افراد غیربومی زیادی را پذیراست در سطوح جرم باالیی قرار دارند. همچنین

به طوری که بیشتر جرایم اتفاق افتاده در گروه  وجود دارد نوع جرایم مانند ضرب و جرح و اقدام به خودکشی همبستگی قوی

عوامل اقلیمی مانند کاهش درجه حرارت، وجود ارتفاعات،  سال می باشد این پژوهش نشان می دهد که 34الی  25سنی 

  آنها تاثیر گذاشته است.ر سطوح جرم خیزی ها دبرخی از شهرستانتراکم جمعیت باال در 

 شهرنشینی، سطوح جرم، اردبیل جمعیت،  کلید واژه ها:
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 مقدمه

بررسی ها نشان میدهد که  0امروزه یکی از مشکل های اجتماعی ،اخالقی و فرهنگی در جوامع انسانی جرم و جنایت است

 عوامل مختلفی بر روی  رفتارانسانی موثر بوده و عملکرد0هرساله این معضل رو به افزایش و تا حدودی غیرقابل پیشگیری است

شود که رفتار هرفرد خصوصا در حوزه های اجتماعی متاثر از عوامل اجتماعی و انسانی  اغلب تصورمی0کند را کنترل می او

وهوایی به موازات  شرایط اب0دانند اما پژوهش های دانشمندان فاکتورهای دیگری را نیز در بروز رفتار افراد دخیل می 0است

 0روند مؤثر در شکل گیری معضالت اجتماعی ،اخالقی وفرهنگی به شمار میاز مهترین عوامل دیگر عوامل محیطی یکی 

در واقع روند رو به رشد جرم در جوامع، با توجه به عواقب زیانبار آن به ویژه به لحاظ اجتماعی،مطالعه در زمینه عوامل مؤثر 

ود در زمینه جرایم، میزان جرم و جنایت در ایران نیز طی برجرم را به یک ضرورت تبدیل کرده است. با توجه به آمارهای موج

سال های گذشته افزایش داشته است بنابراین بررسی و شناسایی عوامل به وجود آورنده جرم در ایران برای جلوگیری از رشد 

ن یکی از بااهمیت ترین آن باید مورد توجه قرار گیرد. البته با توجه به اینکه بیشتر جرایم ریشه در عوامل اقتصادی به عنوا

 عوامل دارند

 

 مفاهیم و روش پژوهش:

حل  را شکلیم، گفته اند جرم عملی است که نظم اجتماعی را برهم زند اما این تعریف نه تنها تتعریف جرم کار آسانی نیس 

 ونظور از نظم چیست؟ منظورازاجتماع کدام اجتماع است؟ م اینکه  کند. کند بلکه یک مشکل را به سه مشکل تبدیل می نمی

 رفتارانحرافی و ،سرکشی ،سرپیچی جرم پدیده اجتماعی و جهانی است و تحت عناوینی چون: کیست؟ تشخیص این امر با

ده دم و حوا، به علت ارتکاب عمل نهی شده  چون خوردن گندم یا سیب از بهشت رانناپسند باخلقت بشر آغاز شده است. آ

شود که چرا قانون گذاران از تعریف جرم سرباز  از این  رو مشخص می در خود هابیل را به قتل رساند.شدن و پسرشان قابیل برا

ر هرفعل یا ترک مجازات باشد جرم است ، به بیان دیگ گوید هرعملی که درخور رکیم جامعه شناس فرانسوی میزنند. دو می

 0شود ن کرده باشد جرم محسوب مییرا مختل سازد و قانون نیز برای ان مجازاتی تعی رامش اجتماعیصلح و آ ،فعلی که نظم

تعریف عملی و حقوقی جرم و مجرم چنین است: جرم عملی است که برخالف یکی از موارد قانون مجازات عمومی هر کشور 

اما در این  (.1341:12)صناعیقانون رسمی کشور باشد باشد و مجرم کسی است که در زمان معین عمل او برخالف مقررات

آیا عوامل  می کند وجود دارد و چه رابطه ای میان رفتار انسان و محیطی که در آن زندگی اساسی مطرح می شود که  سوال

این پژوهش با استفاده از  سایر مطالعات به شناسایی مؤلفه های   جغرافیایی و بر وقوع جرم تاثیرگذار هستند و کدام اند؟

 است. با این اهداف که:سظح شهرستانهای استان اردبیل پرداخته  اجتماعی، محیطی اثرگذار بر جرم و جنایت در

 میزان شیوع انواع جرایم در سطح شهرستانهای استان چقدر است؟ -

 مل اقلیم و آب و هوا چه  تفاوتی دارد؟پراکنش انواع جرایم در استان بسته به عوا -
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 تاثیرات جغرافیایی بر رفتار انسان:

بر روی خلق و خوی  وهوا  بد بروز می دهد. فرض براین است که آو هوای مختلف رفتار متفاوتی ازخو بانسان تحت تاثیر آ 

نامساعد و دشوار، مردم را پرخاشگر وجسور محیط د. کن میفعال و سختکوش  هوای سرد مردم را و بگذارد. آ انسان تاثیر می

بت جویانه یا بهره نان به محیط تجاوزگرانه، رقابار می آیند و رویکرد آ  کند مردم اینگونه محیط ها ادم هایی عمل گرا می

هستند  کنند معموال آدم های غیرفعال و کم تجربه هوای گرم زندگی می و ب، مردمی که در آدر نقطه ی مقابلبردارانه است. 

هوا گرایش به تسلیم شدن، دست برداشتن و پذیرفتن شرایط را  و ب. این نوع آویژگی این نوع خلق و خو تنبلی و سستی است

وهوای معتدل مردمی را با خلق و خوی خالص و معتدل  بمحیط همراه با ترس و خرافات است. آ به کند و رویکرد می تقویت

 0(1370نیا)کی  توازن بودن استم ، شهودی بودن وکل گراییل اورد. ویژگی خلق و خوی معتد بار می
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 معرفی جامعه تحقیق

خانوار می باشد که از این تعداد  377423نفر جمعیت در قالب  1270420معادل  1395استان اردبیل بر اساس آمار سال 

نقاط روستایی ساکن هستند. از نظر درصد( در  32خانوار ) 12048درصد( و  68خانوار در نقاط شهری ) 256895معادل 

 دهستان می باشد. 71شهر و  26بخش،  29شهرستان،  10تقسیمات کشوری دارای 

 سال در روز 170 به( دریا سطح از متر 2000 ارتفاع)  استان مرتفع ایستگاههای در یخبندان از نظر آب و هوایی پدیده

 50 باالی هوای حرارت درجه مرتفع، هواشناسی ایستگاههای در گراد سانتی درجه 30 از کمتر دمای وجود با. یابد می افزایش

 میزان. شود می دیده نیز سوار بیله و آباد پارس چون مناطق برخی در تابستان فصل روزهای گرمترین در نیز گراد سانتی درجه

 .است متغیر متر میلی 600 تا 250 بین متوسط بطور استان سالیانه بارندگی

  1395میانگین دما ی سالیانه شهرهای ایستگاه همدیدی از بدو تاسیس تا سال  - 3جدول                  

حرارت درجه  نام شهرستان

 )سانتی گراد(

 

 4/9 اردبیل

 6/15 بیله سوار 

 2/15 پارس اباد 

 4/8 خلخال 

 8/9 سرعین

 9/12 کوثر 

 9/10 مشکین شهر 

 0/14 گرمی 

 1/10 نمین

 1/10 نیر 

 ماخذ: سازمان هواشناسی                                                    

 

   :  شرایط فیزیکی محل آسیب اجتماعی

ن با محل وقوع آن و آگاهی از شرایط فیزیکی این مکان ها در گروهای مختلف ارتباط آ و به منظور درک رفتارهای مجرمانه

به عنوان  جمعیت محل مورد بررسی قرار می گیرد.نها با برخی مشخصه های مکانی چون تاریکی ،خلوتی و تراکم آجرم، ارتباط 

شود تااحتمال وقوع  این امرباعث می .تواند به شدت از کنترل اجتماعی بکاهد از جمله عواملی است که می تاریکیمثال 

رم نسبتا بیشتری برخوردار است. جژگی تاریکی، خلوتی محل وقوع جرایم از اهمیت در مقایسه با وی0برخی جرایم بیشتر شود

ن دسته وتی و دنج بودن محل نیازمند است. جرایم منافی عفت نیز از آنکه متکی به تاریکی باشد، به عامل خلسرقت بیش از آ

 (000گی تکیه داشته است، جرایم علیه اشخاص )قتل، ضرب و جرح وژدیگر جرایم به این وی ت که بیش ازناهنجاری هایی اس

 آن وابسته است.خلوتی  هم به به ویژگی تاریکی محل  وهم دودی که تا ح
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  95پراکنش جمعیت و انواع جرم در شهرستانهای استان سال  -1جدول                           

 درصد  جرم  درصد جمعیت نام

 3/55 3182 7/47 605992 اردبیل 

 5/10 605 9/13 177601 پارس اباد

 34/0 20 6/1 20864 نیر 

 5/3 207 7/4 60659 نمین

 5/5 319 05/6 76901 مغان

 00/9 518 8/11 149941 مشکین شهر 

 06/1 61 7/1 22127 کوثر

 3/2 137 4/1 18200 سرعین

 9/6 400 8/6 86731 خلخال

 2/5 302 04/4 51404 بیله سوار 

 100 5752 100 1270420 کل استان

 ماخذ: مطالعات نگارنده،                                  

 

 شرایط روانی آسیب اجتماعی:

هر فردی شخصا مجموعه ای از ارزشهای محیطی و شناخت را دارا می باشد که جغرافیای شخصی او محسوب می شود. در 

جغرافیای شخصی هر فرد جغرافیای منحصر بفردی می باشد بدینسان که هر یک از ما دارای جهانهای منحصربفردی می  واقع

باشیم که از میزان آگاهیها و تجربیات ما شکل می گیرد البته در   پاره ای از موارد نیز ما دارای آگاهیهای مشترکی می باشیم 

بنابراین تا اینجا می توان نتیجه گرفت که اوال آب و هوا بر رفتار ما ( 1377) شکویی،  ر ذهنی ما از زمین،  هوا و آبنظیر تصوی

 تاثیر دارد و ثانیا این امر مشترک بوده و شامل همه انسانها می شود.

 پرونده 5752 معادل اردبیل، استان انتظامی نیروی در شده تشکیل های پرونده کل تعداد آمده دست به اطالعات اساس بر

 آن از بعد و است بوده صدمه و جرح و ضرب های پرونده به مربوط درصد 2/89 معادل پرونده 5134 تعداد این از. است بوده

 به ها پرونده میزان کمترین. است داده اختصاص بخود را مقدار بیشترین( مورد 426)  درصد 4/7 با اتفاقی مرگهای پرونده

 .باشد می( مورد 8 تنها)  درصد 13/0 با عمدی کردن مسموم و درصد صفر با عمد غیر قتل جرایم
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 95پرونده های تشکیل شده در نیروی انتظامی بر حسب موضوع سال  -2جدول 

مرگ  قتل عمد 

 اتفاقی 

ضرب و 

 جرح 

اجبار و  تهدید 

 اکراه

تظاهر 

به 

چاقو 

 کشی

مسموم 

کردن 

 عمدی

 4 4 30 78 2725 334 7 اردبیل 

 0 0 0 0 292 10 1 بیله سوار 

 0 0 0 6 591 5 3 پارس اباد 

 1 0 1 13 375 10  خلخال 

 0 0 0 0 125 12  سرعین 

  0 0 2 55 4  کوثر 

مشکین 

 شهر 

5 24 453 8 0 25 3 

 0 0 0 0 310 9  مغان 

 0 0 0 0 190 16 1 نمین 

 0 0 0 0 18 2  نیر 

 8 39 21 107 5134 426 17 کل 

 ماخذ: مرکز آمار ایران                     

 

 روش تحقیق:

برای درجه بندی کشورها از لحاظ توسعه انسانی الگویی را به  1990برنامه عمران سازمان ملل متحد برای اولین بار در سال 

در سطح مناطق، شهرها و نواحی  کاربرد که با قایل شدن اهمیت یکسان شاخصها برای رتبه بندی به کار گرفته می شود.

                                                             های زیادی می توان استفاده نمود که فرمول آن به شرح زیر استاخصش

: 𝑥 =
 اندازه حداقل−اندازه واقعی,

اندازه حداقل−اندازه حداکثر
 

𝑥  دومین مرحله در این روش تعریف شاخص میانگین برای هر یک از مناطق است. =
1   ∑xij    

n 
 

 HDI=(1 -X)مرحله سوم در این روش محاسبه توسعه انسانی است که مقدار آن مابین صفر ویک است: 

 

 یافته ها :

 مرکزی، نواحی در سرد و مرطوب نیمه هوای و آب. داد تشخیص توان می اردبیل دراستان را هوا و آب نوع سهدر استان اردبیل 

 مرطوب و سرد هوای و آب. باشد می خلخال و کوثر نمین، نیر،سرعین،  اردبیل، شهرستانهای شامل که استان جنوبی و غربی

 شهر، مشکین شهرستانهای که استان شمالی نواحی در معتدل و خشک نیمه هوای و آب نیز و ارتفاعات و کوهستانی نواحی در

 . شود می شامل را آباد پارس و سوار بیله گرمی،

مردم استان اردبیل جزو ساکنان بسیار و سختکوش هستند ولی محیط نامساعد و دشوار باعث شده که مرمی عمل گرا که در 

محیط بصورت رقابت جویانه عمل نمایند. بررسی شاخص ترکیبی این فرضیه را تایید می کند که وجود باالی سطح جرم 

عوامل اجتماعی و محیطی است با این حال در مقایسه با سایر خیزی در شهرستان سرعین و شهرستانهای دیگر ناشی از 
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شهرستانها، مناطق گرمی، پارس آباد، بیله سوار و مشکین شهر که دارای آب و هوای معتدل و نیمه خشکی هستند از نظر 

 سطح جرم خیزی پایین تری هستند. 

 

 شاخص ترکیبی توسعه جرم و جنایت در استان اردبیل -3جدول 

 x XIJ HDIشاخص  

 0.35 0.65 5.23 اردبیل 

 0.87 0.13 1.04 بیله سوار 

 0.87 0.13 1.02 پارس اباد 

 0.87 0.13 1.07 خلخال 

 0.99 0.01 0.10 سرعین 

 0.86 0.14 1.11 کوثر 

مشکین 

 شهر 

1.14 0.14 0.86 

 0.87 0.13 1.03 مغان 

 0.86 0.14 1.09 نمین 

 0.86 0.14 1.11 نیر 

 ماخذ: نگارنده                                           

 

 0دارای پایین ترین سظح جرم خیزی است 35/0دهد که شهرستان اردبیل با درجه  سی جدول شاخص ترکیبی نشان میربر

پارس  ،خلخال ،مشکین شهرشهرستان نیر، نمین، مغان، باالترین  سظح را داراست 99/0وشهرستان سرعین با دارا بودن  درجه 

توان نتیجه  هستند بنابراین می م خیزی متوسط به باالییدارای سظح جر 86/0و0/ 87اباد و بیله  سوار نیز با امتیاز حدوده

اردبیل که کمترین جرم را داراست  و سرعین  که جرم خیزی باالتری دارد بقیه شهرستان ها نیز  گرفت که بجز شهرستان

 که علل آن با توجه به شرایط اقلیمی، جغرافیایی بررسی شده است. نددارای جرم خیزی باالیی هست

شهرستانهای سرعین در نیمه مرکزی استان و در آب و هوای سرد و نیمه مرطوب قرار گرفته است. بنابراین وجود چنین آب و 

الغرب کشور را دارد که از هوایی از یک طرف و بافت روستایی آن که بیشترین جذب غیربومیان و گردشگران استان و حتی شم

 دالیل این آسیب های اجتماعی در سطح شهرستان دانست. 
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 و پیشنهاداتنتیجه گیری 

آب و هوا، فقر مشتمل بر عوامل اقلیمی، سرزمینی و محیطی عوامل تعیین کننده سالمت محیط های شهری پیچیده هستند. 

تاریکی و روشنایی، خلوتی، بومی یا غیر بومی بودن، تراکم جمعیت از جمله این موارد هستند. در برخی شهرستانهای استان 

کمبود یا باعث بروز خشونت و ضرب وجرح می شود. افزون بر آنها، محیط فیزیکی اردبیل با دشواری محیط و نامساعد بودن 

عوامل اجتماعی و فرهنگی مشتمل بر محدودیت های فرهنگی، سن و  و سایر ودگی، ترافیکاماکن مسکونی، آل ناکافی بودن

 است. شده  استفاده و به کارگیری خشونت را ایجاد کرده و باعث  جنس، نژاد، مذهب، فشارهای روانی 

لی به سایر جنبه های روانشناختی و اجتماعی آسیبها و نی استاین ادعا که جرم دارای ریشه های اقتصادی است پذیرفت البته

محیطی امن و توام با آرامش را برای ساکنان فراهم آورد.  و پیشگیری صورت گیردبایستی توجه شود تا در آینده از آن 

زایش اف چراکه خدمات و امکانات در سطح شهرستانها ) تمرکز زدایی( افزایش گردد، سطح عمومی برای کاهش جرم،همچنین 
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