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 تحلیل جغرافیایی قاچاق کاال در استان بوشهر
 3موسوی سید احمد، 2سمیه قزلباش، 1محسن کالنتری

             11/11/59: دريافت تاريخ

 21/12/59: پذيرش تاريخ
  چکیده

، وجوود مرههوای تسوتردب  ووی و همی وی و      های متعدد همجواریموقعیت جغرافیايی کشور،  زمینه و هدف:

فروش کاالهای قاچاق واعث شدب است تا پديدب قاچاق وه يو   سویج جودی وورای      سود سرشار حاصل اه

ی قاچاق کواال   وررسی الگوهای جغرافیايی و همانی پديدبپژوهش حاضر وا هدف  کشور تبديل شود.اقتصاد 

 در استان ووشهر انجام شدب است.

محدودب استان ووشوهر یوی   روش پژوهش توصیفی و تحلیلی است و جرايم مرووط وه قاچاق کاال در  روش:

رکوز  هوای م ورای تحلیل الگوهای فضايی اه  هموون جامعه  ماری اين پژوهش محسوب می شود.  ،ي  سال

ایالعات مورد  تراکم کرنل استفادب شدب است.روش ای و  روش تحلیل شبکه متوسط، ویضی انحراف معیار،

 ب است.اين پژوهش نیز وا دو روش اس ادی و میدانی ترد وری شد نیاه 

را ووه ووود    قاچواق ارهاق عموومی ویشوترين میوزان قاچواق     پوژوهش حواکی اسوت،     :گیری   و نتیجه ها یافته

، مرکوز متوسوط جورايم قاچواق کواال در      دادوررسی الگوهای فضايی قاچاق کاال نشان . اوتصاص دادب است

ر جورايم نیوز ووه شوکل     . ویضی انحراف معیوا ز جغرافیايی  ن م طبق استمحدودب استان تا حد هيادی ور مرک

وقوو   هوای   پراک دتی مکاناه  که کشیدتی وسیار کمی دارد و استان قرار ترفته است سطحای در  تستردب

مهمترين کوانون جورم ویوز قاچواق      شهرستان ديلمدهد.  وسیعی اه سطح استان وبر می های اين وزب در وخش

دهود، وقوو  جورايم در     در اسوتان نشوان موی   تحلیل همانی ارتکواب قاچواق کواال    کاال در استان ووشهر است. 

روهی ویشتر جرايم در سواعات   های ديگر است و اه نظر توهيع شبانه روههای میانی و پايانی هفته ویش اه روه

اين يافته ها می تواند ورای اتخاذ تداویر پیشگیرانه و مقاولوه ای موورد اسوتفادب قورار      میانی روه رخ دادب است.

 تیرد. 

 قاچاق کاال، الگوی فضايی، ووشهر، جرم، تحلیل فضايی :د کلی واژه ها 
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 مقدمه

اسوت. قاچواق ووه    تورين رفتارهوای مجرمانوه     مسوئله  تورين و پور   قاچاق يکی اه پیچیودب   پديدب

مجموعه اقدامات و فعل و انفعاالت مخفیانوه و ییرقوانونی و در وسویاری مووارد سواهماندهی      

اه نظارت و ک ترل نهادهای مجوری قوانون در هور    افراد وه دور در  ن شود که  شدب تفته می

کشوری اقدام وه جاوجايی ورود و وروج مواد مخودر، کواال و در موواردی انسوان و حیووان      

اه جمله مصاديق مهم قاچاق، صادرات و واردات مخفیانه و ییرقوانونی کاالهوای    نماي د. می

ره، اسولحه، مشورووات و   مم و  و انحصاری مان د سووت، نفوت، تاهوییول، و وزين، دارو، ا   

ها کاالی ديگر است که در علم اقتصواد ووه  ن اقتصواد پ هوان يوا اقتصواد هيرهمی وی و در         دب

 شود. مراجع قضايی و انتظامی ودان قاچاق کاال ایالق می

های مرووط وه قاچاق کواال، تعیوین دقیوق ارهش پوولی      ترچه وه سبج هيرهمی ی وودن فعالیت

چ ودين  اما وروی ور وردها حاکی است ساالنه  ،شور میسر نیستوسارت واردب وه اقتصاد ک

د شود و حقوق و عوارض تمرکوی و سوو   میلیارد ريال کاالی قاچاق وه کشور وارد می هزار

د. چ انچه هزي ه فرصت در مدهای تحصیل شودب و سواير   ترد واهرتانی اين کاالها اوذ نمی

توذاری   هوای اشوتغال، سورمايه    ی، فرصوت های ناشی اه ورود اين کاالها ور تولیود داولو   هيان

 ينتووان دريافوت سواالنه چ ود     مولد، تجارت وارجی و در مدهای ارهی محاسبه شود، موی 

میلیارد دالر اه محل ورود و وروج کاالهای قاچاق وه اقتصاد کشوور ضورر و هيوان تحمیول     

قاچواق ووه کشوور    های ساهمان يافته  تر اي که وسیاری اه اين اقالم اه یريق شبکه شود. مهم می

المللوی ووه    ها وه صورت وانودهای ملوی و ووین    شود که اين شبکه وارد و يا اه کشور وارج می

 نماي د. های ییرقانونی اقدام می اين فعالیت

ی کشوور اه نظور ام یتوی، قاچواق کواال      های موره  ترين چالش استان در حال حاضر شايد مهم

هوای  ن   ک تورل چ ودانی نسوبت ووه تلوتواب     های په اور که  ست. وجود درياچه يا رودوانها

ر سوطحی  ای مطمئن ورای حمل و نقل انسان يوا قاچواق کواال د    وجود ندارد، وه ع وان واسطه

 وسیع قاول استفادب است.  
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کشور اه لحاظ جغرافیايی و اقتصوادی اه مووقعیتی اسوتراتژي  و حسواس      ج وویهای  استان

قیووق و مووورر ووور شوو اورهای موجووود در ورووووردار هسووت د، وووه دلیوول عوودم امکووان نظووارت د

هوا اه جملوه نوواحی قاوول توجوه وورای واردات قاچواق         فارس و دريای عمان اين استان ولیج

هوا ووا    شوند. سواحل یوالنی، وجود جزاير و پیونود ديري وه سواک ان ايون اسوتان      محسوب می

کووه فووارس اه جملووه عووواملی هسووت د  مهوواجران ايرانووی و مردمووان کشووورهای حوووهب ولوویج

فارس و اه جمله اسوتان ووشوهر    های ج ووی حاشیه ولیج های قاچاق کاال را در استان فعالیت

دريوا و اقتصواد دريوايی    هوای دور ووا    هوا اه تذشوته   تسهیل نمودب اسوت. سواک ان ايون اسوتان    

های متعدد ورود و صدور کاال و حجم عظیم ووار و مسوافر در ايون م وایق      اند. اسکله  میخته

هوای ج وووی کشوور اسوت. همچ وین محرومیوت        ساه قاچاق کاال در استان ی هعامل ديگر هم

هايوی، سوود    های موجود وورای توسوعه و ووه ويوژب اشوتغال      م طقه، عدم توجه کافی وه ظرفیت

ها در واال وودن میوزان قاچواق کواال     قاچاق و نیاه شديد ساک ان اين استان  واد وردب سرشار و

 دارد.  ها تأریر وسزايی  در اين استان

ووشوهر  و  مار رو وه تزايد قاچاق کاال در په وه اسوتان   قاچاق های ییرقانونی در همی ه  فعالیت

تشوکیالت قضوايی و   توا وخوش مهموی اه تووان، تجهیوزات و امکانوات       سبج ترديدب اسوت  

قاچواق کواال در اسوتان ووشوهر      وقوو  پديودب   .شودصرف مبارهب وا اين پديدب انتظامی استان 

 ماعی و اقتصادی استان قرار دارد.مل و شرايط مختلف جغرافیايی، اجتتحت تأریر عوا

و ا وه مراتج فوق و وا توجه وه اهمیت پیشگیری وضعی جرايم قاچاق کاال در استان ووشهر و 

نامطلوب اقتصادی در سوطح اسوتان، در پوژوهش حاضور       وه م ظور مقاوله و ک ترل اين پديدب

 ير پاسخ دادب شود:های ه سعی ور اين است تا وه پرسش

 الگوهای فضايی نو  و میزان قاچاق کاال در سطح استان ووشهر چگونه است؟ -

ترين مبادی ورود و مسویرهای قاچواق کواال ووه اسوتان ووشوهر کجاسوت و در چوه          مهم -

 م ایقی و يا شهرهايی ویشتر اين پديدب مشاهدب شدب است؟
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و نگهووداری و مقصوود  هووای جغرافیووايی حموول توورين محوودودب توهيووع جغرافیووايی مهووم -

 کاالهای قاچاق در محدودب استان ووشهر چگونه است؟

 های ک ترل و مبارهب وا قاچاق کاال در استان کدام است؟ ترين راهبردها و تاکتی  مهم -

جغرافیايی مسوتعد و   های محیطوروی  دهد می تحقیقات نشان: اهمیت و ضیورت پژوهش

، وووه همووین جهووت تحلیوول ارنوودب  ن هسووت دوزهکوواری و وروووی مووانع و واهد  تسووهیل ک  وودب

جغرافیايی نو  و میزان جرايم، نحوب پیدايش و کیفیت ارتکاب انووا  رفتارهوای مجرمانوه اه    

هوا و   های مکانی يا همانی حاکم ور ايون محودودب   ي  سو و ش اسايی توهيع فضايی، ويژتی

وی ديگر امکوان  ها اه س تحلیل  وصوصیات اجتماعی، اقتصادی مرتکبین و محل هندتی  ن

 ورد. وور   م اسبی ورای مقاوله و ک ترل وزب قاچاق کاال يا پیشگیری اه ارتکاب  ن فوراهم موی  

تووان ووه تحلیول جغرافیوايی      ایالعات جغرافیوايی موی    اين اساس و وا تأکید ور ف اوری سامانه

مجرمانوه و   قاچاق در استان ووشهر اقدام نمود و وا استفادب اه اوزارهوای نموايش وقوايع     پديدب

های وزهکاری وا ديگر ایالعات مکانی و همانی، اجتماعی و اقتصوادی مروووط ووه     تلفیق دادب

توردد و   های تمرکز اين جرايم امکان تشخیص الگوهای وزهکاری فراهم می م ایق و حوهب

توان ود تورايش وزهکواران ووه هور يو  اه        ودين یريق مسئولین انتظامی اسوتان و کشوور موی   

هوای   وزب را در م ایق مختلف استان تشخیص ده د و عوامل، شرايط و ويژتوی مصاديق اين 

مکانی )یبیعی يا انسوانی( موورر در ارتکواب جورايم را تعیوین نماي ود. در ايون راسوتا امکوان          

وررسی الگوهای همانی توهيع جرايم )روه، هفته و ماب( فراهم شدب و ساهماندهی هر چه وهتر 

جهیزات مقاوله و مبارهب يا پیشگیری اه ارتکاب ايون جورايم وورای    و ویشتر  نیرو، امکانات و ت

 تردد. تمامی الگوهای ياد شدب میسر می

استان ووشوهر ووه ع ووان يکوی اه       دودبوا ع ايت وه اي که مصاديق مختلف قاچاق کاال در مح

، واشد و عالوب ور ايون  اندرکاران امر می معضالت ک ونی اين استان، دیدیه مسئولین و دست

وقو  اين جرايم موجج وروه مسايل اجتماعی و فره گی در ايون اسوتان و در سوطح کشوور     

شود و همه ساله وخش مهمی اه توان، انرژی، وودجوه، امکانوات و تجهیوزات کشوور کوه       می 



 63/   بوشهی استان در کاال قاچاق جغیافیایی تحلیل 

 

شود و وه م ظوور ووه    وايد در جهت توسعه وه کار رود، صرف مبارهب و مقاوله وا اين جرايم می

ب اين جرايم و کواهش وسوارات موادی و مع ووی  ن ضورورت دارد      حداقل رساندن ارتکا

ناه جار اقدامات اساسی صوورت تیورد و     های کمی و کیفی اين پديدب جهت ش اسايی ج به

تداویر و راهبردهای مقاوله و ک ترل و پیشگیری مت اسج وا  ن تعیوین و اجورا توردد، در ايون     

ی اسوتان اه نظور وقوو      و م وایق  لوودب   راستا پژوهش حاضر وا ش اسايی شوهرها و روسوتاها  

انودرکاران قضوايی و انتظوامی مبوارهب ووا       ی قاچاق کاال، راهگشوای مسوئولین و دسوت    پديدب

 (.1359)عباس هادب،  رود قاچاق کاال وه شمار می

پايانی قرن تذشوته توجوه و عالقوه ووه       ويژب در دهه یی چ د سال اویر و وه: پژوهشپیشینه 

و وه یور کلوی وررسوی راوطوه مکوان و جورم در محافول علموی جهوان          تحلیل فضايی جرايم

رسد افزايش میزان جرم و ج ايت و  وه نظر می(. 11 ، ص.2111، 1)انسلین افزايش يافته است

های جديد پیراموون مکوان و جورم و لوزوم      در اکثر کشورهای جهان و یرح تئوری  وشونت

های مستعد ورای ارتکاب ووزب   سايی مکانو ش ا ها وررسی عوامل مکانی، فضايی اين کجروی

هوای جغرافیوايی    يواوی وررسوی   در شهرها و تالش ورای پیشگیری و کاهش  ن، علت اهمیت

 جرم در مقطع ک ونی است.

ای نسبت وه مطالعه نقوش محویط در وزهکواری و     وه وعد، عالقه فزاي دب 1591در واقع اه دهه 

اه جمله پیشوروان ايون    2«جین جاکووز»ت. تأریر شرايط محیطی در پیشگیری جرم شکل ترف

« مور  و هنودتی شوهرهای ووزر   مريکوا     »ايدب وود که در ارر معروف وود تحت ع وان 

هوای   وحث مهم نو  یراحوی شوهرها و توأریر  ن در کواهش وزهکواری و همچ وین مراقبوت       

 1595یبیعی و معمولی مردم در پیشگیری اه وزهکاری را پیش کشوید. پوا اه وی در سوال    

                                                           
1. Anselin  

2. Jane Jacobs 
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نخستین کسی وود که عبارت پیشگیری اه جرم و ج ايت اه یريق یراحوی شوهری    1«جفری»

 (.11 ، ص.1555، 2)کوهنز ا وه کار وردر

های محیطی اسوت. ايون    وهترين اوزار ورای کاهش فرصت CPTED تئوری« جاکووز»وه نظر 

مايود کوه   ن ريزی م اسج محیط تأکیود موی   تئوری ور پیشگیری جرم اه یريق یراحی و ورنامه

 1593های وقو  جرم و وهبود هندتی موردم شوود. در سوال     تواند م جر وه کاهش فرصت می

ديودتاب فضوای مقواوم در وراوور جورم       3«اسکار نیومن»های پیشگیری جرم  در راستای انديشه

)فضای قاول دفا ( را مطرح کرد. مطالعه نیومن پاسخی وه میزان وواالی جورايم در شوهرهای    

  مريکا وود.

مطالعواتی در وصووص راوطوه میوان میوزان جورم و وصوصویات          9«کالگز»و  4«ترين ور »

وراساس پژوهشی  9«پل و پاتريشا ورانتی گهام»فیزيکی و کاروری همین در  تالنتا انجام دادند. 

ها در شهرها انجام  در وصوص توهيع فضايی جرم وا توجه وه نو  کاروری 1591که در سال 

هوای اصولی حمول و نقول و      های ییرقانونی ویشتر در نزديکی شوريان  لیتدادند، دريافت د فعا

در پووژوهش ديگووری کووه توسووط   (.19 ، ص.1559، 9)کووالر  هووا متمرکووز اسووت شوواهراب

صورت ترفت ارتباط میان محویط فیزيکوی و    2112در سال  9«سايدريا، لیگت و هیسکی»

 هوای  ن نشوان دادب شود     نجلا و ايسوتگاب اجتماعی و جرم عبوری در امتداد وط  هن لا

اش  در مقالوه  5«جوری رادکلیوف  » 2114همچ وین در سوال    .(2111و همکواران،   )سوايدرس 

هووای جوورم ویووز ارایووه داد و اه  ف ووونی را ووورای شوو اوت الگوهووای فضووايی و همووانی کووانون

 های جرم ویز اسوتفادب نموود   شیوب تحلیل همانی و مکانی کانون  هايی ورای ش اوت سه روش

                                                           
1. Jeffery 

2. Cozens 

3. Oscar Newman  

4. Greenberg  

5. Colleagues  

6. Paul and Patricia Brantingham 

7. Clarke 

8. Sideris, Liggett, Hiseki  

9. Jerry H. Ratchliffe 
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وووا اسووتفادب اه سیسووتم ایالعووات  1«چووای پووون چانوو » 2119در سووال (. 2114، )رادکلیووف

هوای  ک   پرداوت. در اين تحقیق نقشه پرديا دانشگاب ه   جغرافیايی وه تحلیل جرم در

وه ع وان ي  اوزار تحلیلی ورای کم  وه مديران و پرس ل ام یتوی   GISتهیه شدب در محیط 

 در(. 2119)چانو ،   وه جرايم تأکیود شودب اسوت    شان نسبت جهت تجديدنظر در ديد س تی

شهر ل ودن   هاى ویاوان شبکه در را دهدى و سرقت جرايم الگوهاى 2سهباه و هیلر 2111سال 

در  2111 ديگورى کوه در سوال    پوژوهش در (. 2111)هیلر و سهباه،  مورد وررسى قرار دادند

 3ویلی و   و هنهووا  ،هانهون  ش جون، جیانپی  ، ، جی،شان  هاى چین انجام شدب، هون 

)هونوو  و  دادنوود مووورد ارهيوواوى قووراری الگوهوواى جوورم را در م ووایق متووروپلیا شووانگها 

 ترکیوه  کشوور  در را جورم  پو ج  2111 سوال  در 4يوالکین  ، درلوی، اردویان(. 2111همکاران، 

 و هموان  در مجرمانوه  فعالیتهواى  کوه  یدندسو ر نتیجه اين وه و دادند قرار تحلیل و وررسى مورد

 (.2111)اردویان،  می افت د اتفاق ییرتصادفى صورت هو مکان

هووای نجفووی اورنوود وادی در مووورد جوورم ش اسووی، همچ ووین پووژوهش هووای  در ايووران نوشووته

وررسی نقش محویط جغرافیوايی در وقوو  جورم: قاچواق      »وا ع اوين  (1391؛ 1394)کالنتری

اه ، «ق شوهر تهوران  جورم و ج ايوت در م وای   وررسی جغرافیای »و « مواد مخدر در شهر تهران

ووا   (1394) پوژوهش هوای کوامران نیوا    ها در اين همی ه وودب است. همچ ین  جمله اولین تالش

( وا ع ووان  1399) ، جباری«نگری جرم در شهر شیراه و  ي دب تحلیل الگوهای فضايی»ع وان 

مطالعوه مووردی    GISهای جرم ویز شوهری ووا اسوتفادب اه     ش اسايی و تحلیل فضايی کانون»

تحلیلوی وور   »( ووا ع ووان   1399)وانوانی و شویخی    ريیسوی  هیوندی،شوا ، «خش مرکزی تهرانو

( ووا ع ووان   1395هنگوی  ووادی و رحیموی)    ،«توهيع فضايی جرايم در م وایق شوهر اصوفهان   

 ، سویف الودي ی و کالنتوری   ، احمودی «GISتحلیل فضايی جرم در شهر کرج وا استفادب اه »

                                                           
1. Chi Pun Chang 

2. Hiller & Sahbaz  

3. Zhong, Jie, Jianping, Shenjun, Zhanhong, Zhenhua, Bailang  

4. Erdoğan, Dereli, Yalçin  



 6937بهار  اول، شماره م،پنج سال میز ، مطالعات نامه /   پژوهش   78

و « شووهرداری تهووران 19 وهووای وزهکوواری در م طقووهتحلیوول فضووايی الگ»( وووا ع وووان 1352)

وررسی تطبیقوی الگوهوای جغرافیوايی    »وا ع وان ( 1353)يغمايی  و ، قزلباشپژوهش کالنتری

اه جملوه  ، «ترايش وه ارتکواب جورايم موواد مخودر در اسوتان کرمانشواب و وراسوان ج وووی        

ب های نوين ووه تحلیول   ها تالش شدب است تا وا استفادب اه شیو پژوهش هايی است که در  ن

وررسوی الگوهوای   پژوهش حاضر ووا هودف   فضايی جرايم در سطوح مختلف پرداوته شود. 

قاچاق کاال در استان ووشهر انجام شدب است و اه  نجا کوه تحلیول     جغرافیايی و همانی پديدب

فضايی، همانی قاچاق کاال در کشور کمتر مورد وررسی قرار ترفته اسوت، ايون مقالوه واجود     

، وه ويژب اي که قاچاق کاال در استان ووشهر دیدیه مديريت عمومی و انتظامی  وری استنو

 استان است.

معتقد است، تحلیول   «مقدمه ای ور تحلیل فضايی»در کتاب  1ژان ژا  واوو: تحلیل فضایی

شوند و سواوتارهايی کوه در وسویاری     هويت شکل وارجی فضاهايی را که تکرار میفضايی 

سوعی   . اين تحلیل،دهد يا در سطوح متفاوت وجود دارند، مورد  همون قرار میها و  اه مکان

حوداقل ووه اصوول    و يوا  وه شکل و ودی قووانین عموومی     ،ها ک د وا تذر اه الگوها و نمونه می

ساهمان دهی فضايی ورسد و وا تکیه وور انديشوه و تفکور تئووريکی، ووود را اه رويکردهوای       

)ژا  وواوو،   دا ساهدج ،ک د ات فضايی را مشخص میها و وصوصی جزء نگاری که ويژتی

مود  اند  (. در چ ین تحلیلی، چگونگی فضا اه ديدتاب افرادی که در  ن فضا قرار ترفته1399

ووه جوای تحلیول سواوتارها و     تفوت، در يو  تحلیول فضوايی      تووان  یمو . در واقوع  نظر است

ای کالبودی موضوو    توهرهای مع ايی ي  متن، ي  موقعیت عی ی تجلی يافته در ي  فض

 تیرد. مطالعه قرار می

های واال و کاروردهای فراوان، اه محبوویوت   های تجزيه و تحلیل فضايی وه علت قاولیت روش

هوا افوزايش سوريعی پیودا کوردب اسوت.        هيادی ورووردار وودب و تقاضوا وورای اسوتفادب اه  ن   

تونواتون مثول: اقتصواد    وودمات در همی وه هوای      ها وه علت ارایه تستردب اين روشامروهب، 

                                                           
1. Jean-Jacques Bao 
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وسویار موورد توجوه قورار     . ..فضايی، پرداهش تصوير، محیط هيست، علوم همین و جغرافیوا و 

هوا، ایالعوات سوادب و پیچیودب ووه       در اين نو  تحلیل (.2111، 1)تاتان و تويون ترفته است

 (.2119، 2)سو درس  تواند در قالج ي  نقشه در وردب شود دست  مدب اه م اوع مختلف می

فضوايی    تفکورات و انديشوه    هوايی کوه وور پايوه     ید ور اسوتراتژی ر ي  تحلیل فضايی، وا تأکد

تیرند. ورای تحلیل ایالعات فضوايی،   ها و تشاوهات مورد توجه قرار می استوار است، تفاوت

های ایالعاتی که وا مکان مرتبط اند و نیز ایالعات مرووط وه مکان ورای است تاج  تعیین قالج

 ديد اه ایالعات موجود، ضروری است. ایالعات ج

افوزاری  افزاری و نرمهای سختوه مواهات پیشرفتخیز:  جیم ها  کانون تحلیل فضایی

هوايی   های اویور توجوه و عالقوه ووه توسوعه روش      یی سال سامانه ایالعات جغرافیايی و ارایه

م وه وجوود  مودب   های تمرکز جراي ورای استفادب اه رويکرد تحلیل فضايی در ش اسايی مکان

های مجرمانه عموماً ترايش وه تمرکز فضوايی   فعالیت (.2111، 3)ک دی، کاپالن و پیزا است

؛ ا ، چی وی، کمورون، لیت ور و    1555، 4)سمپسون و رادنبوش های جرم ویز دارند در کانون

 ووا  مکوان  ي  ویانگر  ویز جرم های کانون يا ویز جرم های مکان اصطالح (2115، 9ويلسون

اه  وخشی مکان اين محدودب .(1555، 9؛ الپتون1553، 9)ناسار و فیشر است جرم واالی انمیز

 ممکون  حتوی  و يکوديگر  مجاور ویاوان چ د يا و کوچ  محله ي  شهر، ي  م طقه، ي 

 هوای  مکوان  معادل اصطالح اين ديگر، تعريفی یبق. واشد مسکونی مجتمع يا وانه ي  است

 اسوت  سواله  يو   هموانی  دورب يو   در حوداقل  وی وی،  یشپ قاول هياد جرم تعداد وا کوچ 

 سوال  در 5«ورتور » و «توارتین » ،«شرمن» وسیله وه نخست ديدتاب اين .(3، ص.1559، 9)تیلور

                                                           
1. Gaetan and Guyon  

2. Sanders  

3. Kennedy, Caplan, Piza  

4. Sampson and Raudenbush  

5. Eck, Chainey, Cameron, Leitner, Wilson 

6. Nasar and Fisher  

7. Lupton  

8. Taylor  

9. Sherman, Gartin, Buerger 
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 ورووی  نظريوه  ايون  یبوق . ترديود  استوار مکانی ش اسی علت نوعی ورپايه و شد مطرح 1595

 دارای اقتصوادی  جتمواعی، ا کالبودی،  ع اصر وروی وجود دلیل وه واصی نقاط يا ها محدودب

های جورم   . صاحج نظران اصطالح کانون(99: 1391 کالنتری،) واش د می هيادی جرم تعداد

 1( و ا  و ويزوورد 1595ویز را وه اشکال توناتونی وه کار ووردب انود. شورمن و همکواران )    

و  (1594) 2، تاتفردسوون و ووروور  انود و تیلوور   های جرم ویز اشوارب کوردب   ( وه نشانی1559)

انود. اسوتفادب اه اصوطالح     هوای جورم ویوز را مطالعوه کوردب      ( ولو 1559) 3ويزورد و ترين

هووای جوورم ویووز ووورای ش اسووايی م ووایق مسووأله دار ووورای تعییووین اقوودامات پلیسووی و   کووانون

)کالنتوری، يغموايی و    های اویر تسترش فراوانی يافته است های پیشگیری در سال استراتژی

؛ ا  و همکواران،  1555، 4رادکلیوف و مو  کوال     ؛1553فیشر،  ؛ ناسار و2119قزلباش، 

 (.2119، 9و تاروسی  و م  2115

 هوای  محدودب حدود تعیین و ش اسايی نمايش، فر ي د ویز جرم های کانون جغرافیايی تحلیل

 ووه  اقودام  تمرکوز  اين عوامل ش اسايی ضمن شود می سعی و است وزهکاری تمرکز و تراکم

 وقوو   اه نموودب،  عوامل اين ارر کاهش يا حذف جهت م اسج های یاستس و راهبردها ارایه

 و هوا  اولويوت  تعیوین  فر ي ود  ايون  ديگور  وخش. نمايد پیشگیری  ي دب در ها مکان اين در وزب

 کاهش جهت پلیسی امکانات و تجهیزات انسانی، نیروهای اه اعم م اوع وهی ه تخصیص نحوب

 (.2119دکلیف، )را واشد می ها محدودب اين در وزهکاری

ویوز حوایز اهمیوت اسوت اي کوه در ايون        هوای جورم   تیوری کوانون    نچه در وصووص شوکل  

ها و اهداف وزهکارانه ویشتر است، و اوراين وور اسواس رويکورد فرصوت و      ها فرصت محدودب

هوا   توان اه یريق کاهش فرصت ها می وزهکاری ورای کاهش نرخ وزهکاری در اين محدودب

يواوی وزهکوار ووه موضوو  ووزب و يوا        ویشتر در پی ايجاد مانع در دست اقدام نمود. اين نگرش

                                                           
1. Weisburd 

2. Taylor, Gottfredson, and Brower 

3. Weisburd, Green 

4.  Ratcliffe, McCullagh 

5. Grubesic, Mack 
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حل عملی ورای پیشگیری ارایه نمايد. واضع  ديدب و افزايش وطر ورای وزهکار است تا راب وزب

 لوريسویو و  ،2اسوت )رهنبوام   1رونالود. وی کوالر    اصلی و اوتدايی نظريه پیشگیری وضعی

ی کوانون توجوه اه وزهکوار را ووه سووی محویط       (. اين نو  پیشوگیر 149 ، ص.1395 داويا

، الگووی  3هوای فعالیوت روهمورب    ک د. پیشگیری وضعی اه وزهکواری وور ديودتاب    هدايت می

 تکیه دارد. 9و انتخاب م طقی 4وزهکاری

هوايی را وورای    های روهانه فرصوت  مطاوق رويکرد فعالیت روهمرب افراد در حین انجام فعالیت

کووهن و  توسوط   1595رويکورد فعالیوت روهمورب در سوال      ورنود.   ارتکاب جرم پديود موی  

ورای تبیین جرايم سرقت و یارتگری مطرح ترديد. رويکورد الگووی وزهکواری ووه      9نلسون

هوای   دهد که چگونه افراد در ارتباط متقاول وا محیط سبج ايجاد فرصوت  اين سؤال پاسخ می

ی هسوته مرکوزی تورايش    ديدتاب الگوی وزهکوار  .شوند کمتر يا ویشتری ورای وزهکاری می

تیوری فورد    دهد. اساس رويکرد انتخاب م طقی ور تصومیم  ش اسی محیطی را تشکیل می جرم

اين رويکرد ارتکاب وزب، رفتاری هدفم د اسوت کوه وزهکوار ووا      مطاوق وزهکار استوار است.

)رسوتمی تبريوزی     ورد های مختلف وه  ن روی می هدف کسج م فعت و وا توسل وه روش

  (.1599، 9؛ وکر2119ر، و مدنی پو

کیلوومتر مرووع )تراموی     23199استان ووشوهر ووا مسواحت    : معیفی محدوده مورد مطالعه

کیلوومتر اه   499( در حاشیه شمالی ولیج فارس، وه شکل نوار واريکی وه یوول  1399مطلق، 

و د و وه لحاظ عرض اه سواحل ولیج فارس تا ارتفاعات ج وووی و یرووی و    و در ديلم تا نای

وا توجوه ووه موقعیوت جغرافیوايی و      ج وب یروی استان ووهستان و فارس کشیدب شدب است.

تسترش استان ووشهر در یول و عرض جغرافیايی يکی اه وصوصیات واره اين استان ت وو   

                                                           
1. Ronald V. Clarke 

2. Dennis Rozenboom 

3. Routine Activity Approach   

4. Crime Pattern  

5. Rational Choice Theory   

6. Cohen and Nelson 

7. Beker 
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جغرافیايی استان ووشهر اه شمال ووه اسوتان ووهسوتان و قسومتی اه       یبیعی  ن است. محدودب

د، اه شمال شرقی و شرق وه اسوتان فوارس و اه ج ووب و ج ووب     استان کهکیلويه و وويراحم

شرقی وه استان هرمزتان و ولیج فارس و اه یرب وه یوور کامول ووا ولویج فوارس هوم موره        

کیلومتر موره در امتوداد سواحل ولویج فوارس       929است. تفت ی است اين استان در مجمو  

شهرسوتان شوامل ووشوهر،     5دارد. ور اساس  ورين تقسیمات کشووری اسوتان ووشوهر دارای    

دهسوتان و   43وخوش،   22ت گستان، دشتی، دشتستان، ک گان، دير، ت اوب، ديلم و جوم و نیوز   

  وادی دارای سک ه است.   951شهر و  25

ووانوار   151143دهد استان ووشوهر دارای   نتايج سرشماری عمومی نفوس و مسکن نشان می

( را تشوکیل دادب اسوت.   19459591درصود کول وانوارهوای کشوور )     29/1وودب اسوت کوه   

درصود جمعیوت کول کشوور      15/1نفر وودب است که  999299جمعیت استان در همین سال 

هوای اسوتان شهرسوتان دشتسوتان ووا       نفر( را درورترفته است. در ووین شهرسوتان   91459992)

ترين شهرستان استان  جمعیت نفر کم 25491ترين و شهرستان ديلم وا  نفر پرجمعیت 229519

 اند.  دبوو

های مهم استان ووشهر داشتن مخاهن عظیم نفت و تاه است و ايون اسوتان يکوی اه     اه قاولیت

ویز کشور است. وجود میادين نفتی در فالت قارب و وشکی در اين اسوتان و   های نفت استان

ای ووه ايون اسوتان در سوطح ملوی        ن، وجود میادين وزر  تاه یبیعی اهمیت ويوژب  عالوب ور

ت. تمام نواحی ولویج فوارس و اه جملوه جلگوه ووشوهر ووه دلیول عوواملی چوون          وخشیدب اس

تذشوته، وجوود موواد  لوی، حرکوات هموین و توا وووردن           نشین شدن  ب دريا در دوران ته

ها که مواد نفتی تشکیل شدب وه  نها انتقال يافته و وجوود   قشرهای  ن و متخلخل وودن س  

 ر، دارای م اوع سرشار نفتی است.ناپذي یبقات س   وه ع وان سرپوشی نفوذ

 روش 

است کوه   کاال قاچاق جرايم مجموعه  ن پژوهش حاضر توصیفی و تحلیلی است و موضو 

وخوش  . اسوت  دادب رخ ووشوهر  اسوتان  محدودب در 31/12/1395 تا 1/1/1395واهب همانی  در
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سوی سوواوق موجوود در مراجوع     اصلی ایالعات مرووط وه قاچاق کاال در استان اه یريوق ورر 

انتظامی و وه روش تمام شماری اسوتخراج و همچ وین پرسشوگری و مصواحبه ووا مسوئولین و       

در ايون پوژوهش وورای    دست اندرکاران مبارهب وا قاچواق کواال در اسوتان تهیوه شودب اسوت.       

اه وورای تحلیول تطبیقوی و ترافیکوی     و  Office/ Excelافوزار   نورم ای اه  تشکیل پايگاب دادب

نیوز   و Crime Analysisافوزار جوانبی    و نرم GISافزارهای سیستم ایالعات جغرافیايی  نرم

 .ادب شدب استاستف ArcGIS در محیط  Crime Statو  Case هایافزار نرم

ویضی انحرافی معیار و نقطه مرکز متوسط دو  همون  ماری م اسوج وورای تحلیول الگوهوای     

تفادب قورار ترفتوه اسوت. نقطوه مرکوز متوسوط       وزهکاری است که در اين پژوهش موورد اسو  

معیاری تقريبی ورای مقايسه توهيع فضايی جرايم اسوت، مرکوز متوسوط، مکوان مرکوزی يوا       

های يو  محودودب جغرافیوايی     مرکز رقل تمام جرايم را وه صورت میانگین ورای تمام مکان

يم را نشوان  های وقو  جورا  نمايد. ویضی انحراف معیار، سطوح پراک دتی مکان مشخص می

دهد. در اين  همون  ماری، انداهب و شوکل ویضوی انحوراف معیوار، میوزان پراک ودتی و        می

جغرافیووايی مشووخص   امتووداد  ن، جهووت حرکووت رفتارهووای مجرمانووه را در يوو  محوودودب 

هوای مجرمانوه، تهیوه     هوای تمرکوز فعالیوت    نمايد. اه الگوهای معتبر در تشخیص محودودب  می

ها توراکم جورم نسوبت ووه سوطح يوا        ای است. در اين نقشه  وش شبکههای وزهکاری وه ر نقشه

جمعیت درون هر سلول شبکه، مسوتقل اه مرههوای سیاسوی و اداری تعريوف شودب محاسوبه       

شود. نقشه تولید شدب وه اين روش، اوزاری م اسج ورای ک ترل دقیوق و تشوخیص عوامول     می

نیوز   1 هموون تخموین توراکم کرنول    دهود.   ر در ارتکاب جرايم ارایه میمحیطی و مکانی مؤر

هوای وزهکواری ووه صوورت      های وه تصوير کشیدن و تحلیول دادب  ترين روش يکی اه م اسج

سطوح پیوسته است.  همون تخمین تراکم کرنل سطح همواری اه تغییرات در توراکم نقواط   

 (.2115)ا  و همکاران،  نمايد جرم ور روی محدودب ايجاد می

 

                                                           
1. Quartic Kernel Density Estimation 



 6937بهار  اول، شماره م،پنج سال میز ، مطالعات نامه /   پژوهش   77

 ها یافته

که  پژوهشتعداد وقو  قاچاق کاال در استان ووشهر در محدودب همانی  د کهوررسی نشان دا

در اداموه يافتوه   فقرب وودب است.  1359در فرماندهی انتظامی استان ساوقه ربت و پروندب دارد، 

 های پژوهش ارایه می شود.  

تور   پویش  کوه  تونوه  هموان جیایم قاچاق کاال در استان بوشهی: الگوها  فضایی ارتکاب 

فقرب جرايم قاچاق کاال در محدودب اسوتان   1359در دورب همانی پژوهش مجمو   ب شداشار

تور مصواديق مختلوف قاچواق کواال در       وه م ظور وررسی دقیق ووشهر وه وقو  پیوسته است که

و ووه تفکیو  موورد وررسوی     و ودی   تروب دسته 13اين استان، مجمو  جرايم قاچاق کاال در 

ت جانودب شودب اسوت.     هوا  و فراوانوی  ن  توروب  13ايون   مشخصات 1. در جدول قرار ترفت

درصود مجموو     1/15موورد وراوور ووا     299قاچاق ارهاق عمومی وا فراوانوی   ،1 مطاوق جدول

ای اه  انوا  کاالها ویشترين میزان قاچاق را ووه ووود اوتصواص دادب اسوت. قاچواق مجموعوه      

مقطع همانی مورد مطالعه ووودب   کاالها دومین جرم اه حیث فراوانی وقو  در استان ووشهر در

 13هوای   درصد ووودب اسوت. در توروب    2/19مورد وراور وا  229است. فراوانی وقو  اين جرم 

درصد مجمو  جرايم، قاچواق دوچرووه و    1/19مورد و  229تانه قاچاق پوشا  و البسه وا 

مورد و  145های نفتی وا  درصد مجمو  و قاچاق فر وردب 5/13فقرب و  154سیکلت وا  موتور

ی قاچواق  اند. کمترين میزان کواال  ر ترفتهقرا یهای وعد درصد مجمو  جرايم در رتبه 9/11

 19درصود )  3/1مورد(، لواهم  رايشی و وهداشتی  5درصد ) 9/1نیز مرووط وه تلفن همراب وا 

  مورد( وودب است. 15درصد ) 4/1مورد( و مواد محترقه وا 

چاق کاال در استان ووشهر در مقطع هموانی موورد مطالعوه    وررسی ارهش ريالی انوا  جرايم قا

میلیوارد ريوال ارهش    49/433های قاچاق کواال در اسوتان ووشوهر     دهد، کل محموله نشان می

 داشته است.
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 نوع و میزان جیایم قاچاق کاال در استان بوشهی :6جدول 

 فیاوانی درصد فیاوانی جیم نوع ردیف

1/15 299 ارهاق عمومی 1  

2/19 229 جموعه کاالهام 2  

1/19 229 پوشا  و البسه 3  

5/13 154 موتور سیکلت، دوچروه و ماشین  الت و اوزار الت 4  

9/11 145 های نفتی فراوردب 9  

1/9 59 لواهم وانگی 9  

3/4 91 اسلحه و مهمات 9  

9/3 92 تجهیزات ماهوارب 9  

1/3 44 تجهیزات الکترونیکی 5  

9/2 39 مشرووات الکلی 11  

4/1 15 مواد محترقه 11  

3/1 19 لواهم  رايشی و وهداشتی 12  

9/1 5 تلفن همراب 13  

1/111 139 مجمو  14   
 1351، محاسبات نگارندتان، 1351مأوذ: فرماندهی انتظامی استان ووشهر،      

های متفاوتی ورای ش اسايی و در  الگوهای مکوانی، فضوايی وزهکواری وجوود دارد      روش

های مرووط وه جورايم را موورد وررسوی قورار ده ود.       توان د دادب تران وزهکاری می یلکه تحل

های مروووط ووه وزهکواری ووه صوورت وقوايع        ها الهم است تا دادب ورای استفادب اه اين روش

هووا  ای در يوو  محوودودب جغرافیووايی در نظوور ترفتووه شووود. وووا اسووتفادب اه ايوون روش    نقطووه

ها  هايی که متوسط تعداد جرم نسبت وه ساير مکان محدودبهای تمرکز وزهکاری يا  محدودب

شود. ور اين اساس و وه م ظور تحلیل الگوهای فضايی وزهکاری  ویشتر است، نمايش دادب می

ی  هوای  مواری و ترافیکوی در محویط سوامانه      ی اسوتان ووشوهر ورووی اه روش    در محدودب

 ایالعات جغرافیايی مورد استفادب قرار ترفته است.  
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 وردب شودب   هوا  شهرستان  نو  و میزان جرايم قاچاق در استان ووشهر وه تفکی 2جدول  در

فقرب قاچواق کشوف شودب در     1359است. مطاوق ایالعات موجود در اين جدول اه مجمو  

 3/31فقورب ووزب وراوور ووا      423محدودب استان ووشهر، نزدي  وه يو  سووم  ن يع وی تعوداد     

ترين شهرسوتان اسوتان    ر محدودب شهرستان ديلم، شمالیدرصد مجمو  جرايم قاچاق کاال د

ووشهر کشف و ضبط شدب است، و اوراين شهرستان ديلم، وواالترين میوزان کشوفیات قاچواق     

کاال در استان ووشهر را در مقطع همانی مورد مطالعه وه وود اوتصاص دادب است. شهرسوتان  

رين میزان جرايم ارتکواوی را داشوته   ترين شهرستان استان نیز پا اه ديلم ویشت ک گان، ج ووی

فقرب وزب قاچاق کواال معوادل    211ای که در محدودب همانی مورد مطالعه تعداد  است، وه تونه

درصد مجمو  جرايم کشف شدب در استان ووشهر، در اين شهرستان ضبط شدب است.  1/19

درصود( در   4/49ودين ترتیج نزدي  وه نیمی اه کل قاچاق کشف شدب در اسوتان ووشوهر )  

درصود مجموو     3/12فقرب جرم قاچاق کاال معوادل   192اين دو شهرستان وودب است. تعداد 

جرايم ارتکاوی در استان نیز در شهرستان دشتستان کشف و ربت شدب است. شهرستان ت اوب 

درصد کل جرايم قاچاق کاال در استان ووشهر اه حیث  9/11فقرب وزب و وراور وا  192وا تعداد 

 جرايم قاچاق در رتبه چهارم قرار ترفته است. مجمو  
 : نوع و میزان جیایم قاچاق کاال در استان بوشهی به تفکیک شهیستان8 جدول
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 9 5 9 3 11 11 2 43 91 21 129 94 92 423 ديلم

 1 1 1 11 3 3 2 9 29 99 12 29 99 211 ک گان

 1 1 4 2 11 1 9 19 11 49 29 39 19 192 دشتستان

 1 2 9 3 11 9 9 11 15 12 22 25 33 192 ت اوب

 1 4 1 5 2 12 1 9 11 19 19 12 19 119 ووشهر

 1 1 1 3 2 4 19 9 1 12 11 12 24 111 ت گستان



 36/   بوشهی استان در کاال قاچاق جغیافیایی تحلیل 

 

 1 1 1 1 1 1 9 2 9 13 9 29 29 51 دير

 1 1 2 2 1 2 1 1 3 5 1 9 33 91 جم

 1 1 1 9 3 11 14 3 1 5 1 9 3 99 دشتی

اظهووووووووار 

 نشدب
19 9 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

  5 19 15 39 44 92 91 59 145 154 229 225 299 1359 مجمو 
 1351، محاسبات نگارندتان، 1351مأوذ: فرماندهی انتظامی استان ووشهر، 

در نقطه مقاول کمترين میزان کشوفیات قاچواق کواال در اسوتان ووشوهر ووه شهرسوتان دشوتی         

درصود مجموو  جورايم     5/3ل فقورب ووزب قاچواق کواال معواد      99اوتصاص دارد، ت هوا تعوداد   

ست. کمترين میزان جرايم کشف شودب  ارتکاوی استان ووشهر در اين شهرستان کشف شدب ا

 3/4فقورب ووزب معوادل     91شود که حودود   پا اه شهرستان دشتی وه شهرستان جم مرووط می

هوای   درصد مجمو  جرايم استان در محدودب اين شهرستان وه ربت رسویدب اسوت. شهرسوتان   

 2/9دل فقورب معوا   111درصود،   9/9فقورب معوادل    119ووشهر، ت گستان و دير نیز وه ترتیج وا 

درصوود اه حیووث کشووفیات قاچوواق کوواال در مجموعووه       4/9فقوورب معووادل   51درصوود و 

اند. تفت ی است در اين میان محل  های استان در حالتی متوسط و وی اوین قرار ترفته شهرستان

 1درصد مجمو  جرايم نیز نامشوخص ووودب اسوت. در نقشوه      1/1فقرب وزب معادل  19کشف 

های استان ووشهر نموايش دادب شودب    شهرستان  کاال در محدودب تعداد جرايم ارتکاوی قاچاق

 است.
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 : تعداد جیایم ارتکابی قاچاق کاال در استان بوشهی به تفکیک شهیستان6نقشه 

مرکز متوسط و ویضی انحراف معیار جرايم قاچاق استان ووشوهر در مقطوع هموانی     2 در نقشه

جورايم   مجموو  ايون نقشوه مرکوز متوسوط     مورد مطالعه وه تصوير کشیدب شدب است. مطواوق  

قاچاق کاال در محدودب استان ووشهر تا حد هياد ور مرکز جغرافیايی اين استان م طبق اسوت،  

جرايم در محدودب شهرستان ووشهر قرار ترفته اسوت.   اينای که نقطه مرکز متوسط  وه تونه

اسوتان قورار ترفتوه     ی محدودب درای  وه شکل تستردبنیز ویضی انحراف معیار جرايم قاچاق 

است و کشیدتی وسیار کمی دارد. کشیدتی وسیار کم ویضی انحوراف معیوار اه وقوو  ايون     

دهود، البتوه وهن ووه نسوبت ویشوتر جورايم        های وسیعی اه سطح اسوتان وبور موی    وزب در وخش

های شمال یروی اسوتان واعوث کشویدتی انود  شوکل ویضوی در جهوت         ارتکاوی در وخش

 ی شدب است. شرق یروی ج وب شمال



 39/   بوشهی استان در کاال قاچاق جغیافیایی تحلیل 

 

 
 : میکز متوسط و بیضی انحیاف معیار جیایم قاچاق کاال در استان بوشهی8نقشه 

ای نمايش دادب شدب اسوت.    های تمرکز جرايم قاچاق کاال وه روش شبکه محدودب 3در نقشه 

 39های قاچاق کاال در په ه استان ووشهر در هور   های تمرکز فعالیت در اين نقشه که محدودب

هوای اسوتان نقواط     تردد در ایلوج شهرسوتان   مترمروع نشان دادب شدب است، مالحظه می کیلو

واشو د وجوود    متور مرووع موی    کیلو 39فقرب جرم در هر  241تا  19تمرکز وزهکاری که دارای 

 ها در سواحل یروی استان تشکیل شدب است.   دارد و ویشتر اين سلول
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 ا    در استان بوشهی به روش شککهها  تمیکز جیایم قاچاق کاال : محدوده9نقشه 

های تمرکز وزب قاچاق کواال در محودودب اسوتان ووشوهر ووه روش توراکم        محدودب 4در نقشه 

تردد محودودب اصولی تمرکوز     تونه که مالحظه می کرنل وه تصوير کشیدب شدب است. همان

ن قاچاق کاال در وخش مرکوزی شهرسوتان ديلوم قورار ترفتوه اسوت کوه توراکم جورم در ايو          

واشد. عالوب ور ايون کوانون اصولی     متر مروع می فقرب جرم در هر کیلو 3/4تا  4/2محدودب وین 

چ د کانون فرعی نیز در وخش مرکزی شهرستان ت اوب، وخش مرکزی شهرستان دشتستان و 

فقورب   3/2تا  5/1ها  وخش مرکزی شهرستان ک گان تشکیل شدب است که تراکم جرم در  ن

 است.مترمروع  در هر کیلو

 



 38/   بوشهی استان در کاال قاچاق جغیافیایی تحلیل 

 

 
 ها  تمیکز بزه قاچاق کاال در استان بوشهی به روش تخمین تیاکم کینل محدوده :8نقشه 

های قاچواق کواال اه اسوتان ووشوهر مشوخص شودب اسوت.         های مبدأ محموله استان 9در نقشه 

ای  ترين مبدأ قاچاق کاال است، وه تونوه  دهد استان ووشهر اصلی ایالعات اين نقشه نشان می

محموله قاچاق کاال وودب اسوت. پوا اه اسوتان ووشوهر      1119تا  51استان مبدأ تعداد  که اين

های قاچواق کواال قورار دارد، چورا کوه ايون        استان هرمزتان در رتبه دوم اه نظر مبدأ محموله

هوای فوارس و    فقورب کواالی قاچواق موورد وررسوی ووودب اسوت. اسوتان         95توا   23استان مبدأ 

فقورب محمولوه قاچواق     22توا   3همجوار استان ووشهر هست د، مبدأ های  ووهستان که اه استان

هوای اصوفهان، کرموان،     های کشوور، اسوتان   اند. در میان ساير استان کاال اه استان ووشهر وودب

سیستان و ولوچستان، قم، تهران، سم ان، وراسان رضوی، تیالن و  ذروايجان یروی نیز مبودأ  

 اند. ه استان ووشهر وودبي  تا دو فقرب محموله قاچاق کاال ا
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 بوشهی استان به کاال قاچاق کاالها  مکدأ ها  استان: 8 نقشه

 

 
 بوشهی استان از قاچاق کاالها  مقصد ها  استان: 7 نقشه



 36/   بوشهی استان در کاال قاچاق جغیافیایی تحلیل 

 

های مقصد کاالهای قاچاق اه استان ووشهر نشان دادب شودب اسوت. همان ود     استان ،9در نقشه 

ترين مقصود کاالهوای قاچواق اسوت. پوا اه اسوتان        مهم مبدأ کاالهای قاچاق، استان ووشهر

 151توا   93های فارس و ووهستان وسیار حایز اهمیوت هسوت د و مقصود تعوداد      ووشهر، استان

های کهگیلويه و وويراحمود اه ايون حیوث     اند. استان محموله قاچاق کاال اه استان ووشهر وودب

انود. در میوان سواير     کواالی قاچواق ووودب   فقورب   93تا  29اند و مقصد  در رتبه سوم قرار ترفته

هوای هرمزتوان، چهارمحوال وختیواری، لرسوتان، ايوالم، کرمانشواب،         های کشوور اسوتان   استان

مرکزی، قم، اصفهان، يزد، کرمان، وراسان رضوی، تلستان، ماهندران،  ذروايجان شرقی و 

 اند. فقرب محموله قاچاق کاال اه استان ووشهر وودب 24تا  1یروی نیز مقصد 

در اين وخش مجموعه جرايم قاچواق  جیایم قاچاق کاال در استان بوشهی: تحلیل زمانی 

پايه تغییرات نو  و میزان وزهکاری در وسوتر هموان وراسواس معیارهوايی چوون هموان        کاال ور

هوای سوال، روههوای هفتوه و      کشف و تغییرات در میان جرايم ارتکاوی در مقایع هموانی مواب  

انودرکاران قضوايی و    روه انجام شودب اسوت. ايون تحلیول وورای دسوت       ساعات مختلف شبانه

های تمرکز جرايم قاچواق کواال و تشوخیص     انتظامی استان وه ويژب ورای ش اسايی وهتر کانون

ريزی ورای پیشگیری اه وقو  جرم کارورد دارد. عالوب وور   الگوهای همانی وزهکاری و ورنامه

توری را وورای    تور و کامول   ی امکوان تحلیول دقیوق   اين ترکیج تحلیل همانی و مکانی وزهکوار 

 ک د. ريزی پیشگیری وزهکاری در استان فراهم می ورنامه

ویشوترين میوزان    هوای مختلوف سوال،    تعوداد مجرموان دسوتگیر شودب در مواب     مطاوق ایالعات 

نفر( وودب  199درصد ) 2/11وه میزان و مرووط وه جرم قاچاق کاال در دی ماب  یها دستگیری

مواب   نفر( اه اين لحاظ در مرتبه دوم و مرداد  141ها ) درصد دستگیری 1/11ن ماب وا است.  وا

تورين میوزان    نفور( در رتبوه سووم جوای ترفتوه اسوت. کوم        135هوا )  درصد دسوتگیری  5/5وا 

 99درصود )  4/9و ورداد  (نفر 95درصد ) 2/4های فروردين وا  مابها نیز مرووط وه  دستگیری

 نفر( وودب است.
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ووه اسوتث ای    دهود  نشوان موی   راوانی دسوتگیری مجرموان در روههوای مختلوف هفتوه     ف وررسی

رونوود يک ووواوتی داشووته اسووت. ویشووترين میووزان هووا  دسووتگیریروههووای چهارشوو به و جمعووه 

نفر( و کمتورين  ن مروووط ووه روه     299درصد ) 3/19دستگیری مرووط وه روه چهارش به وا 

تحلیل همانی جرايم قاچاق کاال در اسوتان  است. نفر( وودب  141درصد ) 1/11جمعه وه میزان 

ووه تصووير کشویدب شودب اسوت.       1روه در نموودار   ووشهر در روههای هفتوه و سواعات شوبانه   

صبح و  11و ساعت  13تا  12ش به وین ساعات  تردد، روههای سه تونه که مالحظه می همان

ر اسوتان ووشوهر رخ   صبح ویشترين میزان جورايم قاچواق کواال د    9روههای چهارش به ساعت 

فقرب وودب اسوت. محودودب هموانی     29تا  21دادب است. تعداد جرايم ارتکاوی در اين ساعات 

شو به توا پ جشو به ووین      ، روههوای سوه  31/14توا   31/11های يکش به تا جمعه وین ساعات  روه

و نیوز   31/19توا   31/14و  31/11توا   31/5شو به ووین سواعات     روههای سه 5تا  31/9ساعات 

شو به ووین    هوای شو به توا سوه     و روه 31/19توا   19ش به ووین سواعات    ههای چهارش به و پ جرو

 فقرب جرم در رتبه دوم اهمیت قرار ترفته است.  21تا  19وا  21تا  19ساعات 

دهد، وه یوور کلوی وقوو      تحلیل همانی ارتکاب جرايم قاچاق کاال در استان ووشهر نشان می

هووای ديگوور اسووت و اه نظوور توهيووع  نی هفتووه ووویش اه روهجوورايم در روههووای میووانی و پايووا

همان وا سواعات فعالیوت    روهی ویشتر جرايم در ساعات میانی روه رخ دادب است که هم شبانه

های نیروی انتظامی در ساعات کار و فعالیوت و   مردم وودب است، اه سوی ديگر ویشتر فعالیت

تعداد جورايم کشوف و ربوت شودب در      شود تا تیرد و همین امر موجج می یی روه انجام می

 ساعات روه ویشتر اه جرايم ارتکاوی در شج واشد. 



 33/   بوشهی استان در کاال قاچاق جغیافیایی تحلیل 

 

 
 : الگو  زمانی وقوع قاچاق کاال در استان بوشهی در روزها  هفته و ساعات شکانه روز6نمودار 

 گیی  بحث و نتیجه

گی متقاوول  ه جهانی و واوستهای مرتبط وا قاچاق کاال، تحت تأریر شرايط جامع ترچه فعالیت

هوای   يکديگر و تسترش روهافزون پديدب جهوانی شودن اه يو  سوو و ويژتوی      کشورها وه

عواملی چون نورخ  اما محیطی، کالبدی، اجتماعی، اقتصادی کشور اه سوی ديگر قرار دارد، 

های مرهی، کمبوود   های اجتماعی و در مد پايین مردم ساکن در استان واالی ویکاری، ناوراور

هوا و کیفیوت    قیمت های اساسی تولید و افزايش اشتغال و تفاوت عمدب ساوتامکانات و هير

تیوری الگوهوای    نام اسج وروی کاالهای داولی اه جمله عوامل مهمی اسوت کوه در شوکل   

هوای   تورين چوالش   قاچاق کاال در سطح کشور تأریر تذار است. در حال حاضر يکی اه مهم

هوای  ووی اسوت کوه ووه       اقتصادی وجود په وه های ج ووی کشور اه لحاظ جغرافیايی و  استان

ع وان معبر اصلی ورود و وروج کاالهای قاچاق وا عدم امکان نظارت دقیوق موورد اسوتفادب    

تیری الگوهای قاچاق کواال در   ترين عوامل مورر در شکل مهمرسد  وه نظر میتیرد.  قرار می

 موارد هير است:  شامل استان ووشهر 

استان ووشهر در ج وب کشوور و در حاشویه   تیش استان: یت جغیافیایی و نحوه گسموقع

و ود   هوای و ودر ديلوم توا نوای      کیلومتر 499شمالی ولیج فارس وه شکل نوار واريکی وه یول 

هوای وواره    کشیدب شدب است. کشیدتی استان در جهوت یوول جغرافیوايی اه جملوه ويژتوی     



 6937بهار  اول، شماره م،پنج سال میز ، مطالعات نامه /   پژوهش   688

های دريوايی را   يا و فعالیتای اه م ایق استان وا در استان ووشهر است که ارتباط وخش عمدب

تیوری اقتصواد قاچواق تأریرتوذار ووودب       تسهیل وخشیدب است و اين امر وه نووه وود در شکل

سوودجو جهوت    فوراد است. وه عبارت ديگر سوواحل یووالنی اسوتان ووشوهر فرصوتی وورای ا      

قاچاق کاال پديد  وردب است. فرصوتی کوه وورای موردم و     های ییرقانونی  فعالیتپرداوتن وه 

و توسعه  متیری اقتصاد سال شود، تهديدی که راب را ورای شکل مسئولین تهديد محسوب می

 پايدار سد نمودب است. 

و ايون ويژتووی یبیعووی  اسووت ووشووهر در سواحل ولوویج فووارس  رمیودب   : تسرهیتت بکیعرری 

ییرقوانونی قاچواق پديود  وردب اسوت، اه جملوه ايون تسوهیالت         هوای  تسهیالتی ورای فعالیت

 :  موارد هير اشارب کرد توان وه می

هوايی اه   دهد پشته توي د، همانی که وور رخ می  «وور»وه پیشروی  ب در وشکی خورها: 

ها قاچاقچیان  ای وقت ها است، پارب ها و کشتی ماند که وارانداه وووی ورای ل ج  ب ویرون می

ای کوچ  و همکواران  ه  ک  د و وقیه امور را وه قايق ها وار وود را تخلیه می ور روی اين پشته

واقوع   ی قاچواق نماي ود. در  هوا جوايی کاال  سپارند تا ودون وطر اقودام ووه جاووه    وومی وود می

توان ود ووه    وورها در سواحل ووشهر نوعی اسکله یبیعی هست د که قايق و ل ج وه راحتوی موی  

داول وشکی پیشروی ک  د، ودون  نکه نگران هجوم امواج و نواوودی امووال ووود واشو د،     

های ج ووی وه وصوص  های دور در استان ت ی است وور نعمتی وداداد است که اه همانتف

در ووشهر و هرمزتان وه وسیله دريا نوردان ورای پهلوتیری در عمق وشکی موورد اسوتفادب   

های وزهکار مان ود قاچاقچیوان کواال     ترفته است. هر چ د اين موهبت وه وسیله تروب قرار می

تیرد. وه وصوص ه گام مد، که  ب  ورداری قرار می وار نیز مورد وهرب ورای وار هدن و تخلیه

ووور حالوت مرداووی ووه ووود       ها وروی وخشامتیاه ديگر وور اين است که در   يد. واال می

 ورند.  تیرد که فقط افراد وارد و  ش ا وه اين موضو  اه  ن وهترين استفادب را می می

شوود کوه افوراد وودون       ب وه سمت وشکی تفته می مد وه واال  مدن و پیشروی: نییو  مد

راحتی و در مسیرهای مشوخص   توان د وه اي که نیاه وه نزدي  شدن وه ساحل داشته واش د می
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را ووه سوالمتی در سواحل تحويول وگیرنود،       کاالهای وود را وه دست نیروی مد وسپارند و  ن

یرف و عدم وهش وادهای شديد های دريايی اه ي   البته اين امر نیاهم د عدم وجود جريان

اه یرف ديگر است تا کاالها در مسیر مشخص و در ي  امتداد واص ووه سواحل ورسو د و    

 تحويل ترفته شوند.  

هوا و   ری یبیعوی وورای لو ج   نی وطو های تاريو  و یوفوا   شج :ها  تاریک یا بوفانی شب

وضعیت جغرافیوايی  شود، اما ورای افراد  ش ا وه  ها می تاهی واعث ناوودی  ن وست ها کشتی

های محکم در وراوور یوفوان ووه پیشوبرد امووری مان ود قاچواق کمو           م طقه و داشتن کشتی

ک د تا وه دور اه مزاحمت  های یوفانی ورای قاچاقچیان شرايط وووی فراهم می ک د. شج می

انتظار  رام شدن تدريجی یوفان واش د و سپا اقدام وه تخلیه وار کشتی وود در  درديگران 

شوند نماي ود وودون    که در ساعات  رامش دريا وه کشتی نزدي  می یهاي يا وه وسیله قايقدر

 واش د.   ی وود اي که نگران امواج و هدر رفتن سرمايه

هوايی کوه مواب در  سومان      توان وه شوج  قاچاق کاال می ی ک  دب اه ديگر عوامل یبیعی تسهیل

تواند ورای  ها و ديگر موانع می خربهای تاري  وطر وروورد وا ص اشارب کرد. در شج نیست

راحتی موانوع را ووا اسوتفادب اه     هر کشتی و ناودای  ن وطرساه واشد، اما ورای کسانی که وه

افوراد  تذارند چ ین شرايطی وسیار مطلوب است، چورا کوه    تجروه و وومی وودن پشت سر می

توی ووه مسویرياوی پرداوتوه و     راح د وه توان وا استفادب اه حداقل نور ستارتان می  ش ا وه م طقه

 را در دريا وه سرانجام ورسان د. کارهای وود

 ورين فعالیت مجرمین مورد وررسوی پویش اه   وررسی : ها  اجتماعی و اقتصاد  ویژگی

ها )قاچاق( تأریرتذار ووودب   ییر قانونی  ن ها در فعالیت  دهد نو  شغل  ن دستگیری نشان می

چ وین وویش اه يو     انود. هم  درصد( ران دب ووودب  9/95ها) درصد  ن 91است چرا که حدود 

ناوودای کشوتی   و درصود نیوز ملووان     4دار و حودود   فروش دب و مغواهب  درصد( 3/22پ جم )

اند. تعدادی نیز وود را وه یوور مشوخص چتروواه يوا فعوال در امور قاچواق کواال معرفوی           وودب

ال يوا وضوعیت فعالیوت    اند که در  واقع اين موضو  ویانگر  ن اسوت کوه شورايط اشوتغ     کردب
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ها در همی وه قاچواق    در فعالیت مجرمانه  ن یمجرمین پیش اه دستگیری تأریر ییر قاول انکار

 ،درصد افوراد موورد وررسوی    99کاال در استان ووشهر داشته است و در مجمو  شغل ویش اه 

کوه   تدار ووودب اسو   يوا فروشو دب و مغواهب   چتر وواه   ،ران دب حمل وار، ملوان يا ناودای کشتی

قاچواق ووودب    يا هيرهمی ی اقتصادتمامی اين مشایل وه یور مستقیم يا ییرمستقیم در ارتباط وا 

 است.

دهد که وا توجه وه م اسج وودن شرايط قاچاق کواال اه یريوق ووودرو     نتايج وررسی نشان می

ویشترين حجم قاچاق در استان وه صورت همی ی رخ دادب است. نکته حایز اهمیوت ديگور در   

استان ووشهر نو  پوشش قاچاق است. چرا که وویش اه دو سووم يوا     وص قاچاق کاال دروص

و ايون موضوو     ش ملوانی يا تمرکی قاچاق شودب اسوت  در پوش هادرصد کاال 9/99حدود 

ی ج ووی ولیج فوارس ووه ع ووان     وود متأرر اه شرايط جغرافیايی و موقعیت استان در حاشیه

 واشد. روج کاال در ج وب کشور میوتلوتاب مهم و استراتژي  ورود و 

ووا توجوه ووه    : تیین راهکیدها  پیشگیی  و مقابله با قاچاق کاال در اسرتان بوشرهی   مهم

ترين راهبردهای پیشگیری و جلوتیری اه تجارت ییور قوانونی    حاضر مهم پژوهشهای  يافته

 کاال در استان ووشهر وه شرح هير واشد:

هوای م اسوج ووروه     ژیوپلتی  استان ووشهر و همی ههای جغرافیايی و  وا توجه وه ويژتی -

رسود يکوی اه راهبردهوای کوالن ووه م ظوور        پديدب قاچاق کاال در اين استان وه نظر می

هوای رقواوتی در    ک ترل و کاهش نرخ اين جورايم در اسوتان شو اوت و تقويوت مزيوت     

اوتی در های رسومی و رقو   ای که امکان فعالیت تولید و تجارت در استان است، وه تونه

سه وخش اقتصاد کشواورهی، صو عت و معودن و وودمات و واهرتوانی وویش اه پویش        

فراهم تردد. در اين همی ه توسعه ص ايع کوچ  و متوسط کارور در شوهرهای مورهی   

 های ییر قانونی قاچاق در استان ووشهر است. اقدامی م اسج و جايگزين ورای فعالیت
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هووای  و توجووه و نظووارت ووور فعالیووتهووای م اسووج تجوواری و تمرکووی  اتخوواذ سیاسووت -

هوای   های مرهی، حذف انحصارها و  هادساهی تجاری در همی ه وروی فعالیت واهارچه

 اقتصادی در کاهش نرخ قاچاق کاال وسیار تأریر تذار وواهد وود.

هوای اجتمواعی و در مود پوايین      اه  نجا که عواملی چون نرخ واالی ویکاری، نواوراوری  -

ای مرهی، کمبود امکانات و هيرو اهای اساسی تولیود و تفواوت   ه مردم ساکن در استان

ها و کیفیت نام اسج وروی کاالهای داول اه جمله عوامول داولوی اسوت     عمدب قیمت

رسد توجوه ووه    لذا وه نظر می اچاق کاال در کشور تأریرتذار است،که در وروه پديدب ق

 وایق محوروم اسوتان و    های هندتی و فعالیوت در م  افزايش سطح رفاب و ارتقاء شاوص

های اشتغال و کسوج در مود در ک وار توسوعه      ايجاد وستر م اسج ورای افزايش فرصت

اجتماعی و فره گی همی ه سواه کواهش میوزان قاچواق کواال در ايون اسوتان هرچ ود در         

 دراهمدت وواهد وود.

های ترانزيتی، وواهنگری و اصوالح    ( کامیونGPSهای ردياوی ) توسعه و تکمیل سامانه -

وانین و مقررات عبور کاالهای ترانزيتی اه قلمرو استان راهبرد ديگری ورای مقاوله ووا  ق

 قاچاق کاال در استان ووشهر است.

حمايت اه صادرات کاال و کاالهای صادراتی و ارایه ودمات مطلوب ورای صوادرات   -

هوای قوانونی وورای واتوذاری اموور       و واردات رسمی و همچ وین فوراهم  وردن همی وه   

 تانی وارجی راهکار مهم ديگری ورای کاهش نرخ قاچاق در استان است.واهر

و دی، فراوری، انبارداری و حمل و نقل و ترانزيوت در   ها و مراکز وسته ساماندهی پايانه -

 .مرههای استان

های مدرن و مطمئن جهت ک ترل ورود کواال   تجهیز تمر  استان وه وسايل و ف اوری -

ه ف اوری ارتبایات و ایالعوات در همی وه حمول و نقول     و ظرفیت ساهی ورای استفادب ا

 .کاال
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وا توجه وه موقعیت ژیووپلیتیکی اسوتان ووشوهر    اولويت وخشی وه راهبردهای پیشگیرانه.  -

لزوم توجه وه ک ترل و کاهش پديدب قاچواق کواال وايود ووه ع ووان اولويوت اساسوی در        

لین و دسوت انودرکاران   ورنامه ريزی کالن مورد توجه جدی قرار تیرد. اتر چه مسوئو 

اند لیکن در ي  جمع و ودی کلوی    امر اقدامات مورری جهت پیشگیری وه عمل  وردب

ویشوتر   ،توان دريافت در وضوعیت ک وونی کشوور، در ورووورد ووا ووزب و وزهکواری        می

یور قطع چ انچه عالوب ور وروورد  تیرد. وه های قضايی و کیفری مد نظر قرار می ج به

ای راهبردهوای م اسوج پیشوگیرانه )اعوم اه اجتمواعی، فره گوی،       قضايی تدوين و اجر

اقتصادی و مکانی( در دستور کار سیاست تذاران و ورنامه ريزان کشوور قورار تیورد،    

 تر وه سالمت و ام یت وواهد رسید. تر و سهل جامعه سريع

های اساسی نظام ام یت و مبارهب وا قاچاق کاال در کشوور عودم تجهیوز     اه جمله ضعف -

ای مکان مرجع است و ایالعات مرتبط ووا جورايم کمتور     های دادب ن مراکز وه پايگاباي

تر اي که اه اين ایالعات کمتر ورای کشف  تیرد. مهم های فضايی قرار می مورد تحلیل

شود و وور هموین اسواس     قواعد و م طق مجرمین در ارتکاب وزهکاری وهرب ورداری می

ردهای پیشگیرانه عوامل دور و ییر مستقیم ویشوتر اه  در مبارهب وا وزهکاری و اتخاذ راهب

واسطه و نزدي  که در ارتکاب وزهکاری تأریر دارد مود نظور قورار     عوامل مستقیم، وی

هوا در مقطوع ک وونی و در     ترين ضرورت رسد يکی اه مهم تیرد. و اوراين وه نظر می می

در همی وه تحلیول    هوای نووين   جهت مبوارهب ووا پديودب قاچواق کواال اسوتفادب اه ف واوری       

های ایالعوات جغرافیوايی    وزهکاری و اه جمله تجهیز مراکز نظامی و انتظامی وه سامانه

شو  ووه    واشود. ووی   های فراوان ايون اووزار نووين موی     و وهرب ورداری کامل اه توانم دی

هوا امکوان وسویار ویشوتری وورای کشوف جورايم، تعقیوج و          کم  اين اووزار و ف واوری  

شوخیص الگوهوای وزهکواری و نوو  و میوزان جورايم در په وه        دستگیری مجورمین و ت 

تور   تور و سوهل   های جورم سوريع   سرهمین پديد وواهد  مد و امکان ک ترل و مهار مکان

 وواهد وود.
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رسد ي  راهکار مهم ورای مقاوله وا جرايم موورد وررسوی در اسوتان ووه روه      وه نظر می -

ای جامع، يکپارچوه   یل پايگاب دادبتشک ای در مورد اين جرايم و ت رايانهرسانی ایالعا

هوای   ویوز و انجوام پوژوهش     و مکان مرجع است. تحلیل جرايم ور مب وای م وایق جورم   

 شود. تکمیلی اه جمله ديگر اقدامات در اين ارتباط محسوب می

همراب ساهی افراد جامعه در قالج مشارکت جويی همه جانبوه در پیشوگیری و کواهش     -

د و مؤرر وواهد وود. افوزايش سوطح مشوارکت و میوزان     جرايم مورد وررسی وسیار مفی

استفادب اه نیروهای مردمی در مقاوله وا وزهکاری نیاهم د تقويت حا اعتماد وین موردم  

و مسئولین و متولیان امر مبارهب وا قاچاق کاال است، لذا ضروری است اقودامات وسویار   

 ویشتری در اين همی ه صورت پذيرد.

ی وقو  قاچاق کاال یی ساعات شبانه روه و روههوای هفتوه کوه    وا توجه وه الگوی همان -

ها وه تفصیل ودان پرداوتوه شودب اسوت، نیواه اسوت توا موديران و         در وخش تحلیل يافته

ورنامه ريزان مبارهب وا قاچاق کاال در سطح استان مطواوق الگوهوای يواد شودب اقودام ووه       
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